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เอกสารวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญ หาการบริหารจัดการและกระบวนการ
ปฏิบัติงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ตามภารกิจกองทัพเรือ และเสนอแนะแนวทาง
การบริหารจัดการของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลให้กับกองทัพเรือ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีดำเนินการวิจัยใช้การศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสาร
ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ศึ ก ษานโยบาย หลั ก การ ทฤษฎี แผนงาน การปฏิ บั ติ ที่ ผ่ า นมา ให้ ท ราบถึ ง ปั ญ หา
และอุ ปสรรคของกระบวนการปฏิ บั ติง านของศู น ย์อ นุ รักษ์ พั น ธุ์ เต่า ทะเล และการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
(In – depth Interview) แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้บังคับบัญ ชา ผู้ปฏิบัติงานของกองทัพเรือ
ที่ ผ่ านมา นำมาวิ เคราะห์ ห าอุ ป สรรคในการดำเนิ น การ รวมถึ ง การตอบสนองงานที่ ไ ด้ รับ เพิ่ ม เติ ม
จากโครงการตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจน
ในการกำหนดนโยบายและการวางแผนด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ส่งผลให้แต่ละศูนย์อนุรักษ์พันธุ์
เต่าทะเลไม่มี แนวทางในการปฏิ บัติ ง านเดีย วกัน เกิด ข้อ จำกัด ด้านกำลั ง พล ไม่ มีก ารบรรจุกำลั ง พล
ที่แน่นอน การมีองค์ความรู้ที่ไม่เท่ากัน ไม่มีการกำหนดทิศทางการใช้งบประมาณ การก่อสร้างอาคาร

สถานที่ การจัดหาเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน การบริหารจัดการไม่มี
เป้าหมาย
ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ด้วยการปรับโครงสร้าง
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล มีการกำหนดอัตราของกองทัพเรือที่ชัดเจน มีการบรรจุกำลังพล มีแผนงาน
และเป้าหมายการดำเนินการ มีแผนงบประมาณทั้งระยะสั้นและระยะยาว ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้าน
องค์ บุ ค คล และองค์ วั ต ถุ เกิ ด เป็ น องค์ ค วามรู้ในการอนุ รัก ษ์ โดยในตั ว โครงสร้ างได้ น ำข้ อ มู ล ด้ า น
โครงสร้างของแต่ละศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลมาวิเคราะห์ รวมถึงองค์ประกอบของการอนุบาลลูกเต่า
ทะเล และงานโครงการตามแนวพระดำริฯ มาสังเคราะห์กำหนดเป็นโครงสร้างที่เหมาะสม รองรับงาน
ด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และงานโครงการตามแนวพระดำริฯ เพื่อตอบสนองตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือและงานโครงการตามแนวพระดำริฯทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่องานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน
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The objective of this research besides to be study management problems
and operational processes of the Sea Turtle Conservation Center Royal Thai Navy
according to the naval mission. And suggest management guidelines for the Navy.
The method of this research is quantitative method. Methods of conducting research
using studies to gather relevant documentation. To study policies, principle, theory,
roadmap and past practices to know the problems and obstacles in the operating
process of Sea Turtle Conservation Center. And In-Depth Interviews with specialists,
supervisors and past navy operators.
The results of this research showed the past practice.The problems and
obstacles is from the uncertainty in policy making and planning for the conservation of
sea turtle species.As a result for each sea turtle conservation center has no same
practice.There was a limitation on personnel, no exact person packing, having unequal
knowledge, no budget direction has been set, building construction and procurement
of tools used in the operation have no same standard.And management has no goals.

The researcher has proposed guidelines for the management of the Sea
Turtle Conservation Center with the restructuring of the Sea Turtle Conservation
Center.There is a set of Navy rate in clearly defined.There is a person packing.Have a
plan and action goals.Have both short-term and long-term budget plans.Contributes to
the development of both the individual and the material became a body of
knowledge in conservation.In the structure, the information on the structure of each
sea turtle conservation was taken to analyze.Including the elements of sea turtle
nursery and project work according to the initiative.To be synthesized into a suitable
structure.Support work on conservation of sea turtle species and projects according to
the initiative.In response to the national strategy, naval strategy, naval commander
policy and project work according to the initiative both in the present and in the
future.By efficiently and for maximum benefit towards sustainable conservation of
natural resources.
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