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รายงานผลการสาํรวจความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม 

ประจําป พ.ศ. 2560 

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

ความเปนมา 

 ตามที่กรมปาไมกําหนดแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคลของกรมปาไม พ.ศ. 2559-

2564 มติทิี ่5 คุณภาพชีวติและความสมดุลของชีวติและการทํางาน ประเด็นยุทธศาสตร 6 สรางขวญั

และกาํลงัใจในการทาํงาน และแผนปฏบิตักิาร ( Action plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด

โครงการสํารวจความพงึพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรที่มตีอองคกรในการทํางาน 

และเปนการประเมนิผลการดาํเนนิงานตามแผนเสรมิสรางความผาสกุและความผูกพนัของบคุลากร

กรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2560 ซึ่งสํานักบรหิารกลาง โดยสวนการเจาหนาที่เปนผูรับผิดชอบ  

 สวนการเจาหนาที ่ในฐานะหนวยงานทีร่บัผิดชอบการบรหิารทรัพยากรบคุคลของกรมปาไม 

ไดรับมอบหมายเปนผูดําเนนิการเสรมิสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรตอกรมปาไม  จึงได

จัดทาํแบบสํารวจความผูกพันของบุคลากร กรมปาไม เพื่อนําผลการประเมนิ และขอเสนอแนะที่ไดจาก

การสาํรวจนี้ ไปใชประกอบการพจิารณาสงเสรมิความเปนอยูของบคุลากรกรมปาไมใหมคีวามผาสกุ

และความผูกพนัในการปฏบิตัริาชการ  และใชเปน แนวทางในการดําเนนิงานปรับปรุงระบบการสราง

ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร ตอไป 

วตัถุประสงค 

 1. เพือ่ประเมนิระดบัความพงึพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรที่มตีอองคกรใน

การทาํงาน  

 2. เพือ่หาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง เสรมิสรางแรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากรกรมปาไม

ใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบระดับ ความพงึพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรที่มตีอองคกรใน

การทาํงาน ประจําป พ.ศ. 2560 

 2. ไดขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และสรางแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อให

บุคลากรกรมปาไม เกดิความ ผาสกุและความผูกพนั ในการทํางาน ตลอดจนพัฒนาการทํางานใหมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 
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เครือ่งมอืท่ีใชในการสาํรวจ 

 เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คอื แบบสํารวจผานระบบออนไลน  

กลุมเปาหมายในการสํารวจ 

 คอื ขาราชการ ลกูจางประจํา และพนกังานราชการ ของหนวยงานในสงักดักรมปาไม ซึง่มี

จํานวนทัง้สิ้น 9,666 คน (ขอมูลจากระบบ DPIS ณ วันที่ 4 กันยายน 2560)  คอื ขาราชการ  

ลกูจางประจํา และพนักงานราชการ ทีม่หีนวยงานปฏบิตังิานในสวนกลางและสวนภูมภิาค และการ

กาํหนดกลุมตวัอยางใชวธิกีาร Yamane’s ดังสูตร 
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 โดย n =      จํานวนของกลุมตัวอยาง 

  N =      จํานวนรวมทัง้หมดของบุคลากรที่ใชในการศึกษา 

  e =      คาความผิดพลาดทีย่อมรับได (ในการศกึษาที่กําหนดใหมคีาเทากับ 0.05) 
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 ดังนัน้ กลุมตัวอยางทัง้หมดที่ใชในการสํารวจ คร้ังนี้ คอื ขาราชการ 329 คน ลกูจางประจํา 

315 คน และพนกังานราชการ 376 คน รวมทั้งสิ้น 1,020 คน  

วธิดีาํเนินการวเิคราะห 

 สํานักบรหิารกลางในฐานะเลขานุการคณะทํางานฯ ดําเนนิการสํารวจ ปจจัยที่มผีลตอความ

ผูกพันของบุคลากรกรมปาไม โดยใชวธิสีํารวจแบบออนไลน  วเิคราะหและประมวลผลการสํารวจ เพื่อ

ประเมนิผลความผาสกุและความผูกพนัของบคุลากรกรมปาไม ดงันี้ 

 1. กลุมเปาหมายในการสํารวจ 

  กลุมเปาหมายใ นการสาํรวจ  ไดแก  ขาราชการ ลกูจางประจํา และพนกังานราชการ 

สังกัดกรมปาไม จํานวน 1,020 คน  
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 2. เครื่องมอืท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล 

  แบบสํารวจออนไลนฯ แบงออกเปน 4 สวน ดงันี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ไดแก เพศ อาย ุวฒุกิารศกึษา สถานภาพการทาํงาน 

หนวยงานทีป่ฏบิตังิาน ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิานในกรมปาไม และหนาทีค่วามรับผิดชอบ รวม 7 ขอ 

สวนท่ี 2  ขอคาํถามประเมนิ ปจจัยที่มผีลตอความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม เปน

แบบมาตรวัด (Rating Scale) 5 ระดบัคอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ใน 12 ดาน ไดแก 

 1. ดานนโยบายและการบรหิารขององคการ 

 2. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 3. ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 

 4. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

 5. ดานเงินเดอืนและสวัสดกิาร 

 6. ดานความม่ันคงในการทํางาน 

 7.  ดานชีวติสวนตัว 

 8. ดานความสาํเร็จในการทาํงาน 

 9. ดานการไดรับการยอมรับ 

 10. ดานลักษณะงานที่ทํา 

 11. ดานความรับผิดชอบในปจจุบัน 

 12. ดานความกาวหนาในหนาทีก่ารงาน 

  สวนท่ี 3 ขอคําถามประเมนิความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม ใน 3 ดาน ไดแก 

   1. ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานยิมขององคกร 

   2. ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคกร 

   3. ดานความปรารถนาอยางแรงกลาทีจ่ะคงไวซึง่ความเปนสมาชิกภาพขององคกร 

สวนท่ี 4 คําถามปลายเปด เพื่อแสดงความคดิเห็นและขอเนอแนะเพิ่มเตมิ  

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  รวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสาํรวจออนไลนฯ โดยม ีขาราชการ ลกูจางประจําและ

พนักงานราชการ เปนผูตอบ แบบสาํรวจ  ตามหนังสอื สาํนกับรหิารกลาง  ที ่ ทส 1601.3/5117  

ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง ขอความรวมมอืตอบแบบสํารวจความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม 

ประจําป พ.ศ. 2560 

 4. การประมวลผลขอมูล 

  ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูป ทางสถติ ิ(SPSS For Window) 

 

 



4 
 

 5. การวเิคราะหขอมลู 

  การวเิคราะหขอมูลใชโปรแกรมสาํเร็จรูป  โดยใชสถติเิชิงพรรณนา  ซึ่งเปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลนําเสนอขอมูลและคํานวณ  คาสถติเิบื้องตนประกอบดวย  การแจกแจงความถี่  รอยละ 

และคาเฉลี่ย    

  เกณฑการแบงระดับความพงึพอใจแบงออกเปน 5 ระดบั คอื 

 คะแนน 1 = นอยที่สุด 

 คะแนน 2 = นอย 

 คะแนน 3 = ปานกลาง 

 คะแนน 4 = มาก 

 คะแนน 5 = มากที่สุด 

เกณฑการวเิคราะหคาเฉลีย่ในการแบงชวงช้ันความพงึพอใจ คอื 

 ความพงึพอใจเฉลี่ยระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถงึ มากทีส่ดุ 

 ความพงึพอใจเฉลี่ยระหวาง 3.41 - 4.20  หมายถงึ มาก 

 ความพงึพอใจเฉลี่ยระหวาง 2.61 - 3.40  หมายถงึ ปานกลาง 

 ความพงึพอใจเฉลี่ยระหวาง 1.81 - 2.60  หมายถงึ นอย 

 ความพงึพอใจเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.80  หมายถงึ นอยทีส่ดุ 

 6. ผลการวเิคราะหขอมลู  

  ดําเนนิการสํารวจความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2560 ผานระบบ

ออนไลน ระหวางวันที่ 8 – 29 กันยายน 2560  กลุมเปาหมายทีด่าํเนนิการสาํรวจ คอื ขาราชการ 

ลูกจางประจํา และพนักงานราชการของทุกหนวยงานในสังกัดกรมปาไม จํานวนทั้งสิ้น 1,020 คน โดยมี

ผูตอบแบบสํารวจออนไลน จํานวนทั้งสิ้น 1,033 คน จําแนกเปนขาราชการ 336 คน ลกูจางประจํา 

210 คน และพนกังานราชการ 487 คน สรุปผลการสํารวจ ไดดงันี้ 

สวนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลสวนบุคคล 

ลาํดบัท่ี ขอมูลบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ ชาย 

หญงิ 

487 

546 

47.10 

52.90 

  1,033 100.00 

2. อายุ Gen B พ.ศ. 2500-2509 (51-60 ป)  

Gen X พ.ศ. 2510-2524 (36-50 ป) 

Gen Y พ.ศ. 2525-2542 (18-35 ป 

333 

397 

303 

32.20 

38.40 

29.30 

  1,033 100.00 
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สวนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 

ลาํดบัท่ี ขอมูลบุคคล จํานวน รอยละ 

3. วุฒิการศกึษา ต่ํากวาปรญิญาตรี 

ปรญิญาตรี 

สงูกวาปรญิญาตรี 

326 

555 

152 

31.60 

53.70 

14.70 

  1,033 100.00 

4. สถานภาพการทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ขาราชการ อาํนวยการสงู                19 

              ชํานาญการพเิศษ            30 

              ชํานาญการ                   90 

              ปฏบิตักิาร                    75 

              อาวโุส                         24 

              ชํานาญงาน                  73 

              ปฏบิตังิาน                     25 

ลกูจางประจํา 

พนกังานราชการ 

336 

 

 

 

 

 

 

210 

487 

32.53 

 

 

 

 

 

 

20.33 

47.14 

  1,033 100.00 

5. หนวยปฏบิตังิาน สวนกลาง 

สวนภูมภิาค 

431 

602 

47.72 

58.28 

  1,033 100.00 

6. ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน

ในกรมปาไม (เกนิ 6 เดอืน 

ปดเปน 1 ป) 

 

5 ป หรอืต่ํากวา 

6 – 10 ป 

11 – 15 ป 

16 – 20 ป 

21 – 25 ป 

มากกวา 25 ปขึ้นไป 

219 

186 

169 

83 

125 

251 

21.20 

18.00 

16.40 

8.00 

12.10 

24.30 

  1,033 100.00 

7.หนาทีค่วามรับผิดชอบ

ในปจจุบัน 

ผูบรหิาร (อํานวยการสูง) 

ผูอํานวยการสวน/หัวหนากลุม/ฝาย/

หัวหนางาน 

เจาหนาทีผู่ปฏบิตังิาน 

19 

213 

 

801 

1.83 

20.69 

 

77.50 

  1,033 100.00 
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 ผลการวเิคราะหขอมูลสวนบุคคล เปนการ แสดงขอมูลสวนบุคลากรของ ผูตอบแบบสํารวจ  

จํานวน 1,033  คน ซึง่กลุมตัวอยางเปนเพศหญงิมากกวาเพศชาย โดยเพศหญงิ  มสีัดสวนคดิเปน  

รอยละ 52.90 และเปนเพศชาย คดิเปนรอยละ 47.10  เปนขาราชการ รอยละ 32.52 

ลกูจางประจํา รอยละ 20.30 และพนกังานราชการ รอยละ 47.10 โดยรอยละ 41.72 เปน

ผูปฏบิตังิานในสวนกลาง รอยละ 58.28 เปนผูปฏบิัตงิานในสวนภูมภิาค  

 ทัง้นี้ ผูตอบแบบสํารวจอยูในชวงอายุ 36-50 ป คดิเปนรอยละ 38.40 อายุ 51-60 ป คดิเปน

รอยละ 32.20 และ อาย ุ18-38 ป คดิเปนรอยละ 29.30 โดยสวนมากมรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี

คดิเปนรอยละ 53.70 มีระยะเวลาที่ปฏบิัติงานในกรมปาไมมากกวา 25 ปขึ้นไปมากที่สุด คดิเปน  

รอยละ 24.30 และผูตอบแบบสํารวจมากที่สุด เปนระดับเจาหนาที่ปฏบิัตงิาน คดิเปนรอยละ 77.50 

สวนท่ี 2 ประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรกรมปาไม 

คาเฉลีย่ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจของปจจัยที่เกี่ยวของกับการทาํงาน 12 ดาน 

ปจจัยรายดาน/ขอคําถาม คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

ดานบรรยากาศในการทํางาน 3.72 0.644 มาก 

1. ดานนโยบายและการบรหิารงานขององคกร 3.72 0.745 มาก 

1. กรมมกีารกาํหนดวสิยัทศัน พนัธกจิ ยทุธศาสตร 

นโยบาย ทีม่คีวามชัดเจนและเหมาะสม 

3.92 0.830 มาก 

2. กรมมกีารสือ่สารใหบคุลากรทราบวสิยัทศัน พนัธกจิ 

ยทุธศาสตร นโยบาย อยางชัดเจน 

3.76 0.860 มาก 

3. หนวยงานมโีครงสรางองคกร การแบงหนาที ่สายการบงัคั

บญัชาและมกีารมอบอาํนาจทีเ่หมาะสม ชัดเจน 

3.72 0.914 มาก 

4. กรมมกีฎ ระเบยีบ และวธิปีฏบิตังิานทีเ่ปนธรรมและเอื้อ

ตอการปฏบิัตงิานของบุคลากร 

3.66 0.955 มาก 

5. ทานไดรับการสื่อสารที่ทันเวลาชัดเจน เมื่อเกดิการ

เปลีย่นแปลงในหนวยงาน 

3.55 0.922 มาก 

2. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3.34 0.870 ปานกลาง 

6. สภาพแวดลอมในหนวยงานเอื้ออํานวยตอการทํางาน 

เชน ไมมกีลิน่ เสยีง รบกวน แสงเพยีงพอ อากาศถายเทได

สะดวก 

3.49 1.063 มาก 

7. สถานทีท่าํงานเปนระเบยีบเรยีบรอย สะดวก และมพีื้นที่

เพยีงพอตอการทาํงาน 

3.39 1.100 ปานกลาง 

8. ทานรูสกึมคีวามปลอดภัยในชีวติการทาํงาน 3.61 0.945 มาก 
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สวนท่ี 2 (ตอ่)  

ปจจัยรายดาน/ขอคําถาม คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

9. อุปกรณ/เครื่องมอืสําหรับการทํางานมคีุณภาพ 

เหมาะสม และเพยีงพอตอการทาํงาน 

3.17 1.075 ปานกลาง 

10. หนวยงานของทานมมีาตรการปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในที่ทํางาน เชน มมีาตรการรักษาความปลอดภัย 

การแลกบตัรเขา-ออก สําหรับบุคคลภายนอก การจัดใหมี

ทางหนไีฟ เปนตน 

3.01 1.137 ปานกลาง 

3. ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 3.69 0.896 มาก 

11. ผูบงัคบับญัชาไดช้ีแจงแนวทางการปฏบิตังิานตางๆ 

อยางชัดเจน 

3.71 0.928 มาก 

12. ผูบังคับบัญชาสรางบรรยากาศเปนกันเองกับบุคลากร

และสามารถปรกึษาหารอืได 

3.77 0.988 มาก 

13. ผูบังคับบัญชาของทานมคีวามเปนกลาง และรับฟง

ขอคดิเห็นผูใตบังคับบัญชา 

3.67 0.995 มาก 

14. ผูบงัคบับญัชาของทาน มวีธิกีารแกไขปญหาและความ

ขดัแยงในหนวยงาน ไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

3.60 1.002 มาก 

4.ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน    3.93 0.759 มาก 

15. หนวยงานของทานมกีารสงเสรมิการทาํงานเปนทมี 3.76 0.958 มาก 

16. หนวยงานทาน สนบัสนุน และสงเสรมิใหบคุลากร ไดมี

โอกาสทํางานรวมกัน 

3.77 0.954 มาก 

17. ทานและเพื่อนรวมงานของทานคอยดูแลทุกขสุขซึ่งกัน

และกนั 

3.86 0.917 มาก 

18. ทานมคีวามความสัมพันธที่ดรีะหวางเพื่อนรวมงาน 4.14 0.790 มาก 

19. ทานสามารถทาํงานกบัเพือ่นรวมงานไดอยางราบรืน่ 4.12 0.801 มาก 

5. ดานเงินเดอืนและสวสัดกิาร 3.46 0.851 มาก 

20. ทานไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม เหมาะสม กับ

ความสามารถและปรมิาณงาน 

3.62 0.961 มาก 

21. ทานไดรับการประเมนิผลการปฏบิัติงานที่เปนธรรม 3.68 0.947 มาก 

22. ทานไดรับการพจิารณาความดคีวามชอบเพือ่เลือ่น

เงินเดอืนอยางเปนธรรม 

3.66 0.968 มาก 
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สวนท่ี 2 (ตอ่) 

ปจจัยรายดาน/ขอคําถาม คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

23. ทานไดรับการจัดสรรสวัสดกิารนอกเหนอืที่รัฐจัดสรร

ให เชน สถานที่ออกกําลังกาย เงินชวยเหลอืเจาหนาที่กรณี

ประสบอันตรายขณะปฏบิัตหินาที่ เปนตน 

3.10 1.165 ปานกลาง 

24. หนวยงานมกีารดูแลเรื่องสุขภาพของทานอยาง

สมํ่าเสมอ เชน การตรวจสุขภาพประจําป เปนตน 

3.22 1.214 ปานกลาง 

6. ดานความมัน่คงในการทํางาน 3.89 0.828 มาก 

25. ทานรูสกึมคีวามม่ันคงในอาชีพ 3.93 0.964 มาก 

26. ทานรูสกึวาหนวยงานของทานมคีวามม่ันคง 4.03 0.904 มาก 

27. ทานรูสกึวาตําแหนงที่ทานปฏบิัตงิานมคีวามม่ันคง 3.85 0.952 มาก 

28. ทานรูสกึวางานที่ไดรับมอบหมายมสีวนสนับสนุนใน

ความกาวหนา 

3.76 0.956 มาก 

7. ดานชวีติสวนตัว 3.99 0.777 มาก 

29. ทานสามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว และ

สงัคมไดอยางเหมาะสม 

4.00 0.855 มาก 

30. ทานสามารถทํางานโดยไมเปนอุปสรรคตอการดําเนนิ

ชีวติครอบครัว 

4.01 0.857 มาก 

31. ทานสามารถเดนิทางมาทาํงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว 3.94 1.009 มาก 

ดานแรงจูงใจในการทํางาน 3.77 0.710 มาก 

8. ดานความสาํเร็จในการทํางาน 3.97 0.714 มาก 

32. ทานเห็นผลสําเร็จของงานที่ทานทําอยางชัดเจน 3.99 0.797 มาก 

33. ทานมสีวนรวมในการทํางานใหสําเร็จลุลวงตาม

เปาหมายของหนวยงาน 

4.07 0.786 มาก 

34. ทานไดรับมอบอํานาจในการตัดสนิใจ เพื่อความสําเร็จ

ของงาน 

3.78 0.897 มาก 

35. ทานมคีวามรูและประสบการณทีไ่ดรับการพฒันา

เพิม่ขึ้นจากการทาํงาน 

4.04 0.794 มาก 

9. ดานการไดรับการยอมรับ 3.70 0.796 มาก 

36. ทานไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและเพื่อน

รวมงาน 

3.95 0.795 มาก 
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สวนท่ี 2  (ตอ่) 

ปจจัยรายดาน/ขอคําถาม คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

37. ทานไดรับโอกาสที่เทาเทยีมกันในการทํางาน 3.83 0.873 มาก 

38. กรมมมีาตรฐานในการใหรางวลัและยกยองบคุลากร

อยางเหมาะสม 

3.49 1.003 มาก 

39. กรมสนบัสนนุ ยกยอง ใหรางวลั แกบคุลากรที่

ปฏบิตังิานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

3.52 1.017 มาก 

10. ดานลกัษณะงานท่ีทาํ 3.86 0.803 มาก 

40. ทานไดรับมอบหมายงานทีต่รงกบัความรูความสามารถ 3.83 0.915 มาก 

41. ทานไดรับโอกาสในการทํางานที่เหมาะสมและทาทาย 3.83 0.857 มาก 

42. ทานไดใชความรู ทักษะ ที่หลากหลายในการปฏบิัติงาน

ใหประสบผลสาํเร็จ 

3.92 0.842 มาก 

11. ความรับผดิชอบในงาน 3.73 0.775 มาก 

43. หนวยงานมกีารกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ

บคุลากรอยางชัดเจน 

3.73 0.918 มาก 

44. งานที่ทานรับผิดชอบ เปนงานที่มคีวามสําคัญ 4.01 0.841 มาก 

45. ทานไดรับโอกาสและมสีวนรวมในการกําหนดขอบเขต

ของงานที่ไดรับมอบหมาย 

3.78 0.901 มาก 

46. หนวยงานของทานมกีารจัดสรรอัตราที่เหมาะสมกับ

ปรมิาณงาน 

3.40 1.065 มาก 

12. ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 3.60 0.889 มาก 

47. ทานไดรับการสนับสนุนใหมคีวามกาวหนาในตําแหนง

หนาทีก่ารงาน 

3.55 0.990 มาก 

48. ทานไดรับโอกาสในการพฒันาความรู ความสามารถ 

และทักษะที่จําเปนในการปฏบิัติงาน 

3.69 0.918 มาก 

49. ทานไดรับการพฒันาทกัษะและความสามารถเพือ่

เตรยีมความพรอมในการกาวไปสูตําแหนงที่สูง         

3.55 0.987 มาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.74 0.653 มาก 
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 จากผลการวเิคราะหตามตารางสวนที ่2 เปนการประเมนิ ปจจัย ที่มผีลตอความผูกพันของ

บุคลากรกรมปาไม พบวา  ภาพรวมบุคลากร กรมปาไม มคีวามพงึพอใจอยูในระดบัมาก  (คาเฉลีย่  

3.74) สรุปไดดงันี้ 

  - ดานบรรยากาศในการทาํงาน  ภาพรวมบุคลากร กรมปาไม มคีวามพงึพอใจอยูใน  

ระดบัมาก (คาเฉลีย่ 3.72) โดยปจจัยที่มีความพงึพอใจสูงสุด  2 ดาน คอื ดานชีวติสวนตัว (คาเฉลีย่ 

3.99) รองลงมา คอื ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (คาเฉลีย่ 3.93) สวนปจจัยที่มีความพงึพอใจ

นอยสุด คอื ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (คาเฉลีย่ 3.34) 

  - ดานแรงจูงใจในการทาํงาน  ภาพรวมบุคลากร กรมปาไม มคีวามพงึพอใจอยูใน  

ระดบัมาก (คาเฉลีย่ 3.77) โดยปจจัยที่มีความพงึพอใจสูงสุด  คอื ดานความสาํเร็จในการทาํงาน  

(คาเฉลีย่ 3.97) รองลงมา คอื ดานลักษณะงานที่ทํา  (คาเฉลีย่ 3.86) สวนปจจัยที่มีความพงึพอใจ

นอยสุด คอื ดานความกาวหนาในหนาทีก่ารทาํงาน (คาเฉลีย่ 3.60) 

สวนท่ี ๓ ประเมนิความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม 

ปจจัยรายดาน/ขอคําถาม คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

๑. ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและการยอมรับ

เปาหมายและคานิยมขององคกร 

3.96 0.71 มาก 

๑. ทานมคีวามเช่ือม่ันวาวสิัยทัศน พันธกจิ ยุทธศาสตร 

นโยบายที่กรมกําหนด จะนําพาไปสูความสําเร็จ 

3.82 0.852 มาก 

๒. ทานมคีวามรูสกึวาความสาํเร็จของหนวยงาน คอื

ความสําเร็จของทานดวย 

4.01 0.827 มาก 

๓. ทานพรอมสนับสนุน หรอืยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่

เกดิขึ้นในหนวยงาน 

4.05 0.769 มาก 

๔. ทานมคีวามรูสกึวาหนวยงานของทาน เปนหนวยงานทีด่ี

ทีส่ดุแหงหนึง่ในการทาํงาน 

3.96 0.872 มาก 

๒. ดานความเตม็ใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมาก

เพือ่ประโยชนขององคกร 

4.19 0.709 มาก 

๕. ทานมคีวามมุงม่ันและทุมเททํางานอยางเต็มที่ เพื่อให

หนวยงานบรรลเุปาหมาย 

4.25 0.751 มากที่สุด 

๖. ทานยอมสละเวลาเพื่อทํางานใหเต็มที่โดยไมหวังคา

ลวงเวลา 

4.14 0.820 มาก 

๗. ทานคาํนงึถงึประโยชนของหนวยงานมากกวา

ผลประโยชนสวนตน 

4.16 0.773 มาก 
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สวนท่ี 3 (ตอ)  

ปจจัยรายดาน/ขอคําถาม คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

๓. ดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซึ่งความ

เปนสมาชกิภาพขององคกร 

4.22 0.755 มากท่ีสุด 

๘. ทานมคีวามรูสกึภาคภูมใิจทีเ่ปนบคุลากรของกรมปาไม 4.32 0.819 มากที่สุด 

9. ทานรูสกึวาตนเองเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน 4.27 0.830 มากที่สุด 

๑๐. ทานมักบอกคนอื่นเสมอ วาหนวยงานที่ทานทํางานอยู 

เปนหนวยงานที่นาทํางานดวย 

4.10 0.889 มาก 

๑๑. ทานจะพูดปกปองหนวยงานของทานเสมอ เมื่อมขีาว

ทางดานลบกบัหนวยงาน 

4.17 0.838 มาก 

๑๒. ทานรูสกึวา อยากอยูกับกรมปาไมไปจนเกษยีณหรอื

นานที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

4.24 0.922 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.12 0.657 มาก 

 จากผลการวเิคราะหตามตารางสวนที ่3 ดงักลาวขางตน  เปนการประเมนิความผูกพันของ

บุคลากรกรมปาไม  เมือ่พจิารณารายดาน พบวา ภาพรวมบุคลากร กรมปาไมมคีวามผูกพันกับองคกร 

อยูในระดับมาก  (คาเฉลีย่ 4.12) โดยปจจัยทีม่ีทําใหบุคลากรกรมปาไมมคีวามผูกพันสูงสุด  คอื ดาน

ความปรารถนาอยางแรงกลาทีจ่ะคงไวซึง่ความเปนสมาชิกขององคกรมากทีส่ดุ (คาเฉลีย่ 4.22) 

รองลงมา คอื ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคกร (คาเฉลีย่ 

4.19) และปจจัยทีม่ีทําใหมบีุคลากรกรมปาไมมคีวามผูกพันตอองคกรนอยที่สุด  คอื ดานความเช่ือม่ัน

อยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานยิมขององคกร (คาเฉลีย่ 3.34) 
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 สรุปผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2560 โดยรวม 

 ปจจัยรายดาน  คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

ประเมนิความพงึพอใจของบุคลากร 3.74 0.653 มาก 

1. ดานนโยบายและการบรหิารงานขององคกร 3.72 0.745 มาก 

2. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3.34 0.870 ปานกลาง 

3. ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 3.69 0.893 มาก 

4.ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน    3.93 0.759 มาก 

5. ดานเงินเดอืนและสวัสดกิาร 3.46 0.851 มาก 

6. ดานความม่ันคงในการทํางาน 3.89 0.828 มาก 

7. ดานชีวติสวนตัว 3.99 0.777 มาก 

8. ดานความสาํเร็จในการทาํงาน 3.97 0.714 มาก 

9. ดานการไดรับการยอมรับ 3.70 0.796 มาก 

10. ดานลักษณะงานที่ทํา 3.86 0.803 มาก 

11. ความรับผิดชอบในงาน 3.73 0.775 มาก 

12. ความกาวหนาในหนาทีก่ารงาน 3.60 0.889 มาก 

ประเมนิความผูกพันของบุคลากร  4.12 0.657 มาก 

1.ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับ

เปาหมายและคานยิมขององคกร 

3.96 0.715 มาก 

2.ดานความเตม็ใจทีจ่ะทุมเทความพยายามอยาง

มากเพื่อประโยชนขององคกร 

4.19 0.709 มาก 

3.ดานความปรารถนาอยางแรงกลาทีจ่ะคงไวซึง่

ความเปนสมาชิกภาพขององคกร 

4.22 0.755 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.93 0.612 มาก 
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แผนภูม ิแสดงคาเฉลี่ยของความพงึพอใจของบุคลากรกรมปาไม 12 ดาน 

(เรยีงลําดับจากมากไปนอย) 

 

 

แผนภูมิ แสดงคาเฉลี่ยของความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม 3 ดาน 

(เรยีงลําดับจากมากไปนอย) 

3
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3.86 3.89 3.93 3.97 3.99
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3.85

3.9
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4
4.05

4.1
4.15

4.2
4.25

3.96

4.19
4.22

ภาพรวม 4.12 

ภาพรวม 3.74 
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สวนท่ี ๔ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ  

 จากการสรุปความคดิเห็นและขอเสนอแนะของบุคลากรกรมตอการดาเนนิงานจําแนกตาม

ประเด็นตางๆ ดงันี้ 

 1. ดานนโยบายและการบรหิารงานขององคกร 

1) ควรมชีองทางในการสือ่สารวิ สัยทศัน เปาหมายองคการทีห่ลากหลาย และควร

กาํหนดวสิยัทศันและเปาหมายใหชัดเจน  รวมทั้งการถายทอดและเผยแพรประชาสมัพนัธขอมูลขาวสาร

ตางๆ  ทีเ่กีย่วของให เจาหนาที่ ผูปฏบิัติงานในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับลาง  ไดแก  ลกูจางประจํา  

พนกังานราชการ หัวหนาหนวยงานภาคสนาม  ไดรวมรับรูรับทราบและรวมลงมอืปฏบิตัิ/ดําเนนิการเปน

ระยะๆ และอยางตอเนื่อง 

2) นโยบายและวธิปีฏบิัติไมสอดคลองในการทํางาน 

3) ปรับปรุงกฎ ระเบยีบ หลักเกณฑที่ลาสมัย 

4) ควรจัดชองทาง และ เปดโอกาสใหมกีารเสนอความคดิเห็นจากหนวยทีป่ฏบิตังิานใน

พื้นที่ เพื่อใชในการกําหนดนโยบาย 

  5) ควรผ ลักดันวชิาเกี่ยวกับการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาต ิบรรจุเปนวชิาบังคับใหแก

เยาวชนตัง้แตช้ันประถมศึกษา  

  6)  ผูบรหิารระดบัสงู ควรเปนแบบอยางที่ดีแกทุกคนในองคกร  ทัง้ในเรื่องคณุธรรมและ

จรยิธรรม ควรมเีมตตาและมสีมัมาทฎิฐ ิควรบรหิารงานดวยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

  7)  การสรางภาพลกัษณ ทีด่ใีนสายตาของประชาชนและใหความรูสกึทีด่แีกเจาหนาที่

ผูปฏบิตังิานในกรมปาไมดวย  

  8) ควรจัดใหมี โครงการสํานกึรักในองคกรกรมปาไม 

 2. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  

  1) ควรจะสรางบรรยากาศทีด่ใีนการทาํงานใหนาอยู นาทาํงาน 

  2) จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะแกการทาํงาน เปนระเบยีบ สะอาด มตีูเกบ็เอกสารให

เปนระเบยีบเรยีบรอย  

  3) สรางมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานทีท่าํงาน เชน ควรใชบัตรแสดงตน 

เขา-ออกสถานที่ราชการ งดการเรี่ยไร 

  4) อปุกรณสาํนกังานยงัไมเพยีงพอตอการใชงานของบคุลากร เชน โตะ เกาอี้ เครื่อง

คอมพวิเตอร 

5) ควรมกีารบรหิารจัดการพื้นทีใ่นการปฏบิตังิานใหเหมาะสมกบัปรมิาณคน เนื่องจาก

บางหนวยงานมสีถานที่คับแคบแออดั สภาพแวดลอมไมเหมาะสมกบัการปฏบิตังิาน 

  6) ควรจัดทําแผนผังและเสนทางหนไีฟที่ชัดเจน และมมีาตรการรองรับเหตุฉุกเฉนิ 

ที่สามารถนําไปใชงานไดจรงิ 



15 
 

  7) ควรปรับ พื้นที่ถนนหนาตกึเทยีมคมกฤส เนื่องจากเกดิน้ําทวมขังบอยชวงเวลาฝนตก  

  8) การจัดสรรงบประมาณคาใชจายหนวยปองกนัรักษาปา เชน รถยนตราชการที่ทันสมัย 

เครื่องคอมพวิเตอรพรอมอนิเตอรเน็ต เพือ่ใชในการปฏบิัติงานใหมปีระสทิธภิาพ 

 3. ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 

  1) ผูบรหิารควรใหความสําคัญกับผูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทยีมกัน 

  2) สรางความยตุธิรรมใหกบับคุลากร   

 4. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

  1) การสงเสรมิใหมกีาร ทํางานเปนทมี ใจกวางยอมรับฟงความคดิเห็นของบุคคลอื่น 

ยอมรับการตัดสนิใจเพื่อความสําเร็จของงาน 

  2) การปรับเปลี่ยนทัศนคตแิละยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหการทํางานไดบรรลุผล

ตามนโยบายของหนวยงาน  

 5. ดานเงินเดอืนและสวสัดกิาร 

  1) ควรจัดใหมสีถานที่ออกกําลังกาย พรอมอุปกรณอยางเพยีงพอตอความตองการ

บุคลากร 

  2) ควรมคีวามเปนธรรมในการ ประเมนิผลการปฏบิตัิ ราชการเพื่อพจิารณาเลื่อนขัน้

เงนิเดอืน   

  3) ควรมเีงินชวยเหลอืเจาหนาที่ กรณปีระสบอันตรายขณะปฏบิัตหินาที่ 

  4) การจัดสวสัดกิารเพิม่เตมิดานสขุภาพอยางทัว่ถงึทั้งสวนกลาง และสวนภูมภิาค  

  5) การจัดใหมกีารชวยเหลอื ปกปองบุคลากรที่ตองตอสูกับพวกมอีทิธพิลในพื้นที่

อันตราย 

  6) การจัดโครงสรางตาํแหนงใหชัดเจน สงเสรมิใหบคุลากรในองคกรมคีวามเจรญิกาวหนา

และมสีวัสดกิารชวยเหลอืผูประสบอุบัตเิหตุในการปฏบิัตหินาที่ 

 6. ดานความมัน่คงในการทํางาน 

  1) เสนทางความกาวหนาของสายงานทั่วไป ควรมแีผนความกาวหนาทีชั่ดเจน 

  2) ควรสงเสรมิความกาวหนาในหนาที่การงานของพนักงานราชการ เพื่อความม่ันคงในอาชีพ 

 7. ดานชวีติสวนตัว 

  1) การสรางรถไฟฟา กอใหเกดิปญหารถตดิ มผีลกระทบในการเดนิทางมาปฏบิัติงาน 

  2) ในสวนภูมภิาค สถานที่ปฏบิัตงิานบางหนวยงานไกลจากที่พักอาศัยมาก 
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 8. ดานความสาํเร็จในการทํางาน 

  1) ควรมกีารจัดทาํคูมอื เผยแพร หรอืจัดการแลกเปลีย่นเรยีนรูภายในหนวยงาน 

  2) ผูบังคับบัญชาไมรับฟงขอคดิเห็นหรอืขอเสนอแนะจากผูปฏบิัตงิาน 

  3)  การมอบหมายงานไมตรงกบัความรูความสามารถ 

 9. ดานการไดรับการยอมรับ  

  1) ควรจัดใหมกีจิกรรม สนับสนุน ยกยอง ชมเชย แกบคุลากรทีป่ฏบิตังิานอยางมี

ประสทิธภิาพ เพือ่เปนกําลังใจแกผูปฏบิัตงิานและเปนตัวอยางใหบุคคลอื่นๆ ภายในหนวยงาน 

  2) ไมไดรับโอกาสในการแสดงความคดิเห็น 

 10. ดานลกัษณะงานท่ีทาํ 

  1) การมอบหมายงานไมตรงตามกบัความรูความสามารถของตาํแหนง 

  2) การมอบหมายงาน มกีารกระจายงานอยางไมทัว่ถงึ  

 11. ความรับผดิชอบในงาน  

  1) การขาดบุคลากรในการปฏบิัตงิานอยางตอเนื่อง  

  2) บางหนวยงานจํานวนผูปฏบิัตงิานไมพอกับปรมิาณงาน  หรอื บางหนวยงาน

ผูปฏบิัตงิานมจํีานวนเกนิกวาปรมิาณงานที่ตองการ 

  3) ควรเพิ่มอัตราขาราชการ ที่ตองรับผิดชอบเฉพาะดาน  

  4) การจัดสรรอตัรากาํลงัใหเหมาะสมกบัปรมิาณงาน 

  5) การ ตั้งหนวยงานสวนภูมภิาค เหมอืนในอดตี คอื  สาํนักงานปาไมจังหวดั เพราะมผีล

ตอการปฏบิตัหินาทีข่องเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิานในภูมภิาคเปนอยางมาก ใหเจาหนาทีไ่ดมหีนวยงานรองรับ

การปฏบิตังิานอยางม่ันคง เกดิความเจรญิกาวหนา เกดิศักดิศ์รแีละเกี ยรตภูิมอิยางเทยีบเทากบั

หนวยงานอื่นตอไป 

 12. ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน  

  1) การกาํหนดกระบวนการคดัเลอืกผูรับเขารับการฝกอบรมใหมคีวามรู ความสามารถ

ในหลักสูตรตางๆ เพื่อใหไดตรงตามกลุมเปาหมายที่กําหนด รวมทัง้มกีารประชาสัมพันธใหไดรับโอกาส

อยางทัว่ถงึ 

  2) การ ใหความสําคัญตอภารกจิงานดานการสนับสนุน เพื่อเปนกําลังใจในการ

ปฏบิัตงิานที่จะคูกับกรมปาไม ไมวาจะเปนเรื่องตําแหนง การเลื่อนขัน้ที่เหมาะสม 

  3) การ สงเสรมิความกาวหนาในหนาที่การงานของพนักงานราชการ เพื่อความม่ันคงใน

อาชีพ เชน การสนับสนุนใหพนักงานราชการที่มคีุณวุฒดิานการเกษตร เปนปาไมสายพันธุใหม เพื่อเปน

ขวัญและกําลังใจแกผูที่ปฏบิัตงิาน   
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  4) การสนับสนุนเจาหนาที่ที่ปฏบิัตงิานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต  ใหมคีวามกาวหนา 

ในสายงานวชิาชีพและเพิ่มสวัสดกิารเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ 

 6. ขอเสนอแนะอืน่ๆ 

  การวเิคราะหโดยใชวธิวีจัิยเพิ่มเตมิจากการกรอกแบบสอบถาม  ควรทําใหไดขอมูลที่ดี

มากขึ้น เชน การวเิคราะหหาความถีข่องการยายหนวยงานของบคุลากรทีป่ฏบิตังิานดานปองกนัรักษาปา 

หรอื เปรยีบเทยีบจํานวนบุคลากรที่ไมสงประเมนิผลงานเพื่อขอรับการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นกับ

จํานวนผูมสีทิธิ์ทัง้หมด หรอืทําการทดสอบความรูความสามารถของผูที่ไดรับการแตงตัง้ใหดํารง

ตําแหนงสูงๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพใหมคีวามพรอมกับตําแหนงตลอดเวลา 

 

 

----------------------------  
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ขอคดิเห็นเพิ่มเตมิในประเด็นคําถามแตละดาน และ ขอคดิเห็นหรอืขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ  

ประเด็นคําถาม ขอคดิเห็นเพิ่มเตมิ 

ดานนโยบายและ

การบรหิารงานของ

องคกร (14 ขอ) 

1.ควรมชีองทางในการสือ่สารวิสัยทศัน เปาหมายองคการทีห่ลากหลาย และควร

กาํหนดวสิยัทศันและเปาหมายใหชัดเจน 

2. "การประชาสมัพนัธ พันธกจิ ยุทธศาสตรหลักของกรมไมชัดเจน ตองขวนขวายเอง

ถงึจะรู ไมมใีหเห็นอยางชัดเจน" 

3.นโยบายและวธิปีฏบิัติไมสอดคลองในการทํางาน 

4.ปรับปรุงกฎ ระเบยีบ หลักเกณฑที่ลาสมัย 

5.การสั่งการชา และชอบเปลี่ยนแปลงความตองการในเวลาที่คับขันแลวผูปฏบิัตงิาน

เลยตองเปลี่ยนแผนทําใหยากลําบากในการทํางาน 

6.ระเบยีบชวยราชการ4เดอืนใหทางกรมพจิารณาไดไหมคบั 

7.การสื่อสารในเรื่องงานไมชัดเจน เปลี่ยนแปลงบอย 

8.มกีารแบงงานทีชั่ดเจนและมกีารปฏบิตังิานอยางเตม็ความสามารถ  

9.งานที่ไดรับมอบหมายมคีวามชัดเจนเปนอยางดี 

10.องคกรมกีารแบงสดัสวนการทาํงานทีชั่ดเจน 

11.ความลาชา ของการปฏบิตังิานของลกูจาง ไมเคารพผูบงัคบับญัชา  

12.การยายขาราชการและพนักงาน ในสังกัดกรมปาไมทุกหนวยงาน ควรเปนอํานาจ

อธบิดกีรมปาไมแตเพยีงผูเดยีว มเิชนน้ัน อาจเกดิความไมเปนธรรมกบัผูปฏบิตังิาน

ทุกๆ ฝาย 

13.ควรจัดชองทาง และ เปดโอกาสใหมกีารเสนอความคดิเห็นจากหนวยที่

ปฏบิัตงิานในพื้นที่ เสมอๆ เพื่อใชในการกาํหนดแผน นโยบาย 

14.การแบงหนาทีป่ฏบิตังิานไมเปนระบบ ระเบยีบทีด่ ีตําแหนงงานทีร่บัสงู แตงานที่

ปฏบิัตนิอย 

ดานสภาพแวดลอม

ในการทํางาน  

(33 ขอ)  

1.ควรไดมกีารจัดสรรเงินงบประมาณเพือ่การจัดจางยามรักษาความปลอดภัย  

2.ขาดอุปกรณหลักในการทํางาน เชน คอมพวิเตอรตองนําของสวนตัวมาใชเอง ซึ่ง 

ผอ. หน. ก็ทราบ แตไมไดรับการสนับสนุน ทัง้ที่งานสวนใหญตองใชคอมพวิเตอรใน

การดาํเนนิงาน 

3.คอมพวิเตอรกไ็มจะพอใช มกีเ็กาๆ เวลาจะหางานทกีต็องมานัง่หามอื ไมเหมาะกบั

ยุค Thailand 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลเลย และบัตรเขาออกก็ไมมคีนนอกเขาออกกัน

ไดสบาย เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยก็ไมสนใจ  

4.ควรปรับปรุงระบบความปลอดภัยแกบุคลากรใหมากกวานี้และควรปรับปรุงและ
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จัดหาอุปกรณ/เครือ่งมอื ใหแกผูปฏบิตัมิากขึ้น โดยเฉพาะหนวยงานภาคสนามที่

ไดรับไมทั่วถงึกระจุกอยูเฉพาะที่ 

5.การเขาออกไมปลอดภัย เพราะบางวันมตีลาดนัด 

6.ควรใชบัตรแสดงตน เขา-ออกสถานที่ราชการ งดการเรี่ยไร 

7.มพีวกวางงานชอบยนืสูบบุหรี่หนาหองกลิ่นเขามาในหองรบกวนการทํางานมาก 

ทุกครัง้ที่สูบกลิ่นจะเขามารบกวน ชอบมายนืเอะอะโวยวายหนาหอง  

8.คอมพวิเตอรไมเพยีงพอตอบุคลากรในการทํางาน 

9.หองทํางานคับแคบ มคีนสูบบุหรี่ไมเปนที่ 

10.อปุกรณทีใ่ชปฏบิตังิานเกาเกนิไป เชนเกาอี้ลอเสยี โตะลิ้นชักเสยี คอมพวิเตอรใช

ระบบปฏบิัตกิารที่ยังไมไดรับการอัพเดท เนื่องจากความสามารถของตัวเครื่องไม

สามารถอัพเดทได 

11.ควรมเีจาหนาทีม่ากาํจัดยงุ 

12.ลฟิทขึ้นลงเกามากเสยีบอย ตดิบอย  

13.ที่วางนอยนั่งแทบขี่คอกัน หองน้ําก็ไมพอ พวกชอบสูบบุหรี่ในหองน้ําอกี  

ปรับปรุงดวย 

14.ไมมกีารแลกบัตรหรอืแสดงตัวเพื่อเขาออกสถานที่ ทําใหมกีารเขาออกไดงาย

เกนิไป 

15.ไมควรใหมกีารทําอาหารในอาคารสํานักงาน ควรออกหนังสอื/กฎระเบยีบให

ชัดเจน 

16.ทีจ่อดรถนอยมาก และไมมกีารจัดระเบยีบทีด่ี 

17.มกีารแบงสวนทาํงานอยางชัดเจน 

18.สถานที่ทํางานยังมปีญหาเรื่อง กลิ่นสยีงอยูบางแตเล็กนอย 

19.หนวยงานมกีารปรับปรุงปญหาที่เกดิขึ้นอยูเสมอ 

20.คณุภาพชีวติสิง่แวดลอมสถานทีท่าํงานแยมากๆ ควรปรับปรุงมากทีส่ดุ   

21.ขอที่ 10 ควรจางเอกชนมาดแูลอาคารสถานที่ 

22.อยากใหตดิตั้งกลองวงจรปด 

23.ควรจัดใหมงีบประมาณในการซอมแซมสาํนกังานและบานพกัใหเพยีงพอ 

24.หนวยงานในทองที ่(สจป.) ควรมกีารจัดการดานความปลอดภัยที่เปนมาตรฐาน 

เชน มกีลองวงจรปด หรอืพนกังานรักษาความปลอดภัย 

25. เครื่องมอื อุปกรณสําหรับปฏบิัตงิานในหนวยงานทองที่ (สจป. และปาไม

จังหวดั) มักมสีภาพชํารุด และมจํีานวนไมเพยีงพอ  
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26.เครือ่งปรับอากาศมสีภาพเกา ชํารุด และไมสามารถใชงานได สภาพโตะ เกาอี้ 

เกาและชํารุด 

27.การขนวัสดุที่มนี้ําหนักมากขึ้นไปช้ันสูงๆ โดยไมไดมกีารคํานวณการรับน้ําหนัก

ของอาคารสูง 6 ช้ัน อยางอาคารสรุสัวดทีีม่กีารแตกราวอยูแลว อาจกอใหเกดิความ

เสยีหายไดอยางทีค่าดไมถงึ 

28.ที่ทํางานไกลจากเมอืงมากไมสะดวกในการเดนิทาง 

29.ที่ทํางานไกลจากเมอืงมากไมสะดวกในการเดนิทาง 

30.สถานทีป่ฏบิตังิานไมเอื้อตอการปฏบิตังิานเปนอยางมาก มทีั้งกลิน่ เสยีง และ

ความปลอดภัยในการปฏบิัตงิานก็ไมมสีิ่งรองรับ 

31.หนวยงานไมมเีอกเทศยังอาศัยที่กรมอุตอยูทัง้ที่เมื่อกอนเปนของกรมปาไมเดมิ 

32.กรมควรมกีารบรหิารจัดการพื้นทีใ่นการปฏบิตังิานใหเหมาะสมกบัปรมิาณคน

เพราะบางหนวยงานภายในกรมสถานทีค่บัแคนแออดั สภาพแวดลอมไมเหมาะสมกบั

การปฏบิตังิาน 

33.อยากไดเครื่องมอืสื่อสาร 

 

ดานการบังคับบัญชา

และการควบคุมดูแล 

(15 ขอ) 

1.ควรทําแผนผังและเสนทางหนไีฟที่ชัดเจน และควรมมีาตรการรองรับเหตุฉุกเฉนิที่

สามารถนาํไปใชงานไดจรงิ 

2.ผอ.สวน เลอืกใชคนเฉพาะที่ตัวเองถูกใจ คุนมอื ไมเปดโอกาสใหลูกนองคนอื่นๆ ได

ทํางานตามความสามารถ ไมรับฟงความเห็นของคนอื่นเพราะคดิวาตัวเองเกง จัดอยู

ในกลุมพวกไดโนเสา ไมมคีวามคดิเปน Thailand 4.0 นาจะใหลงุตูมาจัดระเบยีบ 

อยากให ผอ. โดนยาย - -' 

3.หัวหนาบางคนไมเปนธรรม มใีจอคตกิบัลกูนอง แบงแยก คอยจับผิด 

4.ผูบังคับบัญชาเห็นแกตัวเอง 

5.ผูบรหิารไมคอยสนใจความคดิลูกนอง ไมเคยจะถามสารทุกขสุขดบิอะไรลูกนอง

ชองทางจะคยุกนักไ็มม ีชีวติมแีตทาํงานๆๆๆๆๆ ปรับปรุงดวย 

6.ผูบังคับบัญชารับฟงและมคีวามเปนธรรมใหกับทุกฝาย 

7.ผูบงัคบบญัชามกีารมอบหมายงานทาํอยางชัดเจน 

8.ผูบังคับบัญชาใหความเปนธรรมแกทุกฝาย 

9.ทัง้นี้ ขึ้นอยูกับตัวผูบังคับบัญชา แตละคนมลีักษณะการทํางานตางกันไป 

10.การเลือ่นขั้นประจําปไมเปนธรรมไมกะจายในการพจิารณาใหทัว่ถงึ 

11.การเลือ่นขั้นประจําปไมเปนธรรมไมกะจายในการพจิารณาใหทัว่ถงึ 
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12.ควรมกีารสับเปลี่ยนโยกยายหัวหนวยกันทุกๆสามป   

13.ทํางานแบบพี่แบบนองคราบ 

14.อยูอยางครอบครัว 

15.อยากใหเปดใจกวางกวา 

ดานความสัมพันธ

กับเพื่อนรวมงาน  

(9 ขอ)  

 

1.กับเพื่อนรวมงานไมมปีญหาเพราะอยูกันแบบพี่นอง แมจะโดน ผอ. แบงฝาย แบง

พวก แตความสัมพันธในฐานะเพื่อนรวมงานก็ยังด ีเพราะถอืวาคําสั่งลุงไดโนเสาขัด

ไมได แตกส็งสารคนทีง่านเพราะมแีคกลุมเดยีวทีโ่ดนทาํประจํา เพราะ ผอ.สวนแก

ชอบใชแตคนทีต่วัเองถกูใจ ไมเปดโอกาส พดูแลวจะรองไห ขอจบแคนี้คบั จะรองไห 

T T 

2.การทํางานเปนทมี เปนการบูรณาการที่ถูกตองในสถานการณปจจุบัน แต

เนื่องจากบุคลากรบางทานยังไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทําใหงานไมตอบสนองกับ

นโยบาย ควรปรับทัศนคตกิับบุคคลเหลานัน้โดยการจัดการสัมมนากลุม หาวทิยากร

ทีม่คีวามเช่ียวชาญมาถายทอดให 

3.จากขอบนถาไมมหัีวคอยประสานรางกายก็ขาดการทํางานรวมกันที่ด ีเสนประสาท

คอืกลไกการสื่อสารใหทํางานไดดั่งหัวคดิ ถาหัวไมสนใจเสนประสาท ก็เปนงอย 

4.เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลอืกันเปนอยางดี 

5.เพื่อนรวมงานชวยเหลอืงานทํากันอยางดี 

6.หนวยงานที่รับผิดชอบเปนหนวยงานที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน 

7.การแบงพรรคแบงพวกกนั 

8.ถอยที่ถอยอาศัยกัน 

9.เพื่อนรวมงานมวีนัิยนอย 

 

 

ดานเงนิเดอืนและ

สวัสดกิาร (16 ขอ) 

1.หลักการประเมนิผลการปฏบิัติงานด ี แตในทางปฏบิัติไมไดไปตามแนวทางที่วางไว 

2.พนกังานราชการไมมกีารตรวจสขุภาพประจําป ถามกีต็องเสยีเงินเอง  

3.ควรจัดใหมสีถานที่ออกกําลังกาย เพราะตอนนี้ไมมสีถานที่ออกกําลังกายเลย 

4.มกีารจัดใหตรวจสขุภาพประจําปทกุป ไมไดหมายความวาหนวยงานดแูลสขุภาพ

ของบคุคลากรของกรมปาไมทั้งกรม สิง่หนึง่ทีส่ามารถทาํได คอื การประกันกลุมให

ทุกคนในกรมปาไม (ขาราชการ ลกูจางประจํา และพนกังานราชการ เพราะเปน

บุคลากรของหนวยงาน) พนกังานจางเหมาบรกิาร คอื บุคคลภายนอก ถาเปนไปไดก็

ควรจะทําใหดวย นําเงินสวัสดกิารออกมาใชใหเกดิประโยชนเพื่อสวนรวม เพราะมอง
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เห็นชัดถาทุกคนไดสทิธ ิ

5.นาจะพัฒนาเรื่องสวัสดกิารพนักงานราชการใหมบีํานาญเหมอืนลูกจางประจํา  

6.ไมมเีครือ่งชวยและสถานทีอ่อกกาํลงักาย และควรมเีงินชวยเหลอืเจาหนาทีก่รณี

ประสบอันตรายขณะปฏบิัตหินาที่ 

7.เงินอะด ีสอนลูกนองใหรูจักพอเพยีง และทําตัวเปนตัวอยางดวย ไมใชอวดรวย   

ใสกัน สอนลูกนองฝกลูกนองใหรูจักลําบากหนอย ไมใชใชอํานาจใหลูกนองลําบาก

อยางเดยีว 

8.อยากใหการประเมนิพนักงานราชการเปนอํานาจของสวนฯ ที่ไดทํางานอยู เพราะ

ไดรูและทราบถงึปรมิาณงานทีท่าํจรงิๆ ไมใชสวนตนสงักดัทีต่ดัคะแนนประเมนิเพยีงดู

แคจํานวนวันลาปวย วันลาพักผอนเทานัน้ การประเมนิควรเนนที่ปรมิาณงานที่ทํา

จรงิๆ ไมใชดแูควนัลาปวย วนัสาย  

9.สถานที่ทํางานมบีรกิารดานคุณภาพชีวติเปนอยางดี 

10.ไดรับคาตอบแทนจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 

11.หนวยงานที่ทํามกีารดูแลผูปฏบิัตงิานเปนอยางดี  

12.อยากใหสรางหอพกั ดกีวาเอาไปสรางบานพกัเปนหลงัๆ สรางหอดกีวาครับ 

13.หนวยงานทองที ่(สจป.)ไมไดรับการจัดสวัสดกิารเพิ่มเตมิดานสุขภาพ เชน ตรวจ

สุขภาพ 

14.การพจิารณาเลื่อนขัน้ประจําปไมคอยเปนธรรม 

15.อยากมสีนามแบดมนิตัน 

16.บุคคลกรที่ไมออกลาดตระเวน แตไดการประเมนิถงึ 90 กวาคะแนน โดยที่ไม

สามารถทําบันทกึตรวจจับกุม บัญชีไมของกลาง  การเขยีนแผนที่จุดเกดิเหตุไดเลย   

ตางจากบุคลากรที่ออกลาดตระเวน ทําบันทกึตรวจยดึจับกุมได  เขยีนแผนที่จุดเกดิ

เหตุได การคดิคํานวณปรมิาตรไมของกลาง แตกับไดคะแนนประเมนิ  80คะแนน  

6.ดานความมั่นคงใน

การทํางาน (12 ขอ) 

1.อยากใหมสีวสัดกิารสาํหรับพนกังานราชการมากกวานี้ 

2.พนักงานราชการยังมกีารตอสัญญา ทุกๆ 4 ป อยากใหไมมกีารการตอสญัญา 

ใหทําจนกวาจะเกษยีณอายุ จะไดมคีวามม่ันคงในชีวติคะ 

3.ตําแหนงพัสดุ ที่เปนขาราชการมนีอย กรมควรหาวธิกีารเพื่อขอปรับเปลี่ยนจาก

ธุรการ เปนพัสดุเพิ่มเตมิ หรอืทดแทน ใหตรงกับงานที่ปฏบิัต ิเพราะทุกวันนี้ตําแหนง

พสัด ุมเีงินประจําตาํแหนง แตผูปฏบิตัทิีแ่ทจรงิคอืตาํแหนงธรุการ (ไมอยากปฏบิัติ

เพราะมคีวามเสี่ยงสูง) 

4.ควรสนับสนุนขาราชการสายทั่วไป ใหมคีวามกาวหนาในสายอาชีพ และให
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ความสาํคญับาง ไมใชสนบัสนุนแตนกัวชิาการแตเพยีงอยางเดยีง 

5.อยากใหบรรจุไมตองมาน่ังกังวลวางบประมาณจะมพีอตอสัญญา 

6.พนักงานราชการ ควรตอสัญญาอายุถงึ 60 ป 

7.มคีวามรูสกึม่ันคงกับสถานที่ทํางานนี้มากๆ 

8.องคสามารถทาํใหเจรญิกาวหนาในชีวติ 

9.รูสกึไดรับความอบอุนและม่ันคงกับที่ทํางาน 

10.หลงัเกษยีณอายรุาชการ ลกูจางประจําควรไดรับสวสัดกิารเบกิจายคา

รักษาพยาบาลเชนเดยีวกับขาราชการ  หรอือยางนอยที่สุด  ตัวลูกจางประจําเองซึ่ง

รับราชการมานานควรไดรับสทิธิน์ี้ อาจจะไมรวมถงึ พอ แม และคูสมรส  

11.ถาเปนไปไดอยากจะบรรจุเปนขาราชการ 

12.ตาํแหนงทีป่ฏบิตังิานมคีวามม่ันคง คงอยูแคนี้ ไมมคีวามเจรญิตอ  

7.ดานชีวติสวนตัว 

(12 ขอ) 

1.รถตดิเนือ่งจากสรางรถไฟฟา 

2.มกีารสรางรถไฟฟาควรจะใหเขางานชาไดตามความเหมาะสมของสถานะการณแต

ละวัน 

3.เรื่องตัวเองเราเลอืกแลวก็ตองทําตอปรับเปลี่ยนตัวเอง ไมใชตัง้แตแงตดิโนนตดินี่ 

จรงิๆ ขี้เกยีจทาํงาน องคกรเปนแบบนี้ตองทาํยงัไง? 

4.นาจะใหมกีารขอโอนยาย เพือ่ใหการเดนิทางมาปฏบิตังิาน ไมลาํบากจนเกนิไป 

5.มคีวามสะดวกสบายในการเดนิทางมาปฏบิตังิานเปนอยางมาก 

6.สถานที่ทํางานมขีอกําหนดในการทํางานอยางดี 

7.ทีท่าํงานมกีารจัดสรรการทาํงานอยางเหมาะสม 

8.รถตดิมาก มาทํางานไมคอยทันเวลาสแกนนิ้วมอื 

9.ในการพจิารณาสถานที่กอสรางสํานักงาน ควรคํานงึถงึความสะดวกในการ

ปฏบิตังิานของเจาหนาทีด่วย 

10.ที่ทํางานไกลจากเมอืงมากๆ 

11.ตองมาปฏบิัตงิานตางจังหวัดซึ่งครอบครัวอยูอกีจังหวัด 

12.อยูในตัวเมอืงใกลที่ทํางาน 

8.ดานความสําเร็จ

ในการทํางาน  

(7 ขอ) 

1.ควรมกีารจัดทาํคูมอื เผยแพร หรอืจัดการแลกเปลีย่นเรยีนรูภายในหนวยงานให

มากขึ้น 

2.ไดรับมอบหมายงาน โดยที่ผูบังคับบัญชาไมฟงขอเสนอแนะจากผูปฏบิัตงิาน 

3.สามารถมองเห็นถงึความเจริญกาวหนาในหนาทีก่ารงานได 

4.ไดรับความรูประสบการณจากที่ทํางานเปนอยางดี 
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5.หนวยงานที่ปฏบิัติ ทําใหเห็นถงึความสามารถของตนเอง 

6.ตองการพัฒนางานใหยั่งยนื แตไมตรงกับความเห็นผูบรหิารที่ทําตามนโยบายไป

วันๆ 

7.ปญหาทุกอยางมทีางแกไข 

9.ดานการไดรับการ

ยอมรับ (10 ขอ) 

1.สวนภูมภิาค ไมเคยสนับสนุน ยกยอง ใหกําลังใจ จะใหกําลังใจก็เฉพาะเด็กของ

ตนเอง 

2.ขาดโอกาสในการทํางาน แสดงความคดิเห็นไมไดเปนแคผม แตผมเปนแคตัวแทน

ในการประเมนิคร้ังนี้ ทีข่าดโอกาสเพราะผอ.สวน มคีนทีช่อบใชอยูประจําแลว โอยยย 

เสยีใจ รองหายยยย  

3.กรมยงัใหความสาํคญัและยกยองแกบคุลากรทีป่ฏบิตังิานอยางมปีระสทิธภิาพ 

ทัง้นี้จะไดเปนขวัญและกําลังใจแกผูปฏบิัตแิละเปนตัวอยางใหบุคคลอื่นๆไดตอไป...ขอ

ไดพจิารณาในสวนนี้ และใหตดิตามองคกรอื่นปฏบิัตอิยู 

4.คาของคน อยูที่คนของใคร 

5.ทาํงานแลวผลงานอยูทีข่าราชการ 

6.ผูบังคับบัญชากับเพื่อนรวมงานใหความคุนเคยกันเปนอยางดี 

7.ผูบังคับบัญชากับเพื่อนรวมงานใหความชวยเหลอืกันเปนอยางดี 

8.เพื่อนรวมงานรักใครสามัคคกีันเปนอยางดี 

9.เลอืกลําดับที่ 3 ไมแนใจ เนือ่งจากไมไดมกีารประเมนิผลภายในหนวยงาน แตงาน

ก็ดําเนนิไปไดตามปกติ 

10.กรมใหแตละคนที่อยากไดรางวัลทําเรื่องยกยองตนเอง นําเสนอด ีกรมไมได

คนหาบุคคลเพื่อยกยอง 

 

 

10.ดานลักษณะงาน

ที่ทํา (8 ขอ) 

1.เปนการเรยีนรูโดยตนเองเปนสวนมาก 

2.เปนนักวชิาการปาไมครับ แตทํางานการเงิน จัดเบรกเวลาประชุม ตดิตอโรงแรม 

ไมคอยไดทาํงานวชิาการ เพราะไมใชคนทีอ่ยูในสายตา  

3.ไมไดรับมอบหมายงานทีเ่หมาะสมกบั ความรู หรอืทกัษะทีม่ ีงานทีไ่ดรับมอบหมาย

คอืงานที่มาจากความตองการสวนตัวของผูบังคับบัญชา ในการกระจายงาน

ผูบงัคบับญัชาจะมอบหมายงานใหแคคนทีท่าํงานเดมิเปนอยูแลว ไมมกีารแบงงานให

คนทีม่าใหม มกีารกระจายงานไมทัว่  

4.เจาหนาที่อายุเกนิ 50 ป ขึ้นไปไมคอยทาํงาน 
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5.งานที่ไดรับมอบหมายทําใหทาทายความสามารถเปนอยางดี 

6.งานททีาํสามารถเพิม่พนูความรูใหเกดิขึ้น 

7.ความรูทีไ่ดเรยีมมาตรงกบัสายงานทีป่ฏบิตัิ 

8.งานทาทาย แตไมเหมาะสม ใชทกัษะหลากหลาย ทุมเท แตงานไมสาํเร็จอยาง

ยั่งยนื สําเร็จอยางไฟไหมฟาง 

11.ดานความ

รับผดิชอบ (8 ขอ) 

1.ขาดบุคลากรในการปฏบิัตงิานอยางตอเนื่อง  

2.ขาราชการเจาหนาทีพ่สัดคุวรมบีรรจุอยางนอย 1-3  อัตราตอสํานักฯ  

3.งานราชการทาํใจ มันคลมุเครอื งานมากคนนอย คนทีม่กีไ็มมปีระสทิธภิาพ ยิง่แย

ไปใหญ ทัศนคตยิิ่งแลวใหญ เด็กรุนตอไปกรุณารับเด็กเสนนอยๆ งานจะไดเพิ่ม 

4.งานที่ไดรับมอบหมายทําใหเกดิความสําเร็จในการทํางานไดเปนอยางดี 

5.สวนงานที่ทําเปนหนวยงานที่มคีวามสําคัญตอองคกร 

6.หนวยงานมกีารแบงหนาทีป่ฏบิัตงิานกันอยางชัดเจน 

7.เห็นควรเพิ่มอัตราขาราชการ ที่ตองรับผิดชอบเฉพาะดาน  

8.บางหนวยมเีจาหนาทีแ่ค 6 นาย 

 

12.ดานความ 

กาวหนาในหนาที ่

การงาน (8 ขอ) 

ไมมขีอคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

ขอคิดเห็นหรอื

ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

(70 ขอ) 

1.ใหความสําคัญตอภารกจิงานดานการสนับสนุน เพื่อเปนกําลังใจในการปฏบิัตงิาน

ที่จะคูกับกรมปาไม ไมวาจะเปนเรื่องตําแหนง การเลื่อนขัน้ที่เหมาะสม 

2.ควรคนหาคนในกรมทีม่คีวามสามารถ แตขณะนี้หมดกาํลงัใจในการทาํงาน ใหเขา

ไดแสดงความสามารถที่มอียู เพื่อชวยกรมพัฒนางานใหบรรลุ วสิัยทัศน 

3.ในดานของพนักวานราชการ ไมมคีวามม่ันคงกับชีวติ เพราะฉะนัน้เคาก็จะทํางาน

กันโดยนกึถงึประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนรวมและเพื่อองคการ ถาใหไปสอบ 

ก.พ. เพื่อมาสอบเปนขาราชการ เนื่องจากภาระหนาที่ และอายุ ก็คงไปสอบสูกับ

เด็กๆ ที่จบมาใหมไมได  

4.ควรพัฒนาบุคลากรและใหความสําคัญมากกวานี้ 

5.ระบบเสนสายยังมเียอะ คนเลยีเปนจะรุง ขนาดโดนตัง้กรรมการสอบยังไดเลื่อน

ตําแหนง 

6.ควรมอีุปกรณและพาหนะในการใชงานที่ใหมและทันสมัย และเพยีงพอตอการใช

งานมากวานี้ 
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7.รักหนวยงานนี้และจะชวยสนับสนุนงานทุกอยางจนสุดความสามารถ 

8.ถากรมปาไมจะมสีวัสดกิารเพิ่มใหกับพนักงานราชการก็จะเปนการใหกําลังใจใน

การทาํงานมากขึ้น  

9.อยากให ผอ.สวน ไดเห็นการประเมนิ เพือ่ใหเกดิการปรับปรุง วาเคาทาํกนัยงัไงถงึ

เกดิการพัฒนา ไมใชอยูในหองเย็นเซ็นหนังสอื หรอืนั่งคดิเอาเองวาที่ทําอยูมันด ีโดย

ไมดูผลลัพธวาที่ทํามคีนสนใจม๊ัย อยากให ผอ.สวนทาํงานเพือ่องคกร ไมใชทาํงานให

ถกูใจเจานายเพราะกลวัถกูยาย หรอืเอาทาํเอาหนา แลวผลงานทีอ่อกมาไมเกดิ

ประโยชนกบัประชาชน หนวยงาน หรอืประเทศ บอกตรงๆ เปลอืงงบเสยีดายภาษ ี

เอาเงินไปถายชีวติโคกระบอื ยงัมคีณุคาไดชวยชีวติสตัวโลก ดกีวาเอามาทาํงานไม

เกดิประโยชน Oops!!! กราบบบบ  

10.ขอใหเปดมุมมองงานภายนอกเขามาเปนแนวทางในการทํางานขององคกรกวาง

ขึ้นในภาพรวม 

11.การประชาสมัพนัธขององคกรมคีวามสาํคญัมาก หาวถิทีางเปดงานทีเ่ปน

ประโยชนตอประชาชนใหมากขึ้น ที่เปนปจจุบันนอยมาก 

12.อยากใหปรับพื้นที่ถนนหนาตกึเทยีมคมกฤส เพราะน้ําทวมขังเวลาฝนตก ทําให

เดนิทางลาํบากมาก  

13.ควรจัดใหมสีถานที่ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดขีองบุคลากร 

14.คาํวา "คาของคน อยูที่คนของใคร" เปนจรงิและยงัมอียูจรงิ  

15.อยากไดผูบังคับบัญชาที่มีความใจกวางกับลูกนองมากกวานี้ 

16.พนกังานราชการไมคอยมอีนาคต ไมไดบรรจุ เคาจะเลกิจางเมือ่ไหรกไ็ด ไมมี

ความม่ันคงในชีวติ 

17.อยากใหมกีารสํารวจการเขาฝกอบรมตางๆ วาเจาหนาที่ไดรับโอกาสในการเขา

รวมรับการฝกอบรม พฒันาศักยภาพการทาํงานครบถวนทกุคนหรอืไม เพราะ

บางครัง้ไมไดรับโอกาส เนื่องจากอัตราการเขารวมอบรมพัฒนาศักยภาพตางๆ เต็ม 

ถูกจํากัดจํานวนคน ทําใหพลาดโอกาสดีๆ  ไป 

18.อยากใหกรมปาไมผลักดันวชิาเกี่ยวกับการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาต ิบรรจุ

เปนวชิาบังคับใหแกเยาวชนตัง้แตช้ันประถมศกึษา  

19.ฝกอบรมสาํคญั เรือ่งการจิตวทิยาการทาํงาน เวริคชอป ไมใชวาอาสาตวัแทน 

มันตองอบรมทุกคน ไมงันคุณก็จะเจอแตหนาเดมิๆ ไอพวกคดิบอกไอพวกบางาน    

ทไีอพวกขี้เกยีจไมอยากพัฒนาตนเองไมไปกระตุนมัน อยาแคทํางานไปวันๆ ทําหนาที่

ตัวเองใหเสร็จๆ มันตองสําเร็จและทุกคนตองสําเร็จรวมกัน ทุกคนตองมองเห็น
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เหมอืนๆ กัน 

20.ขอทําหนาที่ของตนเองใหดทีี่สุดและปฏบิัตติามคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดย

เครงครัด 

21.ผอ.สํานัก ควรมวีสิยัทศัทีก่วางไกลกวานี้ 

22.ขอใหพจิารณาเรือ่งสวสัดกิารตางๆ และการโอนยายเพือ่ใหเหมาะสมกบัการ

เดนิทางมาปฏบิตังิาน 

23.ในกรมนาจะมสีถานที่ออกกําลังกายและฟตเนตของกรมเพื่อสงเสรมิสุขภาพที่ดี

ของบุคลากร 

24.ขอใหการสาํรวจในคร้ังนี้ เกดิการเปลีย่นแปลงของกรมปาไมทีด่ขีึ้นจรงิๆ 

25.สถานที่ทํางานเปนองคกรที่จะนําพาใหประสบความสําเร็จในชีวติไดเปนอยางดี 

26.องคกรเปนหนวยงานทีด่ทีีส่ามารถทาํใหเกดิความสาํเร็จในชีวติ 

27.องคกรเปนหนวยงานที่นําพาความสําเร็จมาสูชีวติได 

28.เห็นควรสนับสนุนเจาหนาที่ที่ปฏบิัตงิานในพื้นที่ 3 จังหวดัชายแดนใตใหมี

ความกาวหนาในสายงานวชิาชีพและเพิ่มสวัสดกิารเพื่อเปนการสรางขวัญและ

กําลังใจ 

29.นโยบายที่เปลี่ยนแปลง คอืปญหาที่ไมจัดการได 

30.อยากใหสนับสนุนงบประมาณการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการทํางานของ

บุคลากร 

31.อยากใหกรมปาไมชวยปกปองบุคลากรในพื้นที่ที่ตองตอสูกับพวกมอีทิธพิลให

มากกวานี้ 

32.กรมปาไม ควรถายทอดและเผยแพรประชาสมัพนัธขอมูลขาวสารตางๆ ที่

เกีย่วของใหเจาหนาที่ผูปฏบิัติงานในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับลาง ไดแก

ลกูจางประจํา,พนกังานราชการ,หน.หนวยงานภาคสนามไดรวมรับรูรับทราบและรวม

ลงมอืปฏบิัติ/ดําเนนิการเปนระยะๆและอยางตอเนื่อง ครับผม^^ 

33.หนวยงานควรใหความสําคัญดานการพัฒนาบุคลากร และควรจัดการกับ

พนักงานที่ไมพรอมปฏบิัตงิานหรอืทํางานไมมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหพัฒนาตนเอง หรอื 

จะไดมทีีว่างสาํหรับคนใหมๆ ทีม่คีวามสามารถและพรอมทีจ่ะปฏบิตังิานเพือ่องคกร 

และควรมมีาตรการกับระบบเสนสายที่เปนชองโหวใหไดบุคลากรที่ไมมปีระสทิธภิาพ

พอกับองคกร 

34.หวังวาจะไดรับราชการในสังกัดกรมปาไมตลอดไป 

35.ในหนวยงานควรมบีุคคลากรประจําที่จะทําความสะอาดในหนวยงานใหนาอยู  
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36.โครงสรางของกรมปาไมมกีารเปลีย่นแปลงบอยเกนิไป ควรใหความสาํคญักบั

ระดบัภูมภิาค พื้นทีจ่งัหวดัใหมากขึ้น 

37.อยากใหการดูแลใสใจความผาสุกของบุคลากร เปนประโยชนและเกดิผลลัพธได

จรงิกับผูปฏบิัตงิานในทุกระดับ 

38.ลกูจาง ทีม่คีวามกระดางกระเดือ่ง จนเกนิไปละทิ้งหนาทีก่ารงานทาํใหระบบงาน

เกดิความลาชา เกดิปญหา 

39.อยากใหกรมปาไมจัดสรรยานพาหนะที่ทันสมัยใหกับหนวยงานหนวยปองกัน

รักษาปาทีม่ยีานพาหนะเกาๆ ใชงานมาหลายปแลว เพือ่ความปลอดภัยและเปน

หนาตาของกรมปาไม 

40.ทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาอยางเครงคัดอยูแลวครับ 

41.อยากใหกรมปาไม ไดจัดสรรงบประมาณคาใชจายหนวยปองกนัรักษาปาพรอม

อุปกรณเพิ่มเตมิ  ไมวารถยนตราชการที่ทันสมัย  เครื่องคอมพวิเตอรพรอม

อนิเตอรเน็ตเพื่อความพรอมในการปฏบิัตงิานและกําลังใจ 

42.อยากใหที่ทํางานไดมเีครื่องออกกําลังกายภาพในกรม 

43.ใหโอกาสพนกังานลกูจางใหไดทาํงานอยางเตม็ที ่และเทยีบเทากบัพนักงาน

ราชการ  

44.หนวยงานที่ขาดบุคคลกรอยากใหรับพนักงานเพิ่มขึ้น เพือ่การปฏบิัตอิยางเต็ม

กาํลงั และไดเกดิผลดยีิง่ๆขึ้น" 

45.อยากใหมกีารเลือ่นบรรจุพนกังานราชการเปนลกูจางประจําหรอืขาราชการ  

46.อยากใหการเลื่อนขัน้เงินเดอืนเปนแบบเปดเผย ในทุกมติิ 

47. ผูบรหิารระดับสูงควรทําตนใหเปนตัวอยางที่ดแีกทุกคนในองคกร ทัง้ในเรื่อง

คณุธรรมและจรยิธรรม ควรมเีมตตาและมสีมัมาทิฏฐ ิควรรูวาสิง่ใดถกูตองและไม

ถูกตอง ควรรูวาอะไรคอืความยุตธิรรม ไมควรเลนพวกพองเห็นแกคนใกลชิดของ

ตนเองจนลมืความเมตตาแกผูใตบังคับบัญชาที่ต่ําตอยกวาและไมมโีอกาสจะช้ีแจง

เหตุผล (หรอืช้ีแจงก็ไมฟงเพราะรูอยูแกใจวาที่ตนเองทําไมถูกตองแตใหความสําคัญ

กับคนใกลชิดมากกวาคนที่ไมรูจักแมวาเขาจะเปนผูใตบังคับบัญชา) การพจิารณา

เลือ่นตําแหนง การเลือ่นขั้น ควรมองความเหมาะสมและความสามารถเฉพาะทางที่

ตรงกบัตาํแหนงและความสามารถจรงิ (เชนตาํแหนงเช่ียวชาญ มเีสยีงล่าํลอืวาถา

ผูใหญไมช้ีตวัไมตองสงผลงานเขาไปแขงขนั เพราะไมมโีอกาสถกูเลอืกสงไปถงึ กพ.) 

เรื่องนี้เปนสิ่งที่บั่นทอนขวัญและกําลังใจของผูปฏบิัตงิานที่มคีวามสามารถอกีหลายๆ

คน การยื่นเรื่องลาออกของเจาหนาที่ระดับสูงหลาย ๆ คนเปนตัวช้ีวัดที่ดวีาองคกรไม
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สามารถรักษาบุคคลากรที่มีความสามารถๆไวได......เพราะอะไร?  

48. อยากใหกรมปาไมมภีาพพจนทีด่ใีนสายตาของประชาชนและใหความรูสกึทดีแีก

เจาหนาทีข่องกรมปาไมเอง ....ทุกครัง้ที่คิดถงึ โดยเฉพาะคนที่เกษยีณไปใหจากไป

ดวยความรักความอาลยัตอองคกร ไมใชไปเพราะความรูสกึไมดตีอคนทีบ่รหิาร

องคกร........เพราะรักดอกจึงบอกมา...." 

49.ในหัวขอการประเมนิแตละขอควรนําเสนอแนวทางแกไขใหผูบรหิารทราบดวย 

50.ตองการใหกรมปาไมจัดโครงสรางตาํแหนงใหชัดเจน สงเสรมิใหบคุลากรใน

องคกรมคีวามเจรญิกาวหนาและมสีวสัดกิารชวยเหลอืผูประสบอบุตัเิหตใุนการ

ปฏบิตัหินาที่ 

51.อยากใหมกีารจัดสรรอัตรากําลังในสวนภูมภิาคใหเพิ่มขึ้น  

52.อยากใหกรมปาไมใหความมั่นคงในการทํางานมากกวานี้ 

53.อยากใหกรมปาไมเพิม่ความสาํคญัของพนักงานราชการ ใหมากขึ้น เพราะถอืวา

เปนกําลังสําคัญในการปฏบิัตงิานในหนวยงาน 

54.อยากใหตั้งหนวยงานสวนภูมภิาคเดมิ คอื สาํนกังานปาไมจังหวดั ขึ้นมา

เหมอืนเดมิ เพราะมผีลตอการปฏบิตัหินาทีข่องเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิานในภูมภิาคเปน

อยางมาก ใหเจาหนาทีไ่ดมหีนวยงานรองรับการปฏบิตังิานอยางม่ันคง เกดิความ

เจรญิกาวหนา เกดิศักดิศ์รแีละเกียรตภูิมอิยางเทยีบเทากับหนวยงานอื่นตอไป 

55. งานที่กรมปาไมทําใหเอากลับคนืมาเหมอืนเดมิ 

56.พทิักษปา เพื่อรักษา,,,,,,,,,,,ชีวติ 

57.ยังไมมโีครงการสํานกึรักในองคกรกรมปาไมเลย 

58.อยากใหกรมจัดกจิกรรมทีพ่นักงานในกรมไดรูจักกนัเพิม่ขึ้น และมกีจิกรรมให

ความรูดานปาไมแบบพื้นฐาน เพราะเวลาบคุคลภายนอกถามจะไดตอบคาํถามได 

สวัสดกิารบานพัก และอาคารที่จอดรถ 

59.นาจะมกีารเลื่อนตําแหนงหนาที่สําหรับพนักงานราชการที่ปฏบิัตงิานเดมิ  ที่มี

ความสามารถในการปฏบิตังิานมากกวาทีจ่ะรับสมัครมาเพิม่ขึ้นดวยตาํแหนงสงูกวา  

ผูทีป่ฏบิตังิานเดมิทีม่คีวามรูและมปีระสบการณดกีวาและไดปฏบิตังิานใหกรมปาไม

มานาน 

60.ขอความอนุเคราะหพจิารณาใหพนักงานราชการที่มคีุณวุฒดิานการเกษตร เปน

ปาไมสายพันธใหม เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกผูที่ปฏบิัตงิานมาแลวหลายๆ ป  

ขอบพระคุณมาก 

61.การวเิคราะหโดยใชวธิวีจัิยเพิ่มเตมิจากการกรอกแบบสอบถามคดิวานาจะทําให



30 
 

ประเด็นคําถาม ขอคดิเห็นเพิ่มเตมิ 

ไดขอมูลทีด่มีากขึ้น เชน การวเิคราะหหาความถีข่องการยายหนวยงานของบคุลากร

ที่ปฏบิัติงานดานปองกันรักษาปา หรอื เปรยีบเทยีบจํานวนบุคลากรที่ไมสง

ประเมนิผลงาน เพื่อขอรับการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นกับจํานวนผูมสีทิธิ์

ทั้งหมด หรอืทาํการทดสอบความรูความสามารถของผูทีไ่ดรับการแตงตั้งใหดาํรง

ตําแหนงสูงๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพใหมคีวามพรอมกับตําแหนงตลอดเวลา 

62.อยากใหกรมปาไมไดมองเห็นความกาวหนาของบคุลากรช้ันลางทีม่ี

ความสามารถ 

63.หนวยงานทีท่าํหนาทีใ่นการกาํหนดความกาวหนา เชน กองการเจาหนาไมมี

ความเช่ียวชาญ และสายงานทีส่นับสนุนเชน เจาหนาทีฝ่ายการเงิน การคลงัมี

กฎระเบยีบที่ตองที่ไมสนับสนุนสายงานวชิาการปาไม 

64.รักองคกรทีส่ดุยอมทุมเททกุอยาง แตรังเกยีจผูบรหิารทีมุ่งรักษาเกาอี้ตาํแหนง

ตน จนไมพัฒนาองคกร ไมใสใจความเปนอยูบุคคลากร... รังเกยีจทีส่ดุ! 

65.การพจิารณาความดคีวามชอบยงัไมเปนธรรม คนทีม่ผีลงานไมไดรับการ

พจิารณา 

66.ควรมสีวัสดกิารความปลอดภัยใหมากกวาเดมิ 

67.อยากใหความสาํคญัแกพนกังานราชการมากกวานี้ 

68.อยากใหกรมปาไมยายขาดพวกที่ไปชวยราชการเกนิ 2 ป ใหอยูตอเลย 

69.ปญหาทุกยางมทีางแกไข 

70.อยากใหกรมปาไมใหความสําคัญกับปาไมจังหวัดมากขึ้น 

71.ควรมเีกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการใหเหมาะสมกับปรมิาณงานของแตละ

หนวยงานเพื่อใหเกดิความเปนธรรม 

72.บุคคลากรในพื้นที่มจํีานวน ลดนอยลงอยูในขัน้วกิฤต หากมกีารรับบรรจุ

บคุลากรเพิม่ขึ้นจะดมีาก  

 


