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คํานํา 

 

   กรมป่าไม้ ให้ความสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่

การสร้างและคงไว้ซ่ึงสภาพแวดล้อมของการทํางานที่ให้ผลการดําเนินการท่ีโดดเด่น และมุ่งไปสู่การ

สร้างความผูกพันของบุคลากรของส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนให้การจัดการทรัพยากรบุคคลสอดคล้อง
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ความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2560 ข้ึน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนเสริมสร้าง

ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ฉบับน้ี จะเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร

บุคคล เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรกรมป่าไม้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของกรมป่าไม้จนเกิดผลสูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

   ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ ๕  การมุ่ งเน้น

ทรัพยากรบุคคล เป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล การสร้าง

สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ก่อให้เกิดผลการดําเนินการที่ดี รวมทั้งการสร้างความผูกพัน และการ

พัฒนาบุคลากร เพ่ือนําศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของ

ส่วนราชการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

  กรมป่าไม้ จึงให้ความสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล  การปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มุ่ง

ไปสู่การสร้างและคงไว้ซ่ึงสภาพแวดล้อมของการทํางานที่ให้ผลการดําเนินการท่ีโดดเด่น และมุ่งไปสู่

การสร้างความผูกพันของบุคลากรของส่วนราชการ และเพ่ือเป็นการต่อเนื่องในการดําเนินการภายใต้

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564 โครงการ

สํารวจความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรในการทํางาน โดย

มอบหมายให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ร่วมกับทุกหน่วยงาน ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมป่าไม้จึง

ได้ดําเนินการสํารวจเพ่ือค้นหาปัจจัยความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ และนําผลการสํารวจดังกล่าว

มากําหนดปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ พร้อมทั้ง

จัดลําดับความพึงพอใจ และนําข้อมูลที่ได้มาประกอบการจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความ

ผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากสํานัก/กลุ่มในสังกัด

ร่วมพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมเข้าร่วมแผนดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรกรมป่าไม้มีความสุขกับการ

ทํางานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงข้ึน  

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้บุคลากรกรมป่าไม้ มีขวัญและกําลังใจที่ดี  

 2. เพื่อให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทาํงาน มุ่งพัฒนาตนเอง และงานในความรับผิดชอบให้ 

มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรกรมป่าไม้มีความพึงพอใจ มีความสุขในการทํางาน 

2. บุคลากรกรมป่าไม้ได้รับสวัสดิการที่กรมสามารถจัดหาให้ได้ 

3. บุคลากรป่าไม้มีความรัก ความผูกพันในองค์กร 
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บทที่ 2 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  หมวดท่ี ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

  HR 2 : ส่วนราชการมีการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย 

และสวัสดิภาพในการทํางานของบุคลากร มีการประเมินและปรับปรุงปัจจัยดังกล่าว 

ความหมาย 

 สภาพแวดล้อมในการทํางาน ครอบคลุมถึงด้านการปฏิบัติงาน สุขอนามัย ความ

ปลอดภัย การป้องกันภัยอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  

 ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุ

เป้าหมายตามพันธกิจ และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

 ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ดีข้ึน เช่น ด้านสุขภาพอนามัย มีการจัดบริการ

ตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี จัดกีฬา กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ด้านความปลอดภัย มีบันไดหนีไฟ 

ในอาคารสูง มีการแลกบัตรผ่านเข้าออกสําหรับบุคคลภายนอก ด้านการป้องกัน มีระบบป้องกัน

อัคคีภัย มีแผนการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน

การทํางาน มีการจัดสถานที่ทํางานให้สะอาด มีอากาศถ่ายเท แสงสว่างเพียงพอ ปรับภูมิทัศน์

สวนหย่อม ด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยและใช้งานได้ตลอดเวลา 

เป็นต้น 

นอกจากนี้ควรดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงาน หรืออาจกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายเพ่ือทบทวนการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สําหรับการจัดระบบการสนับสนุนบุคลากรในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ และการบริการ

ที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร โดยแนวทางในการสนับสนุนบุคลากร เช่น การให้คําปรึกษา 

กิจกรรมสันทนาการหรืองานประเพณีต่างๆ การให้การศึกษานอกเหนือจากงานในหน้าที่ การดูแลบุตร

ของบุคลากรในช่ัวโมงทํางาน การสับเปล่ียนหมุนเวียนงานในหน้าที่หรือการแบ่งงานกันทํา การอนุญาต

ให้ลาหยุดกรณีพิเศษเพ่ือรับผิดชอบครอบครัวหรือเพ่ือบริการชุมชน การฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย

ในที่พักอาศัย เวลาและสถานที่การทํางานแบบยืดหยุ่น การช่วยให้บุคลากรหางานใหม่เมื่อถูกเลิกจ้าง 

สวัสดิการหลังเกษียณอายุ การขยายเวลาครอบคลุมในการรักษาพยาบาล เป็นต้น 

นอกจากระเบียบสวัสดิการกลางที่กําหนดไว้ ส่วนราชการควรมีการสํารวจความ

ต้องการของบุคลากรในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ การบริการเพ่ิมเติม เช่น ช่ัวโมงการทํางานที่ยืดหยุ่น 

การจัดบริการรถรับส่ง กิจกรรมการเรียนรู้ การให้ความรู้นอกเหนือจากงานในหน้าที่ การสับเปล่ียน

หมุนเวียนงานในหน้าที่หรือการแบ่งงานกันทํา เป็นต้น และนํามากําหนดเป็นนโยบายจดัระบบสวัสดิการ 

การให้บริการรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมของการทํางานให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
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แต่ละระดับแต่ประเภท รวมทั้งดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อสวัสดิการ บริการต่างๆ ที่จัดให้ เพ่ือ

ทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป  

ส่วนราชการควรให้ความสําคัญในเรื่องสภาพแวดล้อมในการทํางาน บรรยากาศที่

สนับสนุนการทํางานของบุคลากร และวิธีการประเมินเพื่อปรับปรุงปัจจัยความพึงพอใจของบุคลากร 

เพ่ือสนับสนุนความผาสุก ความพึงพอใจและการจูงใจของบุคลากรทุกคน โดยคํานึงถึงความต้องที่

หลากหลายของบุคลากร รวมถึงความสามารถขององค์การในการรับมือภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ เพ่ือ

ปกป้องบุคลากรและสถานที่ทํางานให้ปลอดภัย 

ทั้งนี้ การพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านสุขภาพความปลอดภัย และ

สวัสดิภาพในการทํางานของบุคลากร ควรคํานึงถึงความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทํางานทําให้ 

ผลิตภาพเพ่ิมข้ึน ด้วยการขจัดอุปสรรคที่กีดขวางคนพิการ เพ่ือให้ทํางานได้ตามศักยภาพของตน 

สถานที่ทํางานที่มีความพร้อมต้องสามารถเข้าถึงได้ท้ังทางกายภาพ เทคโนโลยี และทัศนคติ 

เครื่องมือการบริหารจัดการ 

1. การใช้แบบสํารวจเรื่องสภ าพแวดล้อม ในการทํางาน ซ่ึงอาจเป็น ส่วนหนึ่งของ

การศึกษาความพึงพอใจหรือความผูกพันของบุคลากร 

2.การจัดทํา Focus Group เพื ่อ ค้น ห าป ร ะ เด็น ปัญ ห า ที่ก ลุ่ม บุคลากรต้องการ 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในการทํางานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

แนวทางการปฏิบัติที่ดี 

1. ผู้บริหารระดับสูงนําข้อมูลที่เป็นประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย ความ

ปลอดภัย การป้องกันภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานมาวิเคราะห์สาเหตุ ออกแบบ และจัดการ

สภาพแวดล้อมของการทํางานให้เหมาะสมสําหรับทุกกลุ่มของบุคลากร 

2. การสร้างให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย รวมถึงมีส่วน

ร่วมในการทบทวนประเด็ดต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องสุขอนามัย ความปลอดภัยการป้องกันภัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

3. ผู้บริหารของส่วนราชการควรคํานึงถึงการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน

ได้แก่ 1) คุณภาพชีวิตส่ิงแวดล้อมและความสะดวก 2) สวัสดิการในการทํางานและนอกเหนือจากการ

ทํางาน และ 3) การได้รับการยอมรบัและคุณค่า 

  HR 3 : ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร มีวิธีการและตัววัดทีใ่ช้ในการ

ประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของบุคลากร 

ความหมาย 

 “ความผูกพันของบุคลากร” หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้าน

ความรู้สึกและสติปัญญาเพ่ือให้งาน พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของส่วนราชการบรรลุ ส่วนราชการที่มี
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ระดับความผูกพันของบุคลากรสูงแสดงให้เห็นเด่นชัดด้วยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี ซ่ึงทําให้

บุคลากรมีแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลัง เพ่ือผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

และความสําเร็จของราชการ 

 บุคลากรในส่วนราชการรู้สึกผูกพัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เมื่อได้รับการ

สนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงานและที่ทํางาน ประโยชน์ของความผูกพันของบุคลากร คือ ทําให้เกิดความ

ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ร่วมกันปฏิบัติงาน การส่ือสารที่ ดี 

การแลกเปล่ียนข้อมูลมีความคล่องตัว การให้อํานาจในการตัดสินใจและความรับผิดชอบต่อผล 

การดําเนินงาน ปัจจัยแห่งความสําเร็จที่จะนํามาซ่ึงความผูกพัน รวมถึงการฝึกอบรมและการพัฒนา

ความก้าวหน้าในงาน ระบบการยกย่องชมเชยและระบบการให้รางวัลที่มีประสิทธิผล โอกาสและการ

ดูแลเท่าเทียมกันและการมีมิตรไมตรีกับครอบครัวของบุคลากร 

ปัจจัยของความผูกพันของบุคลากร แม้ว่าความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนและการเพ่ิม

ค่าตอบแทนจะมีความสําคัญ แต่สองปัจจัยดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะทําให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความ

ผูกพันกับส่วนราชการและสร้างผลงานที่โดนเด่น ตัวอย่างของปัจจัยอ่ืนที่ควรนํามาพิจารณา เช่น 

 - การแก้ไขปัญหาและข้อร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิผล 

 - โอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ 

 - บรรยากาศในการทํางานและการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 

 - สถานที่ทํางานที่ปลอดภัยและมีการป้องกัน 

 - ภาระงานที่เหมาะสมและมีความท้าทาย 

 - การส่ือสาร ความร่วมมือ และการทํางานที่เปน็ทีมและมีประสิทธิผล 

 - ระดับของการได้รับมอบอํานาจในการตัดสินใจ 

 - ความมั่นคงของงาน 

 - การตระหนกัถึงความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มบุคลากรทีห่ลากหลาย 

 - การสนับสนนุของส่วนราชการในการให้บรกิารแก่ผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

เครื่องมือการบริหารจัดการ 

 1. การสํารวจความผาสุกและความ ผูก พันของบุคลากร  (Employee 

Engagement Survey)  

 2. การจัดทํา Focus group เพ่ือสอบถามความต้องการ/ค้นหาปัจจัยสนับสนุน

สร้างความผูกพัน 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

 องค์การที่มีแนวปฏิบัติที่ ดีด้านการสร้างความผูกพันของบุคลากรควรมี 

การดําเนินการ ดังนี้ 
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 1. การประเมินความผูกพันอาจดําเนินได้ ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ โดยอาจมีกระบวนการที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มบุคลากร 

 2. ผลการวิเคราะห์ความผูกพันควรมีความเ ชื่อมโยงกับการวางแผนการ

บริหารทรัพยากรมีวิธีการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมในการส่ือสารที่เปิดกว้าง 

 3. การพัฒนาระบบงานเพ่ือเพ่ือเสริมสร้างผลการทํางานที่ดีและบุคลากรมี

ความผูกพัน 

 4. การกําหนดตัวชี้วัดด้านความผูกพันที่หลากหลายและครอบคลุมทุกระดับ 

 5. การออกแบบระบบประเมินความผูกพันที่มีลักษณะ Real Time บนเว็บไซต์ 

เพ่ือใช้ประเมินระดับความผูกพันและสํารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร ทั้งในภาพรวม

ระดับส่วนราชการ และระดับหน่วยงาน เพ่ือนําข้อมูลไป ใช้ ในการตัด สินใจ ปรับปรุงพัฒนา แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และใช้เป็นช่องทางการส่ือสารกับผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างความผูกพันให้

เกิดข้ึน 

ตัวอย่างวิธี ที่จ ะทํา ให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์การ  (ที่มา : Business Law & 

Human Resources Variety Vol.10 No.109 January 2012 : Employee Engagement , p.96-97) เช่น 

 - การปรับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เอ้ือต่อการทํางานมีอุปกรณ์ที่พอเหมาะและ

เหมาะสม 

 - การปรับเวลาการทํางานให้บุคลากรเกิดสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและ

ชีวิตส่วนตัว เช่น ใช้ Flexi-Time ในองค์การสมัยใหม่หรือองค์การที่มีลักษณะงานหลากหลาย บุคลากร

ไม่จําเป็นต้องเข้า-เลิกงานพร้อมกัน แต่วัดกันที่ผลงาน 

 - การทําให้งานเปน็เรื่องท้าทาย ให้โอกาสบุคลากรได้คิดและเสนอวิธีการใหม่ ๆ 

 - การทํา Career Path ให้บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรทราบว่าเมื่อทํางานสําเร็จ

แล้ว จะมีโอกาสเติบโตหรือขยับขยายไปทําอะไรบ้าง เพราะชีวิตต้องก้าวต่อไป ไม่ใช่หยุดอยู่กับที่ 

 - การทํา lncentive Package ให้บุคลากรเพื่อให้บุคลากรทํางานแข่งกับ

ตนเอง  จะได้ทราบว่าสามารถกําหนดรายได้ให้ตนเองได้ แต่การกําหนดเกณฑ์ต้องชัดเจน ท้าทาย และมีโอกาส

สําเร็จได้ 

 - การสร้างภาพลักษณ์องค์การ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในองค์การ

ของตนเอง สามารถสื่อสารกับเพ่ือน ๆ ในองค์การอ่ืนได้  

 

 

 

 

2. ทฤษฎีการจูงใจและธํารงรักษา ของ Herzberg 
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Herzberg ศึกษาถึงเรื่องราวการจูงใจ โดยเสนอว่า ปัจจัย 2 อย่างที่มีผลต่อการจูงใจ

พนักงานให้ทํางาน คือ 

1. Hygiene Factors หรือเรียกว่าปัจจัยอนามัย ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ต้องมีในการทํางาน 

ถ้าขาดส่วนน้ีไป จะมีปัญหากับพนักงาน แต่ปัจจัยอนามัยน้ีไม่ได้เป็นปัจจัยที่จูงใจให้พนักงานอยาก

ทํางานโดยตรง ประกอบด้วย 

1.1 เงินเดือนและสวัสดิการ (Salary and Benefits) 

1.2 การบังคับบัญชา (Supervision) 

1.3 สภาพการทํางาน (Work Condition) 

1.4 สถานภาพในการทํางาน (Status) 

1.5 ความมั่นคงในการทํางาน (Security) 

1.6 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Relations) 

1.7 นโยบายต่าง ๆ ในการทํางาน (Policy) 

2. Motivator Factors เป็นปัจจัยที่สามารถจูงใจพนักงานให้อยากทํางานได้ ซ่ึงปัจจัย เหล่าน้ี 

ประกอบไปด้วย 

2.1 ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) 

2.2 การได้รับความสําคัญ (Recognition) 

2.3 ความรับผิดชอบในงานที่ท้าทาย (Responsibility) 

2.4 ความน่าสนใจในของงาน (Task Interest) 

2.5 การเจริญเติบโตในการทํางาน (Growth) 

3. ทฤษฏีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ของ Porter และ Smith  

  Porter และ Smith (อ้างในเบญจมาภรณ์ นวลิมป์,2546) กล่าวว่า ความผูกพันต่อ

องค์กรมีความหมายใน 3 ลักษณะ คือ 

1. ความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร เป็น

ลักษณะของบุคคลที่มีความเช่ือด้านทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร มีความผูกพันอย่างแท้จริงต่อค่านิยม

และเป้าหมายขององค์กร พร้อมสนับสนุนกิจการขององค์กร ซ่ึงเป็นเป้าหมายของตนด้วยมีความเช่ือว่า

องค์กรนี้ เป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่ตนเองจะทํางานด้วย ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์กร เป็น

ลักษณะที่บุคลากรเต็มใจที่จะเสียสละอุทิศตน พยายามทํางานเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์กรประสบ

ความสําเร็จบรรลุเป้าหมาย เกิดผลประโยชน์ต่อองค์กรและมีความห่วงใยต่อความเป็นไปขององค์กร 

3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร เป็น

ลักษณะที่บุคลากรแสดงความต้องการ และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองค์กรนี้ตลอดไป มีความจงรักภักดี
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ต่อองค์กร มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์กร และพร้อมที่จะบอกกับคนอ่ืนว่า ตนเป็น

สมาชิกขององค์กร รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนับสนุนและสร้างสรรค์องค์กรให้ดียิ่งข้ึน 

4. การแบ่งกลุ่มคน (Generational) 

Categories Baby Boomers Generation X Generation Y 

1. ค่านิยมในการ

ทํางาน  

 

• งานมาก่อน  

• ประสิทธิภาพ,คุณภาพ  

• แสวงหาความสําเร็จในชีวิต  

• เริ่มกระด้างกระเดื่องกับผู้มี

อํานาจ  

• ช่างสงสัย  

• เน้นความเปน็ระบบ และ

ทิศทางที่ชัดเจน  

• ตนคือที่พ่ึงแห่งตน  

• ด้ือ เช่ือมั่นในตนเอง  

• เบื่อง่าย ชอบความท้าทาย  

• มุ่งเป้าหมาย  

• ทาหลายอย่าง  

2. ค่านิยามของ

การทํางาน  

• การผจญภัยที่ตืน่เต้น  • ความท้าทายที่ยุ่งยาก  

• สัญญา (Contract)  

• เครื่องมือทีจ่ะช่วยเติมเตม็

เป้าหมายบางอย่าง  

3. สไตล์การ

ทํางาน  

 

• ทํางานหนกั  

• ชอบอ้างหลักการ  

• ประชาธิปไตย แต่ไม่ค่อยฟัง  

• เน้นความเปน็ระบบ  

• หาเครื่องมือใหม ่ๆ มา

ช่วยในการบริหารจัดการ  

• มีสไตล์เปน็ของตนเอง  

• ใช้เทคโนโลยี  

• ทุกอย่างง่ายแค่เอ้ือม

สัมผัส  

4. การส่ือสาร  

 

• การพูดคุย  
 

• ต่อสายถึงกนั  

 

• E-mail / Voice Mail  

 

5. ข้อความที่

กระตุ้นกําลังใจใน

การทํางาน  

 

• คุณคือคนทีเ่ราต้องการ  

• คุณมีค่าสําหรับเรามาก  

• ลุยไปตามแบบของคุณเลย  

• ไม่ต้องพะวงกับ

กฎระเบียบนกั  

คุณจะได้ทํางานกับเพื่อน

ร่วมงานที่เจ๋ง ช่างคิด  

ช่าง สร้างสรรค์  

 

6. รางวัล  

 

• การได้รบัการกล่าวขวัญถึง  

 

• ความมีอิสระในการ

ทํางาน  

 

• การได้รบัมอบหมายงาน 

ที่สําคัญ  

 

7. ชีวิตการทาํงาน

และครอบครวั  

 

• งานคือเงิน เงินคืองาน 

บันดาลสุข  

• งานคือชีวิต  

• ความสมดุลของงาน และ 

ครอบครัว  

 

ชีวิตที่สมดุล งาน และเล่น  

 

(ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคล นิสากร วรจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล 

ชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักงาน ก.พ.) 
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน 12 ด้าน 

ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทํางาน ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ 

จํานวน 7 ด้าน ดังนี้ 

1. นโยบายและการบริหารงานขององค์กร 

2. สภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

3. การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 

4. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

5. เงินเดือนและสวัสดิการ 

6. ความมัน่คงในการทํางาน 

7. ชีวิตส่วนตวั 

 

จํานวน 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ความสําเรจ็ในการทํางาน 

2. การได้รับการยอมรบั 

3. ลักษณะงานที่ทํา 

4. ความรบัผิดชอบในงาน 

5. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

 

ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทํางาน เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมในการ

ทํางานและเป็นปัจจัยที่จะสามารถป้องกันการเกิดความไม่พึงพอใจในการทํางาน ได้แก่ นโยบายและ

การบริหารงาน การให้ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน 

สภาพแวดล้อมในการทํางานครอบคลุมด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย อุปกรณ์การ

ปฏิบัติงาน การพัฒนา/ฝึกอบรม การบริการและสวัสดิการ การติดต่อส่ือสาร ความมั่นคงในงาน และ

การให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน 

ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ เป็นปัจจัยที่จะนาไปสู่ความพึงพอใจในการทํางาน ได้แก่ 

ความสําเร็จของงาน ลักษณะของงาน การยกย่องชมเชยหรือการยอมรับปริมาณงานที่รับผิดชอบ การ

กระจายอํานาจการตัดสินใจ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
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บทที่ 3 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   

  แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ เป็นการดําเนินการ

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการ

มุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่

ก่อให้เกิดผลการดําเนินการที่ดี รวมทั้งการสร้างความผูกพัน และการพัฒนาบุคลากร เพื่อนําศักยภาพ

ของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต  

   ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพประสิทธิผล บุคลากรมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ซ่ึงจะส่งผลให้

บุคลากรมีความพึงพอใจ และเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงของ

องค์กร มีความพยายามทุ่มเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย มีจิตสํานึกใน

การช่วยเหลือองค์กรเมื่อมีปัญหาทําให้องค์กรมีความยั่งยืน กรมป่าไม้จึงจัดทําแผนเสริมสร้างความ

ผาสุกและผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประชําปี พ.ศ. 2560 ภายใต้กรอบการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาองค์การประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดผู้รับผิดชอบ 

         โดยแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากร

กรมป่าไม้ ตามคําส่ังกรมป่าไม้ ที่ 636/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยรอง

อธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้กํากับดูแลสํานักบริหารกลาง) เป็นประธานคณะทํางาน โดยมีผู้เกี่ยวข้องด้าน

ทรัพยากรบุคคลของสํานัก/กลุ่ม ร่วมเป็นคณะทํางาน มีผู้อํานวยการสํานักบริหารกลางเป็นเลขานุการ 

กําหนดอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ พร้อมแจ้งเวียนให้คณะทํางานฯ และทุกหน่วยงานทราบ 

ขั้นตอนที่ 2 สํารวจปัจจัยเสริมความผูกพันของบุคลากร 

 2.1 จัดทําหนังสือขอความร่วมมือให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ร่วมกันพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

เพื่อนําไปใช้ประกอบในการจัดทําแบบสํารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ต่อไป       

 2.2 จัดการประชุมคณะทํางานฯ ร่วมพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร

กรมป่าไม้ เพื่อกําหนดแบบสํารวจและข้อคําถามปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้  
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ขั้นตอนที่ 3 ประมวลและวิเคราะห์ปัจจัยเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร 

 3.1 ดําเนินการสํารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ โดยใช้วิธี

สํารวจแบบออนไลน์ 

 3.2 วิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อม

จัดลําดับความสําคัญ นําข้อมูลที่ได้มากําหนดปัจจัยของความผูกพันของบุคลากร เพ่ือจัดทําแผน

เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ โดยเลือกปัจจัยที่มีผลกระทบสูงต่อ

องค์กรมาดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 4 จัดทําร่างแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

  4.1 ดําเนินการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนเสริมสร้างความ

ผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้  ประจําปี พ.ศ. 2560 เพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมคณะทํางานฯ 

   4.2 ประชุมคณะทํางานฯ ระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดและจัดทําแผนแผนเสริมสร้าง

ความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําป ีพ.ศ. 2560 

ขั้นตอนที่ 5 นําเสนอแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ให้ผู้บริหาร

พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ และส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบและใช้

เป็นแนวทางการดําเนินการตามแผนต่อไป  

ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการตามแผนฯ และติดตามผลให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด  

ขั้นตอนที่ 7 สรุป ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ และรายงานกรมต่อไป 
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 บทที่ 4 

ผลการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมลู 

เพ่ือจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

 สํานักบริหารกลางในฐานะเลขานุการคณะทํางานฯ ดําเนินการสํารวจปัจจัยที่มีผลต่อ

ความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ โดยใช้วิธีสํารวจแบบออนไลน์ วิเคราะห์และประมวลผลการสํารวจ 

เพื่อจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ดังนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงาน 

  ใช้การสํารวจผ่านระบบออนไลน์  

กลุ่มเป้าหมายในการสํารวจ 

  คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ซ่ึง

มีจํานวนทั้งส้ิน 9,500 คน (ข้อมูลจากระบบ DPIS ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560) คือ ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ที่มีหน่วยงานปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการ

กําหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ Yamane’s ดังสูตร 

2Ne1

N
n 




 

  

 โดย n  =    จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง 

  N  =    จํานวนรวมทั้งหมดของบุคลากรที่ใช้ในการศึกษา 

  e  =    ค่าความผิดพลาดที่ยอมรบัได้ (ในการศึกษาทีก่ําหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05) 
 

 

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดที่ ใช้ในการสํารวจครั้งน้ี คือ ข้าราชการ 328 คน 

ลูกจ้างประจํา 315 คน และพนักงานราชการ 376 คน รวมท้ังส้ิน 1,019 คน โดยแบบสํารวจปัจจัย

ที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ที่มีต่อองค์กร ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 

ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการทํางาน 

หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ระเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมป่าไม้ และหน้าที่ความรับผิดชอบ รวม 7 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 ข้อคําถามประเมินปัจจัยทีม่ีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ เปน็

แบบมาตรวัด (Rating Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ใน 12 ด้าน ได้แก่ 
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   1. ด้านนโยบายและการบริหารขององค์การ 

   2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

   3. ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 

   4. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

   5. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 

   6. ด้านความมัน่คงในการทํางาน 

   7. ด้านชีวิตส่วนตัว 

   8. ด้านความสําเร็จในการทํางาน 

   9. ด้านการได้รับการยอมรับ 

  10. ด้านลักษณะงานที่ทํา 

  11. ด้านความรบัผิดชอบในปัจจุบนั 

  12. ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

 ส่วนที่ 3 คําถามปลายเปดิ เพ่ือแสดงความคิดเห็นและข้อเนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงเป็นการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลนาเสนอข้อมูลและคํานวณ ค่าสถิติเบื้องต้นประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ 

และค่าเฉลี่ย 

  เกณฑ์การแบ่งระดับความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 

   คะแนน 1 = น้อยที่สุด 

   คะแนน 2 = น้อย 

   คะแนน 3 = ปานกลาง 

   คะแนน 4 = มาก 

   คะแนน 5 = มากที่สุด 

 เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียในการแบ่งช่วงช้ันความพึงพอใจ คือ 

   ความพึงพอใจเฉล่ียระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

   ความพึงพอใจเฉล่ียระหว่าง 3.41 - 4.20  หมายถึง มาก 

   ความพึงพอใจเฉล่ียระหว่าง 2.61 - 3.40  หมายถึง ปานกลาง 

   ความพึงพอใจเฉล่ียระหว่าง 1.81 - 2.60  หมายถึง น้อย 

   ความพึงพอใจเฉล่ียระหว่าง 1.00 - 1.80  หมายถึง น้อยที่สุด 
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 การแปลความหมายของช่วงคะแนนกับระดับการพัฒนา 

 ช่วงคะแนน ๑.๐๐ – 2.60 หมายถึง พึงพอใจน้อย ต้องการให้ปรบัปรุง 

  ช่วงคะแนน 2.61 – 4.20 หมายถึง พึงพอใจปานกลางถึงมาก แต่ยังสามารถ 

      ปรบัปรุง/พัฒนา เพ่ือให้บคุลากรมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 

   ช่วงคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง พึงพอใจอย่างยิง่ เนื่องจากมีการดําเนินการ 

      /พัฒนาในระดับทีน่่าพอใจ แต่ยังไม่ส่งผลกระทบ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ดําเนินการสํารวจความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําป ีพ.ศ. 2560 ผ่านระบบ

ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 กลุ่มเป้าหมายที่ดําเนินการ

สํารวจ คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ 

จํานวนทั้งส้ิน 1,019 คน โดยมีผู้ผู้ตอบแบบสํารวจออนไลน์จํานวน 1,049 คน จําแนกเป็นข้าราชการ 

356 คน ลูกจ้างประจํา 201 คน และพนักงานราชการ 492 คน สรุปผลการสํารวจ ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

ลําดับที่ ข้อมูลบุคคล จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 

หญิง 

530 

519 

50.50 

49.50 

  1,049 100.00 

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 ี

340 

459 

250 

32.40 

43.80 

23.80 

  1,049 100.00 

3. วุฒิการศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตร ี

สูงกว่าปริญญาตรี 

322 

584 

143 

30.70 

55.70 

13.60 

  1,049 100.00 
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

ลําดับที่ ข้อมูลบุคคล จํานวน ร้อยละ 

4. สถานภาพการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าราชการ ชํานาการพิเศษ              38 

              ชํานาญการ                 102 

              ปฏิบัติการ                    82 

              อาวุโส                         22 

              ชํานาญงาน                   13 

              ปฏิบัติงาน                     99 

ลูกจ้างประจํา 

พนักงานราชการ 

356 

 

 

 

 

 

201 

492 

32.90 

 

 

 

 

 

19.20 

46.90 

  1,049 100.00 

5. หน่วยปฏิบัติงาน ส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค 

418 

631 

39.85 

30.15 

  1,049 100.00 

6. ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน

ในกรมป่าไม้ (เกิน 6 เดือน 

ปัดเปน็ 1 ป)ี 

 

5 ปี หรือต่ํากว่า 

6 – 10 ป ี

11 – 15 ป ี

16 – 20 ป ี

21 – 25 ป ี

มากกว่า 25 ปีข้ึนไป 

197 

209 

157 

97 

119 

270 

18.80 

19.90 

15.00 

9.20 

11.40 

25.70 

  1,049 100.00 

7.หน้าที่ความรับผิดชอบ

ในปัจจบุนั 

ผู้บริหาร (อํานวยการสูง) 

ผู้อํานวยการส่วน/หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/

หัวหน้างาน 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน 

6 

229 

 

814 

0.60 

21.80 

 

77.60 

  1,049 100.00 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการแสดงข้อมูลส่วนบุคลากรของผู้ตอบแบบ

สํารวจ จํานวน 1,049 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง มีสัดส่วนคิด

เป็นร้อยละ 50.50 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.50 เป็นข้าราชการ ร้อยละ 32.90 

ลูกจ้างประจํา ร้อยละ 19.20 และพนักงานราชการ ร้อยละ 46.90 โดยร้อยละ 39.85 เป็น

ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง ร้อยละ 64.25 เป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค  

  ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสํารวจ อยู่ในช่วงอายุ 36-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.80 อายุ 51-60 ป ี

คิดเป็นร้อยละ 32.40 และ อายุ 18-38 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.80 โดยส่วนมากมีระดับการศึกษา

อยู่ที่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.70 มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมป่าไม้มากกว่า 25 ปีข้ึนไป

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.70  และผู้ตอบแบบสํารวจมากที่สุดเป็นระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน คิดเป็น

ร้อยละ 77.60 

ส่วนที่ 2 ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของปจัจัยที่เกี่ยวข้องกบัการทํางาน 12 ด้าน 

ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านบรรยากาศในการทํางาน 3.72 0.675 มาก 

1. ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร 3.67 0.791 มาก 

1. กรมมีการกําหนดวิสัยทศัน์ พันธกิจ ยทุธศาสตร์ 

นโยบาย ทีม่ีความชัดเจนและเหมาะสม 

3.83 0.877 มาก 

2. กรมมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ นโยบาย อย่างชัดเจน 

3.70 0.899 มาก 

3. หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ สายการบังคับ

บัญชาและมีการมอบอํานาจที่เหมาะสม ชัดเจน 

3.72 0.948 มาก 

4. กรมมีกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิงานที่เปน็ธรรมและเอ้ือ

ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3.60 0.995 มาก 

5. ท่านได้รับการสื่อสารทีท่ันเวลาชัดเจน เมื่อเกิดการ

เปล่ียนแปลงในหน่วยงาน 

3.51 0.962 มาก 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.30 0.899 ปานกลาง 

6. สภาพแวดล้อมในหน่วยงานเอ้ืออํานวยต่อการทํางาน 

เช่น ไม่มีกล่ิน เสียง รบกวน แสงเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้

สะดวก 

3.53 1.100 มาก 
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ส่วนที่ 2 (ตอ่)  

ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

7. สถานที่ทาํงานเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และมีพื้นที่

เพียงพอต่อการทํางาน 

3.43 1.143 มาก 

8. ท่านรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตการทํางาน 3.57 1.010 มาก 

9. อุปกรณ์/เครื่องมือสําหรับการทํางานมีคุณภาพ 

เหมาะสม และเพียงพอต่อการทํางาน 

3.05 1.117 ปานกลาง 

10. หน่วยงานของท่านมีมาตรการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในทีท่ํางาน เช่น มีมาตรการรักษาความปลอดภัย 

การแลกบตัรเข้า-ออก สําหรับบุคคลภายนอก การจัดให้มี

ทางหนีไฟ เปน็ต้น 

2.93 1.145 ปานกลาง 

3. ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 3.74 0.922 มาก 

11. ผู้บังคับบัญชาได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ 

อย่างชัดเจน 

3.74 0.927 มาก 

12. ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศเปน็กันเองกับบุคลากร

และสามารถปรึกษาหารือได้ 

3.83 1.010 มาก 

13. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความเปน็กลาง และรับฟัง

ข้อคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.73 1.018 มาก 

14. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีวิธีการแก้ไขปัญหาและความ

ขัดแย้งในหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

3.63 1.035 มาก 

4.ด้านความสัมพันธก์ับเพื่อนร่วมงาน    4.00 0.767 มาก 

15. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 3.84 0.945 มาก 

16. หน่วยงานท่าน สนับสนุน และส่งเสริมให้บคุลากร ได้มี

โอกาสทํางานร่วมกนั 

3.83 0.937 มาก 

17. ท่านและเพื่อนร่วมงานของท่านคอยดูแลทุกข์สุขซ่ึงกัน

และกัน 

3.96 0.908 มาก 

18. ท่านมีความความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน 4.17 0.822 มาก 

19. ท่านสามารถทํางานกบัเพ่ือนร่วมงานได้อย่างราบรื่น 4.19 0.808 มาก 
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ส่วนที่ 2 (ตอ่) 

ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

5. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 3.45 0.851 มาก 

20. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เปน็ธรรม เหมาะสม กับ

ความสามารถและปริมาณงาน 

3.67 0.985 มาก 

21. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานทีเ่ปน็ธรรม 3.73 1.010 มาก 

22. ท่านไดรบัการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลือ่น

เงินเดือนอย่างเปน็ธรรม 

3.69 1.009 มาก 

23. ท่านได้รบัการจัดสรรสวัสดิการนอกเหนือทีร่ัฐจดัสรร

ให ้เช่น สถานที่ออกกําลังกาย เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าทีก่รณี

ประสบอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่ เปน็ต้น 

3.06 1.096 ปานกลาง 

24. หน่วยงานมีการดูแลเรือ่งสุขภาพของท่านอย่าง

สม่ําเสมอ เช่น การตรวจสุขภาพประจําป ีเป็นต้น 

3.09 1.210 ปานกลาง 

6. ด้านความม่ันคงในการทํางาน 3.88 0.864 มาก 

25. ท่านรู้สึกมีความม่ันคงในอาชีพ 3.92 0.997 มาก 

26. ท่านรู้สึกว่าหน่วยงานของท่านมีความม่ันคง 4.02 0.934 มาก 

27. ท่านรู้สึกว่าตําแหน่งที่ท่านปฏิบัติงานมีความมัน่คง 3.84 0.972 มาก 

28. ท่านรู้สึกว่างานที่ได้รบัมอบหมายมีส่วนสนบัสนนุใน

ความก้าวหน้า 

3.74 0.969 มาก 

7. ด้านชีวิตส่วนตัว 4.00 0.787 มาก 

29. ท่านสามารถแบ่งเวลาในการทํางาน เวลาส่วนตัว และ

สังคมได้อย่างเหมาะสม 

3.99 0.849 มาก 

30. ท่านสามารถทํางานโดยไม่เปน็อุปสรรคต่อการดําเนิน

ชีวิตครอบครวั 

4.03 0.868 มาก 

31. ท่านสามารถเดินทางมาทํางานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 3.99 1.012 มาก 
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ส่วนที่ 2  (ตอ่) 

ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านแรงจูงใจในการทํางาน 3.76 0.690 มาก 

8. ด้านความสําเร็จในการทํางาน 3.96 0.712 มาก 

32. ท่านเห็นผลสําเร็จของงานทีท่่านทําอย่างชัดเจน 3.97 0.814 มาก 

33. ท่านมีส่วนร่วมในการทํางานให้สําเร็จลุล่วงตาม

เป้าหมายของหน่วยงาน 

4.07 0.780 มาก 

34. ท่านได้รับมอบอํานาจในการตัดสินใจ เพื่อความสําเร็จ

ของงาน 

3.77 0.877 มาก 

35. ท่านมีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนา

เพิ่มข้ึนจากการทํางาน 

4.02 0.833 มาก 

9. ด้านการได้รับการยอมรับ 3.68 0.781 มาก 

36. ท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบญัชาและเพื่อน

ร่วมงาน 

3.98 0.767 มาก 

37. ท่านได้รบัโอกาสที่เท่าเทียมกันในการทํางาน 3.86 0.834 มาก 

38. กรมมีมาตรฐานในการให้รางวัลและยกย่องบุคลากร

อย่างเหมาะสม 

3.44 1.013 มาก 

39. กรมสนบัสนนุ ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากรที่

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.43 1.030 มาก 

10. ด้านลักษณะงานที่ทํา 3.90 0.779 มาก 

40. ท่านได้รบัมอบหมายงานทีต่รงกบัความรู้ความสามารถ 3.87 0.848 มาก 

41. ท่านได้รบัโอกาสในการทํางานที่เหมาะสมและท้าทาย 3.87 0.831 มาก 

42. ท่านได้ใช้ความรู้ ทักษะ ทีห่ลากหลายในการปฏิบตัิงาน

ให้ประสบผลสําเร็จ 

3.95 0.848 มาก 

 

 

 

 

 



19 
 

ส่วนที่ 2  (ตอ่) 

ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

11. ความรบัผิดชอบในงาน 3.71 0.752 มาก 

43. หน่วยงานมีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ

บุคลากรอย่างชัดเจน 

3.72 0.874 มาก 

44. งานทีท่่านรบัผิดชอบ เป็นงานที่มีความสําคัญ 4.03 0.839 มาก 

45. ท่านได้รับโอกาสและมีส่วนร่วมในการกําหนดขอบเขต

ของงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

3.74 0.908 มาก 

46. หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรอัตราที่เหมาะสมกับ

ปริมาณงาน 

3.33 1.055 ปานกลาง 

12. ความกา้วหน้าในหน้าที่การงาน 3.56 0.910 มาก 

47. ท่านได้รบัการสนบัสนนุให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่ง

หน้าทีก่ารงาน 

3.51 1.007 มาก 

48. ท่านได้รบัโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

และทักษะที่จาํเป็นในการปฏิบัติงาน 

3.68 0.946 มาก 

49. ท่านได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพือ่

เตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ตําแหน่งที่สูง 

3.49 1.019 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.74 0.657 มาก 

จากผลการวิเคราะห์ตามตารางส่วนที่ 2 ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ดังนี้ 

  1. ความพึงพอใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ พบว่า 

ภาพรวมบุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) ดังนี้ 

  - ด้านบรรยากาศในการทํางาน ภาพรวมบุคลากรกรมป่าไม้มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจัยที่มีความพึงพอใจสูงสุด 2 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน

ร่วมงาน และด้านชีวิตส่วนตัว (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมา คือ ด้านความมั่นคงในการทํางาน (ค่าเฉล่ีย 

3.88) ส่วนปัจจัยที่มีความพึงพอใจน้อยสุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ค่าเฉลี่ย 3.30) 

  - ด้านแรงจูงใจในการทํางาน ภาพรวมบุคลากรกรมป่าไม้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย 3.76) โดยปัจจัยที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านความสําเร็จในการทํางาน (ค่าเฉลี่ย 

3.96) รองลงมา ด้านลักษณะงานที่ทํา (ค่าเฉลี่ย 3.90) ส่วนปัจจัยที่มีความพึงพอใจน้อยสุด คือ ด้าน 

ความก้าวหน้าในหน้าที่การทํางาน (ค่าเฉลี่ย 3.56) 
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  2. การจัดลําดับความสําคัญปัจจัยทีม่ีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรกรมป่าไม้  

เมื่อพิจารณาปัจจัยรายข้อ จํานวน 49 ข้อ โดยจัดลําดับค่าเฉล่ียจากน้อยไปหามาก ดังน้ี 

ลําดับที่ ปัจจัยรายข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความ 

พึงพอใจ 

1 หน่วยงานของท่านมีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในที่ทํางาน 

เช่น มีมาตรการรกัษาความปลอดภัย การแลกบัตรเข้า-ออก สําหรับ

บุคคลภายนอก การจัดให้มีทางหนีไฟ เป็นต้น (ข้อ 10) 

2.93 ปานกลาง 

2 อุปกรณ์/เครื่องมือสําหรับการทํางานมีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอต่อการ

ทํางาน (ข้อ 9) 

3.05 ปานกลาง 

3 ท่านได้รับการจัดสรรสวัสดิการนอกเหนือที่รัฐจัดสรรให้ เช่น สถานที่ออก

กําลังกาย เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรณีประสบอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่ 

เป็นต้น (ข้อ 23) 

3.06 ปานกลาง 

4 หน่วยงานมีการดูแลเรื่องสุขภาพของท่านอย่างสมํ่าเสมอ เช่นการตรวจ

สุขภาพประจําปี เป็นต้น (ข้อ 24) 

3.09 ปานกลาง 

5 หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรอัตราที่เหมาะสมกับปริมาณงาน (ข้อ 46) 3.33 ปานกลาง 

6 สถานที่ทํางานเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และมีพื้นที่เพียงพอต่อการ

ทํางาน (ข้อ 7) 

3.43 มาก 

7 กรมสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (ข้อ 39) 

3.43 มาก 

8 กรมมีมาตรฐานในการให้รางวัลและยกย่องบุคลากรอย่างเหมาะสม(ข้อ 38) 3.44 มาก 

9 ท่านได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ก้าวไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอ (ข้อ 49) 

3.49 มาก 

10 ท่านได้รับการสื่อสารที่ทันเวลา ชัดเจน เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงในหน่วยงาน 

(ข้อ 5) 

3.50 มาก 

11 ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน  

(ข้อ 47) 

3.50 มาก 

12 สภาพแวดล้อมในหน่วยงานเอื้ออํานวยต่อการทํางาน เช่น ไม่มีกลิ่น เสียง 

รบกวน แสงเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก (ข้อ 6) 

3.53 มาก 

13 ท่านรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตการทํางาน (ข้อ 8) 3.57 มาก 

14 กรมมีกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานที่เป็นธรรมและเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร (ข้อ 4) 

3.60 มาก 

 



21 
 

(ต่อ) 

ลําดับที่ ปัจจัยรายข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความ 

พึงพอใจ 

15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีวิธีการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งในหน่วยงาน 

ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม (ข้อ 14) 

3.63 มาก 

16 ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสม กับความสามารถและปริมาณ

งาน (ข้อ 20) 

3.67 มาก 

17 ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่จําเป็นใน

การปฏิบัติงาน (ข้อ 48) 

3.68 มาก 

18 ท่านไดรับการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนอย่างเป็นธรรม 

(ข้อ 22) 

3.69 มาก 

19 กรมมีการส่ือสารให้บุคลากรทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย 

อย่างชัดเจน (ข้อ 2) 

3.70 มาก 

20 หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ สายการบังคับบัญชาและมีการมอบ

อํานาจที่เหมาะสม ชัดเจน (ข้อ 3) 

3.72 มาก 

21 หน่วยงานมีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน (ข้อ 

43) 

3.72 มาก 

22 ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความเป็นกลาง และรับฟังข้อคิดเห็น

ผู้ใต้บังคับบัญชา (ข้อ 13) 

3.73 มาก 

23 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม (ข้อ 21) 3.73 มาก 

24 ผู้บังคับบัญชาได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างชัดเจน (ข้อ11) 3.74 มาก 

25 ท่านรู้สึกว่างานที่ได้รับมอบหมายมีส่วนสนับสนุนในความก้าวหน้า (ข้อ 28) 3.74 มาก 

26 ท่านได้รับโอกาสและมีส่วนร่วมในการกําหนดขอบเขตของงานที่ได้รับ

มอบหมาย (ข้อ 45) 

3.74 มาก 

27 ท่านได้รับมอบอํานาจในการตัดสินใจ เพื่อความสําเร็จของงาน (ข้อ 34) 3.77 มาก 

28 กรมมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย ที่มีความชัดเจน

และเหมาะสม (ข้อ 1) 

3.83 มาก 

29 ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศเป็นกันเองกับบุคลากรและสามารถ

ปรึกษาหารือได้ (ข้อ 12) 

3.83 มาก 

30 หน่วยงานท่าน สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีโอกาสทํางานร่วมกัน 

(ข้อ 16) 

3.83 มาก 
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(ต่อ) 

ลําดับที่ ปัจจัยรายข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึง

พอใจ 

31 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการทํางานเป็นทีม (ข้อ 15) 3.84 มาก 

32 ท่านรู้สึกว่าตําแหน่งที่ท่านปฏิบัติงานมีความม่ันคง (ข้อ 27) 3.84 มาก 

33 ท่านได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการทํางาน (ข้อ 37) 3.86 มาก 

34 ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ (ข้อ 40) 3.87 มาก 

35 ท่านได้รับโอกาสในการทํางานที่เหมาะสมและท้าทาย (ข้อ 41) 3.87 มาก 

36 ท่านรู้สึกมีความม่ันคงในอาชีพ (ข้อ 25) 3.92 มาก 

37  ท่านได้ใช้ความรู้ ทักษะ ที่หลากหลายในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสําเร็จ 

(ข้อ 42) 

3.95 มาก 

38 ท่านและเพื่อนร่วมงานของท่านคอยดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกัน (ข้อ  17) 3.96 มาก 

39 ท่านเห็นผลสําเร็จของงานที่ท่านทําอย่างชัดเจน (ข้อ 32) 3.97 มาก 

40 ท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน (ข้อ 36) 3.98 มาก 

41 ท่านสามารถแบ่งเวลาในการทํางาน เวลาส่วนตัว และสังคมได้อย่าง

เหมาะสม (ข้อ 29) 

3.99 มาก 

42 ท่านสามารถเดินทางมาทํางานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (ข้อ 31) 3.99 มาก 

43 ท่านรู้สึกว่าหน่วยงานของท่านมีความม่ันคง (ข้อ 26) 4.02 มาก 

44 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากการทํางาน (ข้อ 

35) 

4.02 มาก 

45 ท่านสามารถทํางานโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตครอบครัว (ข้อ 

30) 

4.03 มาก 

46 งานที่ท่านรับผิดชอบ เป็นงานที่มีความสําคัญ (ข้อ 44) 4.03 มาก 

47 ท่านมีส่วนร่วมในการทํางานให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของหน่วยงาน  

(ข้อ 33) 

4.07 มาก 

48 ท่านมีความความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน (ข้อ 18) 

 

4.17 มาก 

49 ท่านสามารถทํางานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบรื่น (ข้อ 19) 

 

4.19 มาก 
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  จากการจัดลําดับปัจจัยรายข้อ 49 ข้อ ปรากฏว่าค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วงคะแนน 

2.61-4.20 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรกรมป่าไม้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ แต่กรมป่าไม้ยังสามารถ

พัฒนาหรือกําหนดแผนงาน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนได้  

  3. การดําเนินการพัฒนาหรือกําหนดแผนงาน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมี

ความพึงพอใจเพิ่มข้ึน โดยพิจารณา 11 อันดับแรก แยกปัจจัยรายด้านและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ลําดับที่ ปัจจัยรายข้อ ปัจจัยรายด้าน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

1 หน่วยงานของท่านมีมาตรการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในที่ทํางาน เช่น มีมาตรการรกัษาความปลอดภัย 

การแลกบัตรเข้า-ออก สําหรับบุคคล ภายนอก การจัดให้มี

ทางหนีไฟ เป็นต้น (ข้อ 10) 

สภาพแวดล้อมใน

การทํางาน 

ด้านบรรยากาศใน

การทํางาน 

2 อุปกรณ์/เครื่องมือสําหรับการทํางานมีคุณภาพเหมาะสม

และเพียงพอต่อการทํางาน (ข้อ 9) 

สภาพแวดล้อมใน

การทํางาน 

ด้านบรรยากาศใน

การทํางาน 

3 ท่านได้รับการจัดสรรสวัสดิการนอกเหนือที่รัฐจัดสรรให้ 

เช่น สถานที่ออกกําลังกาย เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรณี

ประสบอันตรายขณะปฏิบัติหน้าท่ี เป็นต้น (ข้อ 23) 

ด้านเงินเดือนและ

สวัสดิการ 

ด้านบรรยากาศใน

การทํางาน 

4 หน่วยงานมีการดูแลเรื่องสุขภาพของท่านอย่างสมํ่าเสมอ 

เช่นการตรวจสุขภาพประจําปี เป็นต้น (ข้อ 24) 

ด้านเงินเดือนและ

สวัสดิการ 

ด้านบรรยากาศใน

การทํางาน 

5 หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรอัตราที่เหมาะสมกับ

ปริมาณงาน (ข้อ 46) 

ความรับผิดชอบใน

งาน 

ด้านแรงจูงใจในการ

ทํางาน 

6 สถานที่ทํางานเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และมีพื้นที่

เพียงพอต่อการทํางาน (ข้อ 7) 

สภาพแวดล้อมใน

การทํางาน 

ด้านบรรยากาศใน

การทํางาน 

7 กรมสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อ 39) 

ด้านการได้รับการ

ยอมรับ 

ด้านแรงจูงใจในการ

ทํางาน 

8 กรมมีมาตรฐานในการให้รางวัลและยกย่องบุคลากรอย่าง

เหมาะสม (ข้อ 38) 

ด้านการได้รับการ

ยอมรับ 

ด้านแรงจูงใจในการ

ทํางาน 

9 ท่านได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการก้าวไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอ 

 (ข้อ 49) 

ด้านความก้าวหน้าใน

หน้าที่การงาน 

ด้านแรงจูงใจในการ

ทํางาน 
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(ต่อ) 

ลําดับที่ ปัจจัยรายข้อ ปัจจัยรายด้าน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

10 ท่านได้รับการสื่อสารที่ทันเวลา ชัดเจน เมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน (ข้อ 5) 

ด้านนโยบายและ

การบริหารงานของ

องค์กร 

ด้านบรรยากาศใน

การทํางาน 

11 ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่

การงาน (ข้อ 47) 

ด้านความก้าวหน้า

ในหน้าที่การงาน 

ด้านแรงจูงใจในการ

ทํางาน 

  จากการจัดลําดับความสําคัญ 11 อันดับแรก จะเห็นว่ามีทั้งปัจจัยที่สร้างบรรยากาศ

ในการทํางาน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการทํางาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านนโยบายและการ

บริหารงานขององค์กร และปัจจัยสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับ 

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบในงาน และการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล แยก

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  ด้านบรรยากาศในการทํางาน 

  1. หน่วยงานของท่านมีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในที่ทํางาน เช่น  

มีมาตรการรักษาความปลอดภัย การแลกบัตรเข้า-ออก สําหรับบุคคลภายนอก การจัดให้มีทางหนีไฟ 

เป็นต้น (ข้อ 10)  

  2. อุปกรณ์ /เครื่องมือสําหรับการทํางานมีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอต่อการ

ทํางาน (ข้อ 9)  

  3. ท่านได้รับการจัดสรรสวัสดิการนอกเหนือที่รัฐจัดสรรให้ เช่น สถานที่ออกกําลังกาย 

เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรณีประสบอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น (ข้อ 23)  

  4. หน่วยงานมีการดูแลเรื่องสุขภาพของท่านอย่างสมํ่าเสมอ เช่นการตรวจสุขภาพ

ประจําป ีเป็นต้น (ข้อ 24)  

  5. สถานที่ทํางานเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และมีพ้ืนท่ีเพียงพอต่อการทํางาน  

(ข้อ 7)  

  6. ท่านได้รับการส่ือสารที่ทันเวลา ชัดเจน เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงในหน่วยงาน (ข้อ 5)  
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   ด้านแรงจูงใจในการทํางาน 

  1. หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรอัตราที่เหมาะสมกับปริมาณงาน (ข้อ 46) 

  2. กรมสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ข้อ 39)  

  3. กรมมีมาตรฐานในการให้รางวัลและยกย่องบุคลากรอย่างเหมาะสม (ข้อ 38) 

  4. ท่านได้รับการพัฒนาทกัษะและความสามารถเพือ่เตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่

ตําแหน่งที่สูงข้ึนอยู่เสมอ (ข้อ 49) 

  5. ท่านได้รับการสนบัสนนุให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน (ข้อ 47)  

  ดังนั้น กรมป่าไม้จึงนําปัจจัยที่มีผลกระทบดังกล่าว มากําหนดจัดทําแผนเสริมสร้าง

ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ต่อไป 
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บทที่ 5 

แผนเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

  เนื่องจากกรมได้กําหนดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 

พ .ศ . 2560-2564 ไว้แล้ว ซ่ึงแผนกลยุทธ์ฯ ดังกล่าว ได้จัดทําตามแนวทาง HR Scorecard ซ่ึง

ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่  

  1. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  

  2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

  3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

  4. ความพร้อมรบัผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ  

  5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทํางาน  

  ซ่ึงการจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

กําหนดไว้ในมิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน โครงการสํารวจความ 

พึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กรในการทํางาน การกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ของแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ จึงพิจารณาจาก

ปัจจัยที่มีความสําคัญ ทั้ง 2 ปัจจัย คือ  

  1. ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทํางาน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารของ

องค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ด้านความสัมพันธ์

กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านมั่นคงในการทํางาน และด้านชีวิตส่วนตัว 

  2. ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านการได้รับการ

ยอมรับ ด้านลักษณะงานที่ทํา ด้านความรับผิดชอบในงาน และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  

  ดังนั้น ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประกอบด้วย 3 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที์่ 1 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค ์ 1.1 บุคลากรได้รบัข้อมูลข่าวสาร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานอย่าง 

        ครอบคลุมทั่วถึง  

  1.2 บุคลากรกรมป่าไม้มีความสัมพันธ์ทีดี่กับผู้บงัคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน 

  1.3 บุคลากรมีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  

        บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีขวัญและกําลังใจที่ดี 
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ยุทธศาสตรที์่ 2 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมป่าไม้ 

เป้าประสงค ์ 2.1 บุคลากรได้รับการศึกษาพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกับตําแหน่ง 

  2.2 บุคลากรได้รบัการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

  2.3 บุคลากรทีม่ีผลงานโดดเด่นได้รับการยกย่องชมเชย 

ยุทธศาสตรที์่ 3 การสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

เป้าประสงค ์ องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีบุคลากรมีความภาคภูมิใจและจงรกัภักดีต่อองค์กร  

โดยกําหนดตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ จํานวน 12 กิจกรรม ดังนี้ 
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แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2560 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 เป้าประสงค์ 1.1 บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานอย่าง

ครอบคลุมทั่วถึง 

   1.2 บุคลากรกรมป่าไม้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

 1.3 บุคลากรมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีขวัญและกําลังใจที่ดี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมป่าไม้ 

 เป้าประสงค์ 2.1 บุคลากรได้รับการศึกษาพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกับ

ตําแหน่ง 

   2.2 บุคลากรได้รับการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

   2.3 บุคลากรท่ีมีผลงานโดดเด่นได้รับการยกย่องชมเชย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

   องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีบุคลากรมีความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การสร้างบรรยากาศทีด่ีในการปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1.1 บุคลากรได้รับข้อมูล

ข่าวสาร เมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในหน่วยงานอย่าง

ครอบคลุม ทั่วถึง  

การสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ภายใน

องค์การ 

ร้อยละของบุคลากรกรม  

ป่าไม้ที่รับรู้และเข้าใจ

ทิศทางขององค์กร 

ร้อยละ ร้อยละ 70 1. การรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์กรของ

บุคลากรกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

สํานักแผนงาน

และสารสนเทศ 

1.2 บุคลากรกรมป่าไม้มี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อน

ร่วมงาน 

 

 

เสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากรภายใน

องค์กร  

 

จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ภายในองค์กร   

 

กิจกรรม 5 กิจกรรม 

 

 

 

 

2. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์

ภายในองค์กร เช่น  

-การเสริมสร้างการทํางานเป็นทีม  

-กิจกรรมกีฬาสีประจําป ี 

-กิจกรรมในวันสําคัญตามประเพณี เช่น วัน

สถาปนากรม วันสงกรานต์ พิธีตักบาตรวัน

ขึ้นปีใหม่ ฯลฯ  

-กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

เช่น สภากาแฟ มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประชุมภายในหน่วยงาน เป็นต้น  

-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจําเป็นตาม

สภาพการณ์ปัจจุบัน 

ทุกหน่วยงาน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1.3 บุคลากรมีสภาพแวดล้อม  

บรรยากาศ และเครื่องมือที่

เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  

มีขวัญและกําลังใจที่ดี  

ปรับปรุง/พัฒนา 

สภาพแวดล้อมให้

เหมาะสมกับการทํางาน 

ระดับความสําเร็จของการ

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  

 

ระดับ

ความสําเร็จ 

 

 

 

ระดับ 3 

 

 

 

 

 

3. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์

สําหรับสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของ

กรมป่าไม้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

  

 

 

สํานักแผนงาน

และสารสนเทศ  

(ศูนย์สารสนเทศ

กรมป่าไม้) 

 

  จํานวนกิจกรรมที่

ดําเนินการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน  

จํานวน

กิจกรรม 

อย่างน้อย 1 

กิจกรรม/

หน่วยงาน 

 

 

 

4. กิจกรรมทีด่ําเนินการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการทํางาน อาทิ 

-การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกบัความ

ปลอดภัยในการทํางาน  

-ป้ายรณรงค์ 

-การพัฒนาจัดระเบียบสถานที่ในการ

ทํางาน โดยใช้หลัก 5 ส  

-การจัดกิจกรรม Big cleaning Day 

-กิจกรรมการซ้อมดับเพลิงหนีไฟ  

-กิจกรรมส่งเสริมสํานักงานสีเขียว (Green 

Office) 

-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจําเป็นตาม

สภาพการณ์ปัจจุบัน 

 

ทุกหน่วยงาน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1.3 บุคลากรมีสภาพแวดล้อม  

บรรยากาศ และเครื่องมือที่

เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  

มีขวัญและกําลังใจที่ดี (ต่อ) 

เสริมสร้างความสมดุล

ระหว่างชีวิตกับการ

ทํางาน 

จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้าง

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ

การทํางาน 

จํานวน

กิจกรรม 

5 กิจกรรม 5. การจัดกิจกรรม//โครงการเสริมสร้าง

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน เช่น  

-การเสริมสร้างความรู้สุขภาพกาย และใจ  

-กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  

-โครงการปรบัปรุงรอบเวลาการทํางาน  

-โครงการปฏิบัติธรรม  

-โครงการตรวจสุขภาพประจาป ี 

-โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตาม

ฤดูกาล 

-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง เช่นศึกษาดูงาน

หน่วยงานต้นแบบ  

-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจําเป็นตาม

สภาพการณ์ปัจจุบัน 

 

ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บคุลากรกรมป่าไม ้

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 บุคลากรได้รับ

การศึกษาพัฒนาทักษะ 

ความรู้ ความสามารถให้

เหมาะสมกับตําแหน่ง 

 

การสร้างความก้าวหน้าใน

หน้าที่การงานที่ 

สอดคล้องกับการ 

ดําเนินงานชีวิต 

ส่วนตัวและสังคม 

ของบุคลากรกรม 

ป่าไม้ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม

เพื่อการพัฒนาทักษะ

ความรู้ความสามารถให้

เหมาะสมกับตําแหน่ง 

 

 

 

 

จํานวน

กิจกรรม 

อย่างน้อย 2 

กิจกรรม 

6. การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการ

พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้

เหมาะสมกับตําแหน่ง เช่น 

-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับ

ผู้ปฏิบัติงาน 

-การพัฒนาทักษะการมอบหมายงานที่มี

ประสิทธิภาพ ให้แก่หัวหน้า/กลุ่ม/หัวหน้า

งาน (ผู้นําระดับต้น/กลาง) 

-โครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรม และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หัวข้อ

“ธรรมะกับการปฏิบัติงาน” ฯลฯ 

-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจําเป็นตาม

สภาพการณ์ปัจจุบัน 

 

ทุกหน่วยงาน 

 สร้างขวัญกําลงัใจและ

ความก้าวหน้าในอาชีพ

ให้กับบุคลากรในองค์กร 

 

จํานวนตําแหน่งอย่างน้อย 

2 ตําแหน่ง 

จํานวน

ตําแหน่ง 

อย่างน้อย 2 

ตําแหน่ง 

7. การจัดทําปรับปรุงกําหนดตําแหน่ง

เพื่อความก้าวหน้า 

สํานักบริหารกลาง

(ส่วนการเจ้าหน้าที่) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 บุคลากรได้รับ

การศึกษาพัฒนาทักษะ 

ความรู้ ความสามารถให้

เหมาะสมกับตําแหน่ง (ต่อ) 

 

ส่งเสริมกระบวนการ

จัดการความรู ้เสริมสร้าง

ขีดสมรรถนะของบุคลากร 

และมุ่งส่งเสริมให้

ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีและเกิดแรงจูงใจในการ

ทํางาน 

ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผน

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู ้

ขั้นตอน ระดับ 5 8. การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

 

สํานักบริหารกลาง 

(ส่วนฝึกอบรม) 

2.2 บุคลากรได้รับการ

มอบหมายงานให้เหมาะสม

กับความรู้ความสามารถ 

 

ปรับปรุง และมอบอํานาจ

การตัดสินใจเพื่อลด

ขั้นตอนในการทํางาน  

-จํานวนกระบวนงาน

มาตรฐานการปฏิบัติ 

งานที่มีการปรับปรุง  

กระบวนงาน 

 

 

 

อย่างน้อย 1 

กระบวนงาน 
9. การจัดทํากระบวนงาน/มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานงาน 

ทุกหน่วยงาน 

2.3 บุคลากรที่มีผลงาน

โดดเด่นได้รับการยกย่อง

ชมเชย 

สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร

เป็นคนดี คนเก่ง และมี

สมรรถนะสูง  

จํานวนกิจกรรม

เสริมสร้างแรงจูงใจให้

บุคลากร 

กรมป่าไม้เป็น คนดี คน

เก่ง และมีสมรรถนะสูง 

จํานวน

กิจกรรม 

อย่างน้อย 1

กิจกรรม 
10. กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ 

-การคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา

ดีเด่นประจําป ี

-ประกาศชมเชยผู้ที่มีผลงานดีเด่น/

เสียสละเพื่อส่วนร่วม  

-จัดทําช่องทางการเผยแพร่ผลงาน  

-โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจําเป็นตาม

สภาพการณ์ปัจจุบัน 

ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีขององค์กร 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี

บุคลากรมีความภาคภูมิใจ

และจงรักภักดีต่อองค์กร  

 

การสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ เชิงรุก 

และเสริมสร้างความ

รับผิดชอบต่อสังคม  

 

 

จํานวนครั้งในการแถลง

ข่าว/มีการเผยแพร่

ข้อมูล/บทความ/

กิจกรรม/ภารกิจของกรม

ป่าไม้ ผ่านทางสื่อต่าง ๆ  

ครั้ง 5 ครั้ง 11. การจัดกิจกรรมแถลงข่าว/เผยแพร่ 

ข้อมูล/บทความ/กิจกรรม/ภารกิจของ 

กรมฯ ผ่านทางสื่อต่าง ๆ  

 

 

  

สํานักบริหารกลาง 

(ส่วนประชาสัมพันธ์) 

 

 

 

 

 ส่งเสริมปลูกฝัง

จริยธรรมและคุณธรรม

ในองค์การ เพื่อให้เป็น

องค์การที่ปฏิบัติงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 

ระดับความสําเร็จของ

การส่งเสริมค่านิยม

จรรยาข้าราชการของ

กรมป่าไม้ 

ระดับ ระดับ 5 12. การจัดทําแนวทางส่งเสริมค่านิยม 

จรรยาข้าราชการกรมป่าไม้ 

สํานักบริหารกลาง 

ร่วมกับกลุ่มพฒันา

ระบบบริหาร 
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คําอธิบายตัวชี้วัดรายกิจกรรม 

 

กิจกรรมที่ 1 การสํารวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์กร   

ผู้รับผิดชอบ สํานักแผนงานและสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัด  ร้อยละของบุคลากรกรมป่าไม้ท่ีรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์กร 

คําอธิบาย 1. ทิศทางขององค์การ หมายถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์  

      เป้าประสงค์ 

  2. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ 

  3. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานทั้งที่ปรากฏในกฎกระทรวงและไม่ปรากฏในกฎกระทรวง  

      ระดับสํานัก/กลุ่ม หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในระดับเดียวกัน รวมถึงสาขาด้วย 

  4. เป็นการวัดร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าใจทิศทางขององค์การ โดยให้มีการกําหนดทิศทาง 

      ขององค์การ และมีการสือ่สารให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 

  5. พิจารณาจากจํานวนบุคลากรท่ีเข้าใจทิศทางขององค์การ เปรียบเทียบกับจํานวน 

      บุคลากรท้ังหมดของแต่ละหน่วยงาน 

สูตรการคํานวณ : 

 

จํานวนบุคลากรท่ีรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์การ x 100 

 

จํานวนบุคลากรท้ังหมด 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระบับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
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กิจกรรมที่ 3 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของกรมป่าไม้ท้ัง 

  ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   

ผู้รับผิดชอบ สํานักแผนงานและสารสนเทศ (ศูนย์สารสนเทศกรมป่าไม้) 

ตัวช้ีวัด  ระดับความสําเร็จของการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ระดับ 1 รวบรวม วิเคราะห์ ความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

 ระดับ 2 เขียนโครงการ เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ประจาํกระทรวง  

    และได้รับการอนุมตั ิ

 ระดับ 3 เสนอขอตั้งงบประมาณ และได้รับงบประมาณ 

 ระดับ 4 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ระดับ 5 จัดส่งให้หน่วยงานในกรมป่าไม้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 

กิจกรรมที่ 8 การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้   

ผู้รับผิดชอบ สํานักบริหารกลาง ส่วนฝึกอบรม 

ตัวช้ีวัด  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ระดับ 1 แต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ 

 ระดับ 2 จัดประชุมเพ่ือ 

  -กําหนดแนวทางและวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นและเปน็ประโยชน์ต่อ 

    กรมป่าไม้กิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

  -กําหนดแนวทาง/แผนงานในการแบ่งปนัและถ่ายทอดองค์ความรูที้่มีอยู ่

 ระดับ 3 จัดทาํแผนส่งเสริมการแลกเปลีย่นเรียนรู ้

 ระดับ 4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินการจัดการความรู้ตามแผนงานที่กําหนด 

 ระดับ 5 จัดทาํรายงานสรปุผลการดําเนินงาน  
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กิจกรรมที่ 12  การจัดทําแนวทางส่งเสริมค่านิยม จรรยาข้าราชการกรมป่าไม้ 

ผู้รับผิดชอบ สํานักบริหารกลาง (ส่วนการเจ้าหน้าที่) ร่วมกบั กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมค่านิยมจรรยาข้าราชการของกรมป่าไม ้

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ระดับ 1 ทบทวน ค่านิยม จรรยาข้าราชการ และหลักธรรมาภิบาลของกรมป่าไม ้

 ระดับ 2 จัดทาํแนวทางการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม จรรยาข้าราชการ 

             และหลักธรรมาภิบาลของกรมป่าไม้ 

 ระดับ 3  นําเสนอแนวทางให้ผู้บริหารเห็นชอบและแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในกรมทราบและ ปฏิบติั 

 ระดับ 5 ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแนวทางส่งเสริมประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม  

   จรรยาข้าราชการ และหลักธรรมาภิบาลของกรมป่าไม้ 

 ระดับ 5 สํารวจความเชื่อมัน่ต่อภาพลักษณ์องค์กรของกรมป่าไม้  

เงื่อนไข  1.สํานักบริหารกลางเปน็หน่วยงานหลักในการดําเนินการจัดทําแนวทางส่งเสริมการ 

     ประพฤติปฏิบตัิตามค่านิยม จรรยาข้าราชการ และธรรมาภิบายของกรมป่าไม้ 

  2.กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเปน็หน่วยงาน ในการสํารวจความเชื่อมัน่และภาพลักษณ์ 

     องค์การ 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก 



 

 
ผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

ประจําปี พ.ศ. 2560 
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ผลการสํารวจความผูกพนัของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2560 

การดําเนินการสํารวจความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โดยใช้การสํารวจผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายในการสํารวจ คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ

พนักงานงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ซ่ึงมีจํานวนทั้งส้ิน 9,500 คน (ข้อมูลจากระบบ 

DPIS ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560) ที่มีหน่วยงานปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการ

กําหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ Yamane’s จากกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเภท  

ดังนั้น  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดท่ีใช้ในการสํารวจครั้งน้ี คือ ข้าราชการ 328 คน 

ลูกจ้างประจํา 315 คน และพนักงานราชการ 376 คน รวมทั้งส้ิน 1,019 คน โดยมีผู้ตอบแบบ

สํารวจออนไลน์จํานวน 1,049 คน สรุปผลการสํารวจได้ ดังนี้    

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
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ต่ํากว่า

ปริญญาตรี  

13%

ข้าราชการ 
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อํานวยการสูง 

0.60% ผอ.ส่วน/หัวหน้า

กลุม่/ฝ่าย/งาน 

22%

เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน 

78%
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5 ป ีหรือต่ํากว่า  6- 10 ปี  11-15 ปี  16-20 ปี  21-25 ปี มากกว่า 25 ปีขึ้นไป



40 
 

ส่วนที่ 2 ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 12 ด้าน จําแนกรายด้าน 

 ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านบรรยากาศในการทาํงาน 3.72 0.675 มาก 

1. ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร 3.67 0.791 มาก 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.30 0.899 ปานกลาง 

3. ด้านการบงัคับบัญชาและการควบคุมดูแล 3.74 0.922 มาก 

4.ด้านความสัมพันธ์กับเพือ่นร่วมงาน    4.00 0.767 มาก 

5. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 3.45 0.851 มาก 

6. ด้านความมั่นคงในการทํางาน 3.88 0.864 มาก 

7. ด้านชีวิตส่วนตัว 4.00 0.787 มาก 

ด้านแรงจูงใจในการทํางาน 3.76 0.690 มาก 

8. ด้านความสําเร็จในการทํางาน 3.96 0.712 มาก 

9. ด้านการได้รับการยอมรับ 3.68 0.781 มาก 

10. ด้านลักษณะงานที่ทํา 3.90 0.779 มาก 

11. ความรบัผิดชอบในงาน 3.71 0.752 มาก 

12. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.56 0.910 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.74 0.657 มาก 

 

แผนภูม ิแสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยสร้างบรรยากาศและปัจจัยสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 12 ด้าน 

(เรียงลําดับจากมากไปน้อย) 
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4 4 3.96 3.9 3.88 3.74 3.71 3.68 3.67 3.56 3.45 3.3 ภาพรวม 3.74 
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ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นคําถามแต่ละด้าน และ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ประเด็นคําถาม ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ด้านนโยบายและ 

การบริหารงานของ

องค์กร (13 ข้อ) 

1.ระดับปฏิบัติงานได้รับข่าวสารช้า 

2.การเลื่อนขั้นเงินเดือนยังไม่เป็นธรรมเท่าที่ควรคนที่ต้ังใจทํางาน เกิดการท้อถอย (หน่วยฯป้องกันฯ) 

3.การบริหารงานปัจจุบันดีอยู่แล้ว 

4.การฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะมีน้อย โดยเฉพาะความคิดจากผู้ปฏิบัติ จะเน้นให้ผู้ปฎิบัติทําตาม

คําสั่งแต่อย่างเดียว 

5.ควรจะปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานได้แล้วกําหนดเป้าพื้นที่ป่า 40 % เอาแต่ให้เจ้าหน้าที่หา

พ้ืนที่ปลูกป่า ทั้งๆ ที่พ้ืนที่รับผิดชอบของตัวเองที่เป็นป่าสงวนโดนบุกรุกแทบไม่เหลือ ยังต้องแบ่ง 

พ้ืนที่ให้ สปก. กรมอุทยานฯ ก็จะขอผนวกอีก ในเมื่อเรายึดพื้นที่ชาวบ้านไม่ได้ ให้ชาวบ้านที่มีเงิน 

ปลูกป่าไปเถอะ  

6.ควรมีกระบวนการในกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่ดี และนํามาใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง 

และควรมีการสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบหลายๆ ช่องทางไม่ใช่แค่แจ้งเวียน 

7.โดยรวมทุกอย่างเหมาะสม 

8.นโยบายยังไม่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน บางงานทับซ้อนกับงานที่มีอยู่เดิม 

6. ไม่ควรมีตลาดนัดเพราะที่จอดรถไม่เพียงพอ 

10.ไม่มีรถออกพ้ืนท่ีเพียงพอกับเจ้าหน้าที่ เบี้ยเลี้ยงก็ไม่มี 

11.หนังสือแจ้งเวียน ในการสมัครเข้าร่วม  บางครั้งกว่าจะเวียนมาถึงก็หมดเขตเวลาไปแล้ว หรือ

เวียนแจ้งเพื่อทราบทั่วไปก็จะทราบไม่ทันเหตุการณ์เพราะมาถึงช้ามาก 

12.ให้มีการตอบแบบสอบถามบ่อยๆ 

13.อาจเพราะเป็นพนักงานราชการ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะช้า โดยเฉพาะการฝึกอบรม ผอ.สํานัก

ไม่ให้พนักงานราชการไป เมือ่เทียบกับสํานักอ่ืน จะมีพนักงานราชการอบรมด้วย (การฝึกอบรมที่มี

ค่าใช้จ่ายสามารถเบิกได้) 

ด้านสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน  

(29 ข้อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เมื่อต้องออกพื้นที่ปฏิบัติงาน ต้องนําโน้ตบุ๊คส่วนตัว มาใช้ เพื่อความคล่องตัว 

2.Should be solve car parking at RFD Center. 

3.ควรมีการใช้บัตรเข้าออก เพื่อความปลอดภัย คนนอกไม่สามารถขึ้นบนอาคารได้ 

4.ควรมีการวิเคราะห์พื้นท่ีปฏิบัติงาน 

5.ควรมีมาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลภายนอก เช่น คนขายประกัน คนเรี่ยไรเงิน เข้ามาใน 

กรมป่าไม้ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาทํางานของบุคลากร 

6.ความเสี่ยงจากตัวอาคาร 

7.แค่คอมพิวเตอร์จะใช้ โต๊ะจะน่ังยังแทบไม่มีในการทํางานเลย 

8.งบในการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์มีน้อยหรือไม่เลย 

9.เจ้าหน้าที่ควรติดบัตร และบุคคลภายนอกก่อนเข้าภายในอาคารควรแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยด้านหน้าก่อน 
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ประเด็นคําถาม ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

10.ด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงอย่างยิ่ง ควรจัดสรรงบประมาณและกําหนด

เป้าหมายการปรับปรุง ซ่อมแซม สถานที่ทํางาน 

11.น่าจะได้ที่ใหม่ ถ้ารวมกรมไม่ได้ ตอนนี้อยู่รวมกัน 

12.นํ้าชอบท่วมเวลาฝนตก ขนาดตกแค่นิดเดียวก็ท่วมล่ะ 

13.บางหน่วยฯ ยังไม่มีรถยนต์ของทางราชการเลย 

14.บุคคลภายนอกเข้าออกได้อย่างง่ายไม่มีการแลกบัตร มีบุคคลภายนอกมาเรี่ยไรทุกวัน 

15.ฝนตกแล้วหลังคาน้ํารั่วทุกครั้งเลย 

16.ฝ้าเพดานหลายจุด ดูแล้วเหมือนจะหล่นลงมา พ้ืนห้องน้ําเก่าและดูสกปรก มีหยากไย่ และกระจก

บางชั้นแตก บริเวณริมหน้าต่างฝนตกน้ําฝนซึมเข้ามาในห้อง ทําให้มีนํ้าขังอยู่ ผนังบริเวณน้ันบวมสี

หลุดร่อนและขี้คราบเหลือง (น่าจะเป็นเชื้อรา)        

17.ลิฟท์โดยสารตึกหน้า ห้องน้ํา ฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า ควรได้รบัการปรับปรุงดูแลให้ดี เพราะ

จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุข้ึนกับผู้ใช้งาน                

18.รถในการใช่งานเสียหายเป็นอันตรายต่อการออกพื้นที่เพราะเป็นภูเขาสูงเสี่ยงชีวิต 

19.สถานที่น่ังปฏิบัติงานมีความคับแคบ เมื่อมีพระสงฆ์บุคคลภายนอกหรือประชาชนเข้ามาติดต่อ

ราชการทําให้เกิดความไม่สะดวกในการต้อนรับ  

20.สภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทํางานรึอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเก่าหมดสภาพที่สามารถใช้

งานได้น้อย 

21.สํานักงานเก่าแก่มาก จึงทรุดโทรมมากซ่อมก็ไม่ไหว อยากได้สํานักงานใหม่ 

22.หน่วยงานมีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจํานวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทําให้ต้องใช้คอมพิวเตอร์

ส่วนตัวในการปฏิบัติงานของทางราชการ ซ่ึงเมื่อคอมพิวเตอร์มีปัญหาต้องซ่อมแซม ก็ต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 

23.ควรจัดระเบียบเรื่องที่จอดรถ ทกุวันนี้จอดรถเลนกลางจะออกแต่ละทีลําบากมาก ถ้าเกิดเหตุ

ฉุกเฉินคงต้องทิ้งรถไว้อย่างเดียว ไม่มีแผนหนีไฟ ไม่มีเส้นทางอพยพหนีไฟ อุปกรณ์ตรวจบ้างหรือ

เปล่าก็ไม่รู้ 

24.จัดให้มีงบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร 

25.อาคารเก่า ควรมีการปรบัปรุง 

26.อาคารสํานักงาน หลังคารั่วซึม ฝ้าเพดานทะลุ ไม่ได้รับการแก้ไข  

27.อุปกรณ์การทํางานไม่เพียงพอ ต้องใช้ทรัพย์ส่วนตัวจัดหา 

28.อุปกรณ์สํานักงานพ้ืนฐานยังไม่มีให้เบิก ต้องหาซื้อมาใช้เอง ,ห้องทํางานคนเยอะพื้นที่น้อย 

คอมพิวเตอร์พังแล้วพังอีกซ่อมไม่ไหวก็ไม่ให้ซื้อใหม่ หรือขั้นตอนซ่อมก็ช้างานก็ต้องเดินไม่มีการ

ทดแทน งานจะเอาเร็วๆด่วนๆ แต่คอมอืดมากก็ด่วนไม่ไหวนะ ยิ่งฝ่ายที่ข้อมูลในเครื่องเยอะๆอีก 

29.เครื่องปรับอากาศเก่ามาก อายุการใช้งานเกิน 10 ปีแล้วยังใช้กันอยู่เลยซึ่งค่าซ่อมแพงกว่าซื้อ

เครื่องใหม่อีก 
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ประเด็นคําถาม ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ด้านการบังคับบัญชา

และการควบคมุดูแล 

(12 ข้อ) 

1.การแก้ปัญหาด้านความขัดแย้ง หรือการบริหารความขัดแย้งของผู้บังคับบัญชา ยังไม่สามารถ

แก้ปัญหาได้ เพราะปัญหาอาจเกิดจากการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาเอง 

2.ปัญหาที่เกิดจากพนักงานด้วยกันเอง ซ่ึงไม่มองความสําเร็จของหน่วยงานเป็นสําคัญ แต่มี

ความเห็นแก่ตัวมากเกินไป 

3.การประเมินไม่ได้รับความยุติธรรม แก้ปัญหาให้ไม่ได้ในการเปลี่ยนคะแนนการลง DPIS ของ

เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ลง DPIS 

4.การประเมินไม่มีเกณฑ์ในการตัดสินไม่มีความเป็นธรรมคนไหนใกล้ชิดก็มีโอกาสไม่ได้เอาผลงานมา

ประเมินไม่ยุติธรรมเลย ควรใกล้ชิดมากกว่าน้ี บุคคลใด สนิทกับหัวหน้า ก็ได้ความดีความชอบ ได้

คะแนนดีและได้เงินตอบแทนส่วนตัวไป ไม่ได้ดูเนื้องานจริง 

5.ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนความก้าวหน้าให้กับผู้ปฏิบัติงาน  

6.ผู้บังคับบัญชาส่วน ไม่ค่อยรับความคิดเห็นผู้ได้บังคับบัญชา และไม่ค่อยช่วยหาทางแก้ปัญหาการ

ทํางาน 

7.ผู้บังคับบัญชา (บางท่าน) ควบคุมผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ 

8.ผู้บังคับบัญชาควรมีใจเป็นกลาง มิใช่เอาแต่ผลประโยชน์และพวกพ้อง  

9.ผู้บังคับบัญชาดีมากจะเกษียณเร็ว ๆ นี้หาใครมาแทนยาก 

10.ผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน มีความรู้ความสามารถครองใจคนได้ดี 

11.ไม่รับฟังความคิดเห็น ใช้อารมณ์และความรู้สึกในการตัดสิน 

12.ไม่สามารถแก้ไขปัญหาบุคลากรได้ มีการใช้อํานาจเรียกรับเงิน หรือส่งส่วย 

ด้านความสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมงาน  

(12 ข้อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ปัญหาเรื่องการทํางานร่วมกัน เกิดจากการขาดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันของเพื่อนร่วมงาน 

บางครั้งปัญหาเกิดจากการแบ่งงานจากหัวหน้างานอย่างไม่เป็นธรรม ซ่ึงทําให้เกิดปัญหาความ

ขัดแย้งขึ้นมา เป็นการสร้างความขัดแย้งจากหัวหน้างานเอง โดยไม่รู้ตัว 

2.ไม่มีการสร้างบรรยากาศการทํางานให้สามัคคีกัน  ไม่มีการตําหนิพนักงานที่ทํางานไม่ดี 

3.ไม่ต้ังใจทํางาน ไม่ช่วยงานเพื่อนร่วมงาน ทําให้คนที่ต้ังใจทํางานเสียความรู้สึกและขาดกําลังใจที่ดี

ในการที่จะต้ังใจทํางานต่อไป เพราะในเมื่อคนทําไม่ดีก็ได้ดี  และจะทําดีไปเพื่ออะไร  ทําให้เกิดปัญหา

ในการทํางาน 

4.การทํางานเป็นทีม ทําให้เรามีความสุข มีใจรักในหน่วยงาน สร้างความสามัคคี 

5.การประสานงานระหว่างสํานักต่างๆ บางครั้งมีขั้นตอนมากเกินไปจนทําให้เกิดความล่าช้า 

6.ต่างคนต่างทํา บางคนชอบประจบ เหยียบยํ่าคนอื่น  

7.ทีมใครทีมมัน เด็กนายได้ก่อนเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจ 

8.พยายามแยกไม่ให้เจ้าหน้าที่ทํางานร่วมกัน ยิ่งรวมกลุ่มกันทํางานยิ่งถูกเพ็งเล็ง 

9.ทีมงานคุณภาพ 

10.เพื่อนร่วมงานที่เป็นข้าราชการสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ยกเว้นพนักงานราชการ

ที่ไม่เข้าใจการทํางาน ทําให้มีการต่อต้าน แบ่งพรรคแบ่งพวกในการทํางาน ไม่อุทิศตนในการทํางาน 

ทําให้ข้าราชการต้องรับผิดชอบมากข้ึน ควรคัดเลือกพนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์

แก่ทางราชการ  
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11.สถานที่คับแคบในการปฏิบัติงาน 

12.หัวหน้าหน่วยฯ เปลี่ยนบ่อยบางคนไม่ค่อยมาทํางานสั่งแต่ลูกน้องอยากขึ้นอยู่กับสํานักทรัพยากร

ป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ไม่อยากขึ้นอยู่ร่วมกับสาขาแพร่ 

ด้านเงินเดือนและ

สวัสดิการ (22 ข้อ) 

1.ด้านการดูแลเรื่องสุขภาพ  ถ้าไม่มีประกันสังคม  พนักงานราชการถือว่าขาดการดูแลเรื่องสุขภาพ

จากหน่วยงานของตนเอง   

2.เรื่องอันตรายจากการปฏิบัติงาน การออกพ้ืนที่คือความเสียง  หากเกิดอันตรายแก่พนักงาน

ราชการ ก็ได้เพียงเงินจากประกันสังคม แต่หน่วยงานเองไม่มีกองทุนอะไรช่วยเหลือพนักงานเลย มีแต่

การเดินซองขาวขอความช่วยเหลือ ซ่ึงมองดูแล้ว เหมือนการเดินขอเงินทําบุญ 10 บาท 20 บาท  

(ดูแล้วหดหู่) 

3.เห็นควรให้มีการกําหนดพื้นที่ออกกําลังกาย 

4.การเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบเดิม เป็นข้ันดีกว่าแบบเปอร์เซนต์  และมีความยุติธรรมมากกว่า  

5.ควรมีสถานท่ีสําหรับออกกําลังกาย เพื่อให้บุคลากรมีร่างกายที่แข็งแรง พร้อมสําหรับทํางาน 

6.ควรมีสวัสดิการบ้านพัก 

7.ควรแยกบัญชีการเล่ือนข้ันเงินเดือนทุกระดับออกจากกัน เพราะปัจจุบัน ระดับ ผอ. ส่วนคิด

รวมกันกับลกูน้อง ไม่มีเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นรูปธรรม 

8.เครียดมาก บ้านอยู่ไกล อยากให้ยกเลิกระบบสแกนลายนิ้วมือ เป็นคนทํางานทําเต็มที่ ไม่ต้องกลัว

ว่าจะเอาเปรียบหลวง  ทํางานหนักจนบางวันก็ไม่กลับบ้าน ขอให้เห็นใจด้วย เครียดจะตายอยู่แล้ว 

9.จัดสวัสดิการให้มากกว่าน้ี 

10.ควรจัดรถรับ-ส่งพนักงาน จ่ายเงินเองก็ได้ แต่อยากให้จัดหารถให้  

11.สถานที่ออกกําลังกาย กบัอุปกรณ์ออกกําลังกายก็เปน็ของกรมอุทยานฯ  

12.ทํางานครบตามแผน บ้างครั้งก็เกินแผน แต่ผลที่ได้รับคือ ไม่มีค่าอะไร ผิดเพียงหนึ่งครั้งคือผิด

ตลอดไป ไม่ดีในสายตาผู้บริหาร  

13.กรณีพนักงานราชการไปช่วยปฏิบัติงาน อยากให้การประเมินเป็นของหน่วยงานที่ช่วยปฏิบัติงาน

ในปัจจุบัน หรือสามารถย้ายมาสังกัดหน่วยงานที่ช่วยปฏิบัติงานได้ (ระยะเวลาที่มาช่วยปฏิบัติงานเกิน 

5 ป)ี  เพื่อความเป็นธรรมในการประเมิน เป็นธรรมเฉพาะในหน่วยงานของตนเอง แต่ผู้บริหาร

ระดับสูงไม่ได้ให้ความเป็นธรรม พนักงานราชการได้รับเงินมาตามจํานวนคน เฉลี่ยคนละ 4% ถ้ามี

คนที่ได้มากกว่า 4 ก็จะต้องมีคนที่ได้น้อยกว่า 4 ด้วย  

แต่ผอ.ต้องการความเสมอภาคให้ทุกคนเท่ากัน คนที่ทํางานมากก็ได้ประเมินเท่าเดิม และอีกอย่างก็

ต้องแบ่งเงินให้กับพนักงานราชการที่ไปปฏิบัติราชการนอกเหนือสัญญาจ้าง ซ่ึงน่าจะเป็นความ

รับผิดชอบของหน่วยงานที่เขาไปปฏิบัติงาน ไม่ใช่ประเมินมาเกิน 4% แล้วคนท่ีอยู่ประจําจะได้อะไร 

ขอให้พิจารณาเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วน 

14.ควรมีการส่งเสริมการออกกําลังกายหรือกิจกรรมสันทนาการคลายเครียดให้เจ้าหน้าที่แต่อย่าง

ใด 

15.ไม่มีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานทํางานแบบแบ่งพรรคแบ่งพวก 
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16.ไม่มีเครื่องออกกําลังกาย และเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เมื่อประสบอุบัติเหตุ 

17.ไม่มีพื้นท่ีออกกําลังกายและอุปกรณ์ ควรจัดสรรให้มีสถานที่และอุปกรณ์ออกกําลังกาย เช่น 

ห้องฟิตเนส เป็นต้น 

18.หน.หน่วยฯประเมินไปดีเด่นไปถึงสํานักฯ ถูกตัดออก 

19.หน่วยงานควรจัดโปรแกรมการตรวจสขุภาพประจําป ีณ สถานที่ต้ังหน่วยงาน 

20.หน่วยงานพื้นที่ ไม่มีการบริการตรวจสขุภาพ 

21.อยากให้ดูแลเรื่องการปรบัระดับชั้นงานโดยเฉพาะพวกเงินเดือนตันให้ทันสมัย ของยิ่งแพง

เงินเดือนน้อย อยู่กันได้เพราะใจผูกพันกับงานนี้มาต้ังแต่ต้น 

22.อยากให้หน่วยงานติดต่อโรงพยาบาลดําเนินการเรื่องการตรวจสุขภาพประจําปีของเจ้าหน้าที่ใน

สังกัด 

6.ด้านความม่ันคงใน

การทํางาน (12 ข้อ) 

1.สัญญา ๔ ป ีน้อยไป (และได้รับข่าวสารว่า จะมีการปรบัให้น้อยลงอีก)  

2.Some job is not concern 

3.ข้าราชการกรมป่าไม้ กําลังจะเข้าสู่ภาวะขาดแคลนอัตรากําลัง สมควรที่จะบรรจุพนักงานราชการ

ที่ทํางานดี เข้าเป็นข้าราชการเพื่อเป็นขวัญกําลังใจ และความต่อเนื่องของงาน เนื่องจากเป็นผู้มี

ประสบการณ์ ดีกว่าการเปิดรับสมัครใหม่ 

4.คนที่ใกล้ชิด เสนอหน้า มักได้ดี ผู้บังคับบัญชาชอบคนประจบสอพอ  

5.ใช้คนไม่ค่อยตรงตามความรู้ความสามารถของแต่และบุคล  

6.ต้องต่อสัญญาทุกสี่ป ีต่อแต่ละครั้งก็โดนขู่ว่าจะไม่ต่อตลอด ทั้งๆ ที่ทํางานเสร็จตามแผนทุกป ี 

7.ปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา ได้เงินเบี้ยเลี้ยง 2 วัน หัวหน้าบอกจะจัดสรรให้ โดยจะเบิกเป็นค่า

นํ้ามันรถออกมาให้เพราะเห็นว่าเบิกง่ายดี ลูกน้องก็ไม่ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงเพิ่มแต่อย่างได 

8.พนักงานราชการ ของกรมป่าไม้ ถึงสอบผ่าน ภาค ก. ของ กพ. แล้ว  ก็ไม่มีโอกาสสอบเป็น

ข้าราชการของกรมป่าไม้เลย ไม่มีการให้โอกาสแก่พนักงานราชการของหน่วยงานตนเองเลย  

9.พนักงานราชการควรมีอายุการทํางาน 60 ป ีเหมือนราชการ 

10.ไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานเลย   

11.สําหรับข้อ 28 ให้คะแนนติดลบ 

12.อยากไห้มีการอบรมเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน 

7.ด้านชีวิตส่วนตัว 

(18 ข้อ) 

1.ก็มีบ้าง คนในครอบครัวน้อยใจ ว่ามีเวลาให้ครอบครัวน้อยไป 

2.Traffic jam in Bangkok 

3.การจราจรมีผลต่อการเดินทางมาปฏิบัติงาน และยิ่งมีการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรถไฟฟ้าทําให้

การจราจรไม่สะดวก 

4.การจัดสรรที่จอดรถไม่เป็นธรรม ไม่เป็นระเบียบ และไม่เพียงพอ 

5.การเดินทางมาทํางานในตอนเช้ามีปัญหาเรื่องการจราจรเนื่องจากมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า จึงให้ทํา

การสแกนลายนิ้วมือไม่ทันตามเวลาในบางวัน น่าจะมีนโยบายเลื่อนระยะเวลาในการสแกนลายนิ้วมือ 

เช่น หลังจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จ 

6.การเดินทางมาปฏิบัติงานในสภาพปัจจุบันรถติดปริมาณรถเยอะประกอบกับกําลังก่อสร้างรถไฟฟ้า
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ทําให้ไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีการสแกนนิ้วมือสาเหตุหลักๆ บางวันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

อย่างมากและสแกนช้าไป 1 วินาทีก็ถือว่าสาย ทําให้ไม่สะดวกและเสี่ยงต่อการเดินทางเป๋นอย่าง

ยิ่งยวดที่สุด ขอให้ยกเลิกการสแกนจะดีต่อชีวิตมาก เพราะคนแต่ละคนมีภาระต่างกันด้วย 

ควรผ่อนปรนเวลาปฏิบัติราชการบ้าง เนื่องจากปัจจุบันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า 

7.งานมากบุคลากรน้อย งบประมานน้อย จึงไม่ได้ผลเท่าที่ควร ค่าเบี้ยเลี้ยงไห้โอนเข้าบัญช ี

8.ต้องใช้รถส่วนตัว ในการทํางาน 

9.ทําตามหน้าที่อย่างเคร่งครัดเสมอมา เนื่องจากมีความกังวล ถึงครอบครัวที่อยู่ไกล จึงมีความวิตก

กังวลบ้างเวลาการทํางาน 

10.เนื่องด้วยขณะน้ีเส้นทางมากรมป่าไม้มีการสร้างรถไฟฟ้า ทําให้การจราจรมีปัญหา การเดินทาง

ไม่รวดเร็วเหมือนแต่ก่อน แล้วมีการสแกนนิ้วทําให้ต้องออกจากบ้านเร็วขึ้นประมาณหนึ่งชั่วโมง นึกถึง

คนที่อยู่บ้านไกลมากๆ แล้วต้องออกจากบ้านตี 4-5 จะต้องตื่นเช้าขนาดไหน กว่าจะกลับถึงบ้านก็

ดึกอีก ทําให้ประสิทธิภาพของร่างกายในการทํางานไม่เต็มที่ 

11.ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ เน่ืองจากบุคคลากรมีน้อย 

12.ผู้ปฏิบัติเต็มใจทํางานให้กับหน่วยงาน แต่หน่วยงานไม่เห็นให้ความก้าวหน้ากับผู้ปฏิบัติทําให้ขาด

กําลังใจในการทํางาน 

13.เดินทางมาทํางานสะดวก รวดเร็วเพราะต้องเช่าที่พักใกล้สถานที่ทีง่าน น่ามีสวัสดิการให้เบิกค่าท่ี

พักแก่พนักงานราชการบ้าง 

14.มีการติดตาม ทวงถามงาน แม้เป็นช่วง วัน เวลา นอกเวลางาน บ่อยครั้ง 

15.ระบบสแกนนิ้วทําให้ไม่สะดวก เพราะบางครั้งสภาพการจราจรข้างนอกติดขัดมาก ออกจากบ้าน

เวลาเดิม แต่ถ้าการจราจรมีปัญหาในวันน้ันๆ ก็ทําให้สายได้ อยากให้ยกเลิก 

16.เรื่องการควบคุมเวลาการมาทํางาน ควรยกเลิกการแสกนลายน้ิวมือ เป็นความกดดันสําหรับผู้ที่

บ้านไกลและรถติดมาก ส่งผลกระทบต่อการทํางาน 

17.เสนอให้แบ่งเวลาการแสกนนิ้วมือเข้างานเป็นสามช่วงคือ 7.30 8.30 และ 9.30 และเลิกงาน  

15.30 16.30 และ 17.30 ตามลําดับ  

18.อยากให้ยกเลิกระบบสแกนลายน้ิวมือ เพราะบ้านไกลค่ะ 

8.ด้านความสําเร็จ

ในการทํางาน  

(4 ข้อ) 

1.ได้เรียนรู้การทํางานหลากหลาย หลายหน้าที่ ทําให้เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง 

2.บุคลากรในหน่วยงานทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อผลสําเร็จของงาน 

3.ผู้ปฏิบัติพยายามศึกษาหาความรู้แต่ส่วนมากหน่วยงานไม่ค่อยเปิดโอกาสให้กับผู้ปฏิบัติงานจริง 

4.ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจ เพราะทุกส่ิงต้องผ่านการตัดสินใจของข้าราชการเกือบท้ังหมด  

9.ด้านการได้รบัการ

ยอมรับ (3 ข้อ) 

1.ท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เราจะทราบได้อย่างไรว่าได้รับการ

ยอมรับ  

2.May be not but sometimes like ... 

3.การประเมินจะใช้อารมณ์และความรู้สึกเข้ามาตัดสิน แทนที่จะมองที่งานที่ได้รับมอบหมาย 
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10.ด้านลักษณะงาน

ที่ทํา (4 ข้อ) 

1. พยายามเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อทํางานด้านแผนที่ เพื่อตอบสนองความต้องการผลงานของ

ผู้บังคับบัญชา ทําให้เป็นการเพิ่มคุณค่าและความสามารถให้แก่ตนเอง 

2.Would be immediately change my job . 

3.ทําหน้าที่ได้ทุกอย่าง 

4.ไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ มีได้เต็มที่เพราะต้องทําตามคําสั่ง 

11.ด้านความ

รับผิดชอบ (12 ข้อ) 

1. การแบ่งงานไม่เหมาะสม คือ บุคลากรท่ีทํางานได้ทํางานเป็น ก็จะถูกแบ่งงานให้ทําจนล้นมือ (ทํา

เป็นทําได้ ก็ทําไปทําไปจนตายเหอะ) 

2. บุคลากรท่ีทํางานไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยเป็น ก็ไม่ถูกใช้งานไม่ต้องพัฒนางาน ไม่พัฒนาตนเอง โดยอ้าง

ว่าทําไม่ได้ ทําไม่เป็น เขียนไม่สวย 

3.We lost and less several job official. 

4.งานดูแบ่งกันดี แต่ผู้ปฏิบัติก็มีเพียงคนไม่กี่คน 

5.เงินเดือนพนักงานราชการควรจะ 15000ขึ้นไป ค่าครองชีพปัจจุบันไม่เพียงพอในการดูแล

ครอบครัว 

6.บุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากรบางท่านมีรายชื่ออยู่ในส่วนหนึ่ง แต่ตัวปฏิบัติงานอยู่อีกส่วนหน่ึง 

7.พ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยฯ มาก กําลังมีน้อย การดูแลไม่ท่ัวถึง 

มีการจัดหน้าที่ทํางานจริง แต่ยังมีการแบ่งเด็กท่าน เด็กนอก คนทําก็ก้มหน้าทําไป คนที่สบายไม่ต้อง

ทําอะไรอยู่แบบลอยๆ มีบางคนเอาเปรียบคนอื่นๆ เวลาเข้าเวร-ยาม ไม่ยอมมานอนเข้าเวร-ยามกับ

เขา(ตลอด) ต้ังแต่ทํางานมาไม่เคยมานอนกับเขาสักครั้ง 

8.บุคลากรมากพอท่ีจะปฏิบัติงานแล้ว 

9.อัตราเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อภารกิจงาน 

10.สภาพปัจจุบัน ปริมาณงานมากกว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริงตามตําแหน่ง 

11.ต้องการได้เพื่อนร่วมงานมากกว่านี้ 

12.อัตรากําลังมากกว่างาน 

12.ด้านความ 

ก้าวหน้าในหน้าที่ 

การงาน (8 ข้อ) 

1.ข้อ 47 ให้คะแนนติดลบ 

2.บุคลากรทุกคนควรได้รับการพัฒนาความรู้ทุกป ีโดยเพราะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย 

ระเบียบต่างๆและวิธีการปฏิบัติต่างๆ 

3.พนักงานราชการอยากได้สิทธิเท่าลูกจ้างประจํา ประกนัสังคมสิทธิไม่ครอบคลุม 

4.ไม่ค่อยจะได้ไปอบรม เพราะไม่ไดรับทราบข้อมูล และ ไม่มีงบประมาณ 

5.ไม่แน่ใจ และยังไม่ได้รับการสนับสนุน โอกาส การพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความ

พร้อมในการก้าวไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น  

6.เรียนรู้ และเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง 

7.ต้องการให้ปรับระดับชั้นงานและฐานเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้น 

8.ต้องการให้มีสวัสดิการของพนักงานราชการเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยให้เบิกค่ารกัษาพยาบาลได้ โดยไม่

ต้องจ่ายประกันสังคมขอเป็นลักษณะเดียวกับการเบิกจ่ายตรงและมีบําเหน็จหรือบํานาญ 
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ข้อคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

(78 ข้อ) 

1.ควรมีการจัดฝึกอบรมพนักงานราชการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทํางานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องงานแผนที่ และงานสารสนเทศด้านป่าไม้ 

2. ควรเพิ่มอัตรากําลังพนักงานในส่วนโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ และ ส่วนงานอื่นๆ ที่

ขาดอัตรากําลังของตนเอง เพื่อไม่ให้ต้องมาแบ่งอัตรากําลังจากส่วนงานอื่นๆ เพราะทําให้เกิดการ

ทํางานของพนักงานที่ทํางานเป็นแต่ต้องแบกรับงานจากส่วนฯ อ่ืนเพิ่มเติมจากเดิม งานในส่วนฯ งาน

หลักของพนักงานก็มากอยู่แล้ว 

3. ควรมีมาตรการรกัษาความปลอดภัย ทั้งด้านบุคลากร และอาคารสถานที่ 

4. ควรจัดให้มีสถานที่ออกกาํลังกายบริเวณกรม เพื่อสุขภาพที่ดีของบุคลากร 

5. เวลาใช้ลิฟต์รู้สึกไม่ปลอดภัย ควรมีการซ่อมแซมบํารุงรักษาให้เหมาะสม 

- ตู้ยาสมุนไพร ควรจัดให้มีความสะดวกในการนําไปใช้ (ไม่ควรมีกุญแจไข แค่มีใบเซ็นรับยาน่าจะ

เพียงพอ ) 

6. ควรให้มีคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการทํางานให้มากกว่านี้ (ตอนนี้ใช้โน้ตบุ๊คส่วนตัว) 

7. ควรกวดขนัเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  

8. การพิจารณาความดีความชอบควรยุติธรรม (เลื่อนข้ัน) ไม่ใช่ให้โควต้าแต่ละส่วน เพราะคนทํางาน

ภาคสนามมีมากก็จริง แต่ทํางานบ้างไม่ทํางานบ้าง ส่วนคนที่ทํางานในสํานักงาน ทํางานทุกวัน  ทําให้

เป็นการเลื่อมล้ํา 

9.โครงสร้างอัตรากําลังตามกรอบเหมาะสมกับปริมาณงาน แต่เนื่องจากการขอช่วยปฏิบัติราชการ

โดยไม่มีอัตรากําลังมาทดแทน ทําให้ขาดอัตรากําลัง เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ในคราว

เดียวกัน ทําให้ประสิทธิภาพลดลงและทําให้ผลการปฏิบัติงานลดลง 

10.เมื่อปฏิบัติงานมากทําให้การมีเวลาให้กับครอบครัวลดลง ปัญหาครอบครัวก็อาจตามมา 

11.การเข้าสู่ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นยังไม่โปร่งใสไม่สามารถเปิดเผยได้ ทําให้เกิดความเคลือบแคลง

สงสัย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เกิดความท้อแท้ ไม่มีขวัญและกําลังใจ" 

12.RFD must be concentrate adjust career part to moving up for official motivation. 

13.กรณีสแกนนิ้วมือเข้างาน ควรยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถเป็นดัชนีชีวัดประสิทธิภาพที่ดีในการ

ทํางานได้ มาเช้ามาก แต่หายท้ังวัน สแกนกลับก็มี มาสาย 8.31 แต่ทํางานทั้งวัน ก็กลายเป็นคน

ประวัติไม่ดี 

14.กรมป่าไม้ ต้องจัดทําโครงการท่ีเป็นการช่วยเหลือสังคม  และ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชน 

15.กรมป่าไม้ควรกวดขันหัวหน้าหน่วยฯ ไห้มาปฏิบัติงานเองเพื่อลูกน้องจะได้มีกําลังใจในการทํางาน

หรือประชุมระดับหมู่บ้าน,ตําบล,อําเภอ เขาถามมาลูกน้องตอบไม่ได้ (บางหน่วยฯ ส่งแต่ลูกน้องเข้า

ประชุมแทน) 

16.กรมป่าไม้ต้องมีอุปกรณ์และพาหนะในการปฏิบัติงานที่มากกว่าน้ี และเรื่องสวัสดิการอาคาร

สถานที่ก็ต้องปรับปรุงใหม่ 

17.กรมพยายามต้ังศูนย์ ต้ังหน่วย ปฏิบัติต่างๆ มากมาย จริงๆ แล้วไม่ควรไปต้ังใหม่อะไรให้

มากมายนัก เพราะ โครงสร้างกรมก็ระบุอํานาจหน้าที่ให้ สํานัก ส่วน ฝ่าย ค่อนข้างชัดเจนแล้ว 
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อีกทั้งไปจัดต้ังเพิ่มงาน แต่ไม่ได้เพ่ิมคน ไม่ได้เพิ่มงบประมาณ และอุปกรณ์ให้ทํางาน เช่น รถยนต์ ก็

ไม่ได้เพิ่ม เพราะสิ่งต่างๆ ทั้ง คน งบ รถ อุปกรณ์ ทั้งหมดนี้ สังกัดภายใต้สํานัก/ส่วน ก็ควรพิจารณา

ว่า งานใดก็ตามแตกเนื้องานและสอบหมายตามภารกิจ สาํนัก/ส่วน/ฝ่าย ไป ไม่อย่างน้ันก็มีแต่ตั้งศูนย์ 

ต้ังหน่วย ไปเรื่อย แต่ไม่สามารถทํางานอะไรได้จริง เพราะปัจจัยอยู่ตามส่วนฯ 

18.กรมฯ ควรจะกําหนดโครงสร้างให้ชัดเจน แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนไปในทางเดียวกัน 

เพื่อความคล่องตัวของเจ้าหน้าที่ 

19.การจัดกรอบอัตรากําลังบุคลากร ควรให้เป็นไปตามกรอบที่จัดทําจริง 

20.การจัดบ้านพักให้ข้าราชการและพนักงานที่มีเงินเดือนน้อย 

21.การจัดสรรงานหรือมอบหมายงานเน้นที่คนทํางานเป็นมากที่สุด แต่การประเมิน กลับให้คนที่เห็น

หน้าบ่อยที่สุด  

22.การจัดหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับอํานาจหน้าที่และสายการปฏิบัติงาน ก็มีผลต่อความ

ผูกพันในหน่วยงานเช่นกัน 

23.การบริหารจัดการของหวัหน้าหน่วยแต่ละหน่วยไม่เหมือนกัน บางหน่วยก็ดี บางหน่วยแย่มากๆ 

เลย 

24.การปฏิบัติงานในลักษณะบูรณการร่วมกันหลายคน หลายหน่วยงาน เป็นได้ท้ังข้อดี และข้อเสีย 

เปรียบเสมือนดาบ 2 คม ดังน้ัน ผู้บังคับบัญชาจึงควรพิจารณาให้รอบคอบทุกครั้งในการสั่งการแต่

ละคราว ซ่ึงจะเป็นผลกระทบให้เป็นปัญหาใหญ่ต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 

25.ขอสนับสนุนเครื่องมือในการทํางานให้เพียงพอเหมาะสม เช่น รถยนต์   

26.ขอสนับสนุนอุปกรณ์ เครือ่งมือในการทํางานให้เหมาะสม เพียงพอ และสวัสดิการเกี่ยวกับ

เงินเดือน ค่าครองชีพที่เหมาะสม กับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

27.ขอให้กรมช่วยจัดการสนับสนุนเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใหม่ นํ้ามันเช้ือเพลิงให้เพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และเบี้ยเลี้ยงในการออกปฏิบัติงานให้เพียงพอ 

28.ขอให้ทาง ผอ.สํานักฯ ดูแลเจ้าหน้าที่ที่ทํางานด้วย 

29.ขอให้นําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงอย่างจริงจัง 

30.ขอให้เน้นฯ การเข้า เวร-ยาม ด้วย 

31.ควรจะมีการจัดคนให้ตรงกับงาน ให้ผู้บริหารเห็นความสําคัญของผู้ปฏิบัติให้มากขึ้น ให้ความ

ชัดเจน เพราะงานเกือบทุกชิ้นก็มาจากพนักงานราชการ แต่การตัดสินใจกลับไปอยู่กบัข้าราชการแทน 

ทําให้งานต้องเดินตามคนตัดสินใจ แต่คนทําคือพนักงานที่ปฏิบัติ 

ควรจัดบุคคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานตรงตามความเหมาะสมในหน้าที่ 

32.ควรจัดสวสัดิการให้พนักงานตามสมควร เช่น ชุดเครื่องแบบในการปฏิบัติงาน ประจําทุกป ีและ

ค่าตอบแทนพิเศษประจําเดือนให้พนักงานเพื่อช่วยค่าครองชีพกับผู้มีรายได้น้อย 

33.ควรจัดอัตรากําลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างและปริมาณงาน 

34.ควรปฏิรูปการทํางานของส่วนการเจ้าหน้าที่ ซ่ึงไม่เคยดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของ

ข้าราชการและพนักงานกรมป่าไม้เลย 
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35.ควรเพิ่มเงินเดือนให้สูงขึ้นเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือใน

การทํางานให้เพียงพอ เหมาะสม 

36.ควรมีการฝึกอบรมพนักงานราชการ ให้มีความรู้ ความสามารถ องค์กรจะได้พัฒนาให้

เจริญก้าวหน้า และมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

37.ควรมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้กับหน่วยงานทุกหน่วยมากข้ึน AEC 

38.ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทกุๆด้านเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ 

39.ควรเลือกคนให้เหมาะกับงานและตําแหน่งที่ประกาศรับสมัคร และควรประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด้วยความเป็นธรรมจากส่ิงทีเ่ห็นในการปฏิบัติงาน มิใช่ใช้อคติส่วนตัวในการคิดเอาเองว่ามาใหม่ควร

ได้เท่านี้ก่อนแล้วค่อยเพิ่ม เพราะคนทํางานใหม่ๆ จะหมดกําลังใจเพราะทํางานแต่ไม่มีใครสนับสนุน 

คอยแต่ช่วยเหลือประเมินให้คนเก่าแก่ที่รอวันเกษียนสูงๆ เนื่องจากอยู่มานานและเป็นพรรคเป็นพวก

กับตนเองเพียงเท่าน้ัน 

40.งานที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ตรงกับตําแหน่งเท่าที่ควร แต่ก็เป็นการฝึกฝนและเพิ่มประสบการณ์ 

41.งานทุกอย่างที่ทํามาจากเจ้าหน้าที่ในระดับล่าง ผลที่ได้ได้กับผู้บริหาร แล้วสวัสดิการของ

เจ้าหน้าที่อยู่ที่ไหน หากไม่มีผลประโยชน์ร่วมและไม่ใช้เด็กนายจงก้มหน้าทํางานไป  

42.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่

อย่างสมํ่าเสมอ 

43.จัดทํากรอบอัตรากําลังและโครงสร้างที่ชัดเจนของกรมป่าไม้ 

44.ต้องการให้เกิดการเปลีย่นแปลงจากระดับนโยบายของผู้บริหาร ในเรื่องการให้ความสําคัญกับ

ผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่ 

45.ตําแหน่งเจ้าพนักงานเป็นสายงานทีเติบโตได้ช้า และได้รับการพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีความ

ใกล้ชิดนาย และผลประโยชน์ในการวิ่งเต้น 

46.น่าจะมีการสอบปรับเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้นตามความรู้และความสามารถ ตามความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงานจริง (การปฏิบัติงานในปัจจุบันไม่ตรงตําแหน่ง  เช่น ตําแหน่งบริหารงานทั่วไป หรือ

ตําแหน่งที่รองลงมา ได้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบน้อยมาก) 

47.น่าจะมีระบบเงินเดือนเหมือนครู ที่มีเงินประจําตําแหน่งต้ังแต่ชํานาญการขึ้นไปและสามารถ

ประเมินสูงขึ้นเรื่อยๆ ได้ทุกคน 

48.ในการคัดสรรพนักงานราชการ ขอให้ทําด้วยความเป็นธรรม รับคนที่มีความสามารถจริง ๆ ตรง

กับงาน เนื่องจากมีอัตรากําลังมากมาย แต่ไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ความ

รับผิดชอบก็ยังอยู่ที่ข้าราชการเหมือนเดิม 

49.บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้กรมป่าไม้ท่ีมีปริมาณบุคลากรจํานวนมาก  

เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพมากขึ้น และจะช่วยให้กรมป่าไม้พัฒนามากยิ่งกว่านี้ 

50.แบบสํารวจ ไม่มีหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ที่สังกัดส่วนกลาง เช่น หน่วยงานต่างๆ ของ

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
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51.เปิดกว้างให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ ซ่ึงกรมป่าไม้ไม่มี 

52.ผู้บังคับบัญชา ต้องสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ขณะนี้ ต้องผลักดันให้ได้รับ

ความก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่ราชการ เช่นตําแหน่ง ระยะเวลาที่ผูกพันกับกรมป่าไม้มาแล้วกี่ป ีตอบ

แทนอะไรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้บ้าง อาการท้อแท้ เบื่อหน่ายต่อการไม่จริงใจ อาศัยแต่หยอดคําหวาน

ให้ผ่านไปวันๆ อย่างไร้จุดหมายย่อมเสี่ยงต่อการล่มสลายขององค์กรนะครับ 

53.มองสูง มองต่ํา มองตัวเอง มองต่างมุม ก่อนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

54.ไม่อยากข้ึนกับสํานักใดๆ อีกต่อไปเพราะไม่อยากโดนหักงบก่อนการทํางานในทุกๆงาน อยากเป็น

เอกราช 

55.ระบบการสรรหา คัดเลือก พนักงานราชการ ควรมีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบัน ให้มีการ

ประเมินในการต่อสัญญา  และควรเลิกจ้างพนักงานราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพ กําหนดตัวชี้วัดใน

การทํางาน  

56.ระบบคือระบบ แต่เป็นระบบที่ข้าราชการบางคนคิดว่าการเป็นข้าราชการคือการเป็นเจ้านาย 

คนอ่ืน ควรคิดการทํางานให้ลุล่วงต้องทํางานร่วมมือกันหลายฝ่าย  ช่วยกันทํางาน  

57.รกักรมป่าไม้ แต่เรื่องทุกอย่างที่เกิดข้ึนมักจะเกิดจากนิสัยส่วนตัว แก้ไขยาก จะให้มาน่ังรองรับ

นิสัยทุกคนไม่ได้ ก็มีกระทบกระทั่งกันไป แต่จะไม่ให้เกิดเป็นเหตุการณ์รุนแรง เพราะก็ต้องอยู่ใต้ร่ม

กรมป่าไม้ไปจนเกษียณเหมือนกัน 

58.รักกรมป่าไม้ 

59.สถานทีส่ําหรับผักผ่อนหย่อนใจภายนอกอาคารปฏิบัติงาน (ม้าน่ัง สวนหย่อม) มีน้อยมากไม่

เพียงพอต่อจํานวนบุคลากรภายในกรมป่าไม้ การออกไปผ่อนคลายภายนอกอาคารน้ัน ทําให้เรา

สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการอยู่ภายในห้องทํางานเป็นเวลา

ยาวนานต่อเนื่อง อาจเกิดความจําเจเบื่อหน่ายได้ 

60.สํานักกฎหมาย เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านกฎหมายของกรมป่าไม้ แต่ความก้าวหน้าในหน้าที่

การงานตามสายงานวิชาการของนิติกร ไม่เอ้ืออํานวยหรือทําให้บุคลากรเกิดความรักและความ

ต้องการอยู่ในองค์กร สํานักกฎหมายมีข้าราชการปัจจุบัน 33 คน แต่มีระดับชํานาญการพิเศษเพียง 

1 คน แต่ยังดึงไว้ไม่มีการแต่งตั้งแต่อย่างใด ทําให้บุคลากรไม่มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และ

อยากเติบโตในสายวิชาการนี้ ซ่ึงเมื่อเทียบกับกรมอ่ืน ๆ ซ่ึงมีข้าราชการนิติกรน้อยกว่า แต่กลับมีนิติ

กรชํานาญการพิเศษหลายอัตรา หากผู้บริหารไม่สนใจในข้อนี้ กรมป่าไม้จะมีสํานักกฎหมายไว้เพื่อ

อะไร 

61.สํานักงาน กพ. ควรมีมาตรฐานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินในตําแหน่งที่สูงข้ึน และควรมี

คุณธรรม เป็นกลางพิจาณาในการเลือกผู้บริหาร 

62.สําหรับพนักงานราชการ อยากให้มีการปรับวุฒิการศึกษา ในระดับปริญญาตรี  

63.หัวหน้าหน่วยงาน ที่ขอช่วยปฏิบัติราชการหน้าจะควรมีวาระขอช่วย ( อย่างเช่นคราวละ 2-3 ป ี) 

บางท่านขอช่วยเพื่อที่จะอยู่ใกล้ครอบครัวเพื่อไปรับส่งลูก เอารถราชการไปใช้ส่วนตัว ทํางาน

ภาคสนามไม่เป็นเลย ช่วยพิจารณาหน่อย 
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64.เห็นควรส่งเสริมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรฝ่ายป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ให้มากๆ กว่าท่ีเป็นอยู่ เพื่อเป็นขวัญและ

กําลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 

65.เพิ่มบุคลากร เช่น ข้าราชการ,ลูกจ้างประจํา,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ฝ่ายป้องกัน

รักษาป่าและควบคุมไฟป่า สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 

66. สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ 

67. สนับสนุนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์ วัสดุสํานักงาน ให้เพียงพอ" 

68.อยากได้เงินเดือนเยอะๆ ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นมันจะไม่มี เบี้ยเลี้ยงควรเข้าบัญชีไม่ใช่ผ่านหัวหน้า

หน่วยลูกน้องไม่เคยได้เวรกรรมจริงๆ 

69.อยากให้กรมป่าไม้ดูแลเรื่องค่าครองชีพต่าง ๆ ค่าครองชีพสูงเงินเดือนน้อย  

70.อยากให้กรมพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามความสามารถและผลงาน ไม่ใช่พิจารณาตาม

ดุลพินิจส่วนตัว 

71.อยากให้มีการปรับปรุงสถานที่ในกรมป่าไม้ เช่น ทางเข้า ซ่ึงเวลาฝนตกน้ําจะท่วมตลอด 

72.อยากให้มีกิจกรรมร่วม ภายในองค์กรมากกว่าเดิม 

73.อยากให้มีระบบการให้สวัสดิการ รางวลั แก่พนักงานราชการมากกว่าปัจจุบัน 

74.อยากให้มีรูปแบบและวิธีการประเมินที่เป็นจริง 

75.อยากให้ยกเลิกระบบสแกนลายน้ิวมือ 

76.อยากให้หน่วยงานให้การสนับสนุนโอกาสความก้าวหน้าให้กับผู้ปฏิบัติงานบ้างไม่เอาเส้นสาย

อย่างเดียว 

77.อัตรากําลังที่ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน ณ ปัจจุบัน ไม่เพียงพอ 

78.อุปกรณ์สํานักงานไม่เพียงพอต่อบุคลากร  

 



 

 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน 

ของบุคลากรกรมป่าไม้  

ประจําปี พ.ศ. 2560 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้

โดยรวม และรายด้าน จําแนกตามเพศ 

ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม ชาย หญิง 

1. ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร 3.74 3.60 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.40 3.20 

3. ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 3.84 3.64 

4.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน    4.04 3.95 

5. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 3.49 3.41 

6. ด้านความม่ันคงในการทํางาน 3.93 3.83 

7. ด้านชีวิตส่วนตัว 4.02 3.99 

8. ด้านความสําเร็จในการทํางาน 4.00 3.91 

9. ด้านการได้รับการยอมรับ 3.72 3.64 

10. ด้านลักษณะงานที่ทํา 3.95 3.84 

11. ความรับผิดชอบในงาน 3.75 3.66 

12. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.58 3.54 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.81 3.68 

ตารางที่ 2  วิเคราะห์เกี่ยวกับปจัจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบคุลากรกรมป่าไม้

โดยรวม และรายด้าน จําแนกตามอาย ุ

ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม Gen B Gen X Gen Y 

1. ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร 3.72 3.68 3.58 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.41 3.32 3.11 

3. ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 3.79 3.73 3.67 

4.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน    4.02 4.02 3.92 

5. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 3.49 3.44 3.41 

6. ด้านความม่ันคงในการทํางาน 4.06 3.83 3.74 

7. ด้านชีวิตส่วนตัว 4.04 4.03 3.91 

8. ด้านความสําเร็จในการทํางาน 4.02 3.96 3.88 

9. ด้านการได้รับการยอมรับ 3.73 3.67 3.62 

10. ด้านลักษณะงานที่ทํา 3.93 3.91 3.82 

11. ความรับผิดชอบในงาน 3.76 3.71 3.62 

12. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.60 3.53 3.54 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.79 3.73 3.65 
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์เกี่ยวกับปจัจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้

โดยรวม และรายด้าน จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม ต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตร ี

1. ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร 3.83 3.63 3.47 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.50 3.24 3.12 

3. ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 3.92 3.69 3.53 

4.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน    4.11 3.97 3.84 

5. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 3.55 3.42 3.31 

6. ด้านความม่ันคงในการทํางาน 4.02 3.83 3.80 

7. ด้านชีวิตส่วนตัว 4.12 3.99 3.79 

8. ด้านความสําเร็จในการทํางาน 3.97 3.96 3.93 

9. ด้านการได้รับการยอมรับ 3.76 3.67 3.53 

10. ด้านลักษณะงานที่ทํา 3.96 3.87 3.86 

11. ความรับผิดชอบในงาน 3.82 3.68 3.53 

12. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.66 3.54 3.41 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.85 3.68 3.59 

ตารางที่ 4 วิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้

โดยรวม และรายด้าน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 

ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ 

1. ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร 3.60 3.71 3.70 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.25 3.39 3.30 

3. ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 3.72 3.81 3.72 

4.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน    4.00 3.97 4.00 

5. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 3.47 3.51 3.41 

6. ด้านความม่ันคงในการทํางาน 4.00 4.12 3.70 

7. ด้านชีวิตส่วนตัว 3.92 4.03 4.05 

8. ด้านความสําเร็จในการทํางาน 4.01 3.96 3.92 

9. ด้านการได้รับการยอมรับ 3.66 3.77 3.65 

10. ด้านลักษณะงานที่ทํา 3.94 3.87 3.87 

11. ความรับผิดชอบในงาน 3.70 3.71 3.70 

12. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.57 3.68 3.50 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.73 3.79 3.71 
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ตารางที่ 5 วิเคราะห์เกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้

โดยรวม และรายด้าน จําแนกตามหน่วยปฏิบัติงาน 

ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

1. ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร 3.59 3.72 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.33 3.28 

3. ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 3.69 3.76 

4.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน    3.96 4.02 

5. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 3.48 3.43 

6. ด้านความม่ันคงในการทํางาน 3.79 3.94 

7. ด้านชีวิตส่วนตัว 3.90 4.07 

8. ด้านความสําเร็จในการทํางาน 3.89 4.00 

9. ด้านการได้รับการยอมรับ 3.62 3.72 

10. ด้านลักษณะงานที่ทํา 3.82 3.95 

11. ความรับผิดชอบในงาน 3.66 3.74 

12. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.48 3.61 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.68 3.77 

ตารางที่ 6 วิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้

โดยรวม และรายด้าน จําแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมป่าไม้ (เกิด 6 เดือน ปัดเป็น 1 ป)ี 

ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม 
5 ปี หรือ

ต่ํากว่า 

6-10 ปี 1-15 ปี 16-20 

ปี 

21-25 ปี มากกว่า 

25 ปีข้ึนไป 

1. ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร 3.57 3.59 3.68 3.69 3.85 3.72 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.12 3.12 3.38 3.37 3.48 3.42 

3. ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 3.73 3.56 3.69 3.83 3.89 3.80 

4.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน    3.91 3.87 4.07 4.18 4.06 4.02 

5. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 3.40 3.31 3.45 3.51 3.52 3.54 

6. ด้านความม่ันคงในการทํางาน 3.78 3.67 3.71 4.01 4.09 4.08 

7. ด้านชีวิตส่วนตัว 3.88 3.91 4.09 4.03 4.18 4.03 

8. ด้านความสําเร็จในการทํางาน 3.79 3.87 3.94 4.05 4.16 4.03 

9. ด้านการได้รับการยอมรับ 3.60 3.60 3.60 3.81 3.77 3.75 

10. ด้านลักษณะงานที่ทํา 3.75 3.80 3.90 4.00 4.07 3.96 

11. ความรับผิดชอบในงาน 3.53 3.64 3.75 3.78 3.87 3.75 

12. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.52 3.44 3.52 3.68 3.66 3.60 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.63 3.61 3.73 3.82 3.88 3.80 
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ตารางที่ 7 วิเคราะห์เกี่ยวกับปจัจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้

โดยรวม และรายด้าน จําแนกตามหน้าทีค่วามรบัผิดชอบในปัจจุบนั 

ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม 
ผู้บริหาร

(อํานวยการสูง) 

ผอ.ส่วน/หัวหนา้กลุ่ม/

ฝ่าย/หัวหน้างาน 

เจ้าหนา้ที่

ผู้ปฏิบัติงาน 

1. ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร 4.40 3.63 3.67 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.40 3.31 3.30 

3. ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 4.25 3.79 3.72 

4.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน    4.40 4.04 3.98 

5. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 4.20 3.52 3.42 

6. ด้านความม่ันคงในการทํางาน 5.00 4.02 3.84 

7. ด้านชีวิตส่วนตัว 4.00 3.99 4.01 

8. ด้านความสําเร็จในการทํางาน 4.50 4.09 3.92 

9. ด้านการได้รับการยอมรับ 4.00 3.75 3.66 

10. ด้านลักษณะงานที่ทํา 5.00 4.00 3.86 

11. ความรับผิดชอบในงาน 3.25 3.78 3.69 

12. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 4.66 3.64 3.53 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.25 3.79 3.71 

ตารางที่ 8 วิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้

โดยรวม จําแนกปัจจัยรายด้าน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง   

ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านบรรยากาศในการทํางาน 3.72 0.675 มาก 

1. ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร 3.67 0.791 มาก 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.30 0.899 ปานกลาง 

3. ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 3.74 0.922 มาก 

4.ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน    4.00 0.767 มาก 

5. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 3.45 0.851 มาก 

6. ด้านความมั่นคงในการทํางาน 3.88 0.864 มาก 

7. ด้านชีวิตส่วนตัว 4.00 0.787 มาก 
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ตารางที่ 8 (ตอ่)  

ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านแรงจูงใจในการทํางาน 3.76 0.690 มาก 

8. ด้านความสําเร็จในการทํางาน 3.96 0.712 มาก 

9. ด้านการได้รับการยอมรับ 3.68 0.781 มาก 

10. ด้านลักษณะงานที่ทํา 3.90 0.779 มาก 

11. ความรับผิดชอบในงาน 3.71 0.752 มาก 

12. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.56 0.910 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.74 0.657 มาก 

  จากการประมวลผลการวิเคราะห์ในภาพรวมกรมป่าไม้ ระดับความพึงพอใจด้าน

บรรยากาศในการทํางาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.72 ด้านแรงจูงใจในการทํางาน อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.76  

   ช่วงอายุที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ช่วงอายุ 18-35 ปี (Y) พึงพอใจมากที่สุด 

ช่วงอายุ 51-60 ปี (B) ซ่ึงพออนุมานได้ว่า Generation  Y ส่วนมากจะเป็นข้าราชการที่มีอายุราชการ

น้อยหรือพนักงานราชการ ที่ต้องการรับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน  

การได้รับมอบหมายที่ตรงกับความรู้ความสามารถ ให้ความสําคัญต่อความมั่นคงในตําแหน่งที่

ปฏิบัติงานและอาชีพ รวมทั้งการได้รับจัดสรรสวัสดิการนอกเหนือที่รัฐจัดสรรให้  

  Generation B ส่วนมากจะเป็นข้าราชการ ซ่ึงดํารงตําแหน่งในระดับชํานาญงานสําหรับ

ตําแหน่งประเภททั่วไป และระดับชํานาญการสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ จึงมีความต้องการ

ความก้าวหน้าในสายงานค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการได้โอกาสในการทํางานที่เหมาะสมและท้าทาย การได้รับ

มอบอํานาจในการตัดสินใจเพื่อความสําเร็จของงาน และการได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ตําแหน่งที่สูง แต่คนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่มีภาระค่าใช้จ่ายเป็นจํานวน

มาก เพราะส่วนมากต้องมีภาระการใช้จ่ายส่วนตัว สุขภาพ ครอบครัว และสังคม   

  หน่วยปฏิบัติงานในส่วนกลางมีความพึงพอใจน้อย ส่วนภูมิภาคมีความพึงพอใจมาก 

โดยอนุมานว่า บุคลากรในส่วนกลางต้องการให้มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในที่ทํางาน 

การได้รับการจัดสรรสวัสดิการนอกเหนือที่รัฐจัดสรรให้ การได้รับการส่ือสารที่ทันเวลาชัดเจน เมื่อเกิด

การเปล่ียนแปลงในหน่วยงาน ต้องการให้กรมมีมาตรฐานในการให้รางวัลและยกย่องบุคลากรอย่าง

เหมาะสม และมีความต้องการปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ เพ่ือจะได้ทํางานที่เหมาะสม

และท้าทาย ซ่ึงมีส่วนสนับสนุนในความก้าวหน้าของตนเอง  
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  แม้ว่าในภาพรวมส่วนภูมิภาคจะมีความพึงพอใจมาก แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้าน  

การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ เนื่องด้วยมีงบประมาณค่อนข้างจํากัด ไม่ครอบคลุมในส่วน

ภูมิภาคที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก รวมถึงการจัดให้มีอุปกรณ์/เครื่องมือสําหรับการทํางานมีคุณภาพ 

เหมาะสม และเพียงพอต่อการทํางาน การมีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในที่ทํางาน  

การดูแลเรื่องสุขภาพอย่างสมํ่าเสมอ เช่นการตรวจสุขภาพประจําปี การได้รับการส่ือสารที่ทันเวลา

ชัดเจน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน 

  หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน กลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงอนุมานได้ว่าเป็นข้าราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ประเภทวิชาการ

ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญการ รวมทั้งลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ ซ่ึงมีความต้องการให้

หน่วยงานมีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในที่ทํางาน การได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ  

การตรวจสุขภาพประจําปี การได้รับการพัฒนาทักษะและความสามรถเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

ก้าวไปสู่ตําแหน่งที่สูง การได้รับการยกย่องให้รางวัลแต่บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีมาตรฐานในการให้รางวัลและยกย่องอย่างเหมาะสม โดยการดํารงชีวิตส่วนที่สามารถแบ่งเวลา 

ในการทํางาน เวลาส่วนตัวและสังคมได้อย่างเหมาะสม และต้องการให้หน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริม

ให้บุคลากรได้มีโอกาสทํางานร่วมกัน และกลุ่มที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือกลุ่มผู้บริหารระดับ

อํานวยการสูง แต่ผู้ตอบแบบสํารวจมีจํานวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบของจํานวนผู้บริหารระดับอํานวยการ

สูงทั้งหมด จึงเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเช่ือถือได้แม้ว่าจะมีความพึงพอใจมากกว่าที่สุดก็ตาม 
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