ผด.บส.5

รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
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คานา
โครงการการนาข้ อค้ นพบจากโครงการวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนาย
ตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้ ” เป็ นโครงการบริ การวิ ชาการที่ได้ รับการสนับสนุ นงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ความรู้ด้านธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ และเพื่อเผยแพร่คุณความดีในด้ านการบริหารงานป่ าไม้ ของนาย
ตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้ ซึ่งมีผ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 136 คน
ในการดาเนินการดังกล่าว สาเร็จลุล่วงไปด้ วยดี ด้ วยความร่วมมืออย่างดีย่งิ จากวิทยากร และ
ผู้เข้ ารั บการอบรมที่ให้ ความสนใจและมีความตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้จากวิทยากรแต่ละกิจกรรมเป็ น
อย่างดี ทาให้ โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ตี ้งั ไว้
ผู้ดาเนินโครงการหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผ้ ูเข้ ารับการ
อบรมทุกท่าน ในการนาความรู้ท่ไี ด้ รับไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างแท้ จริงต่อไป
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รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวฯ ได้ ทรงตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรป่ า
ไม้
ของประเทศเป็ นอย่างยิ่ง จึงได้ ทรงสถาปนากรมป่ าไม้ ข้ ึนเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2439 เพื่อให้
เป็ นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการป่ าไม้ ของประเทศ ในระยะแรกของการก่อตั้งกรมป่ าไม้ ทาง
รัฐบาลได้
ขอความร่วมมือรัฐบาลประเทศอินเดียซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้ การปกครองของประเทศอังกฤษในการ
ขอยืมตัวนักวิชาการป่ าไม้ ชาวอังกฤษมาช่วยบริหารงานในตาแหน่งเจ้ ากรมป่ าไม้ (ต่อมาเรียกเป็ น
อธิบดีกรมป่ าไม้ ) ในช่วงปี พ.ศ. 2439 - 2466 รวม 3 คน เริ่มจาก Mr.H.A. Slade Mr. W.F.L.
Tottenham และ Mr. W.F. Lloyd ตามลาดับ หลังจากนั้นจึงได้ แต่งตั้งพระยาดรุพันธ์พิทักษ์ (นาย
สนิท พุกกะมาน) ซึ่งศึกษาจบวิชาการป่ าไม้ จากประเทศอังกฤษให้ ดารงอธิบดี กรมป่ าไม้ ที่เป็ นคน
ไทยคนแรก จนถึงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2558ได้ มีการแต่งตั้งอธิบดีกรมป่ าไม้ แล้ วทั้งสิ้น 36 คน
(กรมป่ าไม้ , 2558) ทั้งนี้ อธิบดีท่ไี ด้ รับการกล่าวขวัญในด้ านการมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ท่โี ดด
เด่ น เป็ นอย่ า งมาก ไม่ ย่ิงหย่ อ นกว่ า ท่านอื่น คื อ นายตรี กกก าแหง ซึ่ งได้ รั บ การแต่ งตั้ งให้ ด ารง
ตาแหน่ งอธิบดีกรมป่ าไม้ ประมาณ 2 ปี (พ.ศ. 2514 - 2516) ก่อนถึงแก่กรรมด้ วยโรคมะเร็งที่
กล่ องเสียง ในขณะที่ดารงตาแหน่ งอธิบดี กรมป่ าไม้ ท่านมี ผลงานทางด้ านการบริ หารงานป่ าไม้ ท่ี
ได้ รับการยอมรับเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้ องกันปราบปรามผู้กระทาผิดทางด้ านป่ าไม้ ท่ี
บุคคลสาคัญของประเทศ ในขณะนั้นให้ การยอมรับอย่างกว้ างขวาง ทั้งนี้บุคลากรของกรมป่ าไม้ ได้ ใช้
หลักการบริหารงานที่ดีของท่านเป็ นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการสืบต่อมาเป็ นจานวนมาก อย่างไร
ก็ตาม ผลงานของท่านยังมิได้ มีการรวบรวมไว้ อย่างเป็ นรูปธรรมที่สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาล อัน
เป็ นแนวทางที่สาคัญของการบริหารงานราชการในยุคปั จจุ บันจึงจาเป็ นต้ องทาการวิจัยครั้งนี้ เพื่ อให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องได้ นาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานทางด้ านป่ าไม้ ให้ บังเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังสามารถน าไปใช้ ในการปลู กจิ ตสานึ กให้ นั กศึ กษา
ทางด้ านการจัดการป่ าไม้ ให้ มีคุณภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติทางด้ านป่ าไม้ ในอนาคตอีกด้ วย
งานวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้
ได้ ดาเนิ นการในระหว่ างเดือนตุลาคม 2557-กัน ยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อ 1) ศึ กษา
ประวั ติ ส่ ว นตั ว และประวั ติ ก ารท างานของนายตรี กกก าแหง และ 2) วิ เคราะห์ แ ละสั งเคราะห์
ประสบการณ์ด้านชีวิตส่วนตัว ประสบการณ์ด้านสังคม บทบาท พฤติกรรมและผลงานการบริหารงาน
ที่เข้ ากับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง การวิจัยเรื่องนี้เป็ นการวิจัย
เชิ งคุ ณ ภาพที่รวบรวมข้ อมู ลจาก 2 แหล่ ง ได้ แ ก่ การสัมภาษณ์ ผ้ ู ให้ ข้อมู ลจานวน 43 คน โดยใช้
เทคนิคแบบสโนว์บอล และการค้ นคว้ าเอกสารจากห้ องสมุดของหน่ วยงานและเอกสารส่วนบุคคลที่

เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมและการบริ หารงานของนายตรี กกกาแหง แล้ วทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิคสามเส้ าผลการวิจัยพบว่า
1) นายตรี กกกาแหง เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2460
เป็ นบุตรคนที่ 7 ของนายบุนเซีย-นางต๊า กกกาแหง ซึ่งค่อนข้ างมีฐานะยากจนโดยประกอบอาชีพทา
สวนผลไม้ ท่อี าเภอบุคคโล จังหวัดธนบุรี ในช่วงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ ผ่านการศึกษาจากโรงเรียน
วัดอินทาราม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ และโรงเรียนมัธยมบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาตามลาดับ ในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2479-2480 เข้ าศึ กษาที่โรงเรี ยนป่ าไม้ จั งหวัดแพร่ ของกรมป่ าไม้ ภายหลังเปลี่ ยนเป็ น
คณะวนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ และถึงแก่ กรรม เมื่ อ วั น ที่ 8 สิ งหาคม 2516 ด้ ว ย
โรคมะเร็งที่หลอดเสียง รวมอายุ 55 ปี 8 เดือน 12 วัน นายตรี กกกาแหง ได้ สมรสกับนางสาวพวง
แก้ ว บุ ญ เมือง เมื่อ ปี พ.ศ. 2498 มีบุ ตร 2 คน นายตรี กกกาแหง รั บราชการที่กรมป่ าไม้ เพี ยง
หน่ วยงานเดี ยวตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2479 ในวั น ที่ 1 ตุ ลาคม 2514 ได้ รับ แต่ งตั้ งและปฏิบั ติหน้ าที่ใน
ตาแหน่งอธิบดีกรมป่ าไม้ จนกระทั่งเสียชีวิต โดยได้ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดคือ ประถมาภรณ์
มงกุฏไทย 2) ในด้ านธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง พบว่า มีครบทั้ง 4
หลักการสาคัญที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกาหนดไว้ ด้ านที่โดดเด่นมากก็คือ ด้ าน
เปิ ดเผย/โปร่ งใสโดยเฉพาะการมีความซื่อสัตย์สุจริ ต ด้ านภาระรั บผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้
ด้ านหลั ก นิ ติธรรมที่ยึดมั่ น ต่ อ กฎระเบี ยบ และด้ านความรั บ ผิ ดชอบทางการบริ หารงานเกี่ยวกับ
คุณธรรมในการปฏิบัติงานไว้ ท้งั ด้ านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ค่านิยมประชาธิปไตย ประชา
รัฐ และความรับผิดชอบทางการบริหาร ด้ านที่โดดเด่นมากที่สุดคือ การมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติ
หน้ าที่จนได้ รับการยอมรับจากทุกฝ่ าย ซึ่งใกล้ เคียงกับการใช้ หลักนิติธรรมในการบริหารราชการป่ าไม้
ที่ยึดการใช้ กฎหมายและกฎระเบี ยบที่เกี่ยวข้ องกับ งานทางด้ านโดยเฉพาะการประยุ กต์หลั กการ
ทางด้ านพุ ทธศาสนามาใช้ ปฎิบัติงานและการให้ ความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษั ตริ ย์อย่าง
สูงสุด นอกจากนี้แล้ วการบริหารงานบุคคลก็ยังได้ รับการยอมรับนับถือจากผู้ใต้ บังคับบัญชา กับทั้งยัง
มีความโดดเด่นในอีกหลายด้ าน จนมีผ้ ูใช้ เป็ นต้ นแบบในการปฏิบัติราชการป่ าไม้ อย่างมากมาย
ผลการวิจัยดังกล่าวมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งที่บุคลากรที่รับผิดชอบงานทางด้ านป่ าไม้
ต้ องรับทราบเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิ
บาลตามที่สานักงานกพร.กาหนดไว้ อันจะทาให้ เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่ าไม้
ของประเทศให้ เอื้ออานวยประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
อย่างยั่งยืน จึงเห็นสมควรจัดให้ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ อนาข้ อค้ นพบจากงานวิจัยเรื่อง “ธรร
มาภิบ าลในการบริ ห ารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบ ดีกรมป่ าไม้ ” ให้ แก่ บุ คลากรที่
เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ความรู้ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ า
ไม้
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้
3. เพื่อเผยแพร่คุณความดีในด้ านการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้

กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลากรทางด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ในสังกัดกรมป่ าไม้ และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช รวม 70 คน
2. นิสติ นักศึกษาและผู้ท่สี นใจ จานวน 20 คน

กาหนดการดาเนินโครงการ
ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560

ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัดโครงการ
1. จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ 136 คน จาแนกเป็ นเพศหญิง 78 คน และเพศชาย 58 คน
2. ผู้เข้ าร่วมโครงการมีอายุเฉลีย่ 44.72 ปี อายุน้อยสุด 24 ปี และอายุมากสุด 78 ปี
3. ภาค/ส่วน เฉลีย่ 1.38 กรมป่ าไม้ จานวน 94 คน ร้ อยละ 69.12
อุทยานแห่งชาติ จานวน 35 คน ร้ อยละ 25.74 ข้ าราชการบานาญ จานวน 5 คน
ร้ อยละ 3.68 ผู้ทรงวุฒิคณะวนศาสตร์ จานวน 2 คน ร้ อยละ 1.47
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้ าร่วมโครงการ
รายละเอียด
1. ก่อนการสัมมนาท่านมีความรู้อยู่ในระดับใด
2. หลังการสัมมนาท่านมีความรู้อยู่ในระดับใด
ด้านเนื้ อหา
1. ความรู้ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานไม้
ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้
2. การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ด้ านธรรมมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้
3. การเผยแพร่คุณความดีในด้ านการบริหารงาน
ป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้
4. ความน่าสนใจของเนื้อหา
ด้านการบริการจัดการ
5. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรผู้นาเสนอ
6. การถ่ายทอดความรู้ของผู้วิพากษ์ฯ ทั้ง 4 ท่าน
7. ความชัดเจนในการตอบคาถาม

ระดับความ/
ความเข้าใจ
3.11
4.16

การแปรผล
ปานกลาง
มาก

4.39

มากที่สุด

4.26

มากที่สุด

4.36

มากที่สุด

4.37

มากที่สุด

4.44
4.43
4.29

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

8. การใช้ ส่อื ประกอบการฝึ กอบรม

4.23

มากที่สุด

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้ าร่วมโครงการ
รายละเอียด
ด้านการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
9. ด้ านความรู้ท่ไี ด้ รับจากการสัมมนา
10. การนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตส่วนตัว
11. การนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
12. การนาความรู้ไปถ่ายทอดให้ แก่ผ้ ูอ่นื
ด้านบริหารจัดการ
13. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการสัมมนา
(หนังสือวิจัยฉบับพกพา และบทความที่ตีพิมพ์)
14. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดสัมมนา
15. ความเหมาะสมของสถานที่จัดสัมมนา
16. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม
17. การให้ บริการและการอานวยความสะดวก
ของคณะผู้จัดสัมมนา
สรุปในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อ
การจัดสัมมนาในครั้งนี้

ระดับความ/
ความเข้าใจ

การแปรผล

4.29
4.41
4.38
4.26

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.49

มากที่สุด

4.46
4.46
4.42
4.38

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.43

มากที่สุด

4. ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมโครงการและความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม
- ในภาพรวมผู้เข้ าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนา โครงการการนาข้ อค้ นพบ
จากการวิจัยไปใช้ ประโยชน์เรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแพง อดีต
อธิบดีกรมป่ าไม้ ”ระดับมากถึงมากที่สดุ ร้ อยละ 88.60
ตอนที่ 4 ข้ อคิดเห็นต่อการนาไปประยุกต์ใช้
ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ท่ไี ด้ รับจากการเข้ าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ไปใช้ ประโยชน์ในการ
ทางานของท่านได้ อย่างไร
- เปลี่ยนที่ตัวเองก่อน
- เป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ ทราบแล้ ว ควรทางานด้ วยซื่อสัตย์
- ใช้ เป็ นหลักในการทางานและการใช้ ชีวิต พร้ อมทั้งนาไปใช้ กบั ผู้ร่วมงานและเผยแพร่แนวคิด
และความรู้ท่ไี ด้ ให้ กบั ผู้ร่วมงาน
- ประยุกต์ในการปฏิบัติงานและการบริการงานของตนเองและหน่วยงาน ในการครองตน
ครองคน
- หลักการบริการยุติธรรม การทางานที่ซ่ ือสัตย์
- การตั้งใจทางานด้ วยความซื่อสัตย์พร้ อมกับการมีคุณธรรมและเมตตาต่อผู้ใต้ บังคับบัญชา

- สามารถใช้ เป็ นเพียงแนวทาง แต่ในการปฏิบัติจริงต้ องปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะของสังคม
ปัจจุบัน
- นาด้ านความซื่อสัตย์ สุจริต ไปใช้ ในการปฏิบัติงาน
- นาหลักการทางานที่ซ่ ือตรงไปใช้ ในการทางาน
- ทาให้ ม่นั คงในการทางานมาขึ้น
ตอนที่ 5 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ หรือความสนใจการเข้ าร่วมสัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
- ควรมีการเผยแพร่คุณงามความดีของบุคคลต้ นแบบ และผู้มีคุณปู การต่อวงการป่ าไม้ ให้ กบั
คนรุ่นต่อๆไปได้ ทราบ และใช้ เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท้งั ในการทางาน และการดารงชีวิต
ประจาวัน กรมป่ าไม้ ควรจะทาการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้ ”เป็ นที่ระลึกในวันสถาปนากรมป่ าไม้
- อยากให้ เพิ่มพื้นที่รับประทานอาหารด้ วย ค่อนข้ างจะทานลาบาก
- ควรมีอกี เรื่อยๆ 2-3 เดือน/ครั้ง
- ได้ รับความรู้ความเข้ าใจด้ านธรรมาภิบาลมากขึ้น รูปแบบการวิจัยน่าสนใจ/ใช้ เป็ นแนวทาง
ในการ วิจัยได้ ดี
- ควรให้ ผ้ ูบริหารของกรมป่ าไม้ มาเข้ ารับฟังการสัมมนาในเรื่องนี้เพื่อประโยชน์ในการนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริหารงานป่ าไม้
- อยากให้ มีการสัมมนาแบบนี้บ่อยๆ
- แนวทางที่ทา่ นตรี กกกาแหง ดาเนินชีวิต จะนาไปใช้ ดาเนินงาน/ชีวิตส่วนตัวและประเมิน
ตัวเอง
หลังจากได้ ฟังโครงการนี้ ว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อภาพลักษณ์และการทาหน้ าที่อย่างไร
- ควรให้ ผ้ ูใหญ่/ผู้บริหาร ทุกภาคส่วนของกรมป่ าไม้ เข้ าร่วมเพื่อรับฟังและเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติในอนาคตเพื่อความเจริญก้ าวหน้ าของกรมป่ าไม้ ต่อไป
สรุปค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานโครงการฯ (แยกตามหมวดค่าใช้ จ่าย)
งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร 100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน 22,284 บาท
1.2 ค่าใช้ สอย 71,800 บาท
1.3 ค่าวัสดุ
5,916 บาท
รวมงบประมาณที่ใช้ จริง 100,000 บาท
(ผลการดาเนินงานโครงการฯ ข้ อ 1-7 สามารถหาข้ อมูลได้ จากแบบประเมินโครงการฯหรือ
แบบสอบถาม)

สรุปผลการดาเนินโครงการฯและข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม “โครงการการนาข้ อค้ นพบจาก
โครงการวิจัยเรื่อง
“ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้ ” เป็ นโครงการ
บริการ
วิชาการที่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ความรู้ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ และเพื่อเผยแพร่คุณ
ความดีในด้ านการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้ โดยดาเนินโครงการ
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณห้ องประชุม กรมป่ าไม้ บางเขน กรุงเทพมหานคร
การนาข้ อค้ นพบจากงานวิจัยดังกล่าวสู่บริการแก่สงั คม ครั้งนี้มีเนื้อหา 2 ส่วน คือ การ
อภิปรายการนาผลงานวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของ นายตรี กกกาแหง อดีต
อธิบดีกรมป่ าไม้ ไปใช้ ประโยชน์ จากผู้ทรงคุณวุฒิท่รี ้ ูจักนายตรี กกกาแหง เป็ นอย่างดี และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ของผู้เข้ าร่วมการสัมมนาดังกล่าว
ในภาพรวมผู้เข้ าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 88.60

ปั ญหาและอุปสรรค
ไม่มี

ผด.บส.5

ภาคผนวก ก
แบบสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

(ภาคผนวก ก.)
แบบฟอร์มสรุปการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
โครงการการนาข้ อค้ นพบจากโครงการวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้
ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้ ”
(แผนงานที่ 2)

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสติ เวชกิจ
1.ความสาคัญของโครงการ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวฯ ได้ ทรงตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรป่ า
ไม้
ของประเทศเป็ นอย่างยิ่ง จึงได้ ทรงสถาปนากรมป่ าไม้ ข้ ึนเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2439 เพื่ อให้
เป็ นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการป่ าไม้ ของประเทศ ในระยะแรกของการก่อตั้งกรมป่ าไม้ ทาง
รัฐบาลได้
ขอความร่วมมือรัฐบาลประเทศอินเดียซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้ การปกครองของประเทศอังกฤษในการ
ขอยืมตัวนักวิชาการป่ าไม้ ชาวอังกฤษมาช่วยบริหารงานในตาแหน่งเจ้ ากรมป่ าไม้ (ต่อมาเรียกเป็ น
อธิบ ดีกรมป่ าไม้ ) ในช่ วงปี พ.ศ. 2439 - 2466 รวม 3 คน เริ่ มจาก Mr.H.A. Slade Mr. W.F.L.
Tottenham และ Mr. W.F. Lloyd ตามลาดับ หลังจากนั้นจึงได้ แต่งตั้งพระยาดรุพันธ์พิทักษ์ (นาย
สนิท พุกกะมาน) ซึ่งศึกษาจบวิชาการป่ าไม้ จากประเทศอังกฤษให้ ดารงอธิบดีกรมป่ าไม้ ที่เป็ นคน
ไทยคนแรก จนถึงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2558ได้ มีการแต่งตั้งอธิบดีกรมป่ าไม้ แล้ วทั้งสิ้น 36 คน
(กรมป่ าไม้ , 2558) ทั้งนี้ อธิบดีท่ไี ด้ รับการกล่าวขวัญในด้ านการมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ท่โี ดด
เด่ น เป็ นอย่ า งมาก ไม่ ย่ิงหย่ อ นกว่ า ท่านอื่น คื อ นายตรี กกก าแหง ซึ่ งได้ รั บ การแต่ งตั้ งให้ ด ารง
ตาแหน่ งอธิบดีกรมป่ าไม้ ประมาณ 2 ปี (พ.ศ. 2514 - 2516) ก่อนถึงแก่กรรมด้ วยโรคมะเร็งที่
กล่ องเสียง ในขณะที่ดารงตาแหน่ งอธิบดี กรมป่ าไม้ ท่านมี ผลงานทางด้ านการบริ หารงานป่ าไม้ ท่ี
ได้ รับการยอมรับเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้ องกันปราบปรามผู้กระทาผิดทางด้ านป่ าไม้ ท่ี
บุคคลสาคัญของประเทศ ในขณะนั้นให้ การยอมรับอย่างกว้ างขวาง ทั้งนี้บุคลากรของกรมป่ าไม้ ได้ ใช้
หลักการบริหารงานที่ดีของท่านเป็ นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการสืบต่อมาเป็ นจานวนมาก อย่างไร
ก็ตาม ผลงานของท่านยังมิได้ มีการรวบรวมไว้ อย่างเป็ นรูปธรรมที่สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาล อัน
เป็ นแนวทางที่สาคัญของการบริหารงานราชการในยุคปั จจุ บันจึงจาเป็ นต้ องทาการวิจัยครั้งนี้ เพื่ อให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องได้ นาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานทางด้ านป่ าไม้ ให้ บังเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังสามารถน าไปใช้ ในการปลู กจิ ตสานึ กให้ นั กศึ กษา

ทางด้ านการจัดการป่ าไม้ ให้ มีคุณ ภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติทางด้ านป่ าไม้ ในอนาคตอีกด้ วย
งานวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้ ได้
ดาเนินการในระหว่างเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติ
ส่วนตัวและประวัติการทางานของนายตรี กกกาแหง และ 2) วิเคราะห์และสังเคราะห์ประสบการณ์
ด้ านชีวิตส่วนตัว ประสบการณ์ด้านสังคม บทบาท พฤติกรรมและผลงานการบริห ารงานที่เข้ ากับหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง การวิจัยเรื่องนี้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพที่
รวบรวมข้ อมูลจาก 2 แหล่ง ได้ แก่ การสัมภาษณ์ผ้ ูให้ ข้อมูลจานวน 43 คน โดยใช้ เทคนิคแบบสโนว์
บอล และการค้ น คว้ าเอกสารจากห้ อ งสมุ ด ของหน่ วยงานและเอกสารส่ วนบุ ค คลที่เกี่ ยวข้ อ งกั บ
พฤติกรรมและการบริหารงานของนายตรี กกกาแหง แล้ วทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เทคนิคสามเส้ า
ผลการวิจัยพบว่า 1) นายตรี กกกาแหง เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2460 เป็ นบุตรคนที่ 7 ของ
นายบุนเซีย-นางต๊า กกกาแหง ซึ่งค่อนข้ างมีฐานะยากจนโดยประกอบอาชีพทาสวนผลไม้ ท่ีอาเภอ
บุ ค คโล จั งหวั ด ธนบุ รี ในช่ วงการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน ได้ ผ่ า นการศึ ก ษาจากโรงเรี ย นวั ด อิน ทาราม
โรงเรี ยนวั ด นวลนรดิ ศ และโรงเรี ยนมั ธ ยมบ้ า นสมเด็จ เจ้ า พระยาตามล าดั บ ในระหว่ า งปี พ.ศ.
2479-2480 เข้ าศึ กษาที่โรงเรี ยนป่ าไม้ จังหวั ดแพร่ ของกรมป่ าไม้ ภายหลั งเปลี่ ยนเป็ นคณะวน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถึงแก่กรรม เมื่อวั นที่ 8 สิงหาคม 2516 ด้ วยโรคมะเร็งที่
หลอดเสียง รวมอายุ 55 ปี 8 เดือน 12 วัน นายตรี กกกาแหง ได้ สมรสกับ นางสาวพวงแก้ ว บุ ญ
เมือง เมื่อ ปี พ.ศ. 2498 มีบุตร 2 คน นายตรี กกกาแหง รั บราชการที่กรมป่ าไม้ เพี ยงหน่วยงาน
เดียวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2514 ได้ รับแต่งตั้งและปฏิบัติหน้ าที่ในตาแหน่งอธิบดี
กรมป่ าไม้ จนกระทั่งเสียชีวิต โดยได้ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดคือ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 2)
ในด้ านธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง พบว่า มี ครบทั้ง 4 หลักการสาคัญ
ที่สานั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการกาหนดไว้ ด้ านที่โดดเด่ น มากก็คือ ด้ านเปิ ดเผย/
โปร่งใสโดยเฉพาะการมีความซื่อสัตย์สุจริต ด้ านภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ ด้ านหลักนิติ
ธรรมที่ยึดมั่น ต่อกฎระเบียบ และด้ านความรับผิดชอบทางการบริหารงานเกี่ยวกับคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงานไว้ ท้งั ด้ านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ค่านิยมประชาธิปไตย ประชารัฐ และความ
รั บ ผิดชอบทางการบริ หาร ด้ านที่โดดเด่ นมากที่สุดคื อ การมีความซื่ อสัตย์ในการปฏิบัติหน้ าที่จน
ได้ รับการยอมรับจากทุกฝ่ าย ซึ่งใกล้ เคียงกับการใช้ หลักนิติธรรมในการบริหารราชการป่ าไม้ ท่ยี ึดการ
ใช้ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับงานทางด้ านโดยเฉพาะการประยุกต์หลักการทางด้ านพุทธ
ศาสนามาใช้ ปฎิบัติงานและการให้ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด นอกจากนี้
แล้ วการบริหารงานบุคคลก็ยังได้ รับการยอมรับนับถือจากผู้ใต้ บั งคับบัญชา กับทั้งยังมีความโดดเด่น
ในอีกหลายด้ าน จนมีผ้ ูใช้ เป็ นต้ นแบบในการปฏิบัติราชการป่ าไม้ อย่างมากมายผลการวิจัยดังกล่าวมี
ความสาคัญ และจาเป็ นอย่ างยิ่งที่บุ คลากรที่รับผิ ดชอบงานทางด้ านป่ าไม้ ต้ องรั บทราบเพื่ อน าไป
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาลตามที่สานักงานก
พร.ก าหนดไว้ อั น จะท าให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรป่ าไม้ ข องประเทศให้
เอื้ออานวยประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม อย่างยั่งยืน จึง
เห็นสมควรจัดให้ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาข้ อค้ น พบจากงานวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการ

บริ หารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกก าแหง อดีตอธิบ ดีกรมป่ าไม้ ” ให้ แก่บุ คลากรที่เกี่ยวข้ องกับ การ
บริหารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ ความรู้ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรม
ป่ าไม้
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้
2.3 เพื่อเผยแพร่คุณความดีในด้ านการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรม
ป่ าไม้
3. กลุ่มเป้ าหมาย
3.1 บุคลากรทางด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ในสังกัดกรมป่ าไม้ และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวม 70 คน
3.2 นิสติ นักศึกษาและผู้ท่สี นใจ จานวน 20 คน
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1 ประชุมผู้ร่วมดาเนินโครงการ
4.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
4.3 จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการดาเนินการ
4.4 การจัดบรรยายให้ ความรู้
4.5 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
5. ผลการดาเนินงาน (ให้เขียนผลการดาเนินงานตามผลผลิตของโครงการ/เนื้ อหาวิชาการ/
ความรูพ้ ร้อมภาพประกอบทีใ่ ช้ในการจัดอบรม/กิจกรรมโดยสังเขป)
5.1 ผลการนาเสนอ วิพาก และการอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
5.1.1 สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้จากการนาเสนอผลงานวิจัยเรื่องข้ อค้ นพบจาก
โครงการวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้ โดย
รศ. ดร.ดุสติ เวชกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
นายตรี กกก าแหง อดี ตอธิบดี กรมป่ าไม้ คนที่ 13 ซึ่ งด ารงต าแหน่ งอธิบดี
ในช่วงปี พ.ศ. 2514 – 2516 เป็ นผู้มผี ลงานทางด้ านการบริหารงานป่ าไม้ ท่ไี ด้ รับการยอมรับเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้ องกันปราบปรามผู้กระทาผิดทางด้ านป่ าไม้ ท่บี ุคคลสาคัญของประเทศ ในขณะนั้น
ให้ การยอมรั บอย่ างกว้ างขวาง ทั้ งนี้ บุ คลากรของกรมป่ าไม้ ได้ ใช้ หลั กการบริ หารงานที่ ดี ของท่ านเป็ น
แบบอย่างในการปฏิบัติราชการสืบต่อมาเป็ นจานวนมาก อย่างไรก็ตาม ผลงานของท่านยั งมิได้ มีการ
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เป็ นรูปธรรมที่สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาล อันเป็ นแนวทางที่สาคัญของการบริ หารงานราชการในยุค
ปั จจุ บันจึงได้ ทาการวิจัยครั้งนี้ ขึ้น เพื่ อให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องได้ นาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน
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ให้ บั งเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังสามารถนาไปใช้ ในการปลู ก
จิตสานึกให้ นักศึกษาทางด้ านการจัดการป่ าไม้ ให้ มีคุณภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติทางด้ านป่ าไม้ ใน
อนาคตอีกด้ วย
ส าหรั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าลในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ ใ ช้ แ นวทางที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ (2555) หรื อที่เรี ยกว่ าสานั กงาน ก.พ.ร. กาหนดไว้ โดยมีกรอบ
แนวคิดการวิจัยตามภาพที่ 1
ประสบการณ์ด้านสังคม
ของนายตรี กกกาแหง

ประสบการณ์ด้านชีวิต
ส่วนตัวของ
นายตรี กกกาแหง

หลักธรรมาภิบาล
1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
2) ค่านิยมประชาธิปไตย
3) ประชารัฐ
4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร

ธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน
ป่ าไม้ ของ
นายตรี กกกาแหง

บทบาท พฤติกรรมและผลงานการบริหารงานป่ าไม้
ของนายตรี กกกาแหง
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติส่วนตัวและประวัติการทางานของนายตรี กกกา
แหง และ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ป ระสบการณ์ ด้านชี วิตส่วนตัว ประสบการณ์ ด้านสังคม บทบาท
พฤติกรรม และผลงานการบริหารงานที่เข้ ากับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกา
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เชิงคุณภาพที่รวบรวมข้ อมูลจาก 2 แหล่ง ได้ แก่ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล ซึ่งเป็ นผู้ท่เี คยมีประสบการณ์ท้งั ใน
ด้ านชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทางานด้ านป่ าไม้ ร่วมกับ นายตรี กกกาแหง ทั้งภรรยา บุ ตรและญาติ
ผู้ใต้ บังคับบัญชา และบุคคลที่เคยร่ วมงานหรือดาเนินกิจกรรมต่างๆ จานวน 43 คน โดยใช้ เทคนิค
แบบสโนว์บ อล (snowball technique) และข้ อมู ลจากเอกสาร ซึ่งประกอบด้ วยข้ อมู ลปฐมภูมิและ
ทุ ติยภูมิท่ีเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมชี วิตส่วนตัวและการบริ ห ารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง
ตลอดจนข้ อ มู ล ที่ สาคั ญ คื อ ห้ อ งสมุ ด กรมป่ าไม้ และกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่าและพั นธุ์ พื ช
ห้ อ ง ส มุ ด ข อ ง ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง หอสมุ ด แห่ งชาติ เอกสารส่ว นตัว ของนายตรี กกก าแหง รวมทั้ ง ห้ อ งสมุ ด ของ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ง ในกรุ ง เทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบ
บั
น
ทึ
ก
ข้
อ
มู
ล
ในประเด็น ที่เกี่ยวข้ องกับ หลั กธรรมาภิ บ าลของนายตรี กกกาแหง ดาเนิ น การเก็บ รวบรวมข้ อมู ล

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557-เมษายน 2558ประกอบด้ วย 2 วิธีการได้ แก่ การรวบรวมข้ อมูลโดย
การสัมภาษณ์ ได้ ใช้ วิธีการสัมภาษณ์ ทั้งการสัมภาษณ์ผ้ ูให้ ข้อมูลโดยตรง การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
และการสัมภาษณ์ โดยการให้ เขียนข้ อ มูลเอง นอกจากนี้ยังทาการบัน ทึกเสียงและบั นทึกภาพผู้ให้
ข้ อมูล นอกจากนั้นยังทาการรวบรวมข้ อ มู ล จากการค้ น คว้ าเอกสาร ได้ ทาการจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ถ่ า ยสาเนา และถ่ายภาพเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัย ข้ อมูลที่ได้ ทาการตรวจสอบข้ อ มู ล โดยใช้
เทคนิ ค สามเส้ า (triangulation technique) แล้ ว นาข้ อ มู ล มาทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดย
ให้ ได้ เนื้อหาเกี่ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า นายตรี กกกาแหง เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2460 ที่อาเภอ
บุคคโล จังหวั ดธนบุ รี เป็ นบุ ตรคนสุดท้ องของนายบุ ญเซีย และนางต๊า กกกาแหง มีพ่ี 6 คน บิดา
มารดามีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้ างยากจน ประกอบอาชีพหลักคือการทาสวนผลไม้ นอกจากนี้ยังมี
อาชีพรองคือการทาโอ่งซีเมนต์ โต๊ะซีเมนต์ และเก้ าอี้ซีเมนต์จาหน่าย นายตรี กกกาแหง ได้ ศึกษาครั้ง
แรกที่โรงเรี ยนเอกชนแล้ วต่ อมาได้ ศึ กษาระดั บประถมศึ กษาที่โรงเรี ยนประถมวั ด อิน ทาราม ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ นที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนมัธยมบ้ าน
สมเด็จเจ้ าพระยา จากนั้นในปี พ.ศ. 2479 ได้ ศึกษาต่อที่โรงเรียนป่ าไม้ จังหวัดแพร่ (ต่อมาเปลี่ยน
ชื่อเป็ นโรงเรียนวนศาสตร์ วิทยาลัยวนศาสตร์ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ซึ่ ง
เป็ นปี แรกที่กรมป่ าไม้ ได้ เปิ ดสอนวิชาการป่ าไม้ จึงนับเป็ นวนศาสตร์รุ่นที่ 1 ซึ่งได้ สาเร็จการศึกษาในปี
พ.ศ. 2480 โดยได้ รับประกาศนียบัตรผลการเรียนดี ในระดับเกียรตินิยม นายตรี กกกาแหง ได้ สมรสกับ
นางพวงแก้ ว บุญเมือง มีบุตรด้ วยกัน 2 คน คือ นางอ้ อมเดือน อุดมปละ (กกกาแหง) และนายณัฐพล
กกกาแหง ต่อมาได้ เสียชีวิตเนื่องจากเป็ นมะเร็งที่หลอดเสียง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2516 รวมมีอายุ 55
ปี 8 เดื อน 12 วั น ได้ รั บพระราชทานเพลิ งศพ เมื่ อวั นที่ 16 ธั นวาคม 2516 ณ วั ดพระศรี มหาธาตุ
วรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ทั้ ง นี้ มี เกียรติประวัติสาคัญ คือการได้ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้น
สูงสุด คือ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2513
สาหรับประวัติการทางานพบว่านายตรี กกกาแหง ได้ รับการบรรจุเข้ ารับราชการครั้ง
แ
ร
ก
ในชั้นวิสามัญ ตาแหน่งผู้ช่วยพนักงานป่ าไม้ ประจากองโรงเรียนป่ าไม้ จังหวัดแพร่ ขณะที่เป็ นนักศึกษา
โรงเรียนป่ าไม้ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2479 ต่อมาหลังสาเร็จการศึกษาได้ รับการแต่งตั้ง
ให้ เป็ นพนั ก งานป่ าไม้ ผู้ ช่ ว ยชั้ น จั ต วา ประจ ากองป่ าไม้ ภาคแพร่ จั ง หวั ด แพร่ แล้ วมี ค วาม
เจริญก้ าวหน้ าในทางราชการตามลาดับ โดยได้ รับการแต่งตั้งให้ เป็ นพนักงานป่ าไม้ ช้ันตรี ในปี พ.ศ.
2483 ซึ่งได้ โยกย้ ายไปปฏิบัติงานตามภูมิภาค ในสังกัดกรมป่ าไม้ หลายแห่ง แล้ วได้ รับการเลื่อนขั้นให้
เป็ นหัวหน้ าแผนกโครงการชั้นโท เมื่อปี พ.ศ. 2487 ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 ได้ รับการแต่งตั้งให้ เป็ น
ข้ า ร า ช ก า ร ชั้ น เ อ ก ใ น ต า แ ห น่ ง เ จ้ า พ นั ก ง า น
ป่ าไม้ เขตพิษณุโลก ก่อนย้ ายมาเป็ นป่ าไม้ เขตลาปางในปี พ.ศ. 2495 ในปี พ.ศ. 2501 ได้ ย้ายมาเป็ นป่ า
ไ
ม้
เขตนครสวรรค์ ซึ่งได้ ปฏิบัติงานเป็ นหัวหน้ ากองด่านปากนา้ โพควบคู่ไปด้ วย จากนั้นในปี พ.ศ. 2505
ได้ รับการเลื่อนขั้นให้ เป็ นข้ าราชการชั้นพิเศษในตาแหน่งเดิม และได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ดารงตาแหน่ ง

รองอธิบ ดี ก รมป่ าไม้ ตามลาดั บ จนกระทั่ ง ใน วันที่ 1 ตุลาคม 2514 ได้ รับการแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่ งอธิบดีกรมป่ าไม้ ก่อนเสียชีวิตขณะดารงตาแหน่ งนี้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2516 นายตรี กกกา
แหง ได้ รับการยอมรั บว่าเป็ นข้ าราชการที่ประกอบคุณงามดีเด่นแก่ราชการกรมป่ าไม้ จนได้ รับการ
จารึกชื่อ ณ อนุ สาวรีย์วีรชนป่ าไม้ ซึ่งจนถึงปั จจุ บันนับว่าเป็ นศิษย์เก่าวนศาสตร์เพียงคนเดียวที่ได้ รับ
เกียรติคุณนี้
ด้ านประสบการณ์ชีวิตส่วนตัว ประสบการณ์ด้านสังคม บทบาท พฤติกรรมและผลงานการ
บริ หารงานที่เข้ ากับหลักธรรมาภิบาลในการบริห ารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง จากการศึกษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ประสบการณ์ด้านชีวิตส่วนตัว ประสบการณ์ด้านสังคม บทบาทพฤติกรรม
และผลการบริหารงานของนายตรี กกกาแหง แล้ วพบว่า มีครบทั้ง 4 หลักการสาคัญของหลักธรรมาภิ
บาลตามที่สานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ กาหนดไว้ ดังนี้
1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
1.1) ประสิทธิภาพ นายตรี กกกาแหง เป็ นผู้ท่มี ุ่งธรรมาภิบาล ใน
การบริหารงานป่ าไม้ ให้ เกิดประสิทธิภาพเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านการพั ฒนาและ
ปรั บปรุงการจัดโครงสร้ างขององค์กร ให้ สอดคล้ องกับบริบทที่เปลี่ยนไป การกาหนดระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติท่ีมุ่งในการประหยัดทรั พยากรการทางาน การปฏิบัติราชการในภาคสนามร่ วมกับ
ผู้ใต้ บังคับบัญชาด้ วยตนเอง แม้ เป็ นผู้บริหารระดับสูงแล้ วก็ตาม การกาหนดแนวทางการใช้ วัสดุและ
อุปกรณ์ ต่างๆ อย่างมีเหตุผล ไม่ฟุ่มเฟื อย แม้ ตัวท่านเอง มีโอกาสในฐานะผู้ บังคับบัญชาสูงสุดของ
กรมป่ าไม้ แต่กย็ ังยึดมั่นในหลักการเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ควรยึดถือเป็ นอย่าง
ยิ่ง
1.2) ประสิท ธิ ผ ล การบริ ห ารงานป่ าไม้ อัน มุ่ ง ไปสู่ป ระสิท ธิผ ล
ของนายตรี กกกาแหง ได้ ก่อให้ เกิดผลสาเร็จที่เป็ นรูปธรรมในหลายด้ าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้
ที่เห็นได้ อย่างชัดเจนก็คือแทนการอนุ ญาตให้ มีการทาสัมปทานป่ าไม้ ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ แต่ท่านได้
สนับสนุนให้ ทาการกาหนดพื้นที่ป่าไม้ ให้ เป็ นพื้นที่อนุ รักษ์ ในรูปแบบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และ
อุทยานแห่ งชาติจานวนหลายแห่ งรวมเป็ นพื้ นที่ป่าไม้ ท่ีมีจานวนมากมาย ซึ่งยังมีสภาพสมบู รณ์ มา
จนถึ งทุ ก วั น นี้ เนื่ อ งจากกฎหมายในการจั ด การพื้ นที่ป่ าอนุ รั ก ษ์ เหล่ า นี้ มี ค วามเข้ ม งวดมากกว่ า
กฎหมายฉบับอื่นๆ นอกจากนี้ท่านยังพยายามดาเนินงานอันก่อให้ เกิดประสิทธิผลอย่างแท้ จริง ใน
ด้ านการประกาศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ การปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้ และการทาไม้ ออกที่ไม่ถูกต้ อง
ตามกฎระเบียบ โดยใช้ เทคนิควิธีการต่างๆ ที่คิดค้ นขึ้นมา ทั้งนี้เนื่องจากท่านเป็ นผู้ท่มี ีวิสัยทัศน์และ
ประสบการณ์ในการทางานทางด้ านป่ าไม้ มาอย่างโชกโชนนั่นเอง
1.3) การตอบสนอง นายตรี กกกาแหง ได้ มีพฤติกรรมและผลงาน
การบริหารงานป่ าไม้ ท่แี สดงให้ เห็นถึงหลักการตอบสนองต่องานอันเป็ นส่วนหนึ่งของธรรมาภิบาลก็
คือ การส่งเสริมและสนับสนุ นการดาเนินงานทางด้ านวิชาการและด้ านวิจัยของกรมป่ าไม้ เพื่ อให้ มี
การผลิ ต ไม้ ที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ องการทางด้ านอุ ต สาหกรรมไม้ และการจั ด การป่ าไม้ เพื่ อ

วัตถุประสงค์อ่ ืนๆ ให้ แก่บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมป่ าไม้ ตลอดจนประชาชนที่เกี่ยวข้ องทั่วไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งโรงเรียนวนกรรมตาก และการปรับปรุงโรงเรียนป่ าไม้ แพร่ ของกรมป่ าไม้
ให้ มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อหวังผลในการเพิ่ มคุณภาพของนักเรียนที่จบการศึกษา นอกจากนี้
ในด้ านการป้ องกันปราบปรามผู้กระทาผิดทางด้ านกฎหมายป่ าไม้ ท่านมีการดาเนินการโดยมิชักช้ า เมื่อ
ได้ รับการแจ้ งเบาะแสการกระทาความผิดจากแหล่งต่างๆ กับทั้งยังคอยติดตามกากับและควบคุมงาน
ที่ได้ ส่งั การไว้ อยู่เสมอ
2) ค่านิยมประชาธิปไตย
2.1) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ นายตรี กกกาแหง ได้
แสดงให้ เห็นพฤติกรรมและผลงานมาโดยตลอดว่าได้ เป็ นผู้ทุ่มเทอุทศิ ตนเองให้ กับภาระรับผิดชอบ
งานในตาแหน่งหน้ าที่ท่กี าหนดไว้ ตามระเบียบของทางราชการอย่างเต็มที่ แม้ ในขณะที่ดารงตาแหน่ง
รองอธิบดีถึงอธิบดี กรมป่ าไม้ ซึ่งท่านได้ ป่วยเป็ นมะเร็งที่กล่ องเสียง ก็มิเคยท้ อถอย ยังคงปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกาลัง มิทาให้ งานคั่งค้ างเสียหายแต่ประการใด กับทั้งยังคอยให้ การช่วยเหลือและสนับสนุ น
ผู้ใต้ บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานตามครรลองคลองธรรมของระเบียบทางราชการ โดยมิหวั่นเกรงต่อผู้มี
อานาจที่อาจไม่พอใจ ทาการกลั่นแกล้ งหรือสร้ างความยุ่งยากให้ ในทุกประการ
2.2) เปิ ดเผย/โปร่งใส นายตรี กกกาแหง ได้ รับ การกล่ าวถึงและ
ยอมรับกันเป็ นอย่างมากจากบุ คคล ทั้งในกรมป่ าไม้ และทุกวงการที่เคยสัมผัสกับท่าน ในด้ านเปิ ดเผย
โปร่ งใส ที่ได้ ยึดเป็ นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื่อสัตย์สุจริต ที่
ท่านยึดมั่นมาโดยตลอดในการทางานโดยที่ภรรยา บุ ตร และญาติๆ ของท่านมีความภาคภูมิใจต่ อ
ท่านที่ได้ รับการยอมรับตั้งแต่รับราชการจนกระทั่งเสียชีวิตในตาแหน่งอธิบดีกรมป่ าไม้ ท่านมีความ
โปร่ งใสในการทางานในทุ ก ด้ านที่สามารถตรวจสอบได้ ในทุ ก แง่ มุม ทั้งนี้ จากเอกสารรวมทั้งการ
สัมภาษณ์พบว่าผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้ บังคับบัญชาและแม้ แต่พ่อ ค้ าไม้ ล้วนต่างกล่าวขวัญ
และชื่ นชมในตัวท่าน โดยมักเป็ นคุ ณสมบั ติด้านแรกที่ได้ รับการกล่ าวถึ งจากเกือบทุ กคน ท่านมิเคยมี
ประวัติด่างพร้ อยทั้งฉ้ อราษฎร์และบังหลวง แม้ ตัวเองและครอบครัวจะมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
เท่าใดนักก็ตาม
2.3) หลักนิติธรรม ในด้ านหลักนิติธรรมของการบริหารงานป่ าไม้ ท่ี
นายตรี กกกาแหง มีพฤติกรรมและผลการดาเนินงานนั้น เป็ นธรรมาภิบาลที่ได้ รับการยกย่องเป็ น
อย่ า งมากใกล้ เคี ย งกับ ความซื่ อ สั ต ย์ สุจ ริ ต หลั ก ฐานหลายด้ า นบ่ งชี้ ให้ เห็น ว่ า ท่า นยึ ด มั่ น ในการ
ปฏิบัติงานตามตัวบทกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อบั งคับทุ กด้ านของกรมป่ าไม้ และทางราชการที่
กาหนดไว้ อย่างเคร่งครัด โดยมิยอมให้ การโอนอ่อนผ่อนปรนให้ กับผู้ใด แม้ แต่ญาติพ่ีน้องตลอดจน
คนใกล้ ชิดของตัวเอง และมิยอมอ่อนข้ อให้ กับอิทธิพลจากฝ่ ายต่างๆ ท่านทาการดาเนินการลงโทษ

ต่ อ ผู้ ก ระท าความผิ ด อย่ า งเฉี ย บขาด แม้ บ างครั้ ง เป็ นการขั ด หรื อ ฝื นความรู้ สึ ก ของท่ า นก็ต าม
นอกจากนี้แล้ ว ในด้ านการโยกย้ ายแต่งตั้งและพิ จารณาความดีความชอบให้ แก่ผ้ ูใต้ บังคับบัญชาก็
เป็ นไปในทานองเดียวกันที่มิเคยใช้ คุณเป็ นกรณีพิเศษโดยหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ให้ แก่ผ้ ูใด จึงได้ รับการ
ชื่นชมตลอดการปฏิบัติงานของท่านแม้ จนถึงปัจจุบัน
2.4) ความเสมอภาค ในด้ า นความเสมอภาคอัน เป็ นหลั ก การ
หนึ่ ง ของธรรมาภิ บ าลที่นายตรี กกกาแหง ได้ แสดงให้ เห็นว่ ามีพฤติกรรมและผลงานการบริ หาร
ราชการป่ าไม้ ที่แม้ แต่ผ้ ูพิพากษาก็ให้ การรับรอง โดยท่านเป็ นบุ ค คลที่ ช อบให้ ก ารบริ ก ารทางด้ า น
ป่ าไม้ ท่ีต นเองรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเสมอภาค เท่า เทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกให้ อภิสิทธิ์แก่คนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็ น ข้ าราชการระดับใหญ่ ญาติมิตร หรือแม้ แต่พ่อค้ าไม้ นอกจากนี้ตัวท่านเองก็ไม่
นิยมการใช้ อภิสิทธิ์เหนือกฎเกณฑ์ท่มี ี แม้ ขณะที่ท่านมีตาแหน่งระดับสูงที่สามารถเอื้อโอกาสให้ คนที่
ใกล้ ชิดได้ กต็ ามกับทั้งยังกาชับกาชาภรรยาและคนในครอบครัวให้ ยึดมั่นและยอมรับในความเสมอ
ภาคเช่นเดียวกัน
3) ประชารัฐ
3.1) การมีส่วนร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ/นายตรี กกกา
แหง ขณะดารงตาแหน่งรองอธิบดีถึงอธิบดีกรมป่ าไม้ ได้ แสดงพฤติกรรมและมีผลงานที่ช้ ีให้ เห็นถึง
ธรรมาภิบาล การบริหารงานป่ าไม้ ในด้ านการมีส่วนร่วมการพยายามแสวงหาฉันทามติกค็ ือ ท่านได้ ให้
ความส าคั ญ ในด้ านการมี /ส่ วนร่ วมของประชาชนและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ในการส่ งเสริ ม การป่ าไม้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีแนวคิดที่ว่าควรให้ ประชาชนเปลี่ยนความรู้สึกจาก "ป่ าเป็ นของรัฐ" ไปสู่ "ป่ า
เป็ นของประชาชน" ซึ่งแม้ ว่าในขณะนั้นในวงการป่ าไม้ รวมถึงการพัฒนาประเทศในด้ านต่างๆ ยังมิได้
ให้ ความสนใจในเรื่ องการมีส่วนร่ วมมากนั กก็ตาม ผลงานที่เด่ นชัดอีกด้ านหนึ่ งก็คือ ท่านได้ ให้ การ
สนับสนุ นการวิจัยและการดาเนินงานในพื้นที่ตัวอย่างเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ
พื้ นที่ป่าไม้ เพื่ อให้ เป็ นรูปธรรมและขยายผลโอกาสต่ อมา นอกจากนั้ นท่านยังเป็ นผู้ ท่มี ีใจกว้ า งใน
การเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ใ ต้ บ ั ง คับ บั ญ ชาในการแสดงความคิด เห็น และหาข้ อ ยุ ติร่ ว มกัน ใน การ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม
3.2) การกระจายอานาจ นายตรี กกกาแหง ได้ ยึด หลั กธรรมาภิ
บ
า
ล
ด้ านการกระจายอ านาจในการบริ ห ารงานป่ าไม้ โดยการแบ่ งส่ วนราชการในระดั บ ภูมิ ภ าคให้ มี
สานักงานป่ าไม้ จังหวัดและป่ าไม้ อาเภอ เพื่ อปฏิบัติงานที่ใกล้ ชิดกับประชาชน และพื้ นที่ป่าไม้ อย่าง
ใกล้ ชิด กับทั้งยังมีแนวคิดในการกระจายอานาจ การบริหารงานป่ าไม้ ไปสู่ชุมชนในระดับย่อยมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีดาริในการจัดตั้งป่ าไม้ แขวงที่รับผิดชอบงานป่ าไม้ ในระดับตาบลอีกด้ วย เพียงแต่มิได้ รับ

การตอบสนองให้ เป็ นรู ป ธรรม ท่ า นยั ง ได้ มี ก ารกระจายอ านาจโดยการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
คณะทางานในด้ านต่างๆ เพื่อช่วยให้ การบริหารงานป่ าไม้ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้มีส่ วน
ได้ ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติและการให้ สัมปทานป่ าไม้
นอกจากนี้ ยังได้ ทาการกระจายอ านาจให้ ผ้ ู ใต้ บั งคับ บั ญ ชาได้ ช่วยในการป้ องกัน และปราบปราม
ผู้กระทาผิดทางด้ านกฎหมายป่ าไม้ เพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติเอาไว้ ด้วย
4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร
4.1) ด้ า นการครองตน นายตรี กกก าแหง เป็ นผู้ ที่ ยึ ด มั่ น และ
ศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนาโดยมักหาโอกาสในการทาบุ ญตามโอกาสและประเพณีท่ีมีอยู่ รวมทั้ง
ท่านยังมีจิตใจใฝ่ นิยมการปฏิบัติธรรม ตามแนวทางที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้ แนะนาไว้ กับทั้งยังได้ เคย
ไปปฏิบั ติ ธรรมด้ วยตนเอง ที่สวนโมกขพลาราม อีกด้ วย ท่านยังให้ การเคารพนั บ ถือต่ อสถาบั น
พระมหากษัตริย์เป็ นอย่างมาก โดยการแสดงออกในโอกาสต่างๆ อย่างสม่าเสมอ ทั้งในที่สาธารณะ
และภายในครอบครัว ในด้ านชีวิตครอบครัวส่วนตัวของท่านนับได้ ว่าเป็ นครอบครัวที่มีความอบอุ่น
โดยท่านยึดหลักการสมถะ รู้จักพอเพี ยงที่สาคัญก็คือได้ มีการประพฤติปฏิบัติในด้ านต่างๆ ที่ภรรยา
และลูกๆ มีความภาคภูมิใจและยังอาลัยอาวรณ์มาจนทุกวันนี้
4.2 ด้านการครองคน ในด้ านการครองคนนั้น กล่าวได้ ว่านายตรี กก
กาแหง เป็ นผู้ท่มี ีคุณสมบัติท่ปี ระทับใจกัลยาณมิตร และผู้ท่คี บหาสมาคมเป็ นอย่างยิ่ง โดยเป็ นคนที่
มีความจริงใจเสมอต้ นเสมอปลายต่อคนทุกระดับ ทั้งในและนอกวงการป่ าไม้ เป็ นผู้มีสัมมาคารวะ
และกตัญ ูญ ูก ต เวทิต า ต่อ บิด า คณ าจารย์แ ละ ผู้ มี พ ระคุ ณ อย่ า งแท้ จริ ง ท่ า นมี น้ า ใจต่ อ
ผู้ใต้ บังคับบั ญ ชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ ท่ีเจ็บป่ วยจากการปฏิบัติงาน ตามหน้ าที่ท่ีได้ รับ มอบหมาย
โดยคอยดู แ ลและให้ การช่ วยเหลื อ ท่านเห็นอกเห็นใจเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู น้ อยที่ต้อ งปฏิบั ติงานในป่ าโดย
เผชิ ญ กั บ ความยากล าบากในด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง หมั่ น เยี่ ย มเยี ย นผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาและให้ ก าลั ง ใจ
ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาที่ป ฏิบั ติ งานในภาคสนามตามที่โอกาสอ านวย กับ ทั้งให้ ความดีค วามชอบตาม
ฐานานุ รูปในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังให้ การสนับสนุ นผู้มีศักยภาพให้ ทางานศึกษาต่อ เพื่อความ
เจริญก้ าวหน้ าในชีวิตการงาน
4.3 ด้านการครองงาน นายตรี กกกาแหง ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นผู้ท่ี
เอาจริงเอาจังและทุ่มเทกาลังการกาลังใจ ในการปฏิบัติงานป่ าไม้ เป็ นอย่างมาก นับตั้งแต่ขณะเป็ น
นั ก เรี ย นที่โรงเรี ย นป่ าไม้ จั งหวั ด แพร่ การปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ต่ า งๆ แม้ ในขณะที่ท่ า นป่ วยเป็ น
โรคมะเร็งที่หลอดเสียงในบั้นปลายของชีวิตก็ตาม ทาให้ ท่า นมี ค วามก้ า วหน้ า ในชี วิ ต ราชการที่โ ดด
เด่ น มาก จนได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ นอธิบ ดีก รมป่ าไม้ ท่านได้ พยายามรักษาผลประโยชน์ให้ กับ
กรมป่ าไม้ และทางราชการในทุก รูป แบบ ทั้งด้ านการรั กษาเวลาการใช้ วัสดุครุภัณ ฑ์และด้ านอื่น ๆ

ประการสาคัญก็คือ ท่านได้ วางตัวอย่างเหมาะสมมิให้ ทางครอบครัวได้ เข้ ามาก้ าวก่ายหรือแทรกแซง
ต่อการปฏิบัติงานในหน้ าที่ตาแหน่งการงานของท่านอย่างแท้ จริง
จากผลการวิ จั ย ดั งกล่ า ว สามารถอภิ ป รายผลได้ ว่า แม้ นายตรี กกก าแหง เกิ ด ใน
ครอบครัวที่ไม่ค่อยมีฐานะทางการเงินเท่าใดนัก แต่กน็ ับว่าโชคดี ที่บิดามารดาเป็ นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัวเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีมานะอดทนในการประกอบอาชีพที่สุจริต เพื่ อหา
รายได้ เลี้ยงดูบุตรที่มีถึง 6 คน (เสียชีวิตไป 1 คน ขณะเยาว์วัย) ตลอดจนยึดมั่นศรัทธาในพุทธศาสนา
โดยมีหลักฐานที่ชัดเจนคือเอกสารที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพของทั้งสองท่าน ที่ลูกๆ ได้ เขียนบรรยาย
สภาพความเป็ นอยู่ของครอบครัวและอุปนิสัยใจคอของบิดามารดาไว้ ซึ่งสอดคล้ องกับการสัมภาษณ์
นางพวงแก้ ว กกคาแหง ผู้เป็ นภรรยา และแพทย์หญิงเพทาย แม้ นสุวรรณ ผู้เป็ นหลานที่ได้ ให้ การชื่น
ชมบุพการีเป็ นอย่างมากในการปูพ้ ื นฐานชีวิตครอบครัวให้ ลูกหลานเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมอบหมายงานให้ ลูกหลานได้ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบประกอบอาชีพทาสวน ผลจากการอบรม
เลี้ยงดูดังกล่าว ทาให้ อุปนิสยั ใจคอของนายตรี กกกาแหง ได้ รับการถ่ายทอดมาหลายด้ าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการที่เป็ นคนมุ่งมั่นและจริงจังต่อการช่วยเหลือครอบครัว และฝักใฝ่ ต่อการเรียนหนังสือ
ในด้ านการเรียนที่โรงเรียนป่ าไม้ จังหวัดแพร่ นับว่าเป็ นโอกาสดีของนายตรี กกกาแหง
และเพื่อนร่ วมรุ่นเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็ นการเปิ ดสอนวิชาการป่ าไม้ เป็ นครั้งแรกของกรมป่ าไม้ ที่
ผู้บริหารและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้ องตั้งความหวังไว้ เป็ นอย่างมากในการผลิตบุคลากรที่เพียบพร้ อม
ทั้งความรู้ แ ละประสบการณ์ ในการปฏิ บั ติ งานป่ าไม้ อ ย่ างเข้ ม แข็งต่ อ ไปในอนาคต คณาจารย์ ท่ี
รับผิดชอบในสมัยนั้น ทั้งผู้อานวยการคือหลวงวิลาสวนวิทย์ ตลอดจนอาจารย์อกี 4 ท่าน คือ อาจารย์
คิ ด สุวรรณสุทธิ อาจารย์ สวั สดิ์ มหาผล อาจารย์ กริ ต สามะพุ ทธิ และอาจารย์ เฉลิ ม ศิ ริวรรณ ล้ วน
แล้ วแต่เป็ นผู้ท่มี ีความรู้ทางวิชาการป่ าไม้ เป็ นอย่างดี โดยทุกท่านสาเร็จการศึกษาทางด้ านวนศาสตร์
โดยตรงจากต่างประเทศ และทุ ก ท่า นต่ า งร่ ว มมือ ร่ ว มใจในการทุ ่ม เทการสอน ทั้ ง ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบั ติให้ แ ก่นั ก เรี ย น และการทางานอย่างเข้ มแข็ง จึงเห็นได้ ว่าทุกท่านล้ วนมีเส้ นทางชีวิต
การทางานที่รุ่ งเรื องในโอกาสต่ อมาเป็ นอย่ างมาก โดยได้ รับการแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งผู้ บริ หาร
ระดับสูง เช่น คณบดีคณะวนศาสตร์ อธิบดีกรมป่ าไม้ ผู้อานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ เป็ น
ต้ น (สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ , 2551) ทาให้ นายตรี กกกาแหง ได้ รับการประสิทธิ์ประสาทความรู้
ทางด้ านวิชาการป่ าไม้ เป็ นอย่างดี ซึ่งเป็ นพื้นฐานสาคัญในการนาไปใช้ ประกอบการรับราชการในกรม
ป่ าไม้ ตั้งแต่แรกบรรจุรับราชการ จนกระทั่งเป็ นผู้บริหารสูงสุดในตาแหน่งอธิบดีกรมป่ าไม้
ด้ านชีวิตรั บราชการในกรมป่ าไม้ ท่สี าคัญก็คือ การได้ รับความไว้ วางใจจากกรมป่ าไม้
ให้ ด ารงต าแหน่ งป่ าไม้ เขตนครสวรรค์ และหั ว หน้ า กองด่ า นป่ าไม้ ป ากน้า โพ ในปี พ.ศ. 2501
เงิน เดือ น 650 บาท ที่มี งานสาคั ญ ในการควบคุ ม การเคลื่ อ นย้ ายไม้ ท่ีทาออกจากภาคเหนื อ ไปสู่
กรุงเทพฯ ซึ่ งมีป ริ มาณและมู ลค่ ามหาศาล หลังจากนั้ น ในปี พ.ศ. 2505 เงิน เดือน 4,300 บาท
ขณะที่มีอายุเพียง 45 ปี ก็ได้ รับการไว้ วางใจให้ ดารงตาแหน่งรองอธิบดีกรมป่ าไม้ อย่างยาวนานถึง 9
ปี จนในปี พ.ศ. 2514 ขณะมี อ ายุ 54 ปี ได้ รั บ การแต่ งตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง อธิบ ดีก รมป่ าไม้
จนกระทั่ง เสีย ชี วิ ต ในปี พ.ศ. 2516 (กรมป่ าไม้ , 2516) ทั้ ง นี้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรั ก

ปรีชานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอุดม หิรัญ พฤกษ์ อดีตผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายธานี ภมรนิยม อดีตผู้อานวยการกองจัดการที่ดินป่ าสงวนแห่ งชาติ
กรมป่ าไม้ ได้ ให้ สัมภาษณ์ว่า นายตรี กกกาแหง เป็ นผู้ ท่ีมีความก้ าวหน้ าในชี วิตราชการเป็ น อย่า ง
มากเมื่ อ เทีย บกับ ข้ า ราชการคนอื่ น ที่ เ รี ย นโรงเรี ย นป่ าไม้ จั ง หวั ด แพร่ ม าด้ ว ยกัน โดยที่ มีเ พี ย ง
นายดุ สิต พานิ ชพั ฒน์ เพื่ อนวนศาสตร์ รุ่ น ที่ 1 เพี ยงคนเดี ยวที่ได้ รับ การแต่ งตั้ งให้ ดารงต าแหน่ ง
อธิบดีก่อนท่าน เนื่องจากเป็ นผู้มีอาวุโสมากกว่าถึง 6 ปี กับทั้งยังรับราชการในกรมป่ าไม้ ก่อนเข้ าเรียนที่
โรงเรียนป่ าไม้ จังหวัดแพร่ และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากต่างประเทศอีกด้ วย นับว่านายตรี
กกกาแหง เป็ นสามั ญ ชนที่มีความรู้ เพี ยงระดับอนุ ปริ ญ ญา แต่ มีความก้ าวหน้ าจนได้ รับเกียรติ ยศ
จนถึงอธิบดีน้ัน อาจเป็ นเพราะว่าท่านมีความซื่ อ สัต ย์ มุ่ ง มั่ น จริ ง จั ง และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในชี วิ ต
การรั บ ราชการในทุ ก ตาแหน่ ง โดยการยื น ยั น จากผู้ให้ สมั ภาษณ์ ทั้ง 3 ท่านข้ างต้ น รวมทั้งคนอื่นอีก
หลายคน เช่น นางพวงแก้ ว กกกาแหง ผู้เป็ นภรรยา นายผ่อง เล่งอี้ อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้ ศาสตราจารย์
ดร. นิ พ นธ์ ตั้ งธรรม และศาสตราจารย์ ดร. สนิ ท อั กษรแก้ ว ข้ าราชการบ านาญ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากการศึ ก ษาโดยการวิ เคราะห์ แ ละสังเคราะห์ พ ฤติ ก รรมและผลงานในด้ า นการ
บริ หารราชการป่ าไม้ พบว่า นายตรี กกกาแหง ได้ บริ หารงานป่ าไม้ โดยยึดหลั กธรรมาภิบาลเป็ นไป
ตามที่สานักงานพั ฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร., 2555) กาหนดไว้ ทั้งนี้ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง ที่โดดเด่น เป็ นพิเศษเป็ นอย่างยิ่งก็คือ การเปิ ดเผย/โปร่งใส
โดยเฉพาะในด้ านการซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพรับราชการ ตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ ารับราชการจนถึงตาแหน่ง
อธิบดีกรมป่ าไม้ หลักฐานที่บ่งชี้จากการรวบรวมข้ อมูลทั้งสองแหล่ งได้ ระบุไว้ ตรงกัน กล่าวคือ จาก
เอกสารที่ผ้ ูค้ ุนเคยทุกคนได้ กล่ าวถึงและยอมรับคุณสมบัติในด้ านนี้ของนายตรี กกกาแหง ทั้งระดับ
รัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมป่ าไม้ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
และผู้ค้ ุนเคยจากหน่วยงานต่ างๆ ตลอดทั้งบุ คคลที่เป็ นญาติและผู้ใกล้ ชิด (กรมป่ าไม้ , 2516) อัน
สอดคล้ องกับข้ อมูลจากผู้ให้ สัมภาษณ์ ทุกคนซึ่งมีฐานะหลายระดับทั้งอดีตรัฐมนตรี อดีตอธิบดีและ
รองอธิบ ดีก รมป่ าไม้ อดีต ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตผู้ ใต้ บั งคับ บั ญ ชา
อาจารย์ในคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ่ อค้ า บุคคลในครอบครัว และญาติ ซึ่งหลาย
ท่านให้ ทศั นะว่า คุณสมบัติในด้ านนี้พบได้ ยากทั้งในระดับอธิบดีหรือผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ป่ าไม้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุ บัน สาหรับคุณสมบัติของนายตรี กกกาแหง ในด้ านนิติธรรม อันได้ แก่
การเคารพและยึดมั่น ต่ อ กฎระเบี ยบและแนวปฏิบั ติท่ีมีของทางราชการนั้ น ก็อาจกล่ าวได้ ว่าไม่ ย่ิ ง
หย่อนกว่า ด้ านการซื่อสัตย์สุจริต โดยแหล่งข้ อมูลทั้งเอกสารและการให้ สัมภาษณ์ได้ ยืนยันไว้ อย่าง
ชัดเจนเช่นเดียวกัน ส่วนคุณสมบัติโดดเด่นอีกด้ านได้ แก่ด้านภาระรับผิด ชอบ ที่นายตรี กกกาแหง
ยึดมั่นต่อการปฏิบัติงานแม้ ในขณะที่เจ็บป่ วยก็ตาม
ธรรมาภิบาลในด้ านความรั บผิดชอบทางการบริหาร อันได้ แก่ คุณธรรม/จริยธรรมของ
ข้ าราชการ ซึ่งได้ แก่ การครองตน การครองคน และการครองงานนั้น ก็เป็ นคุณสมบัติท่ีโดดเด่นของ
นายตรี กกกาแหง เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยึดมั่นต่อหลักพุทธศาสนา การศรัทธาสถาบัน
พระมหากษั ตริ ย์ การมี กตัญญู กตเวทิต าต่ อบิ ด ามารดา อาจารย์ และผู้ มี พ ระคุ ณ การทุ่ม เทการ

ปฏิบัติงานต่อหน้ าที่ การเอาใจใส่และมีนา้ ใจให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญชา ที่สาคัญอีกด้ านก็คือ การเป็ นสามีท่ดี ี
ต่อภรรยา และการให้ ความอบอุ่นในครอบครัว
สาหรับปั จจัยพื้นฐานที่ก่อให้ เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง
นั้
น
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ การค้ นคว้ าเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ตลอดทั้งเอกสารทางวิชาการและผลการวิจัย
เกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลของนักวิชาการ นักวิจัยและหน่ วยงานต่างๆ นั้น กล่าวได้ ว่ามาจากพื้นฐาน
6 ด้ าน คือ การได้ รับการปลูกฝังจากครอบครั ว การมีต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติงานการอบรมสั่งสอน
และบ่ มเพาะจากสถาบั นการศึ กษา การยึ ดมั่ น ในหลั ก พุ ทธศาสนา การมี ค รอบครั ว ที่อ บอุ่ น และ
คุณลักษณะของบุคลิกภาพส่วนตัว
5.1.2 สาระเนื้ อหาวิชาการ/ความรูจ้ ากการวิพากษ์และให้ ข้อเสนอแนะในการนา
ผลงานวิจัยฯ ไปใช้ ประโยชน์ โดยผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรั ก ปรี ชานนท์ อดี ตคณบดีคณะวน
ศาสตร์ และอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอุดม หิรัญพฤกษ์ อดีตรองอธิบดีกรมป่ าไม้
และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธานี ภมรนิยม อดีตผู้อานวยการ กองจัดการ
ที่ดินป่ าสงวนแห่งชาติ กรมป่ าไม้ และนายพาณิช สันติวณิชย์ ข้ าราชการบานาญกรมป่ าไม้ และผู้ท่มี ี
ประสบการณ์การปฏิบัติงานขณะที่นายตรี กกกาแหง ดารงตาแหน่งอธิบดีกรมป่ าไม้ ท่รี ่ วมให้ ข้อมูลในครั้ง
นี้ ได้ แก่ นายทวี หนูทอง นายจาทูล กองสาร์ นางสาวสุมิตรา ฉั่วตระกูล และศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์
ตั้งธรรม ดร.เริงชัย เผ่าสัจจะ ซึ่งทุกท่านต่างมีมุมมองว่า นายตรี กกกาแหง เป็ นผู้ท่มี ีความตั้งใจ มุ่งมั่น
เอาจริงเอาจัง ทุ่มเทกาลังกายและกาลังใจในการทางาน ปฏิบัติงานด้ วยตัวเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็ นผู้ท่มี ีหิริโอตะปะ ความละลายต่อบาป กลัวต่อบาป มีธรรมะอยู่ประจาใจของตัวเอง อีกทั้งยังเป็ น
ผู้ท่ีดูแลและสอนงานลูกน้ องเป็ นอย่างดี ทั้ ง นี้ ธรรมาภิบาลในการบริ หารงานป่ าไม้ ด้ า นที่ โ ดดเด่ น
มากก็คือ ด้ า นเปิ ดเผย/โปร่ งใสโดยเฉพาะการมีความซื่อสัตย์สจุ ริต ด้ านภาระรับผิดชอบ/สามารถ
ตรวจสอบได้ ด้ านหลักนิติธรรมที่ยึดมั่นต่อกฎระเบียบ และด้ านความรับผิดชอบทางการบริหารงาน
เกี่ยวกับคุณธรรมในการปฏิบัติงาน และผลที่เกิดขึ้นจากธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนาย
ต รี ก ก ก า แ ห ง นั้ น ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ต่ อ ว ง ก า ร ป่ า ไ ม้ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ใน 5 ด้ าน ได้ แก่ การป้ องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดด้ านกฎหมายป่ าไม้ การประกาศพื้นที่ป่าไม้
เป็ นป่ าอนุรักษ์และป่ าสงวนแห่งชาติ แนวทางการส่งเสริมให้ ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมป่ าไม้ การเป็ นต้ นแบบที่ดีในการปฏิบัติงานด้ านป่ าไม้ และการรักษาเกียรติภมู ิของอาชีพป่ า
ไม้
ทั้งนี้ ผู้ ร่วมวิพ ากษ์ ได้ มีความเห็น ว่ า เพื่ อเป็ นการเผยแพร่ คุณ งามความดีของบุ คคล
ต้ นแบบ และผู้มีคุณู ปการต่อวงการป่ าไม้ ให้ กับคนรุ่นต่อๆไปได้ ทราบ และใช้ เป็ นแนวทางในการ
ประพฤติ ป ฏิบั ติ ท้ังในการท างาน และการด ารงชี วิ ต ประจาวัน กรมป่ าไม้ ค วรจะท าการ จั ด พิ ม พ์
เผยแพร่ ผลงานวิจัย เรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดี
กรมป่ าไม้ ”เป็ นที่ระลึกในวันสถาปนากรมป่ าไม้

5.1.3 สาระส าคัญ ที่ ไ ด้รบั จากการสัม มนาอภิ ป รายแลกเปลี่ย นความคิ ด เห็ น
เกีย่ วกับการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งดาเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวช
กิจ และอาจารย์ สุ ธิ ด า มณี อ เนกคุ ณ มหาวิ ท ยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ ราช นายรัต นะ ไทยงาม
ผูอ้ านวยการกลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมป่ าไม้ และ นางสาวบุญญาดา มะคาไก่
ผู อ้ านวยการส่ ว นอ านวยการ ส านัก บริ ห ารกลาง กรมป่ าไม้ ซึ่ ง สามารถสรุ ป ผลการสัม มนา
อภิปรายได้ ว่า ผลจากการวิ จั ย เรื่ อ งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานป่ าไม้ ข องนายตรี กกกา
แหง ครั้ ง นี้ นอกจากสมควรได้ รับ การถ่ ายทอดเพื่ อ ปลุ ก จิ ตสานึ ก ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาและบุ คลากรที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ แล้ ว มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1) การถอดบทเรี ยนของบรรพวนกร ที่มีผลงานและพฤติก รรมอัน น่ ายกย่ อ ง
เกี่ยวกับงานป่ าไม้ ใน ด้ านต่ างๆ เพื่ อเป็ นต้ นแบบและบทเรี ยนให้ แก่วนกรรุ่นหลังในการประพฤติ
ปฏิบัติตาม
2) การวิจัยธรรมาภิบาลในการบริ หารงานป่ าไม้ ของผู้บ ริ หารงานระดับสูงใน
อดีต ที่มีพฤติกรรมและผลงานโดดเด่นทานองเดียวกับนายตรี กกกาแหง เพื่อเชิดชูเกียรติคุณพร้ อม
ทั้งเป็ นบทเรียนต่อการบริหารงานป่ าไม้ ท่เี หมาะสม เช่ น ศาสตราจารย์เทียม คมกฤส ศาสตราจารย์
ดร. อานวย คอวนิช นายพงษ์ โสโน
3) การวิ จั ยธรรมาภิบ าลในการบริ ห ารงานป่ าไม้ เชิ งสร้ างสรรค์ ของผู้ บ ริ หาร
หน่วยงานป่ าไม้ ทุกระดับในปัจจุ บัน เพื่อเป็ นข้ อมูลป้ อนกลับในการปรับปรุง/พัฒนาตนเอง รวมทั้ง
ช่วยในการป้ องปราม พฤติกรรมการบริหารงานบางด้ านที่ไม่เหมาะสม
4) การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มีอิท ธิพ ลต่ อ ธรรมาภิบ าลในการบริ ห ารงานป่ าไม้ ข อง
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สูงยุ ค ปั จ จุ บั น เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ลประกอบการหาแนวทางและมาตรการในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานป่ าไม้ ด้านต่างๆ
5) สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนป่ าไม้ แพร่ ควรให้ การ
สนับสนุ นในการค้ นหาศิษย์เก่าที่เป็ นบุคคลต้ นแบบที่มีผลงานดีเด่นและประจักษ์ชัด เพื่อทาการวิจัย
ถอดบทเรี ย นในการเป็ นแบบอย่ า งให้ บุ ค ลากรด้ า นป่ าไม้ ศึ ก ษา รวมทั้งการเผยแพร่ ช่ื อ เสี ย งสู่
สาธารณชนอีกทางหนึ่งด้ วย

5.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัด
ในการดาเนินโครงการการนาข้ อค้ นพบจากโครงการวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ า
ไม้
ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้ ” สามารถดาเนินการได้ ตามเป้ าหมายทั้งในส่วนของ
ผลผลิตและ

ผลลัพธ์ ดังนี้
5.2.1 จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ
1) จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ 136 คน จาแนกเป็ นเพศหญิง 78 คน และเพศชาย
58 คน
2) ผู้เข้ าร่วมโครงการมีอายุเฉลีย่ 44.72 ปี อายุน้อยสุด 24 ปี และอายุมากสุด
78 ปี
3) ภาค/ส่วน เฉลีย่ 1.38 กรมป่ าไม้ จานวน 94 คน ร้ อยละ 69.12 อุทยาน
แห่งชาติ
จานวน 35 คน ร้ อยละ 25.74 ข้ าราชการบานาญ จานวน 5 คน ร้ อยละ 3.68 ผู้ทรงวุฒิคณะวน
ศาสตร์ จานวน 2 คน ร้ อยละ 1.47
4) ระดับความรู้/ความเข้ าใจก่อนเข้ าร่วมการอบรมมีความรู้ในระดับปานกลาง หลัง
เข้ าร่วมการอบรมมีความรู้ในระดับมาก
5.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมโครงการ
1) ผู้เข้ าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจในด้ านเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู้ด้านธรรมาภิ
บาลในการบริ ห ารงานป่ าไม้ การแลกเปลี่ ยนความรู้ แ ละประสบการณ์ ด้านธรรมมาภิ บ าลในการ
บริหารงานป่ าไม้ การเผยแพร่ คุณความดีในด้ านการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง อดีต
อธิบดีกรมป่ าไม้ และความน่าสนใจของเนื้อหา ในระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 86.80
2) ผู้เข้ าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจในด้ านการถ่ายทอดความรู้ ความชัดเจนใน
การตอบคาถาม การถ่ายทอดความรู้ของผู้วิพากษ์ฯ ทั้ง 4 ท่าน และการใช้ ส่อื ประกอบการฝึ กอบรม
ของวิทยากรในระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 86.80
3) ผู้ เข้ าร่ ว มการอบรมมี ค วามพึ ง พอใจในด้ านความเหมาะสมของเอกสาร
ประกอบการสัมมนา (หนังสือวิจัยฉบับพกพา และบทความที่ตีพิมพ์) ความเหมาะสมของระยะเวลา
ที่จัด ความเหมาะสมของสถานที่ และการให้ บริการและการอานวยความสะดวกของผู้จัดสัมมนาใน
ระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 88.40
4) ผู้เข้ าร่ วมการอบรมมีความพึ งพอใจในด้ านการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ ด้ าน
ความรู้ ท่ีได้ รั บ จากการสัม มนาการน าความรู้ ไปใช้ ป ระโยชน์ ในชี วิ ต ส่ ว นตั ว การน าความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การนาความรู้ไปถ่ายทอดให้ แก่ผ้ ูอ่นื ผู้เข้ าร่วมนาไปใช้ ประโยชน์ในระดับ
มากที่สดุ ร้ อยละ 86.60
สรุ ปภาพรวมในการจั ดอบรม ผู้ เข้ าร่ วมอบรมมีความพึ งพอใจในระดับ มากที่สุด
ร้ อยละ 88.60
5.2.3 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้ องประชุมกรมป่ าไม้ บางเขน
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
5.2.4 ค่าใช้ จ่ายในการจัดอบรม

โครงการการนาข้ อค้ นพบจากโครงการวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ า
ไม้
ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้ ” ได้ รับงบประมาณในการจัดอบรมให้ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
และผู้ท่สี นใจ ทั้งหมด 100,000 บาท และได้ มีการใช้ งบประมาณจริงเท่ากับ 100,000 บาท

ตัวชี้ วัด
ผลผลิต (Output)
1. เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ ารับบริการ
2. เชิงคุณภาพ : ร้ อยละความพึงพอใจของผู้เข้ ารับบริการในกระบวนการ ให้ บริการ
3. เชิงเวลา : ร้ อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่ กาหนด
4. เชิงต้ นทุน :ต้ นทุน/ค่าใช้ จ่ายของการให้ บริการวิชาการแก่สงั คมตาม งบประมาณ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เชิงปริมาณ : ร้ อยละของผู้เข้ ารับบริการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
2. เชิงคุณภาพ:ร้ อยละความพึงพอใจของผู้เข้ ารับบริการโครงการวิชาการแก่สงั คม

หน่วย
นับ

รวมทั้งสิ้ น
ผลการ
เป้าหมาย ดาเนินการ

คน
90
ร้ อยละ
86
ร้ อยละ 100
บาท 100,000
ร้ อยละ
ร้ อยละ

84
86

6. ผู้รับบริการ/หน่ วยงาน ได้ รับความรู้ /ประโยชน์ ดังนี้
6.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ มีความตระหนักต่อการใช้ ธรร
มาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ มากขึ้น
6.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ สามารถนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาลบางด้ านไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารงานป่ าไม้ ได้
6.3 ได้ เผยแพร่ช่ ือเสียงในด้ านการมีส่วนรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ของ
ประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6.4 ได้ กระตุ้นให้ บุคลากรทางด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ให้ ความสาคัญต่องานวิจัย
เชิงคุณภาพทางด้ านการถอดบทเรียนของผู้มีคุณปู การในการบริหารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ของประเทศ
7. สรุปโดยภาพรวม และความคิดเห็นของผูร้ บั บริการ
- ควรให้ ผ้ ูใหญ่/ผู้บริหาร ทุกภาคส่วนของกรมป่ าไม้ เข้ าร่วมเพื่อรับฟังและเป็ นแนวทางใน
การปฏิบัติในอนาคตเพื่อความเจริญก้ าวหน้ าของกรมป่ าไม้ ต่อไป
- แนวทางที่ทา่ นตรี กกกาแหง ดาเนินชีวิต จะนาไปใช้ ดาเนินงาน/ชีวิตส่วนตัวและประเมิน
ตัวเอง
หลังจากได้ ฟังโครงการนี้ ว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อภาพลักษณ์และการทาหน้ าที่
อย่างไร
- อยากให้ มีการสัมมนาแบบนี้บ่อยๆ
- ควรให้ ผ้ ูบริหารของกรมป่ าไม้ มาเข้ ารับฟั งการสัมมนาในเรื่องนี้เพื่อประโยชน์ในการนาหลัก

136

88.40
100
100,000

86.60
88.60

ธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริหารงานป่ าไม้
- ได้ รับความรู้ความเข้ าใจด้ านธรรมาภิบาลมากขึ้น รูปแบบการวิจัยน่าสนใจ/ใช้ เป็ นแนวทาง
ในการวิจัยได้ ดี
8. เชื่อมโยงกับชุดวิชา/ผลงานวิจยั
91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ และสิ่งแวดล้ อม
9. การจัดทาโครงการนาข้อค้นพบจากโครงการวิจยั เรือ่ ง“ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้
ของ
นายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้” จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา/
ปรับปรุง/ บูรณาการ พัฒนาการเรียนการสอนในชุดวิชา/หลักสูตรและ/หรือการวิจยั ดังนี้
ชื่อเรือง
การให้บริการวิชาการแก่สงั คม

ผลงานทีน่ าไปพัฒนา/
ปรับปรุง/บูรณาการการเรียน
การสอน/การวิจยั
โครงการการนาข้ อค้ นพบจาก
1. บูรณาการการเรียนการสอน
โครงการวิจัยเรื่อง“ธรรมาภิบาลใน 91467 ประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการทรัพยากรป่ าไม้ และ
การบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี
กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้ ” สิ่งแวดล้ อม

หลักฐาน

แบบสอบความรู้นักศึกษา
ที่ได้ จากเนื้อหาสื่อวิดิทศั น์
ประกอบงานวิจัยเรื่อง
“ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานป่ าไม้ ของ
นายตรี กกกาแหง
อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้ ”
ในการอบรมเข้ มชุดวิชา
91467 ประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการทรัพยากรป่ าไม้
และสิ่งแวดล้ อม

กาหนดการโครงการการนาข้อค้นพบจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์
เรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่าไม้”
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ จตุจักร กรุงเทพฯ
เวลา 08.30-8..45 น.:
เวลา 8.45-09.00 น.:

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการสัมมนา โดย นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้
กล่าวรายงานโดย นายธิติ วิสารัตน์ ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการป่า

ไม้
เวลา 9.00 – 12.00 น. นาเสนอผลงานวิจัย และอภิปรายการนาผลงานวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการ
บริหาร
งานป่าไม้ของ นายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ ไปใช้ประโยชน์
วิทยากร ประกอบด้วย นายพานิช สันติวณิชย์

เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00-16.15 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก ปรีชานนท์
อดีตคณบดีคณะวนศาสตร์ และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายอุดม หิรัญพฤกษ์
อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายธานี ภมรนิยม
อดีตผู้อานวยการ กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
กรมป่าไม้
ดาเนินการอภิปรายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
อาหารกลางวัน
บรรยายและกิจกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
วิทยกรกลุ่ม อาจารย์ สุธิดา มณีอเนกคุณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายรัตนะ ไทยงาม ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี กรมป่าไม้
นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ

เวลา 16.15 น.

พิธีปิดการสัมมนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก ปรีชานนท์ อดีตคณบดี
คณะวนศาสตร์
และอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในช่วงเวลา 10.00 -10.15 14.45-15.00 น.
และกาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
_________________________________________

ภาคผนวก ง : ภาพกิจกรรมการดาเนินงานโครงการ

ภาพพิธเี ปิ ดการบรรยาย การวิพากษ์ และให้ ข้อเสนอแนะในการนาผลงานวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง
“ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้ ” ฯ ไปใช้
ประโยชน์

ภาพบรรยากาศในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่อผลงานวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหง
อดีตอธิบดีกรมป่ าไม้ ” ฯ ไปใช้ ประโยชน์

แบบประเมินผลการสัมมนา
โครงการการนาข้อค้นพบจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์
เรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรมป่าไม้”
(วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ จตุจักร กรุงเทพฯ)
คาชี้แจง ขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินผล โดยทาเครื่องหมาย  ใน ( ) หรือเติมคาลงใน
ช่องว่าง
ตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
( ) 1. หญิง
( ) 2. ชาย
2. อายุ………….......ปี
3. ภาค/ส่วน ( ) 1. หน่วยงาน กรม…………….…………..……อาเภอ………………..……………..
จังหวัด…………………….
( ) 2. อื่นๆ (โปรด
ระบุ)……………………………………………………………………………………….…………......
ตอนที่ 2 ความรู้ในเรื่อง“ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรม
ป่าไม้”
1.ก่อนการสัมมนาท่านมีความรู้อยู่ในระดับใด
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2.มาก ( ) 3.ปานกลาง ( ) 4. น้อย ( ) 5.น้อยที่สุด
2.หลังการสัมมนาท่านมีความรู้อยู่ในระดับใด
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2.มาก ( ) 3.ปานกลาง ( ) 4. น้อย ( ) 5.น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนา
ประเด็นคาถาม
มากที่สุด
ด้านเนื้อหา
1. ความรู้ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ป่าไม้ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรม
ป่าไม้
2. การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้
3. การเผยแพร่คุณความดีในด้านการ

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด

บริหารงาน
ป่าไม้ของนายตรี กกกาแหง อดีตอธิบดีกรม
ป่าไม้
4. ความน่าสนใจของเนื้อหา
ด้านวิทยากร
5. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรผู้นาเสนอ
6. การถ่ายทอดความรู้ของผู้วิพากษ์ฯ ทั้ง 4
ท่าน
7. ความชัดเจนในการตอบคาถาม
8. การใช้สื่อประกอบการฝึกอบรม

ประเด็นคาถาม
มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด

ด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
9. ด้านความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนา
10. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตส่วนตัว
11. การนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
12. การนาความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น
ด้านบริหารจัดการ
13. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการ
สัมมนา (หนังสือวิจัยฉบับพกพา และบทความที่
ตีพิมพ์)
14. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดสัมมนา
15. ความเหมาะสมของสถานที่จัดสัมมนา
16. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม
17. การให้บริการและการอานวยความสะดวก
ของคณะผู้จัดสัมมนา
สรุปในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อ
การจัดสัมมนาในครั้งนี้
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นต่อการนาไปประยุกต์ใช้
ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการทางานของ
ท่านได้อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ หรือความสนใจในการเข้าร่วมสัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาตอบแบบประเมิน

