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รายงานผลการสํารวจพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม 

ประจําป พ.ศ. 2561 

-------------------------------------------- 

1. ความเปนมา 

  ตามที่กรมปาไมกําหนดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปาไม พ.ศ. 

2559 – 2564 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทํางาน ประเด็นยุทธศาสตร 6 

สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน และแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กําหนดโครงการสํารวจความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกรในการ

ทํางาน ซึ่งเปนการประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนสรางความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมอบหมายใหสวนการเจาหนาที่เปนผูรับผิดชอบ รวมกับทุกหนวยงาน

สนับสนุน  

  สํานักบริหารกลาง โดยสวนการเจาหนาที่ ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมปาไม จึงไดจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของ

บุคลากรกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2561 เพื่อประเมนิความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของ

บุคลากรกรมปาไม และเพื่อนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาสงเสริมความเปนอยูของ

บุคลากรกรมปาไมใหมีความพงึพอใจในการทํางาน และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานปรับปรุงระบบ

การสรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร ตอไป 

2. วัตถุประสงค 

  1) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรที่มีตอ

องคกรในการทํางาน  

  2) เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะและความคิดเห็นจากผลการสํารวจ มาใชเปนขอมูลประกอบ

ในการเสรมิสรางแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไมใหมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1) ทําใหทราบระดับความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรที่มีตอ

องคกรในการทํางาน ประจําป พ.ศ. 2561 

  2) หนวยงานในสังกัดกรมปาไมสามารถนําขอเสนอแนะและความคดิเห็นจากผลสํารวจ

มาเปนขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุง และสรางแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อใหบุคลากรกรมปาไมเกิด

ความพงึพอใจในการทํางานและความผูกพันตอหนวยงาน ตลอดจนพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 
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4. เครื่องมอืที่ใชในการสํารวจ 

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คอื แบบสํารวจผานระบบออนไลน  

5. กลุมเปาหมายในการสํารวจ 

  คือ ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ของหนวยงานในสังกัดกรมปาไม 

ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 9,670 คน (ขอมูลจากระบบ DPIS ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2561) คือ ขาราชการ 

ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ที่มีหนวยงานปฏิบัติงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค และการ

กําหนดกลุมตัวอยางใชวธิกีาร Yamane’s ดังสูตร 
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 โดย n =      จํานวนของกลุมตัวอยาง 

  N =      จํานวนรวมทัง้หมดของบุคลากรที่ใชในการศกึษา 

  e =      คาความผิดพลาดทีย่อมรับได  

           (ในการศกึษาที่กําหนดใหมคีาเทากับ 0.05) 
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ดังนั้น กลุมตัวอยางทั้งหมดที่ ใชในการสํารวจครั้งนี้ คือ ขาราชการ 327 คน 

ลูกจางประจํา 309 คน และพนักงานราชการ 378 คน รวมทัง้สิ้น 1,014 คน  

6. วธิดีําเนินการวเิคราะห 

  สํานักบรหิารกลางในฐานะเลขานุการคณะทํางานฯ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจใน

การทํางานและความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร โดยใชวิธีสํารวจแบบออนไลน วิเคราะหและ

ประมวลผลการสํารวจ เพื่อประเมนิผลความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรที่มีตอ

องคกร ดังนี้ 

  6.1 กลุมเปาหมายในการสํารวจ 

  กลุมเปาหมายในการสํารวจ ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ 

สังกัดกรมปาไม จํานวน 1,014 คน  

 

 

 



3 
 

  6.2 เครื่องมอืที่ใชในการจัดเก็บขอมูล 

  แบบสํารวจออนไลนฯ แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ ตําแหนงสายงาน อายุ ระดับการศึกษา

สูงสุด หนวยงานที่ปฏิบัติงาน สถานภาพการทํางาน  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมปาไม และหนาที่

ความรับผิดชอบ รวม 8 ขอ 

 สวนท่ี 2 ขอคําถามประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม 

เปนแบบมาตรวัด (Rating Scale) 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจ

นอย พงึพอใจนอยที่สุด ในขอคําถาม 27 ขอ ไดแก 

   1) กรมมีโครงสรางองคกร การแบงหนาที่ สายการบังคับบัญชา และการมอบ

อํานาจที่เหมาะสมและชัดเจน 

   2) กรมไดสื่อสารสรางความเขาใจเรื่องตางๆ อยางทั่วถงึ 

   3) กรมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

ตอเนื่อง 

   4) หนวยงานจัดหาอุปกรณ / เครื่องมือสําหรับการทํางานมีคุณภาพ เหมาะสม และ

เพยีงพอตอการทํางาน 

   5) ผูบังคับบัญชาไดช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานตางๆ และ มอบหมายงาน

อยางชัดเจน 

   6 ) ผู บั ง คั บบัญชาของท านมี ค วาม เป นกลาง  และ รับฟ งข อคิ ด เ ห็ น

ผูใตบังคับบัญชา 

   7) ผูบงัคับบัญชาของทาน ใหความชวยเหลือและขอเสนอแนะในการแกไขปญหาใน

การปฏบิัตงิาน 

   8) เพื่อนรวมงาน มสีวนชวยทําใหงานประสบความสําเร็จ 

   9) หนวยงานของทานมกีารสงเสรมิการทํางานเปนทมี 

   10) หนวยงานของทาน มีการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิผลเพื่อผลักดันให

งานสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี

   11) ทานไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับปรมิาณงานที่ไดรับผิดชอบ 

   12) ทานไดรับการประเมนิเพื่อการขึ้นคาตอบแทนอยางเปนธรรม 

   13) ทานไดใชประโยชนจากสวัสดิการของหนวยงาน เชน คารักษาพยาบาล 

คาศึกษาของบุตร คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา

สํานักงานในพื้นที่พเิศษ เงนิชวยเหลอืเจาหนาที่กรณปีระสบอันตรายขณะปฏบิัตหินาที่ เปนตน 

   14)  ทานไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมในการกาว

ไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นอยูเสมอ 
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   15) กรมมีมาตรการดําเนินงานเสริมสรางความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพ

การทํางานของบคุลากร 

   16) ครอบครัวของทานเขาใจและสนับสนุนการทํางาน 

   17) ทานสามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาครอบครัว และ

สังคม ไดอยางเหมาะสม 

   18) ทานเห็นผลสําเร็จของงานที่ทานทําอยางชัดเจน 

   19) ทานมโีอกาสไดใชความรู ความสามารถในการพัฒนางาน 

   20) ทานไดรับโอกาสที่เทาเทยีมกันในการทํางาน 

   21) หนวยงานเห็นความสําคัญในตัวทาน 

   22) ทานไดรับมอบหมายงานที่ตรงกับความรูความสามารถ ความถนัด/ความ

เช่ียวชาญของทาน 

   23) ทานไดใชความคดิรเิริ่มสรางสรรคในงานที่ทานรับผิดชอบอยูเสมอ 

   24) หนวยงานมกีารกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 

   25) งานที่ทานรับผิดชอบ มปีรมิาณงานเหมาะสม 

   26) ทานไดรับการสนับสนุนใหมคีวามกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 

   27) เสนทางการเตบิโตในการปฏบิัตงิานของทานมคีวามชัดเจน 

   สวนท่ี 3 ขอคําถามประเมินความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม เปนแบบมาตร

วัด (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ผูกพันมากที่สุด ผูกพันมาก ผูกพันปานกลาง ผูกพันนอย ผูกพันนอย

ที่สุด/ไมรูสกึผูกพัน ในขอคําถาม 3 ขอ ไดแก 

   1) ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร

   หมายถึง การพรอมสนับสนุน หรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงในหนวยงาน รูสึก

วาเปนหนวยงานที่ดีที่สุดแหงหนึ่งในการทํางาน และเช่ือม่ันวาทีมงานปจจุบันมีความเหมาะสมและจะ

สามารถพาองคกรใหเจรญิเตมิโตไดตามเปาหมาย 

   2) ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคกร 

   หมายถึง การมุงม่ันและทุมเททํางานอยางเต็มที่ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย และ

คํานงึถงึประโยชนของหนวยงานมากกวาผลประโยชนสวนตน 

   3) ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพของ

องคกร 

   หมายถึง ความภาคภูมิใจที่เปนบุคลากรของหนวยงาน ความรูสึกวาตนเองเปน

สวนหนึ่งของหนวยงาน และสวนราชการนี้เปนสถานที่ที่นาทํางาน 

 สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะและความคดิเห็น เปนคําถามปลายเปด  
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  6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  รวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสํารวจออนไลนฯ โดยมี ขาราชการ ลูกจางประจําและ

พนักงานราชการ เปนผูตอบแบบสํารวจ ตามหนังสือสํานักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.3/ว4865 ลง

วันที่ 28 สงิหาคม 2561 เรื่อง ขอความรวมมอืตอบแบบสํารวจความพึงพอใจในการทํางานและความ

ผูกพันของบุคลากรกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2561 

  6.4 การประมวลผลขอมูล 

  ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ทางสถติ ิ(SPSS For Window) 

  6.5 การวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งเปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลนําเสนอขอมูลและคํานวณ คาสถิติเบื้องตนประกอบดวย การแจกแจงความถี่ รอยละ 

และคาเฉลีย่ โดยมแีนวทางการวเิคราะห ดังนี้ 

 1) ดําเนนิการศกึษาและวเิคราะหขอมูล ดังนี้ 

  สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ใชการวเิคราะหคารอยละ 

  สวนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร วิเคราะห

คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

  สวนที่ 3 การประเมินความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม วิเคราะหคาเฉลี่ย 

(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

  2) การแปลความหมายคาเฉลี่ยที่ไดจากการวเิคราะหใชเกณฑ ดังนี้ 

  เกณฑการแบงระดับความพงึพอใจ / ความผูกพัน แบงออกเปน 5 ระดับ คอื 

 คาเฉลี่ย  4.21 - 5.00 หมายถงึ มากทีสุ่ด 

 คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20  หมายถงึ มาก 

 คาเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถงึ ปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60  หมายถงึ นอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80  หมายถงึ นอยที่สุด 

  6.6 ผลการวเิคราะหขอมูล 

  ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม 

ประจําป พ.ศ. 2561 ผานระบบออนไลน ระหวางวันที่ 28 สิงหาคม 2561 – 20 กันยายน 2561 

กลุมเปาหมายที่ดําเนินการสํารวจ คือ ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการของทุกหนวยงาน

ในสังกัดกรมปาไม จํานวนทัง้สิ้น 1,014 คน โดยมีผูตอบแบบสํารวจออนไลน จํานวนทั้งสิ้น 1,059 คน 

จําแนกเปนขาราชการ 353 คน ลูกจางประจํา 257 คน และพนักงานราชการ 449 คน สรุปผลการ

สํารวจ ดังนี้ 
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สวนที่ 1 ผลการวเิคราะหขอมูลสวนบุคคล  

ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

  - ชาย 

  - หญงิ 

 

555 

504 

 

52.40 

47.60 

รวม 1,059 100.00 

2. ตําแหนงสายงาน 

  - สายงานหลัก(นักวชิาการปาไม, เจาพนักงานปาไม) 

  - สายงานสนับสนุน (ตําแหนงในสายงานอื่นๆ  

     ที่ไมใชสายงานหลัก) 

 

311 

748 

 

29.40 

70.60 

รวม 1,059 100.00 

3. อายุ 

  - อายไุมเกนิ 30 ป 

  - อายุ 31 – 40 ป 

  - อายุ 41 – 50 ป 

  - ตัง้แต 51 ปขึ้นไป 

 

131 

311 

295 

322 

 

12.40 

29.40 

27.90 

30.40 

รวม 1,059 100.00 

4. ระดับการศกึษาสูงสุด 

  - ต่ํากวาปรญิญาตรี 

  - ปรญิญาตรี 

  - ปรญิญาโทขึ้นไป 

 

359 

559 

141 

 

33.90 

52.80 

13.30 

รวม 1,059 100.00 

5. หนวยงานที่ปฏบิัติงานในปจจุบัน 

  - ปฏบิัตงิานในสวนกลาง 

  - ปฏบิัตงิานในสวนภูมิภาค 

 

423 

636 

 

40.10 

59.90 

รวม 1,059 100.00 
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ผลการวเิคราะหขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 

ขอมูลบุคคล จํานวน รอยละ 

6. สถานภาพการทํางาน 

  - ขาราชการ  

                   ชํานาญการพเิศษ                              18 

                   ชํานาญการ                                   107 

                   ปฏบิัตกิาร                                       80 

                   อาวุโส                                            20 

                   ชํานาญงาน                                   103 

                   ปฏบิัติงาน                                       25 

- ลูกจางประจํา 

  - พนักงานราชการ 

 

353 

 

 

 

 

 

 

257 

449 

 

33.30 

 

 

 

 

 

 

24.30 

42.40 

รวม 1,059 100.00 

7. ระยะเวลาที่ปฏบิัตงิานในกรมปาไม  

     (เกนิ 6 เดอืน ปดเปน 1 ป) 

  - ระยะเวลา นอยกวา 5 ป  

  - ระยะเวลา      5 – 9  ป 

  - ระยะเวลา   10 – 14 ป 

  - ระยะเวลา   15 – 19 ป 

  - ระยะเวลา    20 ปขึ้นไป 

 

 

224 

125 

228 

90 

392 

 

 

21.20 

11.80 

21.50 

8.50 

37.00 

รวม 1,059 100.00 

8. หนาที่ความรับผิดชอบในปจจุบัน 

  - ผูอํานวยการสวน/หัวหนากลุม/หัวหนาฝาย/หัวหนางาน 

  - เจาหนาที่ผูปฏบิัตงิาน 

 

254 

805 

 

24.00 

76.00 

รวม 1,059 100.00 
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  จากตารางที่ 1 เปนการแสดงขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 1,059 คน 

ซึ่งกลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเพศชาย มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 52.40 และเปน

เพศหญิง คิดเปนรอยละ 47.60 เปนขาราชการ รอยละ 33.30 ลูกจางประจํา รอยละ 24.30 และ

พนักงานราชการ รอยละ 42.40 เปนตําแหนงสายงานหลัก (ตําแหนงนักวิชาการปาไม และตําแหนง

เจาพนักงานปาไม )  คิด เปนรอยละ 29.40 สายงานสนับสนุน ( ตําแหนง ในสายงานอื่นๆ  

ที่ไมใชสายงานหลัก) คิดเปนรอยละ 70.60 โดยรอยละ 40.10 เปนผูปฏิบัติงานในสวนกลาง รอยละ 

59.90 เปนผูปฏบิัตงิานในสวนภูมภิาค  

  ทัง้นี้ ผูตอบแบบสํารวจอยูในชวงอายุ ไมเกิน 30 ป คิดเปนรอยละ 12.40 อายุ 31-40 ป 

คิดเปนรอยละ 29.40 อายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 27.90 และ อายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 

30.40 โดยสวนมากผูตอบแบบสํารวจ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 52.80 

มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมปาไม ตั้งแต 20 ปขึ้นไปมากที่สุด คิดเปน รอยละ 37.00 และผูตอบ

แบบสํารวจมากที่สุด เปนระดับเจาหนาที่ปฏบิัตงิาน คดิเปนรอยละ 76.00 
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สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม  

ตารางท่ี 2 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากร

กรมปาไม จําแนกเปนรายขอ  
 (N = 1,059 ) 

 

ประเด็นคําถาม 

ระดับความพงึพอใจ 

    𝒙� 

  

S.D. 

 

ระดับ มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

1. กรมมีโครงสรางองคกร การแบงหนาท่ี สายการบังคับ

บัญชา และการมอบอํานาจท่ีเหมาะสมและชัดเจน  

185 

(17.50) 

462 

(43.60) 

323 

(30.50 

60 

(5.70) 

29 

(2.70) 

3.67 0.921 มาก 

2. กรมไดสื่อสารสรางความเขาใจเร่ืองตางๆ อยางท่ัวถึง 151 

(14.30) 

464 

(43.80) 

349 

(33.00) 

72 

(6.80) 

23 

(2.20) 

3.61 0.889 มาก 

3. กรมมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีชวยใหสามารถ

ปฏิบัตงิานไดอยางตอเนื่อง 

175 

(16.50) 

470 

(44.40) 

314 

(29.70) 

71 

(6.70) 

29 

(2.70) 

3.65 

 

0.925 มาก 

4. หนวยงานจัดหาอุปกรณ / เคร่ืองมือสําหรับการ

ทํางานมีคุณภาพ เหมาะสม และเพยีงพอตอการทํางาน 

113 

(10.70) 

361 

(34.10) 

365 

(34.50) 

152 

(14.40) 

68 

(6.40) 

3.28 1.044 ปานกลาง 

5. ผูบังคับบัญชาไดช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานตางๆ 

และ มอบหมายงานอยางชัดเจน 

226 

(21.30) 

457 

(43.20) 

271 

(25.60) 

82 

(7.70) 

23 

(2.20) 

3.74 0.952 มาก 

6. ผูบังคับบัญชาของทานมีความเปนกลาง และรับฟง

ขอคดิเห็นผูใตบังคับบัญชา 

241 

(22.80) 

429 

(40.50) 

274 

(25.90) 

79 

(7.50) 

36 

(3.40) 

3.72 1.006 มาก 

7. ผูบังคับบัญชาของทาน ใหความชวยเหลือและ

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

255 

(24.10) 

465 

(43.90) 

238 

(22.50) 

73 

(6.90) 

28 

(2.60) 

3.80 0.969 มาก 

8. เพื่อนรวมงาน มีสวนชวยทําใหงานประสบความสําเร็จ 302 

(28.50) 

511 

(48.30) 

188 

(17.80) 

42 

(4.00) 

16 

(1.50) 

3.98 0.870 มาก 

9. หนวยงานของทานมีการสงเสริมการทํางานเปนทีม 

 

273 

(25.80) 

481 

(45.50) 

232 

(21.90) 

49 

(4.60) 

24 

(2.30) 

3.88 0.923 มาก 

10. หนวยงานของทาน มีการปฏิบัตงิานรวมกันอยางมี

ประสทิธิผลเพื่อผลักดันใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี

260 

(24.60) 

500 

(47.20) 

235 

(22.20) 

46 

(4.30) 

18 

(1.70) 

3.89 

 

0.884 มาก 

11.ทานไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีได

รับผิดชอบ 

176 

(16.60) 

455 

(43.00) 

302 

(28.50) 

81 

(7.60  ) 

45 

(4.20) 

3.60 

 

0.991 มาก 

12. ทานไดรับการประเมินเพื่อการข้ึนคาตอบแทนอยาง

เปนธรรม 

205 

(19.40) 

423 

(39.90) 

308 

(29.10) 

73 

(6.90) 

50 

(4.70) 

3.62 1.022 มาก 

13. ทานไดใชประโยชนจากสวัสดกิารของหนวยงาน เชน 

คารักษาพยาบาล คาศึกษาของบุตร คาใชจายในการ

เดนิทางไปราชการ เงนิสวัสดกิารสําหรับการปฏิบัติงาน

ประจําสํานักงานในพื้นท่ีพเิศษ เงนิชวยเหลอืเจาหนาท่ี

กรณปีระสบอันตรายขณะปฏิบัตหินาท่ี  

เปนตน   

203 

(19.20) 

423 

(39.90) 

296 

(28.00) 

65 

(6.10) 

72 

(6.80) 

3.59 1.076 มาก 

14. ทานไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อ

เตรียมความพรอมในการกาวไปสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนอยู

เสมอ 

169 

(16.00) 

441 

(41.60) 

321 

(30.30) 

87 

(8.20) 

41 

(3.90) 

3.58 0.980 มาก 

15. กรมมีมาตรการดําเนนิงานเสริมสรางความ 

กาวหนาและความม่ันคงในอาชีพการทํางานของบุคลากร 

152 

(14.40) 

392 

(37.00) 

351 

(33.10) 

98 

(9.30) 

66 

(6.20) 

3.44 1.046 มาก 

16.ครอบครัวของทานเขาใจและสนับสนุนการทํางาน

   

378 

(35.70) 

478 

(45.10) 

170 

(16.10) 

23 

(2.20) 

10 

(0.90) 

4.12 0.821 มาก 

17.ทานสามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว 

เวลาครอบครัว และสังคม ไดอยางเหมาะสม  

328 

(31.00) 

485 

(45.80) 

209 

(19.70) 

26 

(2.50) 

11 

(1.00) 

4.03 0.836 มาก 



10 
 

ตารางท่ี 2 (ตอ) 

จากตารางท่ี 2 แสดงขอมูลความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไมโดยรวม อยูในระดับพึงพอใจ

มาก คาเฉลี่ย 3.71 และเมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาบุคลากรกรมปาไมมีความพึงพอใจที่ครอบครัวมีเขาใจ

และสนับสนุนการทํางาน (ขอ 16) อยูในระดบัมาก คาเฉลี่ย 4.12 รองลงมา คือ ทานสามารถแบงเวลาในการ

ทํางาน เวลาสวนตัว เวลาครอบครัว และสังคม ไดอยางเหมาะสม (ขอ 17) คาเฉลี่ย 4.03 และที่พึงพอใจนอย

ที่สุด คือ หนวยงานจดัหาอุปกรณ/ เครื่องมอืสําหรับการทํางานมคุีณภาพ เหมาะสม และเพยีงพอตอการทํางาน 

(ขอ 5) คาเฉลี่ย 3.28 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นคําถาม 

ระดับความพงึพอใจ 

    𝒙� 

  

S.D. 

 

ระดับ มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

18.ทานเห็นผลสําเร็จของงานท่ีทานทําอยางชัดเจน 273 

(25.80) 

562 

(53.10) 

195 

(18.40) 

23 

(2.20) 

6 

(0.60) 

4.01 0.762 มาก 

19.ทานมีโอกาสไดใชความรู ความสามารถในการ

พัฒนางาน   

260 

(24.60) 

531 

50.10) 

221 

(20.90) 

27 

(2.50) 

20 

(1.90) 

3.93 0.850 มาก 

20.ทานไดรับโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการทํางาน 

    

199 

(18.80) 

487 

(46.00) 

276 

(26.10) 

61 

(5.80) 

36 

(3.40) 

3.71 0.950 มาก 

21.หนวยงานเห็นความสําคัญในตัวทาน 

    

210 

(19.80) 

463 

(43.70) 

285 

(26.90) 

69 

(6.50) 

32 

(3.00) 

3.71 0.957 มาก 

22.ทานไดรับมอบหมายงานท่ีตรงกับความรู

ความสามารถ ความถนัด/ความเช่ียวชาญของทาน  

222 

(21.00) 

504 

(47.60) 

274 

(25.90) 

37 

(3.50) 

22 

(2.10) 

3.82 0.873 มาก 

23.ทานไดใชความคดิริเร่ิมสรางสรรคในงานท่ีทาน

รับผิดชอบอยูเสมอ    

234 

(22.10) 

486 

(45.90) 

294 

(27.80) 

28 

(2.60) 

17 

(1.60) 

3.84 0.851 มาก 

24.หนวยงานมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของ

บุคลากรอยางชัดเจน    

194 

(18.30) 

466 

(44.00) 

290 

(27.40) 

74 

(7.00) 

35 

(3.30) 

3.67 0.962 มาก 

25.งานท่ีทานรับผิดชอบ มีปริมาณงานเหมาะสม 

    

191 

(18.00) 

446 

(42.10) 

315 

(29.70) 

81 

(7.60) 

26 

(2.50) 

3.66 0.942 มาก 

26.ทานไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในตําแหนง

หนาท่ีการงาน    

176 

(16.60) 

386 

(36.40) 

332 

(31.40) 

97 

(9.20) 

68 

(6.40) 

3.48 1.073 มาก 

27.เสนทางการเตบิโตในการปฏิบัตงิานของทานมีความ

ชัดเจน 

160 

(15.10) 

357 

(33.70) 

331 

(31.30) 

109 

(10.30) 

102 

(9.60) 

3.34 1.146 ปานกลาง 

ความพงึพอใจโดยรวม 

 

     3.71 0.689 มาก 
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ตารางที่ 3 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามเพศ 

ประเด็นคําถาม 
เพศชาย เพศหญงิ 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

1. กรมมีโครงสรางองคกร การแบงหนาท่ี สายการบังคับบัญชา และ

การมอบอํานาจท่ีเหมาะสมและชัดเจน  

3.71 มาก 3.63 มาก 

2. กรมไดสื่อสารสรางความเขาใจเรื่องตางๆ อยางท่ัวถงึ 

 

3.66 มาก 3.56 มาก 

3. กรมมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีชวยใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางตอเน่ือง 

3.73 มาก 3.56 มาก 

4. หนวยงานจัดหาอุปกรณ / เครื่องมือสําหรับการทํางานมีคุณภาพ 

เหมาะสม และเพยีงพอตอการทํางาน  

3.34 ปานกลาง 3.22 ปานกลาง 

5. ผูบังคับบัญชาไดชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตางๆ และ 

มอบหมายงานอยางชัดเจน 

3.82 มาก 3.64 มาก 

6. ผูบังคับบัญชาของทานมคีวามเปนกลาง และรับฟงขอคดิเห็น

ผูใตบังคับบัญชา 

3.77 มาก 3.66 มาก 

7. ผูบังคับบัญชาของทาน ใหความชวยเหลอืและขอเสนอแนะในการ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

3.85 มาก 3.74 มาก 

8. เพื่อนรวมงาน มสีวนชวยทําใหงานประสบความสําเร็จ 4.03 มาก 3.93 มาก 

9. หนวยงานของทานมกีารสงเสริมการทํางานเปนทีม 

 

3.95 มาก 3.80 มาก 

10. หนวยงานของทาน มีการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธผิล

เพื่อผลักดันใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

3.93 มาก 3.84 มาก 

11.ทานไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีไดรับผิดชอบ 3.59 มาก 3.61 มาก 

12.ทานไดรับการประเมนิเพื่อการขึ้นคาตอบแทนอยางเปนธรรม 

 

3.66 มาก 3.59 มาก 

13. ทานไดใชประโยชนจากสวัสดิการของหนวยงาน เชน คา

รักษาพยาบาล คาศึกษาของบุตร คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เงนิสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นท่ีพเิศษ 

เงนิชวยเหลอืเจาหนาท่ีกรณีประสบอันตรายขณะปฏิบัติหนาท่ี เปนตน 

3.67 มาก 3.49 มาก 

14. ทานไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความ

พรอมในการกาวไปสูตําแหนงท่ีสูงขึ้นอยูเสมอ 

3.66 มาก 3.48 มาก 

15. กรมมีมาตรการดําเนินงานเสริมสรางความกาวหนาและความ

ม่ันคงในอาชพีการทํางานของบุคลากร 

3.45 มาก 3.43 มาก 

16.ครอบครัวของทานเขาใจและสนับสนุนการทํางาน 

  

4.14 มาก 4.11 มาก 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามเพศ 

พบวา เพศที่ตางกัน ทําใหมีผลตอความพึงพอใจโดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

เพศที่ตางกัน ทําใหความพึงพอใจเกี่ยวกับหนวยงานจัดหาอุปกรณ /เครื่องมือสําหรับการทํางานมี

คุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอตอการทํางาน (ขอ 4) และเสนทางการเติบโตในการปฏิบัติงานมีความ

ชัดเจน (ขอ 27) แตกตางกัน 

 

 

 

ประเด็นคําถาม 
เพศชาย เพศหญงิ 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

17.ทานสามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาครอบครัว 

และสังคม ไดอยางเหมาะสม   

4.03 มาก 4.04 มาก 

18.ทานเห็นผลสําเร็จของงานท่ีทานทําอยางชัดเจน 

 

4.01 มาก 4.01 มาก 

19.ทานมีโอกาสไดใชความรู ความสามารถในการพัฒนางาน

   

3.94 มาก 3.92 มาก 

20.ทานไดรับโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการทํางาน 

    

3.72 มาก 3.70 มาก 

21.หนวยงานเห็นความสําคัญในตัวทาน 

    

3.77 มาก 3.64 มาก 

22.ทานไดรับมอบหมายงานท่ีตรงกับความรูความสามารถ ความ

ถนัด/ความเชี่ยวชาญของทาน    

3.90 มาก 3.73 มาก 

23.ทานไดใชความคดิริเร่ิมสรางสรรคในงานท่ีทานรับผิดชอบอยู

เสมอ    

3.92 มาก 3.75 มาก 

24.หนวยงานมกีารกําหนดหนาท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรอยาง

ชัดเจน    

3.77 มาก 3.56 มาก 

25.งานท่ีทานรับผิดชอบ มปีริมาณงานเหมาะสม 

    

3.73 มาก 3.58 มาก 

26.ทานไดรับการสนับสนุนใหมคีวามกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการ

งาน    

3.52 มาก 3.43 มาก 

27.เสนทางการเติบโตในการปฏิบัติงานของทานมีความชัดเจน 

 

3.37 ปานกลาง 3.32 ปานกลาง 

ความพงึพอใจโดยรวม 3.76 มาก 3.66 มาก 
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ตารางที่ 4 ระดับความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามตําแหนงสายงาน 

ประเด็นคําถาม 
สายหลัก สายงานสนับสนุน 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

1. กรมมีโครงสรางองคกร การแบงหนาท่ี สายการบังคับบัญชา และ

การมอบอํานาจท่ีเหมาะสมและชัดเจน  

3.42 มาก 3.78 มาก 

2. กรมไดสื่อสารสรางความเขาใจเรื่องตางๆ อยางท่ัวถงึ 

 

3.39 ปานกลาง 3.70 มาก 

3. กรมมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีชวยใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางตอเน่ือง 

3.48 มาก 3.72 มาก 

4. หนวยงานจัดหาอุปกรณ / เครื่องมือสําหรับการทํางานมีคุณภาพ 

เหมาะสม และเพยีงพอตอการทํางาน  

3.05 ปานกลาง 3.38 ปานกลาง 

5. ผูบังคับบัญชาไดชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตางๆ และ มอบหมาย

งานอยางชัดเจน 

3.60 มาก 3.80 มาก 

6. ผูบังคับบัญชาของทานมคีวามเปนกลาง และรับฟงขอคดิเห็น

ผูใตบังคับบัญชา 

3.63 มาก 3.75 มาก 

7. ผูบังคับบัญชาของทาน ใหความชวยเหลอืและขอเสนอแนะในการ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

3.68 มาก 3.85 มาก 

8. เพื่อนรวมงาน มสีวนชวยทําใหงานประสบความสําเร็จ 3.91 มาก 4.01 มาก 

9. หนวยงานของทานมกีารสงเสริมการทํางานเปนทีม 

 

3.78 มาก 3.92 มาก 

10. หนวยงานของทาน มีการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธผิล

เพื่อผลักดันใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

3.77 มาก 3.93 มาก 

11.ทานไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีไดรับผิดชอบ 3.53 มาก 3.63 มาก 

12. ทานไดรับการประเมนิเพื่อการขึ้นคาตอบแทนอยางเปนธรรม 

 

3.58 มาก 3.64 มาก 

13. ทานไดใชประโยชนจากสวัสดิการของหนวยงาน เชน คา

รักษาพยาบาล คาศึกษาของบุตร คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เงนิสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นท่ีพเิศษ เงิน

ชวยเหลอืเจาหนาท่ีกรณีประสบอันตรายขณะปฏบัิติหนาท่ี เปนตน 

3.69 มาก 3.54 มาก 

14. ทานไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความ

พรอมในการกาวไปสูตําแหนงท่ีสูงขึ้นอยูเสมอ 

3.44 มาก 3.63 มาก 

15. กรมมีมาตรการดําเนินงานเสริมสรางความกาวหนาและความ

ม่ันคงในอาชพีการทํางานของบุคลากร 

3.10 ปานกลาง 3.58 มาก 

16.ครอบครัวของทานเขาใจและสนับสนุนการทํางาน 

  

4.06 มาก 4.15 มาก 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตาม

ตําแหนงสายงาน พบวา ตําแหนงสายงานที่ตางกัน ทําใหมีผลตอความพึงพอใจโดยรวมไมแตกตางกัน 

และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ตําแหนงสายงานที่ตางกัน ทําใหความพึงพอใจเกี่ยวกับกรมไดสื่อสาร

สรางความเขาใจเรื่องตางๆ อยางทั่วถึง (ขอ 2) กรมมีมาตรการดําเนินงานเสริมสรางความกาวหนาและ

ความม่ันคงในอาชีพการทํางานของบุคลากร (ขอ 15) ทานไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาใน

ตําแหนงหนาที่การงาน (ขอ 26) และเสนทางการเติบโตในการปฏิบัติงานของทานมีความชัดเจน (ขอ 27) 

แตกตางกัน 

ประเด็นคําถาม 
สายหลัก สายงานสนับสนุน 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

17.ทานสามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาครอบครัว 

และสังคม ไดอยางเหมาะสม 

3.83 มาก 4.11 มาก 

18.ทานเห็นผลสําเร็จของงานท่ีทานทําอยางชัดเจน 

 

3.96 มาก 4.04 มาก 

19.ทานมีโอกาสไดใชความรู ความสามารถในการพัฒนางาน

   

3.83 มาก 3.97 มาก 

20.ทานไดรับโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการทํางาน 

    

3.64 มาก 3.74 มาก 

21.หนวยงานเห็นความสําคัญในตัวทาน 

    

3.63 มาก 3.74 มาก 

22.ทานไดรับมอบหมายงานท่ีตรงกับความรูความสามารถ ความ

ถนัด/ความเชี่ยวชาญของทาน    

3.76 มาก 3.84 มาก 

23.ทานไดใชความคดิริเร่ิมสรางสรรคในงานท่ีทานรับผิดชอบอยูเสมอ

    

3.77 มาก 3.87 มาก 

24.หนวยงานมกีารกําหนดหนาท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรอยาง

ชัดเจน    

3.59 มาก 3.71 มาก 

25.งานท่ีทานรับผิดชอบ มปีริมาณงานเหมาะสม 

    

3.57 มาก 3.69 มาก 

26.ทานไดรับการสนับสนุนใหมคีวามกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการ

งาน    

3.27 ปานกลาง 3.56 มาก 

27.เสนทางการเติบโตในการปฏิบัติงานของทานมีความชัดเจน 

 

3.10 ปานกลาง 3.45 มาก 

ความพงึพอใจโดยรวม 

 

3.59 

 

มาก 

 

3.76 มาก 
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สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม  

ตารางที่ 5 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามอายุ 

ประเด็นคาํถาม 
ไมเกิน 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ป ขนืไป 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

1. กรมมโีครงสรางองคกร การแบงหนาท่ี สายการบังคับบัญชา และการมอบ

อํานาจท่ีเหมาะสมและชัดเจน  

3.60 มาก 3.68 มาก 3.64 มาก 3.73 มาก 

2. กรมไดสื่อสารสรางความเขาใจเร่ืองตางๆ อยางท่ัวถงึ 

 

3.50 มาก 3.62 มาก 3.57 มาก 3.68 มาก 

3. กรมมรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชวยใหสามารถปฏบัิติงานไดอยางตอเนื่อง 

 

3.51 มาก 3.57 มาก 3.65 มาก 3.79 มาก 

4. หนวยงานจัดหาอุปกรณ / เคร่ืองมอืสําหรับการทํางานมคีณุภาพ เหมาะสม 

และเพยีงพอตอการทํางาน  

3.11 ปานกลาง 3.25 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง 3.34 ปานกลาง 

5. ผูบังคับบัญชาไดช้ีแจงแนวทางการปฏบัิติงานตางๆ และ มอบหมายงานอยาง

ชัดเจน 

3.60 มาก 3.67 มาก 3.73 มาก 3.87 มาก 

6. ผูบังคับบัญชาของทานมคีวามเปนกลาง และรับฟงขอคดิเห็นผูใตบังคับบัญชา 

 

3.69 มาก 3.64 มาก 3.69 มาก 3.83 มาก 

7. ผูบังคับบัญชาของทาน ใหความชวยเหลอืและขอเสนอแนะในการแกไขปญหา

ในการปฏบัิติงาน 

3.82 มาก 3.77 มาก 3.77 มาก 3.85 มาก 

8. เพื่อนรวมงาน มสีวนชวยทําใหงานประสบความสําเร็จ 

 

4.01 มาก 3.96 มาก 3.94 มาก 4.04 มาก 

9. หนวยงานของทานมกีารสงเสริมการทํางานเปนทีม 3.79 มาก 3.83 มาก 3.85 มาก 3.99 มาก 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

 

 

ประเด็นคาํถาม 
ไมเกิน 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ป ขนืไป 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

10. หนวยงานของทาน มกีารปฏบัิติงานรวมกันอยางมปีระสทิธิผลเพื่อผลักดันให

งานสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี

3.82 มาก 3.84 มาก 3.89 มาก 3.96 มาก 

11.ทานไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีไดรับผดิชอบ 

 

3.63 มาก 3.60 มาก 3.53 มาก 3.65 มาก 

12. ทานไดรับการประเมนิเพื่อการขึ้นคาตอบแทนอยางเปนธรรม 

 

3.73 มาก 3.64 มาก 3.59 มาก 3.59 มาก 

13. ทานไดใชประโยชนจากสวัสดกิารของหนวยงาน เชน คารักษาพยาบาล คา

ศึกษาของบุตร คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ เงนิสวัสดกิารสําหรับการ

ปฏบัิติงานประจําสํานักงานในพื้นท่ีพเิศษ เงนิชวยเหลอืเจาหนาท่ีกรณปีระสบ

อันตรายขณะปฏบัิติหนาท่ี เปนตน   

3.46 มาก 3.45 มาก 3.57 มาก 3.79 มาก 

14. ทานไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมในการ

กาวไปสูตําแหนงท่ีสูงขึ้นอยูเสมอ 

3.53 มาก 3.51 มาก 3.49 มาก 3.73 มาก 

15. กรมมมีาตรการดําเนินงานเสริมสรางความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพ

การทํางานของบุคลากร 

3.44 มาก 3.42 มาก 3.35 ปานกลาง 3.54 มาก 

16.ครอบครัวของทานเขาใจและสนับสนุนการทํางาน 

   

4.11 มาก 4.09 มาก 4.07 มาก 4.21 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

 

 

ประเด็นคาํถาม 
ไมเกิน 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ป ขนืไป 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

17.ทานสามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาครอบครัว และสังคม 

ไดอยางเหมาะสม  

3.99 มาก 4.05 มาก 3.99 มาก 4.06 มาก 

18.ทานเห็นผลสําเร็จของงานท่ีทานทําอยางชัดเจน 

 

3.96 มาก 3.98 มาก 4.01 มาก 4.07 มาก 

19.ทานมโีอกาสไดใชความรู ความสามารถในการพัฒนางาน  

  

3.82 มาก 3.92 มาก 3.96 มาก 3.96 มาก 

20.ทานไดรับโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการทํางาน 

    

3.72 มาก 3.66 มาก 3.68 มาก 3.78 มาก 

21.หนวยงานเห็นความสําคัญในตัวทาน 

    

3.71 มาก 3.67 มาก 3.68 มาก 3.77 มาก 

22.ทานไดรับมอบหมายงานท่ีตรงกับความรูความสามารถ ความถนัด/ความ

เช่ียวชาญของทาน    

3.57 มาก 3.79 มาก 3.84 มาก 3.93 มาก 

23.ทานไดใชความคดิริเร่ิมสรางสรรคในงานท่ีทานรับผดิชอบอยูเสมอ 

 

3.75 มาก 3.79 มาก 3.85 มาก 3.92 มาก 

24.หนวยงานมกีารกําหนดหนาท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 

    

3.61 มาก 3.56 มาก 3.65 มาก 3.82 มาก 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

จากตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามอายุ พบวา อายุที่ตางกัน ทําใหมีผลตอความพึงพอใจโดยรวม 

ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายขอ  พบวา อายุที่แตกตางกัน ทําใหมีผลตอความพึงพอใจเกี่ยวกับกรมมีมาตรการดําเนินงานเสริมสรางความกาวหนาและความ

ม่ันคงในอาชีพการทํางานของบุคลากร (ขอ 15) ครอบครัวของทานเขาใจและสนับสนุนการทํางาน (ขอ 16) ทานไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในตําแหนง

หนาที่การงาน (ขอ 26) และเสนทางการเตบิโตในการปฏบิัตงิานของทานมคีวามชัดเจน (ขอ 27) แตกตางกัน 

 

 

 

 

 

ประเด็นคาํถาม 
ไมเกิน 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ป ขนืไป 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

25.งานท่ีทานรับผดิชอบ มปีริมาณงานเหมาะสม 

    

3.69 มาก 3.52 มาก 3.64 มาก 3.79 มาก 

26.ทานไดรับการสนับสนุนใหมคีวามกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน 

    

3.63 มาก 3.44 มาก 3.37 ปานกลาง 3.55 มาก 

27.เสนทางการเติบโตในการปฏบัิติงานของทานมคีวามชัดเจน 

 

3.44 มาก 3.32 ปานกลาง 3.21 ปานกลาง 3.46 มาก 

ความพงึพอใจโดยรวม 

 

3.67 มาก 3.67 มาก 3.68 มาก 3.80 มาก 
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ตารางที่ 6 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามระดับการศกึษาสูงสดุ 

ประเด็นคําถาม 
ตํ่ากวาปรญิญาตรี ปรญิญาตร ี ปรญิญาโทข้ึนไป 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

1. กรมมีโครงสรางองคกร การแบงหนาท่ี สายการบังคับบัญชา และการมอบอํานาจท่ี

เหมาะสมและชัดเจน  

3.90 มาก 3.60 มาก 3.41 มาก 

2. กรมไดสื่อสารสรางความเขาใจเรื่องตางๆ อยางท่ัวถงึ 

 

3.87 มาก 3.51 มาก 3.37 ปานกลาง 

3. กรมมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีชวยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง 

 

3.93 มาก 3.53 มาก 3.42 มาก 

4. หนวยงานจัดหาอุปกรณ / เครื่องมือสําหรับการทํางานมีคุณภาพ เหมาะสม และเพยีงพอ

ตอการทํางาน  

3.53 มาก 3.19 ปานกลาง 3.01 ปานกลาง 

5. ผูบังคับบัญชาไดชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตางๆ และ มอบหมายงานอยางชัดเจน 

 

4.02 มาก 3.59 มาก 3.59 มาก 

6. ผูบังคับบัญชาของทานมคีวามเปนกลาง และรับฟงขอคดิเห็นผูใตบังคับบัญชา 

 

3.97 มาก 3.58 มาก 3.60 มาก 

7. ผูบังคับบัญชาของทาน ใหความชวยเหลอืและขอเสนอแนะในการแกไขปญหาในการ

ปฏิบัติงาน 

4.03 มาก 3.67 มาก 3.72 มาก 

8. เพื่อนรวมงาน มีสวนชวยทําใหงานประสบความสําเร็จ 4.11 มาก 3.90 มาก 3.97 มาก 

9. หนวยงานของทานมกีารสงเสริมการทํางานเปนทีม 

 

4.11 มาก 3.75 มาก 3.79 มาก 

10. หนวยงานของทาน มีการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธผิลเพื่อผลักดันใหงานสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี 

4.10 มาก 3.78 มาก 3.78 มาก 

11.ทานไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีไดรับผิดชอบ 3.73 มาก 3.56 มาก 3.43 มาก 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 

ประเด็นคําถาม 
ตํ่ากวาปรญิญาตรี ปรญิญาตร ี ปรญิญาโทข้ึนไป 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

12. ทานไดรับการประเมนิเพื่อการขึ้นคาตอบแทนอยางเปนธรรม 

 

3.78 มาก 3.55 มาก 3.52 มาก 

13. ทานไดใชประโยชนจากสวัสดิการของหนวยงาน เชน คารักษาพยาบาล คาศึกษาของบุตร 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เงนิสวัสดกิารสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน

พื้นท่ีพเิศษ เงนิชวยเหลือเจาหนาท่ีกรณีประสบอันตรายขณะปฏิบัติหนาท่ี เปนตน   

3.80 มาก 3.45 มาก 3.58 มาก 

14. ทานไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวไปสู

ตําแหนงท่ีสูงขึ้นอยูเสมอ 

3.87 มาก 3.44 มาก 3.36 ปานกลาง 

15. กรมมีมาตรการดําเนินงานเสริมสรางความกาวหนาและความม่ันคงในอาชพีการทํางาน

ของบุคลากร 

3.81 มาก 3.32 ปานกลาง 2.96 ปานกลาง 

16.ครอบครัวของทานเขาใจและสนับสนุนการทํางาน  

  

4.29 มากท่ีสุด 4.02 มาก 4.14 มาก 

17.ทานสามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาครอบครัว และสังคม ไดอยาง

เหมาะสม   

4.16 มาก 3.98 มาก 3.90 มาก 

18.ทานเห็นผลสําเร็จของงานท่ีทานทําอยางชัดเจน 

 

4.12 มาก 3.94 มาก 4.04 มาก 

19.ทานมีโอกาสไดใชความรู ความสามารถในการพัฒนางาน  

  

4.08 มาก 3.81 มาก 4.02 มาก 

20.ทานไดรับโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการทํางาน 

    

3.92 มาก 3.58 มาก 3.67 มาก 

21.หนวยงานเห็นความสําคัญในตัวทาน 

    

3.98 มาก 3.58 มาก 3.67 มาก 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 

จากตารางที่ 6 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบวา ระดับการศึกษาที่ตางกัน ทําใหมีผลตอ

ความพงึพอใจโดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพจิารณารายขอ  พบวา ระดับการศกึษาแตกตางกัน ทําใหมผีลตอความพงึพอใจเกี่ยวกับทานไดรับการพัฒนาทักษะและ

ความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นอยูเสมอ (ขอ 14) กรมมีมาตรการดําเนินงานเสริมสรางความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพ

การทํางานของบุคลากร (ขอ 15) ครอบครัวของทานเขาใจและสนับสนุนการทํางาน (ขอ 16) ทานไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน (ขอ 

26) และเสนทางการเตบิโตในการปฏบิัตงิานของทานมคีวามชัดเจน (ขอ 27) แตกตางกัน 

ประเด็นคําถาม 
ตํ่ากวาปรญิญาตรี ปรญิญาตร ี ปรญิญาโทข้ึนไป 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

22.ทานไดรับมอบหมายงานท่ีตรงกับความรูความสามารถ ความถนัด/ความเชี่ยวชาญของ

ทาน    

3.99 มาก 3.73 มาก 3.72 มาก 

23.ทานไดใชความคดิริเร่ิมสรางสรรคในงานท่ีทานรับผิดชอบอยูเสมอ 

 

4.03 มาก 3.72 มาก 3.86 มาก 

24.หนวยงานมีการกําหนดหนาท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 

    

3.93 มาก 3.55 มาก 3.47 มาก 

25.งานท่ีทานรับผิดชอบ มปีริมาณงานเหมาะสม 

    

3.88 มาก 3.56 มาก 3.45 มาก 

26.ทานไดรับการสนับสนุนใหมคีวามกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน 

    

3.78 มาก 3.37 ปานกลาง 3.15 ปานกลาง 

27.เสนทางการเติบโตในการปฏิบัติงานของทานมคีวามชัดเจน 

 

3.73 มาก 3.21 ปานกลาง 2.90 ปานกลาง 

ความพงึพอใจโดยรวม 

 

3.94 มาก 3.61 มาก 3.57 มาก 



22 
 

ตารางที่ 7 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามหนวยงานที่

ปฏบิัตงิาน 

ประเด็นคําถาม 
สวนกลาง สวนภูมภิาค 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

1. กรมมีโครงสรางองคกร การแบงหนาท่ี สายการบังคับบัญชา และ

การมอบอํานาจท่ีเหมาะสมและชัดเจน  

3.70 มาก 3.66 มาก 

2. กรมไดสื่อสารสรางความเขาใจเรื่องตางๆ อยางท่ัวถงึ 

 

3.55 มาก 3.65 มาก 

3. กรมมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีชวยใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางตอเน่ือง 

3.54 มาก 3.72 มาก 

4. หนวยงานจัดหาอุปกรณ / เครื่องมือสําหรับการทํางานมีคุณภาพ 

เหมาะสม และเพยีงพอตอการทํางาน  

3.30 ปานกลาง 3.27 ปานกลาง 

5. ผูบังคับบัญชาไดชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตางๆ และ 

มอบหมายงานอยางชัดเจน 

3.73 มาก 3.74 มาก 

6. ผูบังคับบัญชาของทานมคีวามเปนกลาง และรับฟงขอคดิเห็น

ผูใตบังคับบัญชา 

3.69 มาก 3.74 มาก 

7. ผูบังคับบัญชาของทาน ใหความชวยเหลอืและขอเสนอแนะในการ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

3.79 มาก 3.80 มาก 

8. เพื่อนรวมงาน มสีวนชวยทําใหงานประสบความสําเร็จ 4.03 มาก 3.96 มาก 

9. หนวยงานของทานมกีารสงเสริมการทํางานเปนทีม 

 

3.89 มาก 3.87 มาก 

10. หนวยงานของทาน มีการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธผิล

เพื่อผลักดันใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

3.88 มาก 3.89 มาก 

11.ทานไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีไดรับผิดชอบ 3.60 มาก 3.60 มาก 

12.ทานไดรับการประเมนิเพื่อการขึ้นคาตอบแทนอยางเปนธรรม 

 

3.54 มาก 3.67 มาก 

13. ทานไดใชประโยชนจากสวัสดิการของหนวยงาน เชน คา

รักษาพยาบาล คาศึกษาของบุตร คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เงนิสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นท่ีพเิศษ เงิน

ชวยเหลอืเจาหนาท่ีกรณีประสบอันตรายขณะปฏบัิติหนาท่ี เปนตน 

3.50 มาก 3.64 มาก 

14. ทานไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความ

พรอมในการกาวไปสูตําแหนงท่ีสูงขึ้นอยูเสมอ 

3.52 มาก 3.61 มาก 

15. กรมมีมาตรการดําเนินงานเสริมสรางความกาวหนาและความ

ม่ันคงในอาชพีการทํางานของบุคลากร 

3.37 ปานกลาง 3.48 มาก 

16.ครอบครัวของทานเขาใจและสนับสนุนการทํางาน 

  

4.11 มาก 4.13 มาก 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

จากตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตาม

หนวยงานที่ปฏิบัติงาน พบวา หนวยงานที่ปฏิบัติงานที่ตางกัน ทําใหมีผลตอความพึงพอใจโดยรวมไม

แตกตางกัน และเมื่อพจิารณารายขอ พบวา ตําแหนงสายงานที่ตางกัน มีผลทําใหความพึงพอใจเกี่ยวกับ

กรมมีมาตรการดําเนินงานเสริมสรางความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพการทํางานของบุคลากร 

(ขอ 15) แตกตางกัน 

 

 

ประเด็นคําถาม 
สวนกลาง สวนภูมภิาค 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

17.ทานสามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาครอบครัว 

และสังคม ไดอยางเหมาะสม  

4.03 มาก 4.03 มาก 

18.ทานเห็นผลสําเร็จของงานท่ีทานทําอยางชัดเจน 

 

3.98 มาก 4.03 มาก 

19.ทานมีโอกาสไดใชความรู ความสามารถในการพัฒนางาน

   

3.91 มาก 3.94 มาก 

20.ทานไดรับโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการทํางาน 

    

3.67 มาก 3.74 มาก 

21.หนวยงานเห็นความสําคัญในตัวทาน 

    

3.63 มาก 3.76 มาก 

22.ทานไดรับมอบหมายงานท่ีตรงกับความรูความสามารถ ความ

ถนัด/ความเชี่ยวชาญของทาน    

3.77 มาก 3.85 มาก 

23.ทานไดใชความคดิริเร่ิมสรางสรรคในงานท่ีทานรับผิดชอบอยู

เสมอ    

3.79 มาก 3.87 มาก 

24.หนวยงานมกีารกําหนดหนาท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรอยาง

ชัดเจน    

3.69 มาก 3.66 มาก 

25.งานท่ีทานรับผิดชอบ มปีริมาณงานเหมาะสม 

    

3.66 มาก 3.65 มาก 

26.ทานไดรับการสนับสนุนใหมคีวามกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการ

งาน    

3.45 มาก 3.49 มาก 

27.เสนทางการเติบโตในการปฏิบัติงานของทานมีความชัดเจน 

 

3.32 ปานกลาง 3.36 ปานกลาง 

ความพงึพอใจโดยรวม 

 

3.69 มาก 3.73 มาก 
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ตารางท่ี 8 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามประเภทตําแหนง 

ประเด็นคาํถาม 
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

1. กรมมโีครงสรางองคกร การแบงหนาท่ี สายการบังคับบัญชา และการมอบอํานาจท่ีเหมาะสม

และชัดเจน  

3.44 มาก 3.90 ปานกลาง 3.72 มาก 

2. กรมไดสื่อสารสรางความเขาใจเร่ืองตางๆ อยางท่ัวถงึ 

 

3.40 ปานกลาง 3.87 มาก 3.63 มาก 

3. กรมมรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชวยใหสามารถปฏบัิติงานไดอยางตอเนื่อง 

 

3.48 มาก 3.96 มาก 3.61 มาก 

4. หนวยงานจัดหาอุปกรณ / เคร่ืองมอืสําหรับการทํางานมคีณุภาพ เหมาะสม และเพยีงพอตอ

การทํางาน  

3.08 ปานกลาง 3.56 มาก 3.29 ปานกลาง 

5. ผูบังคับบัญชาไดช้ีแจงแนวทางการปฏบัิตงิานตางๆ และ มอบหมายงานอยางชัดเจน 3.53 มาก 4.02 มาก 3.74 มาก 

6. ผูบังคับบัญชาของทานมคีวามเปนกลาง และรับฟงขอคดิเห็นผูใตบังคับบัญชา 

 

3.55 มาก 3.98 มาก 3.69 มาก 

7. ผูบังคับบัญชาของทาน ใหความชวยเหลอืและขอเสนอแนะในการแกไขปญหาในการ

ปฏบัิติงาน 

3.59 มาก 3.99 มาก 3.86 มาก 

8. เพื่อนรวมงาน มสีวนชวยทําใหงานประสบความสําเร็จ 3.88 มาก 4.11 มาก 3.99 มาก 

9. หนวยงานของทานมกีารสงเสริมการทํางานเปนทีม 

 

3.74 มาก 4.05 มาก 3.89 มาก 

10. หนวยงานของทาน มกีารปฏบัิติงานรวมกันอยางมปีระสทิธิผลเพื่อผลักดันใหงานสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยด ี

3.73 มาก 4.06 มาก 3.91 มาก 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

 

 

ประเด็นคาํถาม 
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

11.ทานไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีไดรับผดิชอบ 

 

3.44 มาก 3.72 มาก 3.66 มาก 

12. ทานไดรับการประเมนิเพื่อการขึ้นคาตอบแทนอยางเปนธรรม 

 

3.52 มาก 3.72 มาก 3.65 มาก 

13. ทานไดใชประโยชนจากสวัสดกิารของหนวยงาน เชน คารักษาพยาบาล คาศึกษาของบุตร 

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ เงนิสวัสดกิารสําหรับการปฏบัิตงิานประจําสํานักงานในพื้นท่ี

พเิศษ เงนิชวยเหลอืเจาหนาท่ีกรณปีระสบอันตรายขณะปฏบัิติหนาท่ี เปนตน   

3.70 มาก 3.96 มาก 3.28 ปานกลาง 

14. ทานไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวไปสู

ตําแหนงท่ีสูงขึ้นอยูเสมอ 

3.41 มาก 3.90 มาก 3.53 มาก 

15. กรมมมีาตรการดําเนนิงานเสริมสรางความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพการทํางานของ

บุคลากร 

3.08 ปานกลาง 3.86 มาก 3.48 มาก 

16.ครอบครัวของทานเขาใจและสนับสนุนการทํางาน  

  

4.07 มาก 4.20 มาก 4.12 มาก 

17.ทานสามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาครอบครัว และสังคม ไดอยาง

เหมาะสม   

3.88 มาก 4.14 มาก 4.09 มาก 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

 

 

ประเด็นคาํถาม 
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

18.ทานเห็นผลสําเร็จของงานท่ีทานทําอยางชัดเจน 

 

3.94 มาก 4.05 มาก 4.05 มาก 

19.ทานมโีอกาสไดใชความรู ความสามารถในการพัฒนางาน  

  

3.88 มาก 4.02 มาก 3.92 มาก 

20.ทานไดรับโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการทํางาน 

    

3.61 มาก 3.91 มาก 3.67 มาก 

21.หนวยงานเห็นความสําคัญในตัวทาน 

    

3.58 มาก 3.92 มาก 3.69 มาก 

22.ทานไดรับมอบหมายงานท่ีตรงกับความรูความสามารถ ความถนัด/ความเช่ียวชาญ

ของทาน    

3.80 มาก 3.96 มาก 3.75 มาก 

23.ทานไดใชความคดิริเร่ิมสรางสรรคในงานท่ีทานรับผดิชอบอยูเสมอ 

    

3.78 มาก 3.99 มาก 3.80 มาก 

24.หนวยงานมกีารกําหนดหนาท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 

    

3.56 มาก 3.93 มาก 3.61 มาก 

25.งานท่ีทานรับผดิชอบ มปีริมาณงานเหมาะสม 

    

3.51 มาก 3.87 มาก 3.65 มาก 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

จากตารางท่ี 8 การเปรียบเทยีบความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามประเภทตําแหนง พบวา ประเภทตําแหนงที่ตางกัน ทําใหมีผลตอความพึงพอใจ

โดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพจิารณารายขอ  พบวา ประเภทตําแหนงแตกตางกัน ทําใหมีผลตอความพึงพอใจเก่ียวกับกรมไดสื่อสารสรางความเขาใจเรื่องตางๆ อยางทั่วถึง 

(ขอ 2) หนวยงานจัดหาอุปกรณ / เครื่องมือสําหรับการทํางานมีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอตอการทํางาน (ขอ 4) ทานไดใชประโยชนจากสวัสดิการของหนวยงาน เชน  

คารักษาพยาบาล คาศกึษาของบุตร คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ เงินชวยเหลือเจาหนาที่กรณีประสบ

อันตรายขณะปฏิบัติหนาที่ เปนตน (ขอ 13) ทานไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นอยูเสมอ (ขอ 14) กรมมี

มาตรการดําเนนิงานเสริมสรางความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพการทํางานของบุคลากร (ขอ 15) ครอบครัวของทานเขาใจและสนับสนุนการทํางาน (ขอ 16) ทานไดรับ

การสนับสนุนใหมคีวามกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน (ขอ 26) และเสนทางการเตบิโตในการปฏบิตังิานของทานมคีวามชัดเจน (ขอ 27) แตกตางกัน 

 

 

 

 

 

ประเด็นคาํถาม 
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

26.ทานไดรับการสนับสนุนใหมคีวามกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน 

    

3.21 ปานกลาง 3.84 มาก 3.48 มาก 

27.เสนทางการเติบโตในการปฏบัิติงานของทานมคีวามชัดเจน 

 

3.02 ปานกลาง 3.80 มาก 3.34 ปานกลาง 

ความพงึพอใจโดยรวม 

 

3.57 มาก 3.93 มาก 3.70 มาก 
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ตารางท่ี 9 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามอายุราชการ 

ประเด็นคําถาม 
ตํ่ากวา 5 ป 5-10 ป 11-15 ป 16-19 ป 20 ป ขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

1. กรมมโีครงสรางองคกร การแบงหนาที่ สายการบงัคับบญัชา และการมอบ

อํานาจที่เหมาะสมและชดัเจน  

3.63 มาก 3.60 มาก 3.71 มาก 3.57 มาก 3.72 มาก 

2. กรมไดสื่อสารสรางความเขาใจเร่ืองตางๆ อยางทั่วถงึ 

 

3.64 มาก 3.50 มาก 3.63 มาก 3.58 มาก 3.69 มาก 

3. กรมมรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยใหสามารถปฏบิตังิานไดอยาง

ตอเนื่อง 

3.55 มาก 3.48 มาก 3.60 มาก 3.56 มาก 3.82 มาก 

4. หนวยงานจัดหาอุปกรณ / เคร่ืองมอืสําหรับการทํางานมคีุณภาพ 

เหมาะสม และเพยีงพอตอการทํางาน  

3.14 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 3.29 ปานกลาง 3.46 มาก 3.32 ปานกลาง 

5. ผูบงัคับบญัชาไดชี้แจงแนวทางการปฏบิัตงิานตางๆ และ มอบหมายงาน

อยางชดัเจน 

3.61 มาก 3.44 มาก 3.71 มาก 3.78 มาก 3.91 มาก 

6. ผูบังคับบัญชาของทานมคีวามเปนกลาง และรับฟงขอคดิเห็น

ผูใตบังคับบัญชา 

3.70 มาก 3.46 มาก 3.69 มาก 3.69 มาก 3.83 มาก 

7. ผูบงัคับบัญชาของทาน ใหความชวยเหลอืและขอเสนอแนะในการแกไข

ปญหาในการปฏบิัตงิาน 

3.84 มาก 3.54 มาก 3.75 มาก 3.79 มาก 3.89 มาก 

8. เพื่อนรวมงาน มสีวนชวยทําใหงานประสบความสาํเร็จ 3.96 มาก 3.89 มาก 3.95 มาก 3.98 มาก 4.05 มาก 

9. หนวยงานของทานมกีารสงเสริมการทํางานเปนทมี 

 

3.83 มาก 3.62 มาก 3.91 มาก 3.84 มาก 3.97 มาก 

10. หนวยงานของทาน มกีารปฏบิัตงิานรวมกนัอยางมปีระสทิธผิลเพื่อ

ผลักดันใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี

3.81 มาก 3.72 มาก 3.91 มาก 3.89 มาก 3.97 มาก 

11.ทานไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ไดรับผิดชอบ 

 

3.52 มาก 3.59 มาก 3.64 มาก 3.66 มาก 3.61 มาก 

12. ทานไดรับการประเมนิเพื่อการขึ้นคาตอบแทนอยางเปนธรรม 3.67 มาก 3.49 มาก 3.61 มาก 3.74 มาก 3.62 มาก 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

ประเด็นคําถาม 
ตํ่ากวา 5 ป 5-10 ป 11-15 ป 16-19 ป 20 ป ขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

13. ทานไดใชประโยชนจากสวัสดกิารของหนวยงาน เชน คารักษาพยาบาล 

คาศกึษาของบุตร คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ เงนิสวัสดกิารสําหรับ

การปฏบิตังิานประจําสาํนักงานในพื้นที่พเิศษ เงนิชวยเหลอืเจาหนาที่กรณี

ประสบอันตรายขณะปฏบิัตหินาที ่เปนตน   

3.50 มาก 3.45 มาก 3.36 ปานกลาง 3.70 มาก 3.79 มาก 

14. ทานไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมใน

การกาวไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นอยูเสมอ 

3.53 มาก 3.37 ปานกลาง 3.49 มาก 3.62 มาก 3.71 มาก 

15. กรมมมีาตรการดําเนนิงานเสริมสรางความกาวหนาและความมัน่คงใน

อาชพีการทํางานของบคุลากร 

3.46 มาก 3.29 ปานกลาง 3.46 มาก 3.49 มาก 3.46 มาก 

16.ครอบครัวของทานเขาใจและสนบัสนุนการทํางาน  

  

4.14 มาก 3.98 มาก 4.10 มาก 4.03 มาก 4.20 มาก 

17.ทานสามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาครอบครัว และ

สังคม ไดอยางเหมาะสม 

3.96 มาก 3.90 มาก 4.12 มาก 4.04 มาก 4.06 มาก 

18.ทานเห็นผลสําเร็จของงานทีท่านทาํอยางชัดเจน 

 

3.86 มาก 3.94 มาก 4.05 มาก 4.04 มาก 4.10 มาก 

19.ทานมโีอกาสไดใชความรู ความสามารถในการพัฒนางาน 

   

3.82 มาก 3.78 มาก 3.93 มาก 4.02 มาก 4.02 มาก 

20.ทานไดรับโอกาสที่เทาเทยีมกันในการทํางาน 

    

3.68 มาก 3.70 มาก 3.60 มาก 3.83 มาก 3.77 มาก 

21.หนวยงานเห็นความสาํคัญในตัวทาน 

    

3.67 มาก 3.54 มาก 3.68 มาก 3.84 มาก 3.76 มาก 

22.ทานไดรับมอบหมายงานที่ตรงกบัความรูความสามารถ ความถนัด/ความ

เชี่ยวชาญของทาน    

3.64 มาก 3.70 มาก 3.79 มาก 3.90 มาก 3.96 มาก 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

จากตารางท่ี 9 การเปรียบเทยีบความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามอายุราชการ พบวา อายุราชการที่ตางกัน ทําใหมีผลตอความพึงพอใจโดยรวม 

ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายขอ  พบวา อายุราชการแตกตางกัน ทําใหมีผลตอความพึงพอใจเก่ียวกับหนวยงานจัดหาอุปกรณ / เครื่องมือสําหรับการทํางานมีคุณภาพ 

เหมาะสม และเพียงพอตอการทํางาน (ขอ 4) ทานไดใชประโยชนจากสวัสดิการของหนวยงาน เชน คารักษาพยาบาล คาศึกษาของบุตร คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

เงนิสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ เงินชวยเหลือเจาหนาที่กรณีประสบอันตรายขณะปฏิบัติหนาที่ เปนตน (ขอ 13) ทานไดรับการพัฒนาทักษะ

และความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นอยูเสมอ (ขอ 14) กรมมีมาตรการดําเนินงานเสริมสรางความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพการ

ทํางานของบุคลากร (ขอ 15) ครอบครัวของทานเขาใจและสนับสนุนการทํางาน (ขอ 16) 24.หนวยงานมกีารกําหนดหนาที่ความรับผดิชอบของบุคลากรอยางชัดเจน ทานไดรับ

การสนับสนุนใหมคีวามกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน (ขอ 26) และเสนทางการเตบิโตในการปฏบิตังิานของทานมคีวามชัดเจน (ขอ 27) แตกตางกัน 

 

ประเด็นคําถาม 
ตํ่ากวา 5 ป 5-10 ป 11-15 ป 16-19 ป 20 ป ขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

23.ทานไดใชความคดิริเร่ิมสรางสรรคในงานที่ทานรับผิดชอบอยูเสมอ 

    

3.68 มาก 3.74 มาก 3.85 มาก 3.89 มาก 3.96 มาก 

24.หนวยงานมกีารกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบคุลากรอยางชัดเจน 

    

3.60 มาก 3.39 ปานกลาง 3.62 มาก 3.78 มาก 3.81 มาก 

25.งานที่ทานรับผิดชอบ มปีริมาณงานเหมาะสม 

    

3.61 มาก 3.41 มาก 3.57 มาก 3.69 มาก 3.81 มาก 

26.ทานไดรับการสนับสนุนใหมคีวามกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 

    

3.58 มาก 3.31 ปานกลาง 3.46 มาก 3.53 มาก 3.47 มาก 

27.เสนทางการเตบิโตในการปฏบิัตงิานของทานมคีวามชัดเจน 

 

3.38 ปานกลาง 3.23 ปานกลาง 3.34 ปานกลาง 3.48 มาก 3.33 ปานกลาง 

ความพงึพอใจโดยรวม 

 

3.66 มาก 3.56 มาก 3.69 มาก 3.75 มาก 3.79 มาก 
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ตารางท่ี 10 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามหนาที่

ความรับผิดชอบ 

ประเด็นคําถาม 

ผูอํานวยการสวน/หัวหนากลุม/

หัวหนาฝาย/หัวหนางาน 
เจาหนาท่ีผูปฏบิัติงาน 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

1. กรมมโีครงสรางองคกร การแบงหนาที่ สายการบงัคับบญัชา และ

การมอบอํานาจที่เหมาะสมและชดัเจน  

3.48 มาก 3.73 มาก 

2. กรมไดสื่อสารสรางความเขาใจเร่ืองตางๆ อยางทั่วถงึ 

 

3.47 มาก 3.66 มาก 

3. กรมมรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยใหสามารถปฏบิตังิานได

อยางตอเนื่อง 

3.58 มาก 3.68 มาก 

4. หนวยงานจัดหาอุปกรณ / เคร่ืองมอืสําหรับการทํางานมคีุณภาพ 

เหมาะสม และเพยีงพอตอการทํางาน  

3.09 ปานกลาง 3.34 ปานกลาง 

5. ผูบงัคับบญัชาไดชี้แจงแนวทางการปฏบิัตงิานตางๆ และ มอบหมาย

งานอยางชัดเจน 

3.72 มาก 3.74 มาก 

6. ผูบังคับบัญชาของทานมคีวามเปนกลาง และรับฟงขอคดิเห็น

ผูใตบังคับบัญชา 

3.72 มาก 3.72 มาก 

7. ผูบงัคับบัญชาของทาน ใหความชวยเหลอืและขอเสนอแนะในการ

แกไขปญหาในการปฏบิัตงิาน 

3.73 มาก 3.82 มาก 

8. เพื่อนรวมงาน มสีวนชวยทําใหงานประสบความสาํเร็จ 3.98 มาก 3.99 มาก 

9. หนวยงานของทานมกีารสงเสริมการทํางานเปนทมี 

 

3.85 มาก 3.89 มาก 

10. หนวยงานของทาน มกีารปฏบิัตงิานรวมกันอยางมปีระสทิธผิลเพื่อ

ผลักดันใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี

3.83 มาก 3.90 มาก 

11.ทานไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ไดรับผิดชอบ 

 

3.46 มาก 3.64 มาก 

12. ทานไดรับการประเมนิเพื่อการขึ้นคาตอบแทนอยางเปนธรรม 

 

3.60 มาก 3.63 มาก 

13. ทานไดใชประโยชนจากสวัสดกิารของหนวยงาน เชน คา

รักษาพยาบาล คาศกึษาของบุตร คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 

เงนิสวัสดกิารสําหรับการปฏบิัตงิานประจําสํานักงานในพื้นที่พเิศษ เงนิ

ชวยเหลอืเจาหนาทีก่รณีประสบอันตรายขณะปฏบิัตหินาที ่เปนตน 

3.76 มาก 3.53 มาก 

14. ทานไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความ

พรอมในการกาวไปสูตําแหนงที่สงูขึ้นอยูเสมอ 

3.47 มาก 3.61 มาก 

15. กรมมมีาตรการดําเนนิงานเสริมสรางความกาวหนาและความ

มั่นคงในอาชพีการทํางานของบคุลากร 

3.13 ปานกลาง 3.54 มาก 

16.ครอบครัวของทานเขาใจและสนบัสนุนการทํางาน  

  

4.14 มาก 4.12 มาก 
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ตารางท่ี 10 (ตอ) 

จากตารางที่ 10 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามหนาที่

ความรับผิดชอบ พบวา หนาที่ความรับผิดชอบที่ตางกัน ทําใหมีผลตอความพึงพอใจโดยรวมไมแตกตาง 

และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา หนาที่ความรับผิดชอบแตกตาง ทําใหความพึงพอใจเกี่ยวกับกรมมี

มาตรการดําเนินงานเสริมสรางความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพการทํางานของบุคลากร(ขอ 15) 

ทานไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน (ขอ 26) และเสนทางการเติบโตใน

การปฏบิัตงิานของทานมคีวามชัดเจน (ขอ 27) แตกตางกัน 

 

ประเด็นคําถาม 

ผูอํานวยการสวน/หัวหนากลุม/

หัวหนาฝาย/หัวหนางาน 
เจาหนาท่ีผูปฏบิัติงาน 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

17.ทานสามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาครอบครัว 

และสังคม ไดอยางเหมาะสม  

3.91 มาก 4.07 มาก 

18.ทานเห็นผลสําเร็จของงานทีท่านทาํอยางชัดเจน 

 

4.05 มาก 4.00 มาก 

19.ทานมโีอกาสไดใชความรู ความสามารถในการพัฒนางาน 

  

3.98 มาก 3.91 มาก 

20.ทานไดรับโอกาสที่เทาเทยีมกันในการทํางาน 

    

3.72 มาก 3.71 มาก 

21.หนวยงานเห็นความสาํคัญในตัวทาน 

    

3.70 มาก 3.71 มาก 

22.ทานไดรับมอบหมายงานที่ตรงกบัความรูความสามารถ ความถนัด/

ความเชีย่วชาญของทาน    

3.91 มาก 3.79 มาก 

23.ทานไดใชความคดิริเร่ิมสรางสรรคในงานที่ทานรับผิดชอบอยูเสมอ

    

3.89 มาก 3.83 มาก 

24.หนวยงานมกีารกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบคุลากรอยาง

ชัดเจน    

3.68 มาก 3.67 มาก 

25.งานที่ทานรับผิดชอบ มปีริมาณงานเหมาะสม 

    

3.56 มาก 3.69 มาก 

26.ทานไดรับการสนับสนุนใหมคีวามกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน

    

3.30 ปานกลาง 3.53 มาก 

27.เสนทางการเตบิโตในการปฏบิัตงิานของทานมคีวามชัดเจน 

 

3.12 ปานกลาง 3.41 มาก 

ความพงึพอใจโดยรวม 

 

3.65 มาก 3.73 มาก 



33 
 

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความผูกพันของบุคลากรกรมปาไมรายขอ และโดยรวม  

ตารางท่ี 11 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนก

เปนรายขอ  

จากตารางท่ี 11 แสดงขอมูลความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.02 และ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรกรมปาไมมีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อ

ประโยชนของกรมปาไม ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.14 รองลงมา คอื มคีวามปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่ง

ความเปนสมาชิกภาพขององคกร คาเฉลี่ย 4.11 และมีความเชื่อมั่นอยางแรกกลาและการยอมรับเปาหมาย

และคานยิมขององคกร คาเฉลี่ย 3.84 ตามลําดับ 

ตารางที่ 12 การเปรยีบเทยีบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามเพศ 

จากตารางที่ 12 การเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามเพศ พบวา เพศที่

ตางกัน ทําใหมีผลตอความผูกพันโดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา เพศที่ตางกัน 

ทําใหมีผลตอความผูกพันดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพของ

องคกร (ขอ 3) แตกตางกัน 

 

ประเด็นคําถาม 

ระดับความพงึพอใจ 

    𝒙� 

  

S.D. 

 

ระดับ มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

1. ดานความเชื่อมัน่อยางแรงกลาและการยอมรับ

เปาหมายและคานยิมขององคกร 

242 

(22.90) 

466 

(44.00) 

301 

(28.40) 

41 

(3.90) 

6 

(0.80) 

3.84 0.848 มาก 

2. ดานความเตม็ใจทีจ่ะทุมเทความพยายามอยาง

มากเพื่อประโยชนขององคกร  

369 

(34.80) 

491 

(46.40) 

179 

(16.90) 

13 

(1.20) 

7 

(0.70) 

4.14 0.780 มาก 

3. ดานความปรารถนาอยางแรงกลาทีจ่ะคงไวซึ่ง

ความเปนสมาชกิภาพขององคกร 

382 

(36.10) 

459 

(43.30) 

181 

(17.10) 

30 

(2.80) 

7 

(0.70) 

4.11 0.832 มาก 

ความผูกพันโดยรวม 

 

     4.02 0.720 มาก 

ประเด็นคําถาม 
เพศชาย เพศหญงิ 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

1. ดานความเชื่อม่ันอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและ

คานิยมขององคกร    

3.92 มาก 3.75 มาก 

2. ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชน

ขององคกร 

4.20 มาก 4.07 มาก 

3. ดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซึ่งความเปนสมาชกิ

ภาพขององคกร 

421 มากท่ีสุด 4.01 มาก 

ความผูกพันโดยรวม 

 

4.10 มาก 3.94 มาก 



34 

 

ตารางที่ 13 การเปรยีบเทยีบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามสายงาน 

จากตารางที่ 13 การเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามสายงาน พบวา 

สายงานที่ตางกัน ทําใหมีผลตอความผูกพันโดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา  

สายงานที่ตางกัน ทําใหมีผลตอความผูกพันของบุคลากรไมแตกตางกัน 

ตารางท่ี 14 การเปรยีบเทยีบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามอายุ 

จากตารางท่ี 14 การเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามอายุ พบวา อายุที่

ตางกัน ทําใหมผีลตอความผูกพันโดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา อายุที่ตางกัน 

ทําใหมผีลตอความผูกพันของบุคลากรไมแตกตางกัน 

 

 

ประเด็นคําถาม 
สายงานหลัก สายงานสนับสนุน 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

1. ดานความเชื่อม่ันอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและ

คานิยมขององคกร    

3.64 มาก 3.92 มาก 

2. ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชน

ขององคกร 

4.07 มาก 4.16 มาก 

3. ดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซึ่งความเปนสมาชกิ

ภาพขององคกร 

4.05 มาก 4.14 มาก 

ความผูกพันโดยรวม 

 

3.92 มาก 4.07 มาก 

ประเด็นคําถาม 
ไมเกิน 30 ป 31-40 ป 41-40 ป 50 ปขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

1. ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลา

และการยอมรับเปาหมายและ

คานยิมขององคกร  

3.76 มาก 3.81 มาก 3.79 มาก 3.94 มาก 

2. ดานความเต็มใจที่จะทุมเท

ความพยายามอยางมากเพือ่

ประโยชนขององคกร 

4.01 มาก 4.11 มาก 4.11 มาก 4.24 มาก 

3. ดานความปรารถนาอยางแรง

กลาที่จะคงไวซึง่ความเปนสมาชกิ

ภาพขององคกร 

3.98 มาก 4.05 มาก 4.09 มาก 4.25 มาก 

ความผูกพันโดยรวม 

 

3.91 มาก 3.99 มาก 4.00 มาก 4.14 มาก 
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ตารางท่ี 15 การเปรยีบเทยีบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามระดับการศกึษา 

จากตารางที่ 15  การเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามระดับการศึกษา 

พบวา ระดับการศกึษาที่ตางกัน ทําใหมผีลตอความผูกพันโดยรวมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ระดับการศึกษาที่ตางกัน ทําใหมีผลตอความผูกพันของบุคลากรดานความเต็มใจที่จะทุมเท

ความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่ง

ความเปนสมาชิกภาพขององคกรแตกตางกัน 

ตารางที่ 16 การเปรยีบเทยีบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามหนวยงานที่ปฏบิัตงิาน 

จากตารางที่ 16 การเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามหนวยงานที่

ปฏบิัตงิาน พบวา หนวยงานที่ปฏบิัตงิานที่ตางกัน ทําใหมผีลตอความผูกพันโดยรวมไมแตกตางกัน และ

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา หนวยงานที่ปฏิบัติงานที่ตางกัน ทําใหมีผลตอความผูกพันของบุคลากรไม

แตกตางกัน 

 

ประเด็นคําถาม 
ตํ่ากวาปรญิญาตรี ปรญิญาตร ี ปรญิญาโทขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

1. ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมาย

และคานยิมขององคกร  

4.10 มาก 3.71 มาก 3.70 มาก 

2. ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อ

ประโยชนขององคกร 

4.29 มากที่สุด 4.00 มาก 4.28 มากที่สุด 

3. ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึง่ความเปน

สมาชกิภาพขององคกร 

4.30 มากที่สุด 3.99 มาก 4.11 มาก 

ความผูกพันโดยรวม 

 

4.23 มากท่ีสุด 3.90 มาก 4.02 มาก 

ประเด็นคําถาม 
สวนกลาง สวนภูมภิาค 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

1. ดานความเชื่อม่ันอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและ

คานิยมขององคกร   

3.80 มาก 3.87 มาก 

2. ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชน

ขององคกร 

4.13 มาก 4.14 มาก 

3. ดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซึ่งความเปนสมาชกิ

ภาพขององคกร 

4.08 มาก 4.13 มาก 

ความผูกพันโดยรวม 

 

4.00 มาก 4.04 มาก 
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ตารางท่ี 17 การเปรยีบเทยีบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามประเภทตําแหนง 

จากตารางท่ี 17 การเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามประเภทตําแหนง พบวา 

ประเภทตําแหนงที่ตางกัน ทําใหมีผลตอความผูกพันโดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

ประเภทตําแหนงที่ตางกัน ทําใหมีผลตอความผูกพันของบุคลากรดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายาม

อยางมากเพื่อประโยชนขององคกรแตกตางกัน 

ตารางท่ี 18 การเปรยีบเทยีบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามอายุราชการ 

จากตารางที่ 18 การเปรยีบเทยีบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามอายุราชการ พบวา 

ประเภทตําแหนงที่ตางกัน ทําใหมีผลตอความผูกพันโดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา อายุราชการที่ตางกัน ทําใหมีผลตอความผูกพันของบุคลากรดานความเต็มใจที่จะทุมเทความ

พยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความ

เปนสมาชิกภาพขององคกรแตกตางกัน 

ประเด็นคําถาม 
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

1. ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและการยอมรับ

เปาหมายและคานยิมขององคกร  

3.65 มาก 4.04 มาก 3.88 มาก 

2. ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อ

ประโยชนขององคกร 

4.07 มาก 4.21 มากที่สดุ 4.14 มาก 

3. ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึง่ความ

เปนสมาชกิภาพขององคกร 

4.03 มาก 4.22 มาก 4.12 มาก 

ความผูกพันโดยรวม 

 

3.91 มาก 4.15 มาก 4.04 มาก 

ประเด็นคําถาม 
นอยกวา 5 ป 5-9 ป 10-14 ป 15-19 ป 20 ป ขึ้นไป 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

1. ดานความเชื่อม่ัน

อยางแรงกลาและการ

ยอมรับเปาหมายและ

คานิยมขององคกร  

3.80 มาก 3.66 มาก 3.85 มาก 3.91 มาก 3.90 มาก 

2. ดานความเต็มใจท่ี

จะทุมเทความพยายาม

อยางมากเพื่อประโยชน

ขององคกร 

4.04 มาก 3.94 มาก 4.14 มาก 4.17 มาก 4.24 มากท่ีสุด 

3. ดานความปรารถนา

อยางแรงกลาท่ีจะคงไว

ซึ่งความเปนสมาชกิ

ภาพขององคกร 

3.99 มาก 3.94 มาก 4.08 มาก 4.14 มาก 4.25 มากท่ีสุด 

ความผูกพันโดยรวม 

 

3.94 มาก 3.84 มาก 4.02 มาก 4.07 มาก 4.13 มาก 
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ตารางที่ 19 การเปรยีบเทยีบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามหนาที่ความรับผิดชอบ 

จากตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามหนาที่ความ

รับผิดชอบ พบวา หนาที่ความรับผิดชอบที่ตางกัน ทําใหมีผลตอความผูกพันโดยรวมไมแตกตางกัน 

และเมื่อพจิารณารายขอ พบวา หนาที่ความรับผิดชอบที่ตางกัน ทําใหมีผลตอความผูกพันของบุคลากร

ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนของแตกตางกัน 

ตารางท่ี 20 คาเฉลี่ย จํานวนรอยละความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากร 

กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรวม 

 

 

 

 

ประเด็นคําถาม 

ผูอํานวยการสวน/หัวหนากลุม/

หัวหนาฝาย/หัวหนางาน 

เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิาน 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

1. ดานความเชื่อม่ันอยางแรงกลาและการ

ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร  

3.76 มาก 3.87 มาก 

2. ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายาม

อยางมากเพื่อประโยชนขององคกร 

4.22 มากท่ีสุด 4.11 มาก 

3. ดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไว

ซึ่งความเปนสมาชกิภาพขององคกร 

4.19 มาก 4.09 มาก 

ความผูกพันโดยรวม 

 

4.05 มาก 4.02 มาก 

ผลการวเิคราะห 

 

คาเฉลี่ย รอยละ ระดับ 

1. ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร 3.71 74.20 มาก 

 

2. ความผูกพันของบุคลากร 4.02 80.40 มาก 

 

โดยรวม 3.74 74.80 มาก 
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สรุปผลการวเิคราะหและขอเสนอแนะ 
  การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการทํางานและ

ความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกรในการทํางาน และเพื่อรวบรวมขอเสนอแนะและความคิดเห็น 

จากผลการสํารวจมาใชเปนขอมูลประกอบในการเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม

ใหมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสรุปผลดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถาม 

  จากผลการสํารวจ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 1,059 คน ซึ่งกลุม

ตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเพศชาย มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 52.40 และเปนเพศหญิง 

คิดเปนรอยละ 47.60 เปนขาราชการ รอยละ 33.30 ลูกจางประจํา รอยละ 24.30 และพนักงาน

ราชการ รอยละ 42.40 เปนตําแหนงสายงานหลัก (ตําแหนงนักวิชาการปาไม และตําแหนง 

เจาพนักงานปาไม) คิดเปนรอยละ 29.40 สายงานสนับสนุน (ตําแหนงในสายงานอื่นๆ ที่ไมใชสายงาน

หลัก) คิดเปนรอยละ 70.60 โดยรอยละ 40.10 เปนผูปฏิบัติงานในสวนกลาง รอยละ 59.90 เปน

ผูปฏบิัตงิานในสวนภูมภิาค  

  ทัง้นี้ ผูตอบแบบสํารวจอยูในชวงอายุ ไมเกิน 30 ป คิดเปนรอยละ 12.40 อายุ 31-40 ป 

คิดเปนรอยละ 29.40 อายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 27.90 และ อายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 

30.40 โดยสวนมากผูตอบแบบสํารวจ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 52.80 

มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมปาไม ตั้งแต 20 ปขึ้นไปมากที่สุด คิดเปน รอยละ 37.00 และผูตอบ

แบบสํารวจมากที่สุด เปนระดับเจาหนาที่ปฏบิัตงิาน คดิเปนรอยละ 76.00 (ตารางที่ 1) 

  สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม  

  ขอมูลความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไมโดยรวม อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ย 3.71 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาบุคลากรกรมปาไมมีความพึงพอใจที่ครอบครัวมี

เขาใจและสนับสนุนการทํางาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.12 รองลงมา คือ ทานสามารถแบงเวลาใน

การทํางาน เวลาสวนตัว เวลาครอบครัว และสังคม ไดอยางเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.03 และที่พึงพอใจ

นอยที่สุด คือ หนวยงานจัดหาอุปกรณ/ เครื่องมือสําหรับการทํางานมีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ

ตอการทํางาน คาเฉลี่ย 3.28 (ตารางที่ 2) 

  และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไมรายขอคําถาม 

โดยจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล สรุปผลดังนี้ 
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การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคล ความพงึพอใจ

โดยรวม 

ความพงึพอใจรายขอ 

1.เพศ  

-เพศชาย 

-เพศหญงิ 

ไมมผีล เพศที่ตางกัน  

มผีลตอความพงึพอใจที่ตางกัน เก่ียวกับ 

-หนวยงานจดัหาอุปกรณ/เครื่องมอืสําหรับการทาํงาน คุณภาพ 

เหมาะสม และเพยีงพอตอการทาํงาน  

-เสนทางการเตบิโตในการปฏบิตังิานมคีวามชัดเจน 

2.ตําแหนงสายงาน 

-สายงานหลัก

(นักวชิาการปาไม, 

 เจาพนักงานปาไม) 

-สายงานสนับสนุน 

(ตําแหนงในสายงานอืน่ๆ 

ที่ไมใชสายงานหลัก) 

ไมมผีล ตําแหนงสายงานทีต่างกัน  

มผีลตอความพงึพอใจที่ตางกัน เก่ียวกับ 

-กรมไดสื่อสารสรางความเขาใจเรื่องตางๆ อยางทั่วถึง 

-กรมมมีาตรการดาํเนนิงานเสริมสรางความกาวหนาและความ

มั่นคงในอาชีพการทํางานของบุคลากร 

-ทานไดรับการสนับสนุนใหมคีวามกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน 

-เสนทางการเตบิโตในการปฏิบัตงิานของทานมคีวามชัดเจน 

3.อาย ุ

-อายุไมเกิน 30 ป 

-อายุ 31 – 40 ป 

-อายุ 41 – 50 ป 

-ตัง้แต 51 ปขึ้นไป 

ไมมผีล อายุที่ตางกัน  

มผีลตอความพงึพอใจที่ตางกัน เก่ียวกับ 

-กรมมีมาตรการดําเนินงานเสริมสรางความกาวหนาและความ

มั่นคงในอาชีพการทํางานของบุคลากร  

-ครอบครัวของทานเขาใจและสนับสนุนการทํางาน  

-ทานไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่

การงาน  

-เสนทางการเตบิโตในการปฏบิตังิานของทานมคีวามชัดเจน 

4.ระดับการศกึษาสงูสดุ 

-ต่ํากวาปริญญาตรี 

-ปริญญาตรี 

-ปริญญาโทขึ้นไป 

ไมมผีล ระดับการศกึษาที่ตางกัน  

มผีลตอความพงึพอใจตางกันเก่ียวกับ 

-ทานไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความ

พรอมในการกาวไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นอยูเสมอ  

-กรมมีมาตรการดําเนินงานเสริมสรางความกาวหนาและความ

มั่นคงในอาชีพการทํางานของบุคลากร 

-ครอบครัวของทานเขาใจและสนับสนุนการทํางาน  

-ทานไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่

การงาน  

-เสนทางการเตบิโตในการปฏบิัตงิานของทานมคีวามชัดเจน  
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ขอมูลสวนบุคคล ความพงึพอใจ

โดยรวม 

ความพงึพอใจรายขอ 

5.หนวยงานที่ปฏิบัติงาน

ในปจจุบัน 

-สวนกลาง 

-สวนภูมภิาค 

ไมมผีล หนวยงานที่ปฏบิัตงิานทีต่างกัน  

มผีลตอความพงึพอใจตางกันเก่ียวกับ 

-กรมมมีาตรการดาํเนนิงานเสริมสรางความกาวหนาและความ

มั่นคงในอาชีพการทํางานของบุคลากร 

6.สถานภาพการทํางาน 

-ขาราชการ 

-ลูกจางประจํา 

-พนักงานราชการ 

ไมมผีล สถานภาพการทํางานที่ตางกัน  

มผีลตอความพงึพอใจตางกันเก่ียวกับ 

-กรมไดสื่อสารสรางความเขาใจเรื่องตางๆ อยางทั่วถึง   

-หนวยงานจดัหาอุปกรณ / เครื่องมอืสาํหรับการทํางานมี

คุณภาพ เหมาะสม และเพยีงพอตอการทํางาน  

-ทานไดใชประโยชนจากสวัสดกิารของหนวยงาน เชน คา

รักษาพยาบาล คาศกึษาของบุตร คาใชจายในการเดนิทางไป

ราชการ เงนิสวสัดกิารสําหรับการปฏบิัตงิานประจําสํานักงานใน

พื้นที่พเิศษ เงนิชวยเหลอืเจาหนาที่กรณปีระสบอนัตรายขณะ

ปฏบิัตหินาที ่เปนตน  

-ทานไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความ

พรอมในการกาวไปสูตาํแหนงที่สูงขึ้นอยูเสมอ   

-กรมมมีาตรการดาํเนนิงานเสริมสรางความกาวหนาและความ

มั่นคงในอาชีพการทํางานของบุคลากร   

-ครอบครัวของทานเขาใจและสนับสนุนการทํางาน 

-ทานไดรับการสนับสนุนใหมคีวามกาวหนาในตําแหนงหนาที่

การงาน   

-เสนทางการเตบิโตในการปฏบิตังิานของทานมคีวามชัดเจน 

7.ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ในกรมปาไม (เกิน 6 

เดอืน ปดเปน 1 ป) 

-ระยะเวลา นอยกวา 5 ป  

-ระยะเวลา  5 – 9  ป 

-ระยะเวลา 10 – 14 ป 

-ระยะเวลา 15 – 19 ป 

-ระยะเวลา  20 ปขึ้นไป 

ไมมผีล ระยะเวลาที่ปฏบิัตงิานในกรมปาไมตางกัน 

มผีลตอความพงึพอใจตางกันเก่ียวกับ 

-หนวยงานจดัหาอุปกรณ / เครื่องมอืสาํหรับการทํางานมี

คุณภาพ เหมาะสม และเพยีงพอตอการทํางาน (ขอ 4)  

-ทานไดใชประโยชนจากสวัสดกิารของหนวยงาน เชน คา

รักษาพยาบาล คาศกึษาของบุตร คาใชจายในการเดนิทางไป

ราชการ เงนิสวสัดกิารสําหรับการปฏบิัตงิานประจําสํานักงานใน

พื้นที่พเิศษ เงนิชวยเหลอืเจาหนาที่กรณปีระสบอนัตรายขณะ

ปฏบิัตหินาที ่เปนตน   
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ขอมูลสวนบุคคล ความพงึพอใจ

โดยรวม 

ความพงึพอใจรายขอ 

-ทานไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความ

พรอมในการกาวไปสูตาํแหนงที่สูงขึ้นอยูเสมอ -กรมมมีาตรการ

ดําเนนิงานเสริมสรางความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพการ

ทํางานของบุคลากร  

-ครอบครัวของทานเขาใจและสนับสนุนการทํางาน  

-หนวยงานมกีารกําหนดหนาที่ความรับผดิชอบของบุคลากร

อยางชัดเจน ทานไดรับการสนับสนนุใหมคีวามกาวหนาใน

ตําแหนงหนาที่การงาน   

-เสนทางการเตบิโตในการปฏบิตังิานของทานมคีวามชัดเจน  

8.หนาที่ความรับผดิชอบ 

-ผู อํ า น ว ย ก า ร ส ว น /

หัวหนากลุม/หัวหนาฝาย/

หัวหนางาน 

-เจาหนาที่ผูปฏบิัตงิาน 

ไมมผีล หนาที่ความรับผดิชอบที่ตางกัน  

มผีลตอความพงึพอใจตางกันเก่ียวกับ 

-กรมมีมาตรการดําเนินงานเสริมสรางความกาวหนาและความ

มั่นคงในอาชีพการทํางานของบุคลากร  

-ทานไดรับการสนับสนุนใหมคีวามกาวหนาในตําแหนงหนาที่

การงาน  

-เสนทางการเตบิโตในการปฏบิตังิานของทานมคีวามชัดเจน  

ขอมูล จากตารางท่ี 3-10 

  สวนท่ี 3 ผลการวเิคราะหความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม  

  ขอมูลความผูกพันของบุคคลกรมปาไมโดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.02 และ

เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรกรมปาไมมีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อ

ประโยชนของกรมปาไม ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.14 รองลงมา คือ มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ

คงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพขององคกร คาเฉลี่ย 4.11 และมีความเชื่อม่ันอยางแรกกลาและการ

ยอมรับเปาหมายและคานยิมขององคกร คาเฉลี่ย 3.84 (ตารางที่ 11) 

  และเมื่อเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม  โดยจําแนกตามขอมูลสวน

บุคคล พบวา เพศ ตําแหนงสายงาน อายุตัว หนวยงานที่ปฏิบัติงาน ประเภทตําแหนง อายุราชการ และ

หนาที่ความรับผิดชอบ ไมมีผลตอความผูกพันของบุคลากรกรมปาไมโดยรวม (ตารางที่ 12-16) 

ยกเวนระดับการศึกษาตางกัน ทําใหมีผลตอความผูกพันของบุคลากรโดยรวมเกี่ยวกับดานความเต็มใจ

ที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ

คงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพขององคกร (ตารางที่ 15) 
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  สวนที่ 4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็น จากแบบการสํารวจ  

  สวนที่ 4 เปนคําถามปลายเปด เพื่อใหแสดงความคดิเห็น จํานวน 2 ขอ  

  ขอ 1 ทานตองการใหกรมปาไมพัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อใหเกดิความพงึพอใจ

และมปีระสทิธภิาพในการทํางาน  จําแนกเปนประเด็นสรุปดังน้ี 

   ดานนโยบายและการบริหารงานขององคกร  

   1. กรมปาไมควรพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เปนที่ยอมรับของสังคม สราง

ภาพลักษณที่ดใีหกับองคกร และสรางความเช่ือม่ันใหกับเจาหนาที่ระดับผูปฏบิัตงิาน  

   2. พัฒนาการใหบรกิารประชาชน และเปนองคกรที่มีความสัมพนัธที่ดกีบัชุมชน  

   3. ควรปรับปรุงและแกไขกฎหมายบางมาตราใหมีประสิทธิภาพ โดยกําหนด

แนวทางในการปฏบิัตแิละบังคบัใชกฎหมายใหชัดเจน    

   4. เปนองคกรทีใ่หความรูดานงานปาไมและเกงในการใชเทคโนโลยีในการรักษาปา 

   5. การจัดสรรบุคลากรและงบประมาณใหเพยีงพอกับปริมาณงาน 

    โครงสรางอัตรากําลัง  

   1. การจัดโครงสรางอัตรากําลังใหชัดเจน  

   2. กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ควรกําหนดรูปแบบใหเปนแนวทางเดียวกันทั้ง

สวนกลางและสวนภูมภิาค โดยสอดคลองกับภารกจิและสนองตอบตอความตองการของประชาชน 

   ความกาวหนาในหนาที่การงาน 

   1. การพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร เพื่อความกาวหนาในการทํางาน  

   2. การจัดทาํเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพทัง้ขาราชการ และพนักงานราชการ 

   ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

   1. การจัดสรรอุปกรณใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีกรอบแนวทางการ

ดําเนนิงานที่ชัดเจนสําหรับการทํางานอยางมคีุณภาพเหมาะสม ทันสมัย และปลอดภัย  

   2. การแกไขสภาพแวดลอม ระบบการเขาออกภายในตึก ระบบการรักษา

ความปลอดภัย  

   3. รวมทั้งการจัดวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย อาวุธประจํากายและยานพาหนะใน

การทํางานเปนหมูคณะ 

   4. พัฒนาดานความรูและเทคโนโลยีมาใชกับงานปาไมใหมากขึ้น เพื่อรวดเร็ว

และทันสมัยทัง้สวนกลางและภูมภิาค  

   5. ควรปรับปรุงเว็บไซตใหทันสมัย และเปนปจจุบัน 

   6. ประยุกตใชเทคโนโลยใีนการจัดการดานปาไมอยางเต็มประสทิธภิาพ 
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   สวัสดกิารและคาตอบแทน         

   1. การจัดสวัสดิการของพนักงานราชการ ลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ 

   2. การจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยใหเพียงพอตอจํานวนบุคลากรของกรม 

ปาไมที่มคีวามประสงคขอรับการชวยเหลอื  

   3. การจัดสวัสดกิารนอกเหนอืที่รัฐจัดให 

   ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 

   1. ผูบรหิารตองมกีารพัฒนา และมคีวามเปนผูนํา ตองยดึม่ันในอุดมการณของ

กรมปาไม เปนแบบอยางที่ดีใหแกผูใตบังคับบัญชา ทัง้ดานความรู ความสามารถ ความยุตธิรรม และ

พฤตกิรรมที่จําเปนสําหรับการปฏบิัตงิาน เพราะจะสามารถสรางความเช่ือม่ันใหผูปฏบิัตงิาน องคกร 

และประเทศชาตติอไป  

   2. ผูบริหารตองเปนผูนําในดานการอนุรักษและจัดการทรัพยากรปาไมอยางมี

ประสทิธภิาพและประสทิธิผล 

   3. ระบบการทํางานหรือการมอบหมายงาน ควรมอบหมายงานใหตรงกับสาย

งานและตําแหนง 

   4. ควรมีการปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น กําหนดแนวทางในการทํางานใหเหมอืนกันทุกภาคสวน  

   5. การสรางทัศนคติที่ดีตองานที่ทําของบุคคล ซึ่งความสุขของบุคคลอันเกิด

จากการปฏิบัติงานนั้น สามารถทําใหเกิดการกระตือรือรน ความมุงม่ันที่จะทํางาน เกิดขวัญและมี

กําลังใจ ซึ่งกอใหเกดิความผูกพันกับหนวยงานได   

   ดานคุณธรรมจรยิธรรม / หลักธรรมาภบิาล 

   1. การสรางหรือปลุกจิตสํานึกและความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย โปรงใส 

และมคีวามเสมอภาคใหกับเจาหนาที่ 

   2. การสนับสนุนและสงเสรมิบุคคลากรทางดานคุณธรรมและจรยิธรรม  

   3. การปองกันและปราบปรามเรื่องทุจรติ  

   4. สรางความเปนธรรมในการประเมนิผลงาน การปรับขัน้ และการโยกยาย 

   5. ควรมคีณะกรรมการตรวจสอบโครงการตางๆ ของกรม โดยไมใหมกีารทุจรติ 
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   ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

   1. การสรางความสัมพันธระหวางหนวยงาน และระหวางประชาชนกับเจาหนาที่

หนวยงานรัฐ 

   2. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรรักและสามัคคีกัน เพื่อใหเกิดความรูสึกมีสวน

รวมและความภาคภูมใิจที่ไดทํางานที่กรมปาไม 

  3. ควรจัดกจิกรรมเช่ือมความสัมพันธในการทํางาน 

  ดานการไดรับการยอมรับ / ความเสมอภาคเทาเทยีมกนั   

  1. สงเสรมิและสนับสนุนบุคลากรภายในกรมอยางเทาเทยีมและเปนธรรม  

  2. ใหความสําคัญกับผูอยูใตบังคับบัญชา ใหความสําคัญกับทุกๆ สวน  

ทุกๆฝาย อยางเทาเทยีมกัน  

  3. ความเทาเทยีมเสมอภาคไมแบงแยกสถาบัน 

    ขอ 2 ทานตองการใหกรมปาไมวางแนวทาง/มาตรการ และ/หรอืการพัฒนา

ระบบอยางไร เพื่อสรางความผูกพันของบุคลากรที่มตีอสวนราชการตนสังกัด จําแนกเปน

ประเด็นสรุปดังน้ี 

   ดานนโยบายและการบริหารงานขององคกร  

   1. การสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี  

   2. การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชในงานใหรวดเร็วเพื่อบริการ

ประชาชนไดทันท ี 

   3. การวางแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนระบบและชัดเจน เพื่อการปฏิบัติงาน

เปนไปอยางตอเนื่อง  

   4. การวางแนวทางนโยบายการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ของชาตใิหชัดเจน  

   5. กําหนดแนวทางหรอืคูมือในการปฏิบัติงานของแตละสํานักใหชัดเจน เพื่อให

การทํางานเปนไปในทศิทางเดยีวกัน  

   6. การวางแนวทางการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม  

   7. การพัฒนาระบบการสื่อสารภายในหนวยงาน เพื่อใหไดรับทราบขาวสาร

อยางทั่วถงึ 
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   โครงสรางอัตรากําลัง  

   1. การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการและพนักงานราชการใหเกิดความ

เหมาะสมแตละสวน  

   2. การกําหนดกรอบการปฏบิัตงิานและโครงสรางทีชั่ดเจน  

   ความกาวหนาในหนาที่การงาน 

   1. ควรจัดอบรมสัมมนาทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติใหเหมาะสมกับตําแหนง

และหนาทีค่วามรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มเตมิความรูและความเขาใจใหแกพนักงานและลูกจางใหมากขึ้น  

   2. ควรจัดสัมมนาภายในหนวยงาน เพื่อสรางความผูกพันของบุคลากรตอ 

ตนสังกัด  

   3. การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพใหชัดเจนและเปนไปได โดยมี

ระบบการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเลื่อนระดับที่ชัดเจน โปรงใสและเปนธรรม  

    4. การมีระบบการโยกยายที่ชัดเจน เชน ทําเปนระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ

หนังสือเวียนแจงความประสงคขอยาย เพื่อใหบุคลากรที่ตองการโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนงได

ลงทะเบยีนไวอยางเปนระบบ ไมตองดําเนนิการเดนิเรื่องตางๆ เอง และเพื่อใหหนวยงานสามารถทราบ

ความตองการโยกยายของบุคลากรไดดวย ซึ่งควรกําหนดใหโยกยายปละครั้ง หรือ 2 ปครั้ง เพื่อให

การทํางานเปนไปอยางตอเนื่อง 

    5. ระบบการประเมินเพื่อเลื่อนคาตอบแทนที่เขมขน ชัดเจน เปนรูปธรรม และ

กําหนดใหทุกหนวยงานนํามาใชในมาตรฐานเดยีวกัน 

   ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

   1. การปรับปรุงสถานที่ทํางาน อุปกรณ เครื่องมือ ตองพรอมเพื่อใชในการ

ปฏบิัตงิาน  

   2. พัฒนางานควบคูกับดูแลเรื่องความเปนอยู ความปลอดภัยในการทํางาน 

รวมทัง้อุปกรณรักษาความปลอดภัยในการปฏบิัตหินาที่ภาคสนามและยานพาหนะของหนวยปองกัน 

   3. การพัฒนาดานเทคโนโลยี ควรพัฒนาระบบสื่อสาร เชน ระบบพิทักษไพร 

ควรมีรหัสอยางนอย หนวยละ 3 คน เพราะการปฏิบัติงานจริงหัวหนาหนวยฯ มีภารกิจมากมาย 

จําเปนตองใหลูกนองออกทํางาน และเครื่องมอือยูกับหัวหนา จงึตรวจสอบไดไมทันเวลา  

   4. ควรออกแบบ application ใหกับเจาหนาที่เพื่อใหเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ 

ที่เปนปจจุบัน และใชงานงาย  

   5. การใหความสําคัญของการจัดทําฐานขอมูลทุกมิติ เพื่อการพัฒนาและ

สามารถนําขอมูลไปใชงานได 
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   สวัสดกิารและคาตอบแทน         

   1. สนับสนุนสวัสดกิารที่ดใีหกับบุคลากร เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน  

   2. การดูแลและเพิ่มความปลอดภัยใหกับเจาหนาที่ระดับปฏบิัตงิานภาคสนาม  

   3. การจัดตัง้กองทุนเพื่อชวยเหลอืบุคลากรในยามจําเปน  

   4. ควรเพิ่มคาสวัสดกิารตางๆ ที่มผีลตอพนักงานเจาหนาที่ใหไดรับระสิทธิภาพ

อยางสูงสุดและอยางเปนธรรมทีส่อดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิในปจจุบัน   

   5. การจายเบี้ยเลี้ยงของบุคลากรควรเขาบัญชีโดยตรง และไมหักเบี้ยเลี้ยง

บุคลากรช้ันผูนอย 

   ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 

   1. ควรลดชองวางระหวางผูบรหิารและผูปฏบิัต ิและรับฟงความคดิเห็นของ

เจาหนาที่ผูปฏบิัตงิาน แลวนําความคดิเห็นนัน้ไปพจิารณาเพื่อใหเกดิประโยชนตอเจาหนาที่ผูปฏบิัติงาน

โดยตรง  

   2. ผูบริหารระดับสูงตองเปนตัวอยางที่ดใีนเรื่องความโปรงใสและมคีวามเขาใจ 

ความรักและความอบอุนใหกับผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอตามสถานะ เพื่อสรางแรงจูงใจในการ

ปฏบิัตงิาน 

   3. ควรใหความสําคัญกับบุคลากรในทุกสายงาน มอบหมายงานและกําหนด

หนาที่ใหเหมาะสมกับตําแหนง  

   4. การเสรมิสรางคานยิมที่ดแีละสรางจิตสํานกึในการทํางาน 

    ดานคุณธรรมจรยิธรรม / หลักธรรมาภบิาล 

   1. สงเสรมิธรรมาภิบาลในการปฏบิัตงิานอยางแทจรงิ  

   2. ผูบรหิารงานทุกสวนตองมธีรรมาภิบาล สรางความยุติธรรมใหกับเจาหนาที่

ของกรมปาไมใหมากทีสุ่ด  

   3. สงเสรมิใหมคีวามโปรงใสในการทํางานใหมีระเบียบวินัยและมีความซื่อสัตย

สุจรติ  

   4. แกไขปญหาการทุจริต คอรัปชัน โดยวางแนวทางการปฏบิัตงิานใหถูกตอง

และรวดเร็ว     

   5. แกไขปญหาเรื่องระบบอุปถัมภในองคกรใหเหลอืนอยที่สุด เพราะระบบนี้ทํา

ใหองคกรไดคนที่ไมมปีระสทิธภิาพมาทํางานซึ่งมีเยอะมากในหนวยงาน ทําใหเสยีเงินไมคุมคากับงานที่ได  
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   ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  

   1. ควรจัดกิจกรรมที่สรางความสัมพันธรวมกันระหวางคนในองคกร เชน การ

แขงขันกฬีาภายใน เพื่อปลูกฝงใหบุคลากรมคีวามสามัคค ี 

   2. การสรางวัฒนธรรมขององคกรใหอยูกันแบบครอบครัว  

   ดานการไดรับการยอมรับ / ความเสมอภาคเทาเทยีมกนั 

   1. ความเทาเทยีมกันในการบรหิารงาน ควรวางแนวทางการใหความสําคัญกับ

บุคลากรที่มคีวามสามารถอยางยุตธิรรม  

   2. การสรางความเทาเทียมกันระหวางขาราชการและพนักงานราชการเพื่อ

ความสามัคคใีนการทํางาน  

   3. การสรางความม่ันใจในการไดรับการบริหารจัดการอยางเทาเทียม เชนการ

พจิารณาความดคีวามชอบ 

  จากขอเสนอแนะและความคิดเห็นทั้ง 2 ขอดังกลาว เปนขอคิดเห็นที่ผูตอบแบบสํารวจ

ตองการใหกรมปาไมวางแนวทาง/มาตรการ พัฒนาระบบการบริหาร เพื่อใหบุคลากรของกรมปาไม 

เกิดความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันตอตนสังกัด และตอองคกร ดังนั้น หนวยงานทุก

หนวยงานสามารถนําสรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะความคิดเห็นขางตน มาใชเปนขอมูล

ประกอบสําหรับกําหนดโครงการหรือกิจกรรมในการเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน ตลอดจน

พัฒนาการทํางานใหมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


