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รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม 
ประจาํป พ.ศ. 2562 

-------------------------------------------- 
1. ความเปนมา 

  ตามท่ีกรมปาไมกําหนดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปาไม พ.ศ. 2559 – 2564 
มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทํางาน ประเด็นยุทธศาสตร 6 สรางขวัญและกําลังใจ 
ในการทํางาน และแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดโครงการสํารวจ
ความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกรในการทํางาน ซ่ึงเปนการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนสรางความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562โดยมอบหมาย
ใหสวนการเจาหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบ รวมกับทุกหนวยงานสนับสนุน 

  สํานักบริหารกลาง โดยสวนการเจาหนาท่ี ในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมปาไมจึงไดจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากร
กรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2562 เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม 
และเพ่ือนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาสงเสริมความเปนอยูของบุคลากรกรมปาไมใหมีความ 
พึงพอใจในการทํางาน และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานปรับปรุงระบบการสรางความผูกพันของบุคลากร
ตอองคกร ตอไป 

2. วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกร
ในการทํางาน  
  2) เพ่ือรวบรวมขอเสนอแนะและความคิดเห็นจากผลการสํารวจ มาใชเปนขอมูลประกอบในการ
เสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1) ทําใหทราบระดับความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกร
ในการทํางาน ประจาํป พ.ศ. 2562 
  2) หนวยงานในสังกัดกรมปาไมสามารถนําขอเสนอแนะและความคิดเห็นจากผลสํารวจ 
มาเปนขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุง และสรางแรงจูงใจในการทํางาน เพ่ือใหบุคลากรกรมปาไมเกิดความพึง
พอใจในการทํางานและความผูกพันตอหนวยงาน ตลอดจนพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4. เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ 

  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสํารวจผานระบบออนไลน  

5. กลุมเปาหมายในการสํารวจ 

  คือ ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ของหนวยงานในสังกัดกรมปาไม ซ่ึงมี
จํานวนท้ังสิ้น 9,670 คน (ขอมูลจากระบบ DPIS ณ วันท่ี 18 สิงหาคม 2562) คือ ขาราชการ ลูกจางประจํา 
และพนักงานราชการ ท่ีมีหนวยงานปฏิบัติงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค และการกําหนดกลุมตัวอยางใช
วิธีการ Yamane’s ดังสูตร 
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 โดย n =      จํานวนของกลุมตัวอยาง 
  N =      จํานวนรวมท้ังหมดของบุคลากรท่ีใชในการศึกษา 
  e =      คาความผิดพลาดท่ียอมรับได  
   (ในการศึกษาท่ีกําหนดใหมีคาเทากับ 0.05) 
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ดังนั้น กลุมตัวอยางท้ังหมดท่ีใชในการสํารวจครั้งนี้ คือ ขาราชการ 347 คน ลูกจางประจํา 

313 คน และพนักงานราชการ 377 คน รวมท้ังสิ้น 1,037 คน 

6. วิธีดําเนินการวิเคราะห 
  สํานักบริหารกลางในฐานะเลขานุการคณะทํางานฯ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการ
ทํางานและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกร โดยใชวิธีสํารวจแบบออนไลนวิเคราะหและประมวลผลการ
สํารวจ เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกรดังนี้ 
  6.1 กลุมเปาหมายในการสํารวจ 
  กลุมเปาหมายในการสํารวจไดแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ สังกัดกรม
ปาไม จํานวน 1,037 คน 

  6.2 เครื่องมือท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล 
  แบบสํารวจออนไลนฯ แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก  
1) อายุตัว  
2) สถานภาพการทํางาน  
3) หนวยงานท่ีปฏิบัติงานในปจจุบัน  
4) หนาท่ีความรับผิดชอบในปจจุบัน  
5) ระดับการศึกษาสูงสุด  
6) ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในกรมปาไม  

 สวนท่ี 2 ขอคําถามประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม 
เปนแบบมาตรวัด (Rating Scale) 5 ระดับคือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจ
นอย พึงพอใจนอยท่ีสุด ในขอคําถาม 24 ขอ ไดแก 
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 1) ความพึงพอใจของทานตอการท่ีสวนราชการท่ีทานสังกัดอยูเปนท่ียอมรับของสังคม 
   2) ความพึงพอใจของทานตอความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของสวนราชการท่ี
ทานสังกัดอยู 
   3) ความพึงพอใจของทานตอการท่ีระบบราชการเปนระบบท่ีม่ันคงและยั่งยืนของสังคม 
   4) ความพึงพอใจของทานตอการท่ีระบบราชการสามารถสรางความม่ันคงในอาชีพใหทาน
ในระยะยาว 
   5 ) ความพึงพอใจของทานตอความภาคภู มิใจของงานท่ีทานรับผิดชอบอยู 
   6) ความพึงพอใจของทานตอการไดรับโอกาสในการใชความคิดริเริ่มสรางสรรคในงานท่ี
ทานรับผิดชอบอยู 
   7) ความพึงพอใจของทานตอความสําเร็จของการทํางานท่ีทานรับผิดชอบอยู 
   8) ความพึงพอใจของทานตอความภาคภูมิใจในผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานท่ี
ทานรับผิดชอบอยู 
   9) ความพึงพอใจของทานตอสวนราชการท่ีทานสังกัดในการดูแลสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของทาน 
   10) ความพึงพอใจของทานตอความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวของทาน 
   11) ความพึงพอใจของทานตอความรวมมือหรือชวยเหลือกันในการทํางานระหวาง
เพ่ือนรวมงาน 
   12) ความพึงพอใจของทานตอการแลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน
ในเพ่ือนรวมงาน 
   ๑3) ความพึงพอใจของทานตอความชวยเหลือในการแกไขปญหาของผูบังคับบัญชา
โดยตรงของทาน 
   ๑4)  ความพึงพอใจของทานตอการท่ีผูบังคับบัญชาโดยตรงของทานใหโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ  
   ๑5) ความพึงพอใจของทานตอความชัดเจนในการสื่อสารนโยบายท่ีกําหนดโดย
ผูบริหารระดับสูงของสวนราชการท่ีทานสังกัด 
   ๑6) ความพึงพอใจของทานตอ การท่ีผูบริหารระดับสูงของสวนราชการท่ีทานสังกัด
ไดเปดโอกาสใหมีการสื่อสารผานชองทางตางๆ เชน การประชุม การพูดคุยอยางไมเปนทางการ อีเมล 
แอพพลิเคชั่นไลน เปนตน  
   ๑7) ความพึงพอใจของทานตอเงินเดือนท่ีทานไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับลักษณะงาน
ท่ีทานรับผิดชอบอยู 
   18) ความพึงพอใจของทานตอ การไดใชประโยชนจากสวัสดิการของหนวยงาน เชน 
คารักษาพยาบาล คาศึกษาของบุตร คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ เงินชวยเหลือเจาหนาท่ีกรณีประสบอันตรายขณะปฏิบัติหนาท่ีเปนตน 
   19) ความพึงพอใจของทานตอความเพียงพอของอุปกรณสํานักงาน เชน 
คอมพิวเตอร ตูเก็บเอกสาร เปนตน   
   20) ความพึงพอใจของทานตอ ความสะอาดเรียบรอยของอาคาร สถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
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   ๒1) ความพึงพอใจของทานตอความชัดเจนของหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสําหรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป 
   ๒2) ความพึงพอใจของทานตอวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป 
   ๒3) ความพึงพอใจของทานตอ โอกาสในการข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนในสายอาชีพของทาน
   24) ความพึงพอใจของทานตอการฝกอบรม ความรูทักษะท่ีสนับสนุนความกาวหนา
ในอาชีพของทาน 

   สวนท่ี 3 ขอคําถามการประเมินความผูกพันตอองคการ  
   เปนคําถามการประเมินความผูกพันตอองคการ แสดงถึงความสัมพันธท่ีเหนียวแนน
ของสมาชิกในองคการ และเปนพฤติกรรมท่ีสมาชิกในองคการมีคานิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกคนอ่ืนๆ แสดงตน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ และเต็มใจท่ีจะอุทิศกําลังกายและกําลังใจเพ่ือเขารวมในกิจกรรมของ
องคการ เปนแบบมาตรวัด (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เห็นดวยปานกลาง ไมเห็น
ดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ในขอคําถาม 6 ขอ ไดแก 
    1) ทานกลาวถึงระบบราชการในแงบวกอยางสมํ่าเสมอ 
    2) ทานพรอมท่ีจะแกไขขาวในดานลบของระบบราชการท่ีเกิดข้ึน 
    3) ทานยินดีท่ีจะอยูในระบบราชการจนเกษียณ 
    4) ทานตั้งใจและมุงม่ันท่ีจะเปนสวนหนึ่งในการสรางใหระบบราชการ 
เปนระบบท่ียั่งยืน 
    5) ทานทํางานอยางเต็มท่ี เต็มกําลัง เพ่ือใหระบบราชการมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึน 
    6) ทานพยายามปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือใหระบบราชการ 
มีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน 

   สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็น เปนคําถามปลายเปด  
   โดยใหผูตอบแบบสํารวจแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีตองการ หรือคาดหวัง
ใหกรมปาไมมีการปรับเปลี่ยน หรือ พัฒนาตอไปในอนาคต 

  6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  รวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสํารวจออนไลนฯ โดยมี ขาราชการ ลูกจางประจําและ
พนักงานราชการ เปนผูตอบแบบสํารวจ ตามหนังสือสํานักบริหารกลาง ท่ี ทส 1601.3/ว5519 ลงวันท่ี 2 
กันยายน 2562 เรื่อง ขอความรวมมือตอบแบบสํารวจความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของ
บุคลากรกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2562 

  6.4 การประมวลผลขอมูล 
  ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ทางสถิติ (SPSS For Window) 
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  6.5 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงเปนการเก็บรวบรวม

ขอมูลนําเสนอขอมูลและคํานวณคาสถิติเบื้องตน ประกอบดวยการแจกแจงความถ่ีรอยละและคาเฉลี่ย โดยมี
แนวทางการวิเคราะห ดังนี้ 

 1) ดําเนินการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล ใชการวิเคราะหคารอยละ 
  สวนท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร วิเคราะหคาเฉลี่ย 

(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
  สวนท่ี 3 การประเมินความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม วิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
  2) การแปลความหมายคาเฉลี่ยท่ีไดจากการวิเคราะหใชเกณฑ ดังนี้ 

  เกณฑการแบงระดับความพึงพอใจ / ความผูกพัน แบงออกเปน 5 ระดับ คือ 
 คาเฉลี่ย  4.21 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจ /ความผูกพันมากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ย  3.41 - 4.20 หมายถึง พึงพอใจ /ความผูกพันมาก 
 คาเฉลี่ย  2.61 - 3.40 หมายถึง พึงพอใจ /ความผูกพันปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  1.81 - 2.60 หมายถึง พึงพอใจ /ความผูกพันนอย 
 คาเฉลี่ย  1.00 - 1.80 หมายถึง พึงพอใจ /ความผูกพันนอยท่ีสุด 

  6.6 ผลการวิเคราะหขอมูล 
  ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม 
ประจําป พ.ศ.2562 ผานระบบออนไลน ระหวางวันท่ี 2 – 20 กันยายน 2562 กลุมเปาหมายท่ีดําเนินการ
สํารวจ คือ ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการของทุกหนวยงานในสังกัดกรมปาไม จํานวนท้ังสิ้น 
1,037 คน โดยมีผูตอบแบบสํารวจออนไลน จํานวนท้ังสิ้น 1,348 คน จําแนกเปนขาราชการ 351 คน 
ลูกจางประจํา 225 คน และพนักงานราชการ 772 คน สรุปผลการสํารวจดังนี้ 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 
ตารางท่ี 1 จํานวนรอยละของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1. อาย ุ
  - อายไุมเกิน 30 ป 
  - อายุ 31 – 40 ป 
  - อายุ 41 – 50 ป 
  - ตั้งแต 51 ปข้ึนไป 

 
159 
367 
394 
428 

 
11.80 
27.20 
29.20 
31.80 

รวม 1,348 100.00 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ขอมูลบุคคล จํานวน รอยละ 
2. สถานภาพการทาํงาน 
   2.1 ขาราชการ 
      -ประเภทอํานวยการสูง 
      -ประเภทวิชาการ 
          ระดับเชี่ยวชาญ 
          ระดับชาํนาญการพิเศษ 
          ระดับชาํนาญการ 
          ระดับปฏิบัติการ 
      -ประเภททั่วไป 
          ระดับอาวุโส 
          ระดับชาํนาญงาน 
          ระดับปฏิบัติงาน 
   2.2 ลูกจางประจาํ 
   2.3 พนักงานราชการ 

 
 
 
 

1 
28 

102 
78 

 
22 
99 
15 

 
 

6 
209 

 
 
 
 

136 
 

 
 
 
 

 
351 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

225 
772 

 
26.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.70 
57.30 

รวม 1,348 100.00 
3. หนวยงานทีป่ฏิบัตงิานในปจจุบัน 
  - ปฏิบัติงานในสวนกลาง 
  - ปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค 

 
478 
870 

 
35.50 
64.50 

รวม 1,348 100.00 
4. หนาที่ความรับผิดชอบในปจจุบัน 
  - ผูอํานวยการสํานัก 
  - ผูอํานวยการสวน / หัวหนากลุม 
  - หัวหนาฝาย / หัวหนางาน 
  - เจาหนาทีป่ฏิบัติงาน 

 
8 

54 
199 

1,087 

 
0.60 
4.00 

14.80 
80.60 

รวม 1,348 100.00 
5. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  - ต่ํากวาปริญญาตรี 
  - ปริญญาตรี 
  - ปริญญาโทข้ึนไป 

 
505 
702 
141 

 
37.50 
52.10 
10.50 

รวม 1,348 100.00 
6. ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานในกรมปาไม  
     (เกิน 6 เดือน ปดเปน 1 ป) 
  - ระยะเวลา นอยกวา 5 ป  
  - ระยะเวลา      5 – 9  ป 
  - ระยะเวลา   10 – 14 ป 
  - ระยะเวลา   15 – 19 ป 
  - ระยะเวลา    20 ปข้ึนไป 

 
 

243 
136 
320 
192 
457 

 
 

18.00 
10.10 
23.70 
14.20 
33.90 

รวม 1,348 100.00 
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  จากตารางท่ี 1 เปนการแสดงขอมูลสวนบุคลากรของผูตอบแบบสํารวจ ไดแก อายุตัว 
สถานภาพการทํางาน หนวยงานท่ีปฏิบัติงานในปจจุบัน หนาท่ีความรับผิดชอบในปจจุบัน ระดับการศึกษา
สูงสุด และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในกรมปาไม จํานวน 1,348 คน ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนขาราชการ คิดเปน 
รอยละ 26.00 ลูกจางประจํา คิดเปนรอยละ 16.70 และพนักงานราชการ คิดเปนรอยละ 57.30 เปนผูปฏิบัติงาน
ในสวนกลาง คิดเปนรอยละ 35.50 เปนผูปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค คิดเปนรอยละ 64.50 
  ท้ังนี้ ผูตอบแบบสํารวจอยูในชวงอายุ ไมเกิน 30 ป คิดเปนรอยละ 11.80 อายุ 31-40 ป 
คิดเปนรอยละ 27.20 อายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 29.20 และ อายุ 51 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 31.80 
โดยผูตอบแบบสํารวจ มีระดับตํ่ากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 37.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 52.10 และมีระดับปริญญาโทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 10.50 โดยท่ีผูตอบแบบสํารวจมากท่ีสุด เปน
เจาหนาท่ีท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในกรมปาไม ตั้งแต 20 ปข้ึนไปมากท่ีสุด จํานวน 457 คน คิดเปนรอยละ 
33.90 และเปนระดับเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน จํานวน 1,087 คน คิดเปนรอยละ 80.60 
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม  
ตารางที่ 2 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมปาไม 
จําแนกเปนรายขอ  

 (N = 1,348 ) 

 

 

 

 

 
ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

    𝒙� 

  

S.D. 
 

ระดับ มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. ความพึงพอใจของทานตอการที่สวนราชการที่ทานสังกัดอยู
เปนที่ยอมรับของสังคม 

576 
(42.70) 

512 
(38.00) 

225 
(16.70) 

22 
(1.60) 

13 
(1.00) 

4.20 0.841 มาก 

2. ความพึงพอใจของทานตอความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของ
สวนราชการที่ทานสังกัดอยู 

710 
(52.70) 

422 
(31.30) 

183 
(13.60) 

25 
(1.90) 

8 
(0.60) 

4.34 0.823 มากที่สุด 

3.ความพึงพอใจของทานตอการที่ระบบราชการเปนระบบที่ม่ันคง
และย่ังยืนของสังคม 

582 
(43.20) 

495 
(36.70) 

216 
(16.00) 

41 
(3.00) 

14 
(1.00) 

4.18 0.881 มาก 

4.ความพึงพอใจของทานตอการที่ระบบราชการสามารถสรางความ
ม่ันคงในอาชีพใหทานในระยะยาว  

646 
(47.90) 

436 
(32.30) 

213 
(15.80) 

31 
(2.30) 

22 
(1.60) 

4.23 0.909 มากที่สุด 

5.ความพึงพอใจของทานตอความภาคภูมิใจของงานที่ทานรับผิดชอบ
อยู 

594 
(44.10) 

494 
(36.60) 

208 
(15.40) 

38 
(2.80) 

14 
(1.00) 

4.20 0.873 มาก 

6.ความพึงพอใจของทานตอการไดรับโอกาสในการใชความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในงานที่ทานรับผิดชอบอยู 

463 
(34.30) 

542 
(40.20) 

274 
(20.30) 

43 
(3.20) 

26 
(1.90) 

4.02 0.921 มาก 

7.ความพึงพอใจของทานตอความสําเร็จของการทํางานที่ทาน
รับผิดชอบอยู 

549 
(40.70) 

555 
(41.20) 

200 
(14.80) 

34 
(2.50) 

10 
(0.70) 

4.19 0.830 มาก 

8.ความพึงพอใจของทานตอความภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานที่ทานรับผิดชอบอยู 

599 
(44.40) 

526 
(39.00) 

189 
(14.00) 

21 
(1.60) 

13 
(1.00) 

4.24 0.821 มากที่สุด 

9.ความพึงพอใจของทานตอสวนราชการที่ทานสังกัดในการดูแล
สงเสริมคุณภาพชีวิตของทาน 

422 
(31.30) 

463 
(34.30) 

336 
(24.90) 

88 
(6.50) 

39 
(2.90) 

3.85 1.030 มาก 

10.ความพึงพอใจของทานตอความสมดุลระหวางชีวิตการทาํงานและ
ชีวิตสวนตัวของทาน 

402 
(29.80) 

510 
(37.80) 

331 
(24.60) 

76 
(5.60) 

29 
( 2.20) 

3.88 
 

0.974 มาก 

11.ความพึงพอใจของทานตอความรวมมือหรือชวยเหลือกันในการ
ทํางานระหวางเพ่ือนรวมงาน 

490 
(36.40) 

545 
(40.40) 

249 
(18.50) 

49 
(3.60) 

15 
(1.10) 

4.07 0.888 มาก 

12.ความพึงพอใจของทานตอการแลกเปลี่ยนและรบัฟงความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันในเพ่ือนรวมงาน 

440 
(32.60) 

554 
(41.10) 

287 
(21.30) 

54 
(4.00) 

13 
(1.00) 

4.00 0.887 มาก 

๑3.ความพึงพอใจของทานตอความชวยเหลือในการแกไขปญหาของ
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของทาน 

471 
(34.90) 

459 
(34.10) 

299 
(22.20) 

77 
(5.70) 

42 
(3.10) 

3.92 1.037 มาก 

๑4.ความพึงพอใจของทานตอการที่ผูบังคับบัญชาโดยตรงของทานให
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจในเรือ่งตางๆ  

459 
(34.10) 

479 
(35.50) 

294 
(21.80) 

74 
(5.50) 

42 
(3.10) 

3.92 1.026 มาก 

๑5.ความพึงพอใจของทานตอความชัดเจนในการสื่อสารนโยบายที่
กําหนดโดยผูบริหารระดับสูงของสวนราชการที่ทานสงักัด 

388 
(28.80) 

500 
(37.10) 

343 
(25.40) 

72 
(5.30) 

45 
(3.30) 

3.83 1.013 มาก 

๑6.ความพึงพอใจของทานตอ การที่ผูบริหารระดับสูงของสวน
ราชการที่ทานสังกัดไดเปดโอกาสใหมีการสื่อสารผานชองทางตางๆ  
เชน การประชุม การพูดคุยอยางไมเปนทางการ อีเมล แอพพลิเคชั่น
ไลน เปนตน   

413 
(30.60) 

488 
(36.20) 

343 
(25.40) 

64 
(4.70) 

40 
(3.00) 

3.87 1.001 มาก 

๑7.ความพึงพอใจของทานตอเงินเดือนที่ทานไดรับเม่ือ
เปรียบเทียบกับลักษณะงานที่ทานรับผิดชอบอยู 
  

322 
(23.90) 

472 
(35.00) 

401 
(29.70) 

101 
(7.50) 

52 
(3.90) 

3.68 1.039 มาก 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

จากตารางที่ 2 แสดงขอมูลความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไมโดยรวม อยูในระดับพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย 3.88 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาบุคลากรกรมปาไมมีความพึงพอใจของทานตอความภาคภูมิใจในการ
เปนสวนหนึ่งของสวนราชการที่สังกัดอยู (ขอ 2) อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.34 รองลงมา คือ ความพึงพอใจของ
ทานตอความภาคภูมิใจในผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีทานรับผิดชอบอยู (ขอ 8) คาเฉลี่ย 4.24 และที่พึงพอใจ
นอยที่สุด คือ ความเพียงพอของอุปกรณสํานักงาน เชนคอมพิวเตอร ตูเก็บเอกสาร เปนตน (ขอ 19) คาเฉลี่ย 3.29 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

    𝒙� 

  

S.D. 
 

ระดับ มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

18.ความพึงพอใจของทานตอ การไดใชประโยชนจาก
สวัสดิการของหนวยงาน เชน คารักษาพยาบาล คาศึกษาของ
บุตร คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เงินสวัสดิการสําหรับ
การปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนที่พิเศษ เงินชวยเหลือ
เจาหนาที่กรณีประสบอันตรายขณะปฏิบัติหนาที ่เปนตน 

311 
(23.10) 

427 
(31.70) 

366 
(27.20) 

137 
(10.20) 

107 
(7.90) 

3.52 1.180 มาก 

19.ความพึงพอใจของทานตอความเพียงพอของอุปกรณ
สํานักงาน เชน คอมพิวเตอร ตูเก็บเอกสาร เปนตน  

228 
(16.90) 

390 
(28.90) 

396 
(29.40) 

216 
(16.00) 

118 
(8.80) 

3.29 1.180 ปานกลาง 

20.ความพึงพอใจของทานตอ ความสะอาดเรียบรอยของ
อาคาร สถานที่ในการปฏิบัติงาน   

325 
(24.10) 

496 
(36.80) 

373 
(27.70) 

117 
(8.70) 

37 
(2.70) 

3.71 1.014 มาก 

๒1.ความพึงพอใจของทานตอความชัดเจนของหลักเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ประจําป    

303 
(22.50) 

468 
(34.70) 

395 
(29.30) 

121 
(9.00) 

61 
(4.50) 

3.62 1.067 มาก 

๒2.ความพึงพอใจของทานตอวิธีการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสําหรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป  

305 
(22.60) 

461 
(34.20) 

388 
(28.80) 

120 
(8.90) 

74 
(5.50) 

3.60 1.096 มาก 

๒3.ความพึงพอใจของทานตอ โอกาสในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึนในสายอาชีพของทาน 

241 
(17.90) 

394 
(29.20) 

441 
(32.70 ) 

147 
(10.90) 

125 
(9.30) 

3.36 1.167 มาก 

24.ความพึงพอใจของทานตอการฝกอบรม ความรูทักษะที่
สนับสนุนความกาวหนาในอาชีพของทาน   

291 
(21.60) 

472 
(35.00) 

417 
(30.90) 

115 
(8.50) 

53 
(3.90) 

3.62 1.037 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 
 

     3.88 0.742 มาก 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามอายุ 

ประเด็นคําถาม 
ไมเกิน 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ป ขืนไป 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 
1. ความพงึพอใจของทานตอการที่สวนราชการที่ทาน
สังกัดอยูเปนที่ยอมรับของสังคม 

3.96 มาก 4.15 มาก 4.23 มากที่สดุ 4.31 มากที่สดุ 
 

2. ความพงึพอใจของทานตอความภาคภูมิใจในการ
เปนสวนหนึ่งของสวนราชการทีท่านสังกัดอยู 

4.08 มาก 4.27 มาก 4.37 มากที่สดุ 4.46 มากที่สดุ 

3.ความพงึพอใจของทานตอการทีร่ะบบราชการเปน
ระบบที่มัน่คงและยัง่ยนืของสังคม 

3.77 มาก 4.12 มาก 4.20 มาก 4.37 มากที่สดุ 

4.ความพงึพอใจของทานตอการทีร่ะบบราชการ
สามารถสรางความมัน่คงในอาชีพใหทานในระยะยาว 

3.85 มาก 4.07 ปานกลาง 4.22 มากที่สุด 4.51 มากที่สุด 

5.ความพงึพอใจของทานตอความภาคภูมิใจของงานที่
ทานรับผดิชอบอยู 

3.83 มาก 4.16 มาก 4.20 มาก 4.37 มากที่สดุ 

6.ความพงึพอใจของทานตอการไดรับโอกาสในการใช
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในงานที่ทานรับผิดชอบอยู 

3.74 มาก 3.93 มาก 4.01 มาก 4.21 มากที่สุด 

7.ความพงึพอใจของทานตอความสําเร็จของการ
ทํางานที่ทานรับผดิชอบอยู 

3.95 มาก 4.13 มาก 4.19 มาก 4.32 มากที่สดุ 

8.ความพงึพอใจของทานตอความภาคภูมิใจในผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบตัิงานที่ทานรับผิดชอบอยู 

3.97 มาก 4.17 มาก 4.28 มากที่สุด 4.37 มากที่สุด 

9.ความพงึพอใจของทานตอสวนราชการที่ทานสังกัด
ในการดูแลสงเสริมคุณภาพชวีิตของทาน 

3.60 มาก 3.75 มาก 3.77 มาก 4.09 มาก 

10.ความพงึพอใจของทานตอความสมดลุระหวางชวีิต
การทํางานและชีวิตสวนตัวของทาน 

3.57 มาก 3.77 มาก 3.84 มาก 4.11 มาก 

11.ความพงึพอใจของทานตอความรวมมือหรือ
ชวยเหลือกันในการทํางานระหวางเพื่อนรวมงาน 

3.89 มาก 4.02 มาก 4.04 มาก 4.21 มาก 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

ประเด็นคําถาม 
ไมเกิน 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ป ขืนไป 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 
12.ความพงึพอใจของทานตอการแลกเปลีย่นและรับ
ฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกันในเพือ่นรวมงาน 

3.82 มาก 3.94 มาก 3.98 มาก 4.15 มาก 

๑3.ความพงึพอใจของทานตอความชวยเหลือในการ
แกไขปญหาของผูบังคับบัญชาโดยตรงของทาน 

3.71 มาก 3.81 มาก 3.92 มาก 4.09 มาก 

๑4.ความพงึพอใจของทานตอการที่ผูบงัคับบัญชา
โดยตรงของทานใหโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
และรวมตดัสนิใจในเร่ืองตาง  ๆ

3.68 มาก 3.84 มาก 3.93 มาก 4.07 มาก 

๑5.ความพงึพอใจของทานตอความชัดเจนในการ
สื่อสารนโยบายที่กําหนดโดยผูบริหารระดบัสูงของ
สวนราชการทีท่านสงักัด 

3.59 มาก 3.72 มาก 3.80 มาก 4.02 มาก 

๑6.ความพงึพอใจของทานตอ การที่ผูบริหารระดบัสูง
ของสวนราชการทีท่านสงักัดไดเปดโอกาสใหมีการ
สื่อสารผานชองทางตางๆ เชน การประชุม การพูดคุย
อยางไมเปนทางการ อีเมล แอพพลิเคชั่นไลน เปนตน 

3.65 มาก 3.79 มาก 3.86 มาก 4.02 มาก 

๑7.ความพึงพอใจของทานตอเงินเดือนท่ีทานไดรับ
เมื่อเปรยีบเทียบกับลักษณะงานท่ีทานรับผิดชอบอยู 

3.45 มาก 3.57 มาก 3.65 มาก 3.88 มาก 

18.ความพึงพอใจของทานตอ การไดใชประโยชนจาก
สวัสดิการของหนวยงาน เชน คารกัษาพยาบาล 
คาศึกษาของบุตร คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
เงินสวัสดิการสาํหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพ้ืนท่ีพิเศษ เงินชวยเหลือเจาหนาท่ีกรณีประสบ
อันตรายขณะปฏิบัติหนาท่ี เปนตน 

3.30 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 3.40 ปานกลาง 3.91 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

 
 
 

ประเด็นคําถาม 
ไมเกิน 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ป ขืนไป 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 
19.ความพึงพอใจของทานตอความเพียงพอของ
อุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร ตูเก็บ
เอกสาร เปนตน  

3.16 ปานกลาง 3.16 ปานกลาง 3.31 ปานกลาง 3.43 มาก 

20.ความพึงพอใจของทานตอ ความสะอาด
เรียบรอยของอาคาร สถานที่ในการปฏิบัติงาน  

3.51 มาก 3.61 มาก 3.64 มาก 3.93 มาก 

๒1.ความพึงพอใจของทานตอความชัดเจนของ
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานสาํหรับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนประจาํป   

3.47 มาก 3.47 มาก 3.61 มาก 3.80 มาก 

๒2.ความพึงพอใจของทานตอวธิีการในการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานสาํหรับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนประจําป   

3.47 มาก 3.46 มาก 3.55 มาก 3.80 มาก 

๒3.ความพึงพอใจของทานตอ โอกาสในการข้ึนสู
ตําแหนงที่สงูข้ึนในสายอาชีพของทาน 

3.23 ปานกลาง 3.31 ปานกลาง 3.20 ปานกลาง 3.59 มาก 

24.ความพึงพอใจของทานตอการฝกอบรม 
ความรูทักษะที่สนับสนนุความกาวหนาในอาชีพ
ของทาน    

3.43 มาก 3.50 มาก 3.59 มาก 3.81 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 
 

3.65 มาก 3.79 มาก 3.86 มาก 4.07 มาก 



13 
 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามประเภทตําแหนง 

 

 

ประเด็นคําถาม 
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 
1. ความพงึพอใจของทานตอการที่สวนราชการที่ทาน
สังกัดอยูเปนที่ยอมรับของสังคม 

4.07 มาก 4.21 มากที่สุด 4.25 มากที่สุด 

2. ความพงึพอใจของทานตอความภาคภูมิใจในการเปน
สวนหนึ่งของสวนราชการทีท่านสงักัดอยู 

4.26 มากที่สดุ 4.37 มากที่สดุ 4.36 มากที่สดุ 

3.ความพงึพอใจของทานตอการทีร่ะบบราชการเปนระบบ
ที่มั่นคงและยั่งยนืของสงัคม 

4.21 มากที่สดุ 4.32 มากที่สดุ 4.12 มาก 

4.ความพงึพอใจของทานตอการทีร่ะบบราชการสามารถ
สรางความมั่นคงในอาชีพใหทานในระยะยาว 

4.37 มากที่สดุ 4.42 มากที่สดุ 4.11 ปานกลาง 

5.ความพงึพอใจของทานตอความภาคภูมิใจของงานที่ทาน
รับผิดชอบอยู 

4.14 มาก 4.27 มากที่สดุ 4.21 มากที่สดุ 

6.ความพงึพอใจของทานตอการไดรับโอกาสในการใช
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในงานที่ทานรับผิดชอบอยู 

3.96 มาก 4.16 มาก 4.01 มาก 

7.ความพงึพอใจของทานตอความสําเร็จของการทํางานที่
ทานรับผดิชอบอยู 

4.06 มาก 4.25 มากที่สดุ 4.22 มากที่สดุ 

8.ความพงึพอใจของทานตอความภาคภูมิใจในผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัตงิานทีท่านรับผดิชอบอยู 

4.13 มาก 4.28 มากที่สดุ 4.28 มากที่สดุ 

9.ความพงึพอใจของทานตอสวนราชการที่ทานสังกัดใน
การดูแลสงเสริมคุณภาพชีวิตของทาน 

3.63 มาก 4.11 มาก 3.87 มาก 

10.ความพงึพอใจของทานตอความสมดลุระหวางชวีิตการ
ทํางานและชีวติสวนตัวของทาน 

3.68 มาก 4.03 มาก 3.92 มาก 

11.ความพงึพอใจของทานตอความรวมมือหรือชวยเหลือ
กันในการทํางานระหวางเพื่อนรวมงาน 

4.01 มาก 4.17 มาก 4.08 มาก 

12.ความพงึพอใจของทานตอการแลกเปลีย่นและรับฟง
ความคิดเห็นซึง่กันและกันในเพื่อนรวมงาน 

3.95 มาก 4.07 มาก 4.01 มาก 

๑3.ความพงึพอใจของทานตอความชวยเหลือในการแกไข
ปญหาของผูบงัคับบัญชาโดยตรงของทาน 

3.81 มาก 4.00 มาก 3.94 มาก 

๑4.ความพงึพอใจของทานตอการที่ผูบงัคับบัญชาโดยตรง
ของทานใหโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและรวม
ตัดสินใจในเร่ืองตาง  ๆ

3.87 มาก 4.01 มาก 3.92 มาก 

๑5.ความพงึพอใจของทานตอความชัดเจนในการสื่อสาร
นโยบายที่กําหนดโดยผูบริหารระดบัสูงของสวนราชการที่
ทานสังกัด 

3.65 มาก 3.98 มาก 3.86 มาก 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นคําถาม 
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่
ย 

ระดับ คาเฉลี่
ย 

ระดับ 

๑6.ความพงึพอใจของทานตอ การที่ผูบริหารระดบัสูงของ
สวนราชการทีท่านสงักัดไดเปดโอกาสใหมีการสื่อสารผาน
ชองทางตางๆ เชน การประชุม การพูดคุยอยางไมเปน
ทางการ อีเมล แอพพลิเคชัน่ไลน เปนตน 

3.72 มาก 3.99 มาก 3.90 มาก 

๑7.ความพงึพอใจของทานตอเงินเดือนที่ทานไดรับเมื่อ
เปรียบเทียบกับลักษณะงานที่ทานรับผิดชอบอยู  

3.56 มาก 3.84 มาก 3.68 มาก 

18.ความพึงพอใจของทานตอ การไดใชประโยชนจาก
สวัสดิการของหนวยงาน เชน คารักษาพยาบาล คา
ศึกษาของบุตร คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัตงิานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ เงินชวยเหลือเจาหนาที่กรณีประสบ
อันตรายขณะปฏิบัติหนาที ่เปนตน 

3.79 มาก 3.98 มาก 3.26 ปานกลาง 

19.ความพึงพอใจของทานตอความเพียงพอของอุปกรณ
สํานักงาน เชน คอมพิวเตอร ตูเก็บเอกสาร เปนตน 

3.16 ปานกลาง 3.36 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง 

20.ความพึงพอใจของทานตอ ความสะอาดเรยีบรอยของ
อาคาร สถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

3.48 มาก 3.84 มาก 3.77 มาก 

๒1.ความพึงพอใจของทานตอความชัดเจนของหลักเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนประจําป  

3.51 มาก 3.77 มาก 3.62 มาก 

๒2.ความพึงพอใจของทานตอวิธีการในการประเมินผล
การปฏิบัติงานสําหรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป 

3.48 มาก 3.80 มาก 3.59 มาก 

๒3.ความพึงพอใจของทานตอ โอกาสในการข้ึนสูตําแหนง
ท่ีสูงข้ึนในสายอาชีพของทาน 

3.06 ปานกลาง 3.77 มาก 3.37 ปานกลาง 

24.ความพึงพอใจของทานตอการฝกอบรม ความรูทักษะ
ท่ีสนับสนุนความกาวหนาในอาชีพของทาน  

3.38 ปานกลาง 3.84 มาก 3.66 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 
 

3.78 มาก 4.03 มาก 3.88 มาก 
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ตารางท่ี 5 ระดับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามหนวยงานท่ีปฏิบัติงาน 

ประเดน็คําถาม 
สวนกลาง สวนภูมภิาค 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 
1. ความพึงพอใจของทานตอการท่ีสวนราชการท่ีทานสังกัดอยูเปนท่ียอมรับของ
สังคม 

4.15 มาก 4.23 มากท่ีสุด 

2. ความพึงพอใจของทานตอความภาคภูมิใจในการเปนสวนหน่ึงของสวนราชการ 
ท่ีทานสังกัดอยู 

4.25 มากท่ีสุด 4.38 มากท่ีสุด 

3.ความพึงพอใจของทานตอการท่ีระบบราชการเปนระบบท่ีม่ันคงและยั่งยืนของ
สังคม 

4.15 มาก 4.20 มาก 

4.ความพึงพอใจของทานตอการท่ีระบบราชการสามารถสรางความม่ันคงในอาชีพ
ใหทานในระยะยาว  

4.16 มาก 4.26 มากท่ีสุด 

5.ความพึงพอใจของทานตอความภาคภูมิใจของงานท่ีทานรับผิดชอบอยู 
 

4.12 มาก 4.24 มากท่ีสุด 

6.ความพึงพอใจของทานตอการไดรับโอกาสในการใชความคิดริเริม่สรางสรรคใน
งานท่ีทานรับผิดชอบอยู 

3.92 มาก 4.07 มาก 

7.ความพึงพอใจของทานตอความสําเร็จของการทํางานท่ีทานรับผิดชอบอยู 4.13 มาก 4.22 มากท่ีสุด 

8.ความพึงพอใจของทานตอความภาคภูมิใจในผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 
ท่ีทานรับผิดชอบอยู 

4.18 มาก 4.28 มากท่ีสุด 

9.ความพึงพอใจของทานตอสวนราชการท่ีทานสังกัดในการดูแลสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของทาน 

3.80 มาก 3.87 มาก 

10.ความพึงพอใจของทานตอความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
ของทาน 

3.78 มาก 3.93 มาก 

11.ความพึงพอใจของทานตอความรวมมือหรือชวยเหลือกันในการทํางานระหวาง
เพ่ือนรวมงาน 

4.10 มาก 4.06 มาก 

12.ความพึงพอใจของทานตอการแลกเปล่ียนและรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน
ในเพ่ือนรวมงาน 

4.04 มาก 3.99 มาก 

๑3.ความพึงพอใจของทานตอความชวยเหลือในการแกไขปญหาของ
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของทาน 

3.89 มาก 3.93 มาก 

๑4.ความพึงพอใจของทานตอการท่ีผูบังคับบัญชาโดยตรงของทานใหโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจในเรื่องตาง  ๆ

3.91 มาก 3.92 มาก 

๑5.ความพึงพอใจของทานตอความชัดเจนในการส่ือสารนโยบายท่ีกําหนดโดย
ผูบริหารระดับสูงของสวนราชการท่ีทานสังกัด 

3.77 มาก 3.86 มาก 

๑6.ความพึงพอใจของทานตอ การท่ีผูบริหารระดับสูงของสวนราชการท่ีทาน
สังกัดไดเปดโอกาสใหมีการส่ือสารผานชองทางตาง  ๆเชน การประชุม การพูดคุย
อยางไมเปนทางการ อีเมล แอพพลิเคช่ันไลน เปนตน   

3.80 มาก 3.91 มาก 

๑7.ความพึงพอใจของทานตอเงินเดือนท่ีทานไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับ
ลักษณะงานท่ีทานรับผิดชอบอยู  

3.69 มาก 3.67 มาก 

18.ความพึงพอใจของทานตอ การไดใชประโยชนจากสวัสดิการของ
หนวยงาน เชน คารักษาพยาบาล คาศึกษาของบุตร คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน
พ้ืนท่ีพิเศษ เงินชวยเหลือเจาหนาท่ีกรณีประสบอันตรายขณะปฏิบัติหนาท่ี 
เปนตน 

3.53 มาก 3.51 มาก 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

 
ตารางท่ี 6 การเปรยีบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของบคุลากรกรมปาไม จาํแนกตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ประเดน็คําถาม 
สวนกลาง สวนภูมภิาค 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 
19.ความพึงพอใจของทานตอความเพียงพอของอุปกรณสํานักงาน เชน 
คอมพิวเตอร ตูเก็บเอกสาร เปนตน  

3.41 มาก 3.23 ปานกลาง 

20.ความพึงพอใจของทานตอ ความสะอาดเรียบรอยของอาคาร สถานท่ีใน
การปฏิบัติงาน    

3.61 มาก 3.76 มาก 

๒1.ความพึงพอใจของทานตอความชัดเจนของหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสําหรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป   

3.58 มาก 3.64 มาก 

๒2.ความพึงพอใจของทานตอวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับ
การเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป   

3.56 มาก 3.62 มาก 

๒3.ความพึงพอใจของทานตอ โอกาสในการขึ้นสูตําแหนงท่ีสูงขึ้นในสายอาชีพ
ของทาน 

3.33 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 

24.ความพึงพอใจของทานตอการฝกอบรม ความรูทักษะท่ีสนับสนุน
ความกาวหนาในอาชีพของทาน    

3.58 มาก 3.64 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 
 

3.85 มาก 3.90 มาก 

ประเด็นคําถาม 
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสวน/

หัวหนากลุม 
หัวหนาฝาย/ 
หัวหนางาน 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 
1. ทานกลาวถึงระบบราชการในแงบวก
อยางสม่ําเสมอ 

4.63 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 4.16 มากที่สุด 4.19 มาก 

2. ทานพรอมที่จะแกไขขาวในดานลบของ
ระบบราชการที่เกิดขึ้น 

4.75 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 4.34 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 

3. ทานยินดีที่จะอยูในระบบราชการจน
เกษียณ 

4.50 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 4.29 มากที่สุด 4.14 มาก 

4.ทานต้ังใจและมุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งใน
การสรางใหระบบราชการเปนระบบที่
ยั่งยืน 

4.88 มากที่สุด 4.59 มากที่สุด 4.40 มากที่สุด 4.17 มาก 

5.ทานทํางานอยางเต็มที่ เต็มกําลังเพื่อให
ระบบราชการมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น 

4.88 มากที่สุด 4.37 มากที่สุด 4.24 มากที่สุด 4.18 มาก 

6.ทานพยายามปรับปรุงการทํางานอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหระบบราชการมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น 

4.75 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 4.07 มาก 3.99 มาก 

7.ความพงึพอใจของทานตอความสําเร็จของ
การทํางานที่ทานรับผิดชอบอยู 

4.88 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 4.18 มาก 4.18 มาก 

8.ความพงึพอใจของทานตอความภาคภูมใิจใน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ทาน
รับผิดชอบอยู 

4.88 มากที่สุด 4.48 มากที่สุด 4.25 มากที่สุด 4.23 มากที่สุด 

9.ความพึงพอใจของทานตอสวนราชการที่
ทานสังกดัในการดูแลสงเสริมคุณภาพชวีิตของ
ทาน 

4.63 มากที่สุด 4.04 มาก 3.69 มาก 3.86 มาก 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

 

ประเด็นคําถาม 
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสวน/

หัวหนากลุม 
หัวหนาฝาย/ 
หัวหนางาน 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 
10.ความพึงพอใจของทานตอความสมดุล
ระหวางชีวิตการทาํงานและชวีิตสวนตัวของ
ทาน 

4.38 มากที่สุด 4.09 มาก 3.68 มาก 3.90 มาก 

11.ความพึงพอใจของทานตอความรวมมือ
หรือชวยเหลือกนัในการทํางานระหวางเพือ่น
รวมงาน 

4.63 มากที่สุด 4.19 มาก 4.05 มาก 4.07 มาก 

12.ความพึงพอใจของทานตอการแลกเปล่ียน
และรับฟงความคิดเหน็ซ่ึงกันและกันในเพือ่น
รวมงาน 

4.50 มากที่สุด 4.17 มาก 3.99 มาก 4.00 มาก 

๑3.ความพึงพอใจของทานตอความชวยเหลือ
ในการแกไขปญหาของผูบังคับบัญชาโดยตรง
ของทาน 

4.50 มากที่สุด 4.26 มากที่สุด 3.81 มาก 3.92 มาก 

๑4.ความพึงพอใจของทานตอการที่
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของทานใหโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจในเร่ือง
ตาง  ๆ

4.63 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 3.87 มาก 3.90 มาก 

๑5.ความพึงพอใจของทานตอความชัดเจนใน
การส่ือสารนโยบายที่กาํหนดโดยผูบริหาร
ระดับสูงของสวนราชการที่ทานสังกัด 

4.63 มากที่สุด 4.07 มาก 3.68 มาก 3.84 มาก 

๑6.ความพึงพอใจของทานตอ การที่ผูบริหาร
ระดับสูงของสวนราชการที่ทานสังกัดไดเปด
โอกาสใหมกีารส่ือสารผานชองทางตาง  ๆเชน 
การประชุม การพูดคุยอยางไมเปนทางการ 
อีเมล แอพพลิเคชั่นไลน เปนตน 
  

4.38 มากที่สุด 4.24 มากที่สุด 3.71 มาก 3.87 มาก 

๑7.ความพึงพอใจของทานตอเงินเดือนที่ทาน
ไดรับเมื่อเปรียบเทยีบกับลักษณะงานที่ทาน
รับผิดชอบอยู 

4.38 มากที่สุด 3.94 มาก 3.56 มาก 3.68 มาก 

18.ความพึงพอใจของทานตอ การไดใช
ประโยชนจากสวัสดิการของหนวยงาน เชน คา
รักษาพยาบาล คาศึกษาของบุตร คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ เงินสวัสดิการสําหรับ
การปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นทีพ่ิเศษ 
เงินชวยเหลือเจาหนาทีก่รณีประสบอันตราย
ขณะปฏิบัติหนาที ่เปนตน 

4.50 มากที่สุด 4.26 มากที่สุด 3.75 มาก 3.43 มาก 

19.ความพึงพอใจของทานตอความเพยีงพอ
ของอุปกรณสํานกังาน เชน คอมพวิเตอร ตูเก็บ
เอกสาร เปนตน  

4.13 มาก 3.56 มาก 3.14 ปานกลาง 3.30 ปานกลาง 

20.ความพึงพอใจของทานตอ ความสะอาด
เรียบรอยของอาคาร สถานที่ในการปฏบิัติงาน
    

4.38 มากที่สุด 3.81 มาก 3.49 มาก 3.74 มาก 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

 
ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

ประเด็นคําถาม 
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสวน/

หัวหนากลุม 
หัวหนาฝาย/ 
หัวหนางาน 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 
๒1.ความพึงพอใจของทานตอความชัดเจนของ
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สําหรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจาํป 
   

4.25 มากที่สุด 4.00 มาก 3.51 มาก 3.61 มาก 

๒2.ความพึงพอใจของทานตอวธิีการในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับการเล่ือนขั้น
เงินเดือนประจาํป   

4.25 มากที่สุด 3.93 มาก 3.51 มาก 3.59 มาก 

๒3.ความพึงพอใจของทานตอ โอกาสในการขึ้น
สูตําแหนงที่สูงขึ้นในสายอาชีพของทาน 

4.13 มากที่สุด 3.39 ปานกลาง 2.99 ปานกลาง 3.41 มาก 

24.ความพึงพอใจของทานตอการฝกอบรม 
ความรูทกัษะทีส่นับสนุนความกาวหนาใน
อาชีพของทาน  
  

4.50 มากที่สุด 3.72 มาก 3.38 ปานกลาง 3.65 มาก 

ความผูกพันโดยรวม 
 

4.53 มากที่สุด 4.14 มาก 3.82 มาก 3.88 มาก 

ประเด็นคําถาม 
ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโทขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 
1. ความพึงพอใจของทานตอการท่ีสวนราชการท่ีทานสังกัดอยู
เปนท่ียอมรับของสังคม 

4.29 มาก 4.15 มาก 4.09 มาก 

2. ความพึงพอใจของทานตอความภาคภูมิใจในการเปนสวน
หน่ึงของสวนราชการท่ีทานสังกัดอยู 

4.41 มาก 4.29 มาก 4.31 ปานกลาง 

3.ความพึงพอใจของทานตอการท่ีระบบราชการเปนระบบท่ี
มั่นคงและยั่งยนืของสังคม 

4..30 มาก 4.09 มาก 4.20 มาก 

4.ความพึงพอใจของทานตอการท่ีระบบราชการสามารถสราง
ความมั่นคงในอาชีพใหทานในระยะยาว 

4.35 มาก 4.13 ปานกลาง 4.23 ปานกลาง 

5.ความพึงพอใจของทานตอความภาคภูมิใจของงานท่ี
ทานรับผิดชอบอยู 

4.30 มาก 4.15 มาก 4.11 มาก 

6.ความพึงพอใจของทานตอการไดรบัโอกาสในการใชความคดิ
ริเริม่สรางสรรคในงานท่ีทานรับผดิชอบอยู 

4.15 มาก 3.94 มาก 3.94 มาก 

7.ความพึงพอใจของทานตอความสาํเร็จของการทํางานท่ีทาน
รับผดิชอบอยู 

4.26 มาก 4.17 มาก 4.02 มาก 

8.ความพึงพอใจของทานตอความภาคภูมิใจในผลงานท่ีเกิด
จากการปฏบัิติงานท่ีทานรับผิดชอบอยู 

4.31 มาก 4.21 มาก 4.16 มาก 

9.ความพึงพอใจของทานตอสวนราชการท่ีทานสังกัดในการ
ดูแลสงเสรมิคณุภาพชีวิตของทาน 

4.05 มาก 3.77 มาก 3.50 มาก 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

10.ความพึงพอใจของทานตอความสมดลุระหวางชีวิตการ
ทํางานและชีวิตสวนตัวของทาน 

4.05 มาก 3.81 มาก 3.57 มาก 

ประเด็นคําถาม 
ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโทขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 
11.ความพึงพอใจของทานตอความรวมมือหรือชวยเหลือกัน
ในการทํางานระหวางเพ่ือนรวมงาน 

4.25 มาก 3.99 มาก 3.89 มาก 

12.ความพึงพอใจของทานตอการแลกเปลีย่นและรับฟงความ
คิดเหน็ซึ่งกันและกันในเพ่ือนรวมงาน 

4.13 มาก 3.94 มาก 3.87 มาก 

๑3.ความพึงพอใจของทานตอความชวยเหลือในการแกไข
ปญหาของผูบังคับบัญชาโดยตรงของทาน 

4.12 มาก 3.82 มาก 3.71 มาก 

๑4.ความพึงพอใจของทานตอการท่ีผูบังคับบัญชาโดยตรงของ
ทานใหโอกาสในการแสดงความคิดเหน็และรวมตดัสินใจใน
เรื่องตางๆ  

4.09 มาก 3.82 มาก 3.79 ปานกลาง 

๑5.ความพึงพอใจของทานตอความชัดเจนในการสื่อสาร
นโยบายท่ีกําหนดโดยผูบริหารระดับสูงของสวนราชการท่ีทาน
สังกัด 

4.04 มาก 3.74 ปานกลาง 3.52 ปานกลาง 

๑6.ความพึงพอใจของทานตอ การท่ีผูบรหิารระดับสูงของสวน
ราชการท่ีทานสังกัดไดเปดโอกาสใหมีการสื่อสารผานชองทาง
ตางๆ เชน การประชุม การพูดคยุอยางไมเปนทางการ อีเมล 
แอพพลิเคช่ันไลน เปนตน 

4.07 มากท่ีสดุ 3.78 มาก 3.59 มาก 

๑7.ความพึงพอใจของทานตอเงินเดือนท่ีทานไดรับเมื่อ
เปรียบเทียบกับลักษณะงานท่ีทานรับผิดชอบอยู 

3.83 มาก 3.58 มาก 3.59 มาก 

18.ความพึงพอใจของทานตอ การไดใชประโยชนจาก
สวัสดิการของหนวยงาน เชน คารกัษาพยาบาลคาศึกษา
ของบุตร คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เงิน
สวัสดิการสาํหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนท่ี
พิเศษ เงินชวยเหลือเจาหนาท่ีกรณีประสบอันตรายขณะ
ปฏิบัติหนาท่ี เปนตน 

3.66 มาก 3.38 มาก 3.70 มาก 

19.ความพึงพอใจของทานตอความเพียงพอของอุปกรณ
สํานักงาน เชน คอมพิวเตอร ตูเก็บเอกสาร เปนตน 

3.51 มาก 3.19 มาก 3.03 มาก 

20.ความพึงพอใจของทานตอ ความสะอาดเรยีบรอยของ
อาคาร สถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

3.96 มาก 3.61 มาก 3.31 มาก 

๒1.ความพึงพอใจของทานตอความชัดเจนของหลักเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนประจําป  

3.83 มาก 3.52 มาก 3.34 มาก 

๒2.ความพึงพอใจของทานตอวิธีการในการประเมินผล
การปฏิบัติงานสําหรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป 

3.84 มาก 3.48 มาก 3.33 มาก 

๒3.ความพึงพอใจของทานตอ โอกาสในการข้ึนสูตําแหนง
ท่ีสูงข้ึนในสายอาชีพของทาน 

3.75 มาก 3.18 มาก 2.84 มาก 
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24.ความพึงพอใจของทานตอการฝกอบรม ความรูทักษะ
ท่ีสนับสนุนความกาวหนาในอาชีพของทาน  

3.94 มาก 3.49 มาก 3.10 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 
 

4.06 มาก 3.80 มาก 3.69 มาก 
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 ตารางท่ี 8 ระดับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามอายุราชการ 

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

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 
1. ความพึงพอใจของทานตอการท่ีสวนราชการท่ีทานสังกัดอยู
เปนท่ียอมรับของสังคม 

4.00 มาก 4.11 มาก 4.22 มาก 4.28 มาก 4.28 มาก 

2. ความพึงพอใจของทานตอความภาคภูมิใจในการเปนสวนหน่ึง
ของสวนราชการท่ีทานสังกัดอยู 

4.15 มาก 4.21 มากท่ีสุด 4.35 มาก 4.38 มาก 4.44 มาก 

3.ความพึงพอใจของทานตอการท่ีระบบราชการเปนระบบท่ี
มั่นคงและยั่งยนืของสังคม 

3.99 มาก 3.96 มาก 4.17 มาก 4.22 มาก 4.34 มาก 

4.ความพึงพอใจของทานตอการท่ีระบบราชการสามารถสราง
ความมั่นคงในอาชีพใหทานในระยะยาว 

4.02 มาก 3.96 ปานกลาง 4.19 ปานกลาง 4.18 มาก 4.46 ปานกลาง 

5.ความพึงพอใจของทานตอความภาคภูมิใจของงานท่ีทาน
รับผิดชอบอยู 

3.91 มาก 4.14 มาก 4.23 มาก 4.22 มาก 4.33 มาก 

6.ความพึงพอใจของทานตอการไดรบัโอกาสในการใชความคดิ
ริเริม่สรางสรรคในงานท่ีทานรับผดิชอบอยู 

3.77 มาก 3.80 มาก 4.07 มาก 4.06 มาก 4.16 มาก 

7.ความพึงพอใจของทานตอความสาํเร็จของการทํางานท่ีทาน
รับผดิชอบอยู 

3.97 มาก 4.10 มาก 4.23 มาก 4.26 มาก 4.27 มาก 

8.ความพึงพอใจของทานตอความภาคภูมิใจในผลงานท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงานท่ีทานรับผิดชอบอยู 

4.00 มาก 4.09 มาก 4.28 มาก 4.30 มาก 4.37 มาก 

9.ความพึงพอใจของทานตอสวนราชการท่ีทานสังกัดในการดูแล
สงเสรมิคุณภาพชีวิตของทาน 

3.63 มาก 3.63 มาก 3.88 มาก 3.90 มาก 3.98 มาก 

10.ความพึงพอใจของทานตอความสมดลุระหวางชีวิตการทํางาน
และชีวิตสวนตัวของทาน 

3.63 มาก 3.54 มาก 3.92 มาก 3.98 มาก 4.03 มาก 

11.ความพึงพอใจของทานตอความรวมมือหรือชวยเหลือกันใน
การทํางานระหวางเพ่ือนรวมงาน 

3.92 มาก 3.99 มาก 4.12 มาก 4.04 มาก 4.16 มาก 
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 ตารางท่ี 8 (ตอ) 

3.79ประเด็นคําถาม 
ตํ่ากวา 5 ป 5-9 ป 10-14 ป 15-19 ป 20 ป ขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 
12.ความพึงพอใจของทานตอการแลกเปลีย่นและรับฟงความ
คิดเหน็ซึ่งกันและกันในเพ่ือนรวมงาน 

3.86 มาก 3.86 มาก 4.04 มาก 4.03 มาก 4.09 มาก 

๑3.ความพึงพอใจของทานตอความชวยเหลือในการแกไขปญหา
ของผูบังคับบัญชาโดยตรงของทาน 

3.77 มาก 3.71 มาก 3.95 มาก 3.95 มาก 4.03 มาก 

๑4.ความพึงพอใจของทานตอการท่ีผูบังคับบัญชาโดยตรงของ
ทานใหโอกาสในการแสดงความคิดเหน็และรวมตดัสินใจในเรื่อง
ตาง  ๆ

3.74 มาก 3.79 มาก 3.91 มาก 4.00 มาก 4.02 มาก 

๑5.ความพึงพอใจของทานตอความชัดเจนในการสื่อสารนโยบาย
ท่ีกําหนดโดยผูบริหารระดับสูงของสวนราชการท่ีทานสังกัด 

3.66 มาก 3.47 มาก 3.86 มาก 3.93 มาก 3.95 มาก 

๑6.ความพึงพอใจของทานตอ การท่ีผูบรหิารระดับสูงของสวน
ราชการท่ีทานสังกัดไดเปดโอกาสใหมีการสื่อสารผานชองทาง
ตางๆ เชน การประชุม การพูดคยุอยางไมเปนทางการ อีเมล 
แอพพลิเคช่ันไลน เปนตน 

3.70 มาก 3.55 มาก 3.90 มาก 3.94 มาก 4.00 มาก 

๑7.ความพึงพอใจของทานตอเงินเดือนท่ีทานไดรับเมื่อ
เปรียบเทียบกับลักษณะงานท่ีทานรับผิดชอบอยู 

3.50 มาก 3.43 มาก 3.72 มาก 3.71 มาก 3.80 มาก 

18.ความพึงพอใจของทานตอ การไดใชประโยชนจาก
สวัสดิการของหนวยงาน เชน คารกัษาพยาบาล คาศึกษา
ของบุตร คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เงินสวัสดิการ
สําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ เงิน
ชวยเหลือเจาหนาท่ีกรณีประสบอันตรายขณะปฏิบัติหนาท่ี 
เปนตน 

3.42 มาก 3.28 ปานกลาง 3.30 ปานกลาง 3.36 มาก 3.86 มาก 
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 ตารางท่ี 8 (ตอ) 

 

 

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

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 
19.ความพึงพอใจของทานตอความเพียงพอของอุปกรณ
สํานักงาน เชน คอมพิวเตอร ตูเก็บเอกสาร เปนตน 

3.12 ปานกลาง 3.17 ปานกลาง 3.38 ปานกลาง 3.38 มาก 3.32 มาก 

20.ความพึงพอใจของทานตอ ความสะอาดเรยีบรอยของ
อาคาร สถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

3.52 มาก 3.29 ปานกลาง 3.76 มาก 3.82 มาก 3.85 มาก 

๒1.ความพึงพอใจของทานตอความชัดเจนของหลักเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ประจําป  

3.53 มาก 3.29 ปานกลาง 3.59 มาก 3.67 มาก 3.76 มาก 

๒2.ความพึงพอใจของทานตอวิธีการในการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานสําหรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจาํป 

3.52 มาก 3.35 ปานกลาง 3.54 มาก 3.64 มาก 3.73 มาก 

๒3.ความพึงพอใจของทานตอ โอกาสในการข้ึนสูตําแหนงท่ี
สูงข้ึนในสายอาชีพของทาน 

3.42 มาก 3.07 ปานกลาง 3.31 ปานกลาง 3.52 มาก 3.37 มาก 

24.ความพึงพอใจของทานตอการฝกอบรมความรูทักษะท่ี
สนับสนุนความกาวหนาในอาชีพของทาน  

3.56 มาก 3.26 ปานกลาง 3.66 มาก 3.77 มาก 3.66 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 
 

3.72 มาก 3.66 มาก 3.89 มาก 3.93 มาก 4.01 มาก 
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สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความผูกพันของบุคลากรกรมปาไมรายขอ และโดยรวม  
ตารางที่ 9 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกเปนรายขอ  

จากตารางท่ี 9 แสดงขอมูลความผูกพันของบุคลากรกรมปาไมโดยรวม อยูในระดับผูกพันมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.25 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาบุคลากรกรมปาไมมีความผูกพันในการทํางานอยางเต็มที่ เต็มกําลัง เพื่อใหระบบ

ราชการมีผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน (ขอ 5) อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.47 รองลงมา คือ ความผูกพันในการ
พยายามปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือใหระบบราชการมีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน (ขอ 6) คาเฉลี่ย 4.44 และ
มีความผูกพันนอยที่สุด คือ เมื่อกลาวถึงระบบราชการในแงบวกอยางสม่ําเสมอ (ขอ 1) คาเฉลี่ย 3.98 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

    𝒙� 

  

S.D. 
 

ระดับ มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. ทานกลาวถึงระบบราชการในแงบวก
อยางสม่ําเสมอ 

418 
(31.00) 

561 
(41.60) 

305 
(22.60) 

47 
(3.50) 

17 
(1.30) 

3.98 0.888 มาก 

2. ทานพรอมท่ีจะแกไขขาวในดานลบ
ของระบบราชการท่ีเกิดข้ึน 

490 
(36.40) 

538 
(39.90) 

274 
(20.30) 

32 
(2.40) 

14 
(1.00) 

4.08 0.865 มาก 

3. ทานยินดีท่ีจะอยูในระบบราชการจน
เกษียณ 

682 
(50.60) 

363 
(26.90) 

228 
(16.90) 

49 
(3.60) 

26 
(1.90) 

4.21 0.976 มากที่สุด 

4.ทานตั้งใจและมุงมั่นท่ีจะเปนสวนหน่ึง
ในการสรางใหระบบราชการเปนระบบ
ท่ียั่งยืน 

736 
(54.60) 

411 
(30.50) 

174 
(12.90) 

17 
(1.30) 

10 
(0.70) 

4.37 0.810 มากที่สุด 

5.ทานทํางานอยางเต็มท่ี เตม็กําลงั 
เพ่ือใหระบบราชการมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึน 

800 
(59.30) 

414 
(30.70) 

111 
(8.20) 

15 
(1.10) 

8 
(0.60) 

4.47 0.743 มากที่สุด 

6.ทานพยายามปรับปรุงการทํางาน
อยางตอเน่ืองเพ่ือใหระบบราชการมีผล
การดําเนินงานท่ีดีข้ึน 

760 
(56.40) 

446 
(33.10) 

123 
(9.10) 

14 
(1.00) 

5 
(0.4) 

4.44 0.732 มากที่สุด 

ความผูกพันโดยรวม 
 

     4.25 0.690 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามอายุ 

 
ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามประเภทตําแหนง 

ประเด็นคําถาม 
ไมเกิน 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ปขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

1. ทานกลาวถึงระบบราชการในแงบวก
อยางสม่ําเสมอ 

3.79 มาก 3.91 มาก 3.94 มาก 4.13 มาก 

2. ทานพรอมท่ีจะแกไขขาวในดานลบ
ของระบบราชการท่ีเกิดข้ึน 

3.88 มาก 4.00 มาก 4.09 มาก 4.22 มาก 

3. ทานยินดีท่ีจะอยูในระบบราชการจน
เกษียณ 

3.89 มาก 4.08 มาก 4.18 มาก 4.46 มาก 

4.ทานตั้งใจและมุงมั่นท่ีจะเปนสวนหน่ึง
ในการสรางใหระบบราชการเปนระบบ
ท่ียั่งยืน 

4.13 มาก 4.28 มากที่สุด 4.40 มากที่สุด 4.51 มากที่สุด 

5.ทานทํางานอยางเต็มท่ี เตม็กําลงั 
เพ่ือใหระบบราชการมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึน 

4.24 มากที่สุด 4.46 มากที่สุด 4.49 มากที่สุด 4.55 มากที่สุด 

6.ทานพยายามปรับปรุงการทํางาน
อยางตอเน่ืองเพ่ือใหระบบราชการมีผล
การดําเนินงานท่ีดีข้ึน 

4.20 มาก 4.42 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 4.55 มากที่สุด 

ความผูกพันโดยรวม 
 

4.02 มาก 4.19 มาก 4.25 มากที่สุด 4.07 มาก 

ประเด็นคําถาม 
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 
1. ทานกลาวถึงระบบราชการในแงบวกอยาง
สม่ําเสมอ 

3.79 มาก 4.04 มาก 4.04 มาก 

2. ทานพรอมที่จะแกไขขาวในดานลบของ
ระบบราชการที่เกิดข้ึน 

3.99 มาก 4.10 มาก 4.12 มาก 

3. ทานยินดีที่จะอยูในระบบราชการจน
เกษียณ 

3.93 มาก 4.45 มากที่สุด 4.26 มาก 

4.ทานตั้งใจและมุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการ
สรางใหระบบราชการเปนระบบที่ยั่งยืน 

4.28 มากที่สุด 4.41 มากที่สุด 4.40 มากที่สุด 

5.ทานทํางานอยางเต็มที่ เต็มกําลัง เพื่อให
ระบบราชการมีผลการดําเนนิงานที่ดีข้ึน 

4.47 มากที่สุด 4.41 มากที่สุด 4.49 มากที่สุด 

6.ทานพยายามปรับปรุงการทาํงานอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหระบบราชการมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีข้ึน 

4.44 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 

ความผูกพันโดยรวม 
 

4.15 มาก 4.30 มากที่สุด 4.29 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามหนวยงานท่ีปฏิบัติงาน 

 
ตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามหนาท่ีความรับผิดชอบ   

 

ประเด็นคําถาม 
สวนกลาง สวนภูมิภาค 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 
1. ทานกลาวถึงระบบราชการในแงบวกอยาง
สม่ําเสมอ 

3.83 มาก 4.06 มาก 

2. ทานพรอมที่จะแกไขขาวในดานลบของ
ระบบราชการที่เกิดข้ึน 

3.89 มาก 4.19 มาก 

3. ทานยินดีที่จะอยูในระบบราชการจน
เกษียณ 

4.01 มาก 4.31 มากที่สุด 

4.ทานตั้งใจและมุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการ
สรางใหระบบราชการเปนระบบที่ยั่งยืน 

4.23 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 

5.ทานทํางานอยางเต็มที่ เต็มกําลัง เพื่อให
ระบบราชการมีผลการดําเนนิงานที่ดีข้ึน 

4.41 มากที่สุด 4.51 มากที่สุด 

6.ทานพยายามปรับปรุงการทาํงานอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหระบบราชการมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีข้ึน 

4.36 มากที่สุด 4.49 มากที่สุด 

ความผูกพันโดยรวม 
 

4.12 มาก 4.33 มากที่สุด 

ประเดน็คําถาม 
ผูอํานวยการสํานกั ผูอํานวยการสวน/

หัวหนากลุม 
หัวหนาฝาย/หัวหนา

งาน 
เจาหนาทีผู่ปฏบิตัิงาน 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 
1. ทานกลาวถึงระบบราชการใน
แงบวกอยางสมํ่าเสมอ 

4.50 มากท่ีสุด 4.19 มากท่ีสุด 3.82 มาก 3.99 มากท่ีสุด 

2. ทานพรอมท่ีจะแกไขขาวในดาน
ลบของระบบราชการท่ีเกิดขึ้น 

4.75 มากท่ีสุด 4.44 มากท่ีสุด 4.06 มาก 4.06 มากท่ีสุด 

3. ทานยินดีท่ีจะอยูในระบบ
ราชการจนเกษียณ 

5.00 มากท่ีสุด 4.31 มากท่ีสุด 3.86 มาก 4.26 มากท่ีสุด 

4.ทานต้ังใจและมุงม่ันท่ีจะเปน
สวนหน่ึงในการสรางใหระบบ
ราชการเปนระบบท่ียั่งยืน 

5.00 มากท่ีสุด 4.61 มากท่ีสุด 4.30 มากท่ีสุด 4.37 มากท่ีสุด 

5.ทานทํางานอยางเต็มท่ี เต็ม
กําลัง เพ่ือใหระบบราชการมีผล
การดําเนินงานท่ีดีขึ้น 

4.88 มากท่ีสุด 4.65 มากท่ีสุด 4.52 มากท่ีสุด 4.45 มากท่ีสุด 

6.ทานพยายามปรับปรุงการ
ทํางานอยางตอเน่ืองเพ่ือใหระบบ
ราชการมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น 

4.88 มากท่ีสุด 4.65 มากท่ีสุด 4.47 มากท่ีสุด 4.42 มากท่ีสุด 

ความผูกพนัโดยรวม 
 

4.83 มากที่สุด 4.47 มาก 4.17 มาก 4.25 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 14 การเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 ตารางท่ี 15 การเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม จําแนกตามอายุราชการ 

 

ประเด็นคําถาม 
ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโทขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 
1. ทานกลาวถึงระบบราชการในแงบวกอยาง
สม่ําเสมอ 

4.13 มาก 3.93 มาก 3.68 มาก 

2. ทานพรอมท่ีจะแกไขขาวในดานลบของระบบ
ราชการท่ีเกิดข้ึน 

4.20 มากท่ีสุด 4.04 มาก 3.88 มาก 

3. ทานยินดีท่ีจะอยูในระบบราชการจนเกษียณ 4..47 มากท่ีสุด 4.10 มาก 3.79 มาก 
4.ทานตั้งใจและมุงมั่นท่ีจะเปนสวนหน่ึงในการ
สรางใหระบบราชการเปนระบบท่ียั่งยืน 

4.50 มากท่ีสุด 4.30 มากท่ีสุด 4.23 มากท่ีสุด 

5.ทานทํางานอยางเต็มท่ี เตม็กําลงั เพ่ือให
ระบบราชการมผีลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน 

4.53 มากท่ีสุด 4.43 มากท่ีสุด 4.47 มากท่ีสุด 

6.ทานพยายามปรับปรุงการทํางานอยาง
ตอเน่ืองเพ่ือใหระบบราชการมผีลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึน 

4.50 มากท่ีสุด 4.40 มากท่ีสุด 4.44 มากท่ีสุด 

ความผูกพันโดยรวม 
 

4.38 มากท่ีสุด 4.19 มาก 4.08 มาก 

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

คาเฉลีย่ ระดบั คาเฉลีย่ ระดบั คาเฉลีย่ ระดบั คาเฉลีย่ ระดบั คาเฉลีย่ ระดบั 

1. ทานกลาวถึงระบบ
ราชการในแงบวกอยาง
สม่ําเสมอ 

3.80 มาก 3.75 มาก 4.06 มาก 4.08 มาก 4.04 มาก 

2. ทานพรอมที่จะแกไข
ขาวในดานลบของระบบ
ราชการที่เกิดขึ้น 

3.89 มาก 3.92 มาก 4.13 มาก 4.09 มาก 4.19 มาก 

3. ทานยินดีที่จะอยูใน
ระบบราชการจนเกษียณ 

4.00 มาก 3.82 มาก 4.28 มากที่สุด 4.29 มากที่สุด 4.35 มากที่สุด 

4.ทานต้ังใจและมุงมั่นที่
จะเปนสวนหนึ่งในการ
สรางใหระบบราชการเปน
ระบบที่ยั่งยืน 

4.20 มาก 4.18 มาก 4.41 มากที่สุด 4.38 มากที่สุด 4.48 มากที่สุด 

5.ทานทํางานอยางเต็มที่ 
เต็มกําลัง เพื่อใหระบบ
ราชการมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น 

4.32 มากที่สุด 4.40 มากที่สุด 4.53 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 4.55 มากที่สุด 

6.ทานพยายามปรับปรุง
การทํางานอยางตอเนื่อง
เพื่อใหระบบราชการมีผล
การดําเนินงานที่ดีขึ้น 

4.27 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 4.48 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 4.53 มากที่สุด 

ความผูกพันโดยรวม 
 

4.08 มาก 4.06 มาก 4.31 มากที่สดุ 4.28 มากที่สดุ 4.35 มากที่สดุ 
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ตารางท่ี 16 คาเฉลี่ย จํานวนรอยละความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม 
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรวม 

 

 

ผลการวิเคราะห 
 

คาเฉล่ีย รอยละ ระดับ 

1. ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร 3.88 77.60 มาก 
 

2. ความผูกพันของบุคลากร 4.25 85.00 มากท่ีสุด 
 

โดยรวม 3.96 79.20 มาก 
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สรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ 
  การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในการทํางานและความ
ผูกพันของบุคลากร ท่ี มีตอองคกร ในการทํางาน  และเ พ่ือรวบรวมขอเสนอแนะและความคิดเห็น 
จากผลการสํารวจมาใชเปนขอมูลประกอบในการเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไมใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสรุปผลดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถาม 
  จากผลการสํารวจ ขอมูลสวนบุคลากรของผูตอบแบบสํารวจ ไดแก อายุตัว สถานภาพการ
ทํางาน หนวยงานท่ีปฏิบัติงานในปจจุบัน หนาท่ีความรับผิดชอบในปจจุบัน ระดับการศึกษาสูงสุด และ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในกรมปาไม จํานวน 1,348 คน ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนขาราชการ คิดเปนรอยละ 26.00 
ลูกจางประจํา คิดเปนรอยละ 16.70 และพนักงานราชการ คิดเปนรอยละ 57.30 เปนผูปฏิบัติงานใน
สวนกลาง คิดเปนรอยละ 35.50 เปนผูปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค คิดเปนรอยละ 64.50 
  ท้ังนี้ ผูตอบแบบสํารวจอยูในชวงอายุ ไมเกิน 30 ป คิดเปนรอยละ 11.80 อายุ 31-40 ป 
คิดเปนรอยละ 27.20 อายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 29.20 และ อายุ 51 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 31.80 
โดยผูตอบแบบสํารวจ มีระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 37.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 52.10 และมีระดับปริญญาโทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 10.50 โดยท่ีผูตอบแบบสํารวจมากท่ีสุด เปน
เจาหนาท่ีท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในกรมปาไม ตั้งแต 20 ปข้ึนไปมากท่ีสุด จํานวน 457 คน คิดเปน 
รอยละ 33.90 และเปนระดับเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน จํานวน 1,087 คน คิดเปนรอยละ 80.60 (ตารางท่ี 1) 

  สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม  
  ขอมูลความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไมโดยรวม อยูในระดับพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย 3.88 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาบุคลากรกรมปาไมมีความพึงพอใจของทานตอความ
ภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของสวนราชการท่ีสังกัดอยู (ขอ 2) อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.34 
รองลงมา คือ ความพึงพอใจของทานตอความภาคภูมิใจในผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีทานรับผิดชอบอยู  
(ขอ 8) คาเฉลี่ย 4.24 และท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ความเพียงพอของอุปกรณสํานักงาน เชนคอมพิวเตอร  
ตูเก็บเอกสาร เปนตน (ขอ 19) คาเฉลี่ย 3.29 (ตารางท่ี 2) 

  สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม  
  ขอมูลความผูกพันของบุคลากรกรมปาไมโดยรวม อยูในระดับผูกพันมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.25 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาบุคลากรกรมปาไมมีความผูกพันในการทํางานอยางเต็มท่ี เต็มกําลัง เพ่ือให
ระบบราชการมีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน (ขอ 5) อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.47 รองลงมา คือ ความ
ผกูพันในการพยายามปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือใหระบบราชการมีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน (ขอ 6) 
คาเฉลี่ย 4.44 และมีความผูกพันนอยท่ีสุด คือ เม่ือกลาวถึงระบบราชการในแงบวกอยางสมํ่าเสมอ (ขอ 1) 
คาเฉลี่ย 3.98 (ตารางท่ี 9) 
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สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็น 
  ขอเสนอแนะและความคิดเห็น เปนคําถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสํารวจแสดงความ
คิดเห็น ดังนี้ 
  ทานตองการหรือคาดหวังใหกรมปาไมมีการปรับเปล่ียน หรือ พัฒนาตอไปในอนาคต 

  ซ่ึงเปนคําถามท่ีแสดงถึงความตองการของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ท่ี
ตองการใหกรมปาไมมีการปรับเปลี่ยน หรือ พัฒนาตอไปในอนาคต โดยสรุปเปนประเด็นสําคัญ ดังนี ้
   1) ดานภาพลักษณและช่ือเสียงองคกร  
 1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม / หลักธรรมาภิบาล 
 - เปนหนวยงานท่ีมีความโปรงใส ลด ละ เลิกระบบอุปถัมภ สงเสริมใหขาราชการ
ทุกตําแหนงมีความกาวหนาทัดเทียมกัน 
 - สรางระบบความเท่ียงธรรมและความยุติธรรมในหนวยงาน การใหโอกาสผู
ตั้งใจทํางานใหมากข้ึน 
 - สรางระบบคุณธรรมท่ีแทจรงิในระบบราชการ 
 - สรางคานิยมใหขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ตระหนักถึงการดํารง
ตนเองใหอยูในพ้ืนฐานความสามัคคี ความเสียสละ คํานึงถึงประชาชนเปนหลักในการบริหารงาน 

 - เปนหนวยงานปราศจากการทุจริต คอรัปชั่น 
 - เปนหนวยงานท่ีมีคุณธรรม และจริยธรรม ในการพัฒนาและบริหารงานบุคคล 
 1.2 ดานการจัดการทรัพยากรปาไม 

 - เปนหนวยงานท่ีเปนเลิศดานการจัดการทรัพยากรปาไม บุคลากรยิ้มแยม
แจมใสและมีความสุขกับการทํางาน มุงประโยชนตอองคกรเปนหลัก  
 - เปนหนวยงานท่ีสามารถดูแลทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 - เปนองคกรท่ีทํางานเพ่ือผลประโยชนสวนรวม มากกวาประโยชนสวนตน และ
ประชาชนเปนหลัก บนพ้ืนฐานขอกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 - เปนหนวยงานท่ีมีความแข็งแกรง เปนท่ีพึงของประชาชน เจาหนาท่ีทํางาน
ดวยความตระหนัก รับผิดชอบ ความรวมมือ สามัคคี และเปนธรรมในการบริหารงาน 

 - เปนหนวยงานมีความเขมแข็ง มีผูนําท่ีดี มีคุณธรรม รักษาผลประโยชนของ
กรมปาไมใหยั่งยืน ใหมีความทันสมัย 

 - เปนองคกรท่ีนําระบบอิเล็กทรอนิคส โซเชียลมีเดีย มาใชในการทํางาน มีสื่อ
ประชาสัมพันธงานท่ีออกสูสาธารณชน สรางผลงานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน พัฒนาเว็บไซตใหมีความนาสนใจและ
อัพเดตขอมูลท่ีเปนปจจุบัน โดยมีแหลงท่ีมาท่ีสามารถอางอิงได สนับสนุนใหหนวยงานมีตําแหนงประชาสัมพันธ
เพ่ิมในทุกๆ สวนงาน เพ่ือใหสามารถจัดทําสื่อประชาสัมพันธงานขององคกรไดอยางรวดเร็ว สวยงาม 

 - ความคาดหวังใหกรมปาไมสรางปาใหกลับมาสมบูรณเหมือนเดิม 
 - การมีพ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึนเปนรูปธรรม และมีหลักเขตพ้ืนท่ีปาท่ีชัดเจน 
 - สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาปามากข้ึน จัดตั้งโรงงานแปรรูปไม

เพ่ือบริการประชาชน สงเสริมการปลูกปาอยางจริงจังเขมขน 
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    2) ดานความม่ันคงในงาน  
 - สรางความม่ันคงและหลักประกันใหกับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเพ่ือเปนขวัญและ

กําลังใจตอไป 

 - ความม่ันคงของพนักงานราชการ ท่ีทํางานตั้งแต 10 ข้ึนไป ขอใหพิจารณาบรรจุ

เปนขาราชการโดยการคัดเลือกวิธีท่ีเหมาะสมของทางราชการ 

 - ความม่ันคงและสวัสดิการของพนักงานราชการ 

 - ความม่ันคง แรงจูงใจ ความภูมิใจ 

 - บุคคลากร ลูกจางประจํามีจํานวนลดลงทุกป อยากใหปรับเปลี่ยน บุคคลากร 

โดยเฉพาะพนักงานราชการข้ึนมาทดแทน โดยมีสวัสดิการใกลเคียงเพ่ือความม่ันคง และทดแทนการปฏิบัติหนา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 - ความม่ันคงในสายอาชีพ 

 - ความคาดหวังใหกรมปาไม ทําสัญญาจาง จากการทําสัญญาจางทุก 4 ป 
เปลี่ยนเปน สัญญาจางครั้งเดียวถึงอายุ 60 ป เพ่ือสรางความรูสึกม่ันคงในอาชีพ และลดปริมาณกระดาษท่ีใช
ในการทําสัญญาแตละครั้ง 

 - สนับสนุนให มีสวัส ดิการแกพนักงานราชการมากข้ึน ท้ั งสวัสดิ การ
ชีวิตประจําวัน และความม่ันคงในหนาท่ีการทํางาน เนื่องจากทําการตอสัญญา 4 ป/ครั้ง 

 - การยกระดับความสําคัญของพนักงานราชการท่ีมีความสามารถใหมีความ
ม่ันคงและเปนกําลังหลักในการสรางสรรคกรมปาไมตอไป 

 - การพัฒนาบุคลากรระดับลางใหมีความม่ันคง ท้ังทางดานความเปนอยูและ
หนาท่ีการงานใหดีข้ึนมากกวานี้ 
    3) ดานลักษณะงาน  
 - การมอบหมายงานหนาท่ีใหตรงกับตําแหนง และความรูความสามารถ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงาน 

 - การมอบหมายงานและกระจายงานใหกับบุคลากรทุกคนอยางท่ัวถึงและเหมาะสม 
 - ปรับปรุงระบบการทํางาน เพ่ือลดข้ันตอนและปริมาณเอกสาร 

 - สนับสนุนความสําคัญของงานวิชาการใหมากข้ึน 
 - ระบบการทํางานท่ีมีศูนยและหนวยปองกันและพัฒนาฯ ทําใหงานหนังสือ
ลาชา เพราะตองลงรับผานระบบหลายหนวยงาน 
 - การทํางานตองมีความชัดเจนตามโครงสรางการปฏิบัติงานและมีเอกภาพ การ
ปฏิบัติงานควรแตงตั้งเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสนาม 
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   4) ดานความสําเร็จของงาน 
 - พัฒนาระบบงาน ใหความรูบุคลากร มีคูมือการปฏิบัติงาน และปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 - การรวมภารกิจแตละครั้ง ขอใหระดับหัวหนาอยูปฏิบัติหนาท่ีจนจบภารกิจ จากการ

ปฏิบัติภารกิจแตละครั้งจะมีแตลูกจางประจํากับพนักงานราชการเทานั้นท่ีทํางานจนเสร็จภารกิจท่ีรับมอบหมาย 
 - การทําใหบุคลากรมีภาพความสําเร็จของเปาหมายท่ีชัดเจนรวมกัน จะทําให

เกิดประสิทธิภาพและความรวมมือในการทํางาน 
 - การทํางานควรมีกรอบท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงานของหนวยงานเพ่ือให

เจาหนาท่ีสามารถพัฒนาความสามารถตามสายงานท่ีแนนอนและบรรลุจุดประสงคของกรมและเจาหนาท่ี 
 - การปรับปรุงระบบการทํางานใหเกิดความคลองตัว และรวดเร็วมากข้ึน 
 - การใหความสําคัญกับการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบเพ่ือนําไปใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 - สนับสนุนใหหนวยงานมีตําแหนงประชาสัมพันธเพ่ิมในทุกๆ หนวยงาน เพ่ือให

สามารถจัดทําสื่อประชาสัมพันธงานขององคกรไดอยางรวดเร็ว สวยงาม 
 5) ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน        
   - การเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากรกรมปาไม 

 - การดูแลเอาใจใสเจาหนาท่ีภาคสนาม 
 - การสงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันกับองคกรมากข้ึน 
 - การไดรับความเสมอภาค และเทาเทียมกัน 
 - ตองการใหรัฐบาลชวยดูแลพนักงานราชการท่ีทํางานหนัก แตเงินเดือนนอย 
 - การเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
   6) ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

 - จัดใหมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือนรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานรวมกันได 
 - การไดรับการถายทอดองคความรูจากเพ่ือนรวมงานท่ีมีความรูทางวิชาการท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
 - การทํางานเปนทีม ไมแบงฝายแบงพวก 
    7) ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  

 - ผูบังคับบัญชาควรมีคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม เปนธรรมกับ
ผูใตบังคับบัญชา 
 - ผูบังคับบัญชาควรมีวิสัยทัศน มีศักยภาพ และความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางแทจริง  
 - ผูบังคับบัญชาควรเปนผูนําท่ีดี มีความเปนกลาง   
 - ผูบังคับบัญชาควรเห็นความสําคัญของผูใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานระดับลาง และมีความยุติธรรม ดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ 
 - การสรรหาหัวหนางาน ควรพิจารณาผูท่ีมีความเหมาะสม และมีความสามารถ
อยางแทจริง 

 - การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และรับฟงความคิดเหน็ของผูใตบังคับบัญชา  

 - ควรเปดโอกาสใหมีการประเมินผูบังคับบัญชาจากผูใตบังคับบัญชา 
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   8) ดานนโยบายและการบริหาร  
 - การกําหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 - การจัดโครงสรางหนวยงานใหชัดเจน  
 - การจัดอัตรากําลังอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
 - การจัดสรรงบประมาณดานสาธารณูปโภคใหสวนภูมิภาคอยางเพียงพอ 

 - การปรับเปลี่ยนระบบการรายงานขอมูลใหเปนรูปแบบดิจิตอล และเปนขอมูล
กระชับ เปนเชิงตัวเลขมากกวาเปนขอมูลเชิงพรรณนา เพ่ือลดการใชกระดาษ 

 - การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสวนภูมิภาค 
 - การบูรณาการดานระบบแผนงานและงบประมาณใหเหมาะสมกับการปฏิบัติ

ของแตละหนวยงาน 
 - ดานโครงสรางกรมปาไม ควรมีการพัฒนาอัตรากําลัง งบประมาณ และ

แผนงานใหสอดคลอง 
 - การพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ และฐานขอมูลใหถูกตอง เปนปจจุบัน 
 - ควรมีการสํารวจหาขอมูลวาหลังจากมีการแบงแยกกระทรวง กรม แลว 

ประเทศไทยสูญเสียพ้ืนท่ีไปเทาไหร เพ่ือใชเปนแนวทางพัฒนากรมปาไมตอไปในอนาคต 
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางาน

และชีวิตครอบครัว โดยใหพนักงานราชการมีการยายไปปฏิบัติราชการตามภูมิลําเนา หรือ จังหวัดใกลเคียง 
อยางเปนรูปธรรม โดยกรมปาไม อาจกําหนดหลักเกณฑตางๆเพ่ือใหเกิดประโยชนแกทางราชการ  เชน 
กําหนดใหปฏิบัติราชการมาแลวไมนอยกวา 5 ป แจงเวียนตําแหนงวางของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกรมปาไม 
เพ่ือใหพนักงานราชการผูมีคุณสมบัติยื่นความประสงคขอไปปฏิบัติงาน ณ หนวยงานท่ีมีตําแหนงวาง โดยอาจ
ใชวิธีการสัมภาษณหรือวิธีการตางๆ ท่ีกรมเห็นสมควร   

 - การปรับโครงสรางการบริหารงานในระดับหนวยปฏิบัติในสวนภูมิภาค ควรมี
ความชัดเจน การปรับเปลี่ยนโครงสรางควรคํานึงถึงอัตรากําลัง ความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของผู
ปฏิบัติเปนหลัก 
   9) ดานผลประโยชนและคาตอบแทน  

 - การจัดสวัสดิการของพนักงานราชการ ลูกจางประจํา หลังเกษียณอายุราชการ 
 - การจัดสวัสดิการนอกเหนือท่ีรัฐจัดให สําหรับลูกจางประจํา และพนักงานราชการ 
 - การปรับข้ันตอนการเบิกจายเก่ียวกับสวัสดิการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คารักษาพยาบาล 

คาการศึกษาบุตร ใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 - การขยายฐานเงินเดือน และคาตอบแทน และสวัสดิการอ่ืนๆ เชน คาเลาเรียน

บุตร คารักษาพยาบาล ใหไดตามท่ีจายจริง 
 - การสนับสนุนชุดปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
 - การจัดสวัสดิการดานสุขภาพ มีสถานท่ีออกกําลังกาย มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
 - จัดใหมีระบบฌาปนกิจสงเคราะห เพ่ือชวยเหลือสมาชิก 

 - การเลื่อนข้ันคาจางของลูกจางประจํา สมควรแยกพิจารณาระหวางผูปฏิบัติงาน

ภาคสนามในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดภาคใต หรือการเพ่ิมสวัสดิการเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
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   10) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 10.1 สถานท่ี / อุปกรณเครื่องใชในการทํางาน 

 - ปรับปรุงสถานท่ีทํางาน และพ้ืนท่ีสําหรับจัดเก็บเอกสารอยางเพียงพอ 
 - จัดสถานท่ีจอดรถใหเปนระเบียบและมีอยางเพียงพอ 

 - วัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน ตองพรอมและเพียงพอเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
 - อาวุธและอุปกรณในการออกตรวจปรามปราบท่ีจําเปนอยางเพียงพอ 
 - ยานพาหนะในการปฏิบัติงานท่ีจําเปนและเพียงพอ โดยเฉพาะในการ
ปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค (โดยเฉพาะภารกิจปองกันรักษาปา) 
 - การจัดระเบียบการเขาออกกรมปาไมใหเปนระบบ เพ่ือความปลอดภัยของ
สถานท่ีราชการ 
 - การสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณกรมปาไม 
 - การจัดการระบบระบายน้ํา เพ่ือแกปญหาน้ําทวมในกรมปาไม 
 - สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณตางๆ ท่ี ทันสมัย ให กับเจาหนา ท่ี
ผูปฏิบัติงานระดับพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 - การพัฒนาระบบ call center และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ 
 - ปรับข้ันตอนการขออนุมัติ การเบิกจาย โดยการลดข้ันตอนหรือเอกสารท่ีไม
จําเปน เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและประหยัดทรัพยากร 

 - การประชาสัมพันธและรณรงคการจัดการสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน ณ สํานักงาน 
ใหมากข้ึน 
 10.2 ดานเทคโนโลยี 
 - นําระบบ Digital มาใชในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
 - พัฒนาระบบอินเตอรเน็ต เพ่ือการสื่อสารท่ีรวดเร็วใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน  
 - เพ่ิมเครื่อง GPS วิทยุสื่อสาร ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
 - ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ท้ังดานอินเตอรเน็ต และอุปกรณคอมพิวเตอร  
   11) ดานการยอมรับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 - การพัฒนาระบบการประเมินความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง เพ่ือสราง
ขวัญกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงานมาไมต่ํากวา 25 ป 

 - ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการ มีความโปรงใส ชดัเจน ตรวจสอบได และเปนธรรมท่ีแทจริง เพ่ือสรางขวญัและกําลังใจในการทํางาน 

 - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือนในแตละรอบ 
ประเมินแบบ 360 องศา ควรจะมีเพ่ือนรวมงานมีสวนรวมเก่ียวของดวย เพ่ือเปนตัวชี้วัดผลงาน ไมใชมีแต
ผูบังคับบัญชา ตามลําดับชั้นข้ึนไป เพราะบางทีผูประเมินมองไมเห็นในการปฏิบัติงานท่ีเปนจริงเทากับเพ่ือนรวมงาน 

 - การประเมินผลการทํางานควรประเมินตามผลงานท่ีปฏิบัติท่ีแทจริง 
 - การประเมินข้ึนเงินเดือนตามผลงานของแตละสวน เพราะทุกคนมีความสําคัญ

เทากันหมด 
 - เห็นควรมีระบบประเมินผูบังคับบัญชา เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาส

ประเมินผูบังคับบัญชาบาง 
 - ควรเปดเผยผลการประเมินการปฏิบัติราชการในทุกรอบการประเมิน  
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   12) ดานการกาวหนาในอาชีพ 

    3.1 การพัฒนาความรู ความสามารถ เพ่ือความกาวหนาในการทํางาน 
  - สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานไดมีโอกาสเพ่ิมเติม พัฒนา 

ความรู ดานวิชาการและศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  - การถายทอดองคความรู ท่ี มีความจําเปนและสําคัญ จากผู ท่ี มีความรู 

ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยเฉพาะขาราชการท่ีใกลจะเกษียณอายุราชการ 
  - การจัดฝกอบรม/พัฒนาบุคลากรดานการใชเทคโนโลยี ดานการเผยแพร

ประชาสัมพันธ และทักษะในการตอบโตขาวเชิงลบใหทันตอเหตุการณปจจุบัน 
  3.2 การสนับสนุนความกาวหนาในสายอาชีพ ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
    3.2.1 ประเภทขาราชการ 
  - การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 
  - การสนับสนุนความกาวหนาในตําแหนงสายงานสนับสนุน 
  - การสนับสนุนสงเสริมเจาหนาท่ีภาคสนามใหไดมีโอกาสสอบแขงขันภายใน
หนวยงาน ไดเลื่อนปรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจ 

  - การปรับปรงุตําแหนงท่ีทําใหเห็นความเจริญในหนาท่ีการงานและการพิจารณา
โครงสรางของกรมปาไมท่ีชัดเจนตลอดจนการพิจารณาคนท่ีทําหนาท่ีตางๆในหนวยงานภาคสนามท่ีมีคุณภาพ 

  - การพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ตองคํานึกถึงหลักธรรมาภบิาล 
  - การสนับสนุนใหผูทําหนาท่ีผูอํานวยการสวนอํานวยการ ไดมีความกาวหนา 
ในอาชีพ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการขับเคลื่อนประสานงาน ในภาพรวมของหนวยงาน
ตองใชความรูความสามารถของผูอํานวยการสวนดังกลาว แตไมไดรับการสนับสนุน ควรกําหนดตําแหนงใหแก
ผูทําหนาท่ีดังกลาว 
    - การเปดโอกาสใหขาราชการท่ีจบจากโรงเรียนปาไมแพร ในการจะเติบโต
ในอาชีพราชการ สวนใหญผูท่ีเกษียณอายุราชการมีตําแหนงแคเจาพนักงานปาไมชํานาญงาน อายุ 50 กวา 
แตงชุดขาราชการ ขีดบนบาเทาเด็กบรรจุใหม 
    - พัฒนาระบบความกาวหนาในสายอาชีพอยางตอเนื่อง และจริงจัง 
    - กําหนดการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนทุกตําแหนงมีการเลื่อนไหล 
  3.2.2 ประเภทลูกจางประจํา / พนักงานราชการ 

    - การปรับระดับตําแหนงลูกจางประจําใหสูงข้ึน 
    - การสรางความกาวหนาของพนักงานราชการ 

  - การปรับเลื่อนตําแหนงจาก พนักงานราชการ เปนขาราชการ 
  - การปรับตําแหนงพนักงานราชการใหตรงกับวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีไดรับ 
  - การปรับพนักงานจางเหมา เปนพนักงานราชการ 
  - สนับสนนุใหลูกจาง TOR สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ท่ี 13 สาขา

นราธิวาส ปรับเปนพนักงานราชการหมดโดยไมตองคํานึงถึงการสอบ เพราะทุกวันนี้ ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
สนับสนุนเก่ียวกับ อวป. ปรับจางเหมาเปนพนักงานราชการ 
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ท้ังนี้ สามารถดูรายละเอียดขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ในเอกสารภาคผนวก ...... 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ภาคผนวก 



ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองค์กร 

 

2.ความพึงพอใจของท่านต่อความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของส่วนราชการที่ท่านสังกัดอยู่ 

 

ปัจจยัด้านความมัน่คงในงาน 

 
4.ความพึงพอใจของท่านต่อการที่ระบบราชการสามารถสร้างความม่ันคงในอาชีพให้ท่านในระยะยาว 

 

 

 

 



ปัจจยัด้านลกัษณะงาน 

 

6.ความพึงพอใจของท่านต่อการได้รับโอกาสในการใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ 

 

ปัจจยัด้านความสําเร็จในงาน 

 

8.ความพึงพอใจของท่านต่อความภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่

 

 

 

 



 

ปัจจยัด้านคณุภาพชีวิตในการทํางาน 

 

9.ความพึงพอใจของท่านต่อส่วนราชการที่ท่านสังกัดในการดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตของท่าน

 

10.ความพึงพอใจของท่านต่อความสมดุลระหว่างชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตัวของท่าน 

 

ปัจจยัด้านความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

11.ความพึงพอใจของท่านต่อความร่วมมือหรือช่วยเหลือกันในการทาํงานระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

 

12.ความพึงพอใจของท่านต่อการแลกเปล่ียนและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันในเพื่อนร่วมงาน 

 

 

 



ปัจจยัด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา 

13.ความพึงพอใจของท่านต่อความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาของผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่าน 

 

14.ความพึงพอใจของท่านต่อการที่ ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านให้โอกาสในการแสดงความคิดเหน็และร่วมตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ 

 

ปัจจยัด้านนโยบายและการบริหาร 

15.ความพึงพอใจของท่านต่อความชัดเจนในการส่ือสารนโยบายที่กาํหนดโดยผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่ท่านสังกัด

 

16.ความพึงพอใจของท่านต่อ การที่ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่ท่านสังกัดได้เปิดโอกาสให้มีการส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ  

เช่น การประชุม การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ อีเมล์ แอพพลิเคช่ันไลน์ เป็นต้น 

 



ปัจจยัด้านผลประโยชน์และคา่ตอบแทน 

17.ความพึงพอใจของท่านต่อเงินเดือนที่ท่านได้รับเม่ือเปรียบเทยีบกับลักษณะงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ 

 

18.ความพึงพอใจของท่านต่อ การได้ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการของหน่วยงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาของบุตร ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ เงนิสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจาํสาํนักงานในพืน้ที่พิเศษ เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรณีประสบอันตราย 

ขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 

 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 



 

ปัจจยัด้านการยอมรับระบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 

21.ความพึงพอใจของท่านต่อความชัดเจนของหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสาํหรับการเล่ือนขัน้เงนิเดือนประจาํปี 

 

22.ความพึงพอใจของท่านต่อวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานสาํหรับการเล่ือนขัน้เงินเดือนประจําปี 

 

 

 

 

 



ปัจจยัด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 

 

 

สว่นท่ี 3 คําถามประเมินความผกูพนั 

 



 

 

 

 

 



 

30.ท่านพยายามปรับปรุงการทาํงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ระบบราชการมีผลการดาํเนินงานที่ดีขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


