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คํานํา 

 

    การจัดทําแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕64 และแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 เป็นไปตาม

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากร

ของกรมป่าไม้มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี และจะมีผลต่อความผาสุกในชีวิตโดยรวมของตนเอง อันเกิดข้ึน

ในองค์กรการทํางาน โดยเฉพาะในองค์กรที่ต้องการแรงจูงใจและรักษาทรัพยากรบุคลากรที่มีค่าให้อยู่กับ

องค์กรต่อไป ดังนั้น หากบุคลากรกรมป่าไม้มีความผาสุกในชีวิตการทํางานแล้ว ก็จะเกิดความรักความ

ผูกพันต่อองค์กร ซ่ึงเป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร และเต็มใจ

ที่จะทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ เพื่อปฏิบัติงานภารกิจขององค์กร พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานก็จะมีความรู้สึก

ผูกพันต่อองค์กรอย่างแท้จริง มุ่งเน้นความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

   กรมป่าไม้ ได้แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุกและความผูกพันของ

บุคลากรกรมป่าไม้ ตามคําส่ังกรมป่าไม้ ที่ 946/2559 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559 มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

กํากับ ติดตามความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน จึงได้จัดทําแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุกและ 

ความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 และแผนปฏิบัติการสร้าง

ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2559 ข้ึนเพ่ือเป็นกรอบทิศทาง      

ในการดําเนินงานต่อไป 

 

 

 

 
             (นายประลอง ดํารงค์ไทย) 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ 

       ประธานคณะทํางานจัดทําแผนกลยทุธ์การสร้างความผาสุก 

และความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

     สิงหาคม 2559 
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                ของบุคลากรกรมป่าไม้ โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยรวม   
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การเสริมสรา้งความผาสุกของบุคลากรกรมป่าไม ้ 

หลักการและเหตุผล 

   สํานักงาน กพร. กําหนดให้ส่วนราชการนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ การดําเนินการของส่วนราชการ เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการของ

ส่วนราชการเพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีข้ึน ทั้งผลผลิตและบริการ ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ซ่ึงนับเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ด้วย อีกทั้งส่วนราชการจะได้รับประโยชน์ในทุกข้ันตอน ตั้งแต่

การตรวจประเมิน องค์การด้วยตนเอง (Self-Assessment) ซ่ึงจะทําให้ผู้บริหารของส่วนราชการนั้น ๆ 

ได้รับทราบว่าส่วนราชการ ของตนยังมีความบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถกําหนดวิธีการและ

เป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองค์การให้สมบูรณ์มากข้ึนต่อไปเกณฑ์ 

PMQA เป็นชุดคําถามเกี่ยวกับเรื่องสําคัญ 7 ด้านในการบริการและการดําเนินงานของส่วนราชการ 

ได้แก่ 

 1) การนําองค์กร  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  

 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  ทุกส่วนราชการจะต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์

องค์กรให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล รวมถึงต้องมีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ  

ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี   

 3) การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  คือการจําแนกกลุ่ม

ผู้รับบริการ และมีข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง ตลอดจนความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจบริการ 

เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

 4) การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้  เป็นการจัดการเกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศ และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน   

 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล   องค์กรต้องคํานึงถึงการจัดระบบบริหารบุคคลที่

เหมาะสม แผนการพัฒนาบุคลากร รวมถึงระบบแรงจูงใจและความผาสุกของบุคลากร 

 6) การจัดการกระบวนการ  เป็นเรื่องของการทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ระบบงาน การลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ  

  7) ผลลัพธ์การดําเนินงาน  วิธีการนําเสนอเพ่ือแสดงผลการปฏิบัติงานในภาพรวม

ของกรมป่าไม้ 

   ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการแผนการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA)  หมวดที่ ๕  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และเพ่ือเป็นการปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงานของกรมป่าไม้ เพ่ือลดช่องว่างระหว่างความสําคัญกับความพึงพอใจจากผลสํารวจการ
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พัฒนาองค์กร ตามกรอบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ Government Evaluation system 

ซ่ึงกรมป่าไม้ได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงการดําเนินงานตามปัจจัยและแนวทางการดําเนินการ เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย และต่อเนื่อง จึงแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุกและ

ความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ตามคําส่ังกรมป่าไม้ที่ 946/2559 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.

2559 เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 และแผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกและความผูกพันของ

บุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2559 ข้ึน 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้บุคลากรกรมป่าไม้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสมดุล

ระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว 

2. เพื่อสร้างขวัญกําลังใจที่ดี และมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม มีบรรยากาศการทํางานที่ดี มุ่งสู่องค์กรแห่ง

ความสุข 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรกรมป่าไม้มีความพึงพอใจ มีความสุขในการทํางาน 

2. บุคลากรกรมป่าไม้ได้รับสวัสดิการที่กรมสามารถจัดหาให้ได้ 

3. บุคลากรป่าไม้มีความรัก ความผูกพันในองค์กร 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 

 พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคําว่า “ความ” หมายถึง เรื่อง เช่น 

เนื้อความ เกิดความ (พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน,2542 :231) และได้ให้ความหมายของคําว่า 

“ผูกพัน” หมายถึง มีความเป็นห่วงกังวลเพราะรักใคร่ ก่อให้เกิดพันธะที่จะต้องปฏิบัติตาม(พจนานุกรม

ฉบับบัณฑิตยสถาน,2542:741)องค์การศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการท่ีประกอบกันข้ึนเป็น

หน่วยงานเดียวกัน เพ่ือดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้ง   

ซ่ึงอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทจํากัด สมาคมหรือ

หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ (พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน,2542 

:1321) จึงกล่าวได้ว่า ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ น่าจะหมายถึง การเกิดความกังวล  

รักใคร่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดพันธะที่จะต้องปฏิบัติตาม  
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ภัทริกา ศิริเพชร (2541 :7) ให้ความหมายของคําว่าความผูกพันต่อองค์การ คือ ความรู้สึก

ของบุคคลที่มีต่อองค์การ ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมอันแสดงถึงความพยายามมุ่งมั่นของ

บุคคลที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การด้วยความทุ่มเทและเต็มใจ ด้วยตระหนักว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ

องค์การ มีความจงรักภักดีต่อองค์การและมีความมุ่งมั่นที่จะธํารงสถานะของการเป็นสมาชิกของ

องค์การไว้ 

ศรีสมร พิมพ์โพธิ์ (2546 :17) ให้ความหมายของคําว่าความผูกพันต่อองค์การ คือความรู้สึก

ของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อองค์การ โดยมีทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้องค์การ

ประสบความสําเร็จ โดยข้อบ่งช้ีออกมาในรูปของความเช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมายขององค์การ ความ

พยายามอย่างเต็มที่ในการทํางานเพ่ือองค์การ เพราะตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนแบ่งท่ีสําคัญของ

องค์การและมีความต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์การตลอดไป 

ธนนันท์ ทะสุใจ (2549 :9) ให้ความหมายของคําว่าความผูกพันต่อองค์การ คือ ความรู้สึกที่ดี

ต่อองค์การ มีความรัก ความภาคภูมิใจ ความเอาใจใส่ต่อองค์การ รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง มีความ

เช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ เต็มใจและเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือเป้าหมายและ

ต้องการที่จะดํารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การน้ันตลอดไป 

อวยพร ประพฤทธิ์ธรรม (2537 :10) ให้ความหมายของคําว่าความผูกพันต่อองค์การคือ 

การที่บุคคลมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีความเต็มใจและมุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายาม

อย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การและมีความจงรักภักดีต่อองค์การ โดยไม่คิดที่จะทิ้งองค์การไป 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 :96) ให้ความหมายของคําว่าความผูกพันต่อองค์การ

หรือความจงรักภักดีต่อองค์การ ( Organizational commitment) หมายถึง ระดับความต้องการที่จะมี

ส่วนร่วมในการทํางานให้กับหน่วยงานหรือองค์การที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่อย่างเต็มกําลังความสามารถ

และรักษาสภาพความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การ บุคคลใดมีความรู้สึกผูกพันกับองค์การสูง 

คนเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

ความสําคัญของความผกูพันต่อองค์การ 

มาว์เดย์, สเตียส์ และพอร์เตอร์ (Mowday, Steers, & Porter, 1982) ได้แบ่งองค์ประกอบของ

ความผูกพันต่อองค์การไว้ 3 ประการ คือ 

1. ความเช่ือและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเช่ือและยอมรับใน

เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงตนเป็นหนึ่งเดียวกับ

องค์การที่มีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกองค์การคนอื่น ๆ และเต็มใจที่จะอุทิศกําลังกายและกําลังใจ

เพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์การ เป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ความผูกพันที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยม

ขององค์การ คือ ความรู้สึกจงรักภักดีของสมาชิกต่อองค์การ และมีทัศนคติในทางที่สอดคล้องกับ

เป้าประสงค์ขององค์การ เป็นทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเช่ือมโยงระหว่างเอกลักษณ์ของเขากับ
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องค์การ ตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายของ สรุปได้ว่า ความเชื่อและยอมรับในเป้าหมายและ

ค่านิยมขององค์การจะต้องเชื่อมั่นยอมรับและพร้อมที่จะเต็มใจปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นในทิศทางเดียวกับ 

เป้าหมายขององค์การ 

2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ ความเต็มใจที่จะทุ่มเท

ความพยายามที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ หมายถึง ความเต็มใจของบุคคลที่ยินดีที่จะทุ่มเทกําลังกาย

เพ่ือทํางานให้กับองค์การ รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อองค์การด้วย ความเต็มใจเป็นความเต็มใจที่      

ผู้ปฏิบัติเต็มใจที่จะให้บางสิ่งบางอย่างของตนเพื่อช่วยพยุงดํารงให้องค์การประสบความสําเร็จ และมี

ความก้าวหน้าซ่ึงผู้ปฏิบัติมีความพึงพอใจเป็นพ้ืนฐานด้วยภาวะท่ีเต็มใจ และทุ่มเทที่จะปฏิบัติงานเพื่อ

องค์การ กล่าวโดยสรุปแล้ว ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ หมายถึง 

การที่บุคลากรจะต้องเต็มใจที่จะอุทิศตน โดยทุ่มเทความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ หมายถึง ความรู้สึก 

ของผู้ปฏิบัติที่ต้องการจะอยู่ในองค์การ เพ่ือที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีความปรารถนา

อย่างย่ิงที่ไม่ต้องการออกจากองค์การท่ีตนปฏิบัติงานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเพราะมีแรงจูงใจในด้านใด เป็น

ลักษณะความตั้งใจของพนักงานที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกระทําเพ่ือประโยชน์ต่อ

องค์การ มีความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์การตลอดไป 

บัคซาแมน (Buchanan, n.d. อ้างถึงใน นภาเพ็ญ โหมาศวิน, 2533, หน้า 16) ให้ความเห็นว่า 

ความผูกพันต่อองค์การเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่ง เพราะความผูกพันต่อองค์การจําเป็นต่อความอยู่รอดและ

ความมีประสิทธิภาพขององค์การ จุดหมายสําคัญในการบริหารงานทุกองค์การคือ ให้องค์การคงอยู่ 

ในสภาพท่ีมีสุขภาพดีสามารถดําเนินงานต่อไปได้ ความผูกพันต่อองค์การยังเป็นทัศนคติที่สําคัญอย่างยิ่ง

สําหรับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การแบบใดเพราะ 

1. เป็นตัวเช่ือมระหว่างจินตนาการหรือความต้องการของสมาชิกกับเป้าหมายขององค์การ  

ทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ 

2. ช่วยลดการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงเป็นผลมาจากการที่สมาชิกมีความรักและผูกพันต่อ

องค์การของตนมากนั่นเอง 

ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท์ (2529, หน้า 97 อ้างถึงใน นันทนา ผ่องเภสัช, 2543, หน้า 8) 

กล่าวว่า ความรู้สึกผูกพันจะนําไปสู่ผลที่สัมพันธ์กับความมีประสิทธิผลขององค์การ ดังนี้ 

1. พนักงานซ่ึงมีความรู้สึกผูกพันอย่างแท้จริงต่อเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การมีแนวโน้ม

ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การอยู่ในระดับสูง 

2. พนักงานซ่ึงมีความรู้สึกผูกพันอย่างสูง มักมีความปรารถนาอย่างแรงที่จะคงอยู่กับองค์การ

ต่อไป เพื่อทํางานขององค์การให้บรรลุเป้าหมายซึ่งตนเล่ือมใสศรัทธา 
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3. โดยเหตุที่บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การ และเล่ือมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์การ 

บุคคลซ่ึงมีความรู้สึกผูกพันดังกล่าวมักมีความผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างานคือ หนทางซ่ึง

ตนจะสามารถทําประโยชน์กับองค์การให้บรรลุถึงเป้าหมายได้สําเร็จ 

4. จากความหมายของคําว่า ความรู้สึกผูกพัน (Commitment) เราอาจคาดหวังได้ว่าบุคคลซึ่งมี

ความรู้สึกผูกพันสูง จะเต็มใจที่จะใช้ความพยายามมากพอสมควรในการทํางานให้กับองค์การ ซ่ึงใน

หลายกรณีความพยายามดังกล่าวมีผลทําให้การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเหนือคนอ่ืน  

สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การมีความสําคัญยิ่งต่อองค์กร เพราะทําให้สมาชิกขององค์การ

มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การนั้น เป็นความต้ังใจดํารงความเป็น

สมาชิกของหน่วยงาน ด้วยความศรัทธาและภักดี ตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน

เป้าหมายขององค์การ 

เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยบุคลากรที่ใช้ในการสํารวจ ณ 

วันที่ 15 มีนาคม 2559 คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ จํานวน 9,777 คน   

ที่มีหน่วยงานปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการกําหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ Yamane’s 

ดังสูตร 

2Ne1

N
n 




 

 โดย n =      จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง 

  N =      จํานวนรวมทั้งหมดของบุคลากรที่ใช้ในการศึกษา 

  e =      ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (ในการศึกษาที่กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05) 
 

 

 แทนค่า    

 

       =    384 

 

 

              9,777 
n   =     

         1 + 9,777 (0.05) 2 
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ดังนั้น  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการสํารวจครั้งน้ี รวมทั้งส้ิน  384 คน และได้รับแบบ

สํารวจกลับคืนมา จํานวน 386 ชุด โดยแบบสํารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร

กรมป่าไม้ที่มีต่อองค์กร  ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปซ่ึงสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ ตําแหน่งงานปัจจุบัน หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน อายุราชการ และระดับการศึกษา รวม 5 ข้อ 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก เป็นแบบมาตรวัด (Rating Scale)    

4 ระดับคือ มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด และจัดลําดับความสําคัญ 4 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยที่สุด ใน 6 ด้าน ได้แก่ 

  1 : ด้านลักษณะงาน 

  2 : ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า 

  3 : ด้านเพ่ือนร่วมงาน 

  4 : ด้านผู้บังคับบัญชา 

  5 : ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

  6 : ด้านสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เป็นแบบ

มาตรวัด (Rating Scale) 4 ระดับคือ มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีเลย ใน 3 ด้าน ได้แก่ 

  1 : ด้านพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

  2 : ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร 

  3 : ด้านการดํารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ 

       ส่วนที่ 2 และส่วนท่ี 3 วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) 

2. การแปลความหมายค่าเฉล่ียที่ได้จากการวิเคราะห์ กําหนดการแปลระดับส่วนที่ 2 และ 

ส่วนที่ 3  ดังนี้ 

 ระดับความพึงพอใจ จากคะแนนเฉล่ีย เป็น 4 ระดับ 

     1.00 - 1.75  ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 

  1.76 - 2.50  ระดับความพึงพอใจ น้อย 

  2.51 - 3.25  ระดับความพึงพอใจ มาก 

  3.26 - 4.00   ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
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ระดับความสําคัญ จากคะแนนเฉล่ีย เปน็ 4 ระดับ 

 0  ระดับความสําคัญ ไม่มีเลย 

       0 – 1.00  ระดับความสําคัญ น้อย 

1.01 - 2.00  ระดับความสําคัญ ปานกลาง 

  2.01 – 3.00  ระดับความสําคัญ มาก 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 ใช้การแจกแจงความถี่ และการคํานวณหาค่าร้อยละ 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) และ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

   การสํารวจปัจจัยความผาสุกของบุคลากรกรมป่าไม้ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม   

จํานวน 386 ฉบับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1.ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

  2.ข้อมูลด้านปัจจัยความผาสุกของบุคลากรกรมป่าไม้  

  3.ข้อมูลด้านปัจจัยความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

1.ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

จํานวน 

(N=386 คน) 

ร้อยละ 

1.เพศ 

   - ชาย 

   - หญิง 

 

125 

261 

 

32.40 

67.60 

รวม 386               100.00 

2. ปัจจุบนัดํารงตําแหน่ง 

    - ข้าราชการ 

    - ลูกจ้างประจํา 

    - พนกังานราชการ 

 

83 

61 

242 

 

21.50 

15.80 

62.70 

รวม 386 100.00 

3. หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 

   - ส่วนกลาง 

   - ส่วนภูมิภาค  

 

195 

191 

 

50.50 

49.50 

รวม 386 100.00 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

จํานวน 

(N=386 คน) 

ร้อยละ 

4. อายุราชการ 

   - ต่ํากว่า 5 ป ี

   - 5 - 10 ป ี

   - 11 - 20 ป ี

   - ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป 

 

79 

114 

79 

114 

 

20.50 

29.50 

20.50 

29.50 

รวม 386 100.00 

5. วุฒิการศึกษา 

    - ต่ํากว่าปริญญาตรี 

    - ปริญญาตร ี

    - สูงกว่าปริญญาตรี 

 

122 

229 

35 

 

31.60 

59.30 

9.10 

รวม 386 100.00 

จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลส่วนบุคลากรของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 386 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง

เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 67.60 และเป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 32.40 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่งเป็นพนักงานราชการ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

62.70 เป็นผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือส่วนกลาง คิดเป็น

ร้อยละ 50.50 และส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ  49.50 กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุราชการ 5-10 ปี และ 

11-20 ปี มีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 29.50 และมากกว่าครึ่งกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.30 
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ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้  

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐานความผาสุก โดยรวม 

ปัจจัย 
ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ความสําคัญ 

 S.D. ระดับ 
 S.D. ระดับ 

1. ด้านลักษณะงาน 2.75 0.47 มาก 2.46 0.45 มาก 

2.ความม่ันคงและความก้าวหน้า 2.65 0.53 มาก 2.44 0.51 มาก 

3. ด้านเพื่อนร่วมงาน 2.96 0.52 มาก 2.60 0.44 มาก 

4. ด้านผู้บังคับบัญชา 2.76 0.67 มาก 2.50 0.61 มาก 

5. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

2.52 0.53 มาก 2.44 0.53 มาก 

6. ด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความ

สะดวก 

2.51 0.61 มาก 2.49 0.58 มาก 

รวม 2.69 0.44 มาก 2.49 0.43 มาก 

จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลความพึงพอใจต่อความผาสุกโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.69  

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้มีความพึงพอใจด้านเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดับ

มาก ค่าเฉล่ีย 2.96 รองลงมาด้านผู้บังคับบัญชา ค่าเฉล่ีย 2.76 และที่พึงพอใจน้อยที่สุด คือด้าน

สถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 2.51 

และให้ความสําคัญโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.49 และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้ให้ความสําคัญด้านเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.60 

รองลงมาด้านผู้บังคับบัญชา ค่าเฉล่ีย 2.50 และให้ความสําคัญน้อยที่สุดเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านความ

มั่นคงและความก้าวหน้า และด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ค่าเฉลี่ย 2.44 

 

 

 



11 

 

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความผาสุก ด้านลักษณะงาน 

 

ด้านลักษณะงาน 

ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ความสําคัญ 

 S.D. ระดับ 
 S.D. ระดับ 

1.ท่านมีความพึงพอใจที่ได้ทํางานที่เหมาะสมกับ

ความรู้ ความสามารถและความถนัดของท่าน 

2.92 0.60 มาก 2.61 0.52 มาก 

2.ท่านมีความสุขในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ 

2.95 0.62 มาก 2.59 0.55 มาก 

3. ท่านมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานและ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ 

2.95 0.55 มาก 2.61 0.53 มาก 

4.ท่านรู้สึกว่างานที่ท่านทํามีความท้าทายและช่วย

ให้ท่านได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากขึ้น 

2.84 0.71 มาก 2.50 0.62 มาก 

5.หน่วยงานของท่านมีระบบการจัดการความรู้ที่ดี

และส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

2.54 0.67 มาก 2.37 0.67 มาก 

6.ท่านรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน

เรืองสําคัญๆ ของหน่วยงาน 

2.32 0.77 น้อย 2.11 0.80 มาก 

รวม 2.75 0.47 มาก 2.46 0.45 มาก 

จากตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลความพึงพอใจ /ความคิดเห็นต่อด้านลักษณะงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก      

มีค่าเฉล่ีย 2.75 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านมีความสุขในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายหรือรับผิดชอบ (ข้อ 2) และท่านมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานและหน้าท่ีที่ได้รับ

มอบหมายหรือรับผิดชอบ (ข้อ 3) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.95 รองลงมาคือ ท่านมีความพึงพอใจที่ได้

ทํางานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของท่าน (ข้อ 1)  ค่าเฉล่ีย 2.92 และ พึงพอใจ

น้อยที่สุด เมื่อรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองสําคัญๆ ของหน่วยงาน (ข้อ 6) ค่าเฉล่ีย 

2.32   

และให้ความสําคัญโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.46 และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้ให้ความสําคัญในการที่ได้ทํางานท่ีเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและ

ความถนัดของท่าน (ข้อ 1) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.61 รองลงมาคือการมีความสุขในการปฏิบัติภารกิจ

และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ(ข้อ 2) ค่าเฉลี่ย 2.59 และให้ความสําคัญน้อยที่สุดเมื่อรู้สึกว่า

ตัวเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ ของหน่วยงาน (ข้อ 6) ค่าเฉล่ีย 2.44 
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ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความผาสุก ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า 

ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า 
ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ความสําคัญ 

 S.D. ระดับ 
 S.D. ระดับ 

1.ท่านเลือกอาชีพรับราชการ เนื่องจากมีความ

ม่ันคง 

3.27 0.65 มากที่สุด 2.70 0.50 มาก 

2 .ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ผ ล ง า น 

ความสามารถ และความดีความชอบของบุคลากร

ในหน่วยงาน อยู่บนพ้ืนฐานแห่งความถูกต้อง 

เหมาะสม มีความยุติธรรม และสามารถเชื่อม่ันใน

เกณฑ์การประเมินได้ 

2.65 0.78 มาก 2.51 0.65 มาก 

3.มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร ด้านความก้าวหน้าใน

ตําแหน่งหน้าที่  

2.46 0.76 น้อย 2.37 0.72 มาก 

4. ท่านมีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์

ในการทํางานโดยการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา

หรือกิจกรรมการจัดการความรู้ 

2.42 0.77 น้อย 2.30 0.79 ปาน

กลาง 

5.การพัฒนาและการเรียนรู้ของท่านส่งผลต่อ

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

2.72 0.75 มาก 2.45 0.69 มาก 

6 .ตํ า แห น่ งห น้ า ท่ี ที่ ท่ า น ป ฏิ บั ติ ง าน อ ยู่  มี

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

2.42 0.77 น้อย 2.32 0.76 ปาน

กลาง 

รวม 2.65 0.53 มาก 2.44 0.51 มาก 

จากตารางที่ 4 แสดงข้อมูลความพึงพอใจ /ความคิดเห็นต่อด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.65 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านมีความพึงพอใจเมื่อ

ท่านเลือกอาชีพรับราชการ เนื่องจากมีความม่ันคง (ข้อ 1) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.27 รองลงมา

คือ การพัฒนาและการเรียนรู้ของท่านส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ (ข้อ 5) ค่าเฉลี่ย 2.72 และ
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พึงพอใจน้อยที่สุด เมื่อท่านมีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการทํางานโดยการเข้ารับการ

ฝึกอบรม/สัมมนาหรือกิจกรรมการจัดการความรู้(ข้อ 4) และตําแหน่งหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ มี

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (ข้อ 6) ค่าเฉลี่ย 2.42   

และให้ความสําคัญโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.44 และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้ให้ความสําคัญในการที่เลือกรับราชการเนื่องจากมีความม่ันคง (ข้อ 1) 

อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.70 รองลงมาคือการประเมินประสิทธิภาพ ผลงาน ความสามารถ และ

ความดีความชอบของบุคลากรในหน่วยงาน อยู่บนพ้ืนฐานแห่งความถูกต้อง เหมาะสม มีความยุติธรรม 

และสามารถเช่ือมั่นในเกณฑ์การประเมินได้ (ข้อ 2) ค่าเฉล่ีย 2.51 และให้ความสําคัญน้อยที่สุด      

เมื่อท่านมีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการทํางานโดยการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาหรือ

กิจกรรมการจัดการความรู้ (ข้อ 4) ค่าเฉล่ีย 2.30 

ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความผาสุก ด้านเพื่อนร่วมงาน  

ด้านเพื่อนร่วมงาน 
ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ความสําคัญ 

 S.D. ระดับ 
 S.D. ระดับ 

1. เพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนม ให้ความ

ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ 

หน้าที่และผลงาน 

3.05 0.64 มาก 2.67 0.55 มาก 

2. ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ

ปฏิบัติงาน  

2.90 0.67 มาก 2.60 0.59 มาก 

3. ท่านพึงพอใจที่สามารถปรึกษาปัญหาการ

ทํางานและได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก

เพื่อนร่วมงาน 

3.01 0.66 มาก 2.64 0.57 มาก 

4. ท่านและเพื่อนร่วมงานของท่านคอยดูแลทุกข์

สุขซึ่งกันและกัน 

2.97 0.79 มาก 2.63 0.60 มาก 
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ตารางที่ 5  (ต่อ) 
 

ด้านเพื่อนร่วมงาน 

ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ความสําคัญ 

 S.D. ระดับ 
 S.D. ระดับ 

5. ท่านได้รับการยอมรับ นับถือในความรู้ ผลงาน

และความสามารถในการปฏิบัติงานภารกิจและ

หน้าที่จากบุคลากรภายในหน่วยงาน 

2.81 0.64 มาก 2.47 0.62 มาก 

6. ท่านสามารถทํางานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือ และการทํางานที่มีคุณภาพ 

3.04 0.63 มาก 2.63 0.57 มาก 

รวม 2.96 0.52 มาก 2.60 0.44 มาก 

จากตารางที่ 5 แสดงข้อมูลความพึงพอใจ /ความคิดเห็นต่อด้านเพื่อนร่วมงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉล่ีย 2.96 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนม ให้ความช่วยเหลือหรือ

สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ หน้าท่ีและผลงาน (ข้อ 1) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.05 รองลงมาคือ 

ท่านสามารถทํางานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการทํางานที่มีคุณภาพ (ข้อ 6) ค่าเฉล่ีย 3.04 และ

พึงพอใจน้อยที่สุด เม่ือท่านได้รับการยอมรับ นับถือในความรู้ ผลงานและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ภารกิจและหน้าที่จากบุคลากรภายในหน่วยงาน (ข้อ 5) ค่าเฉลี่ย 2.81   

และให้ความสําคัญโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.60 และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้ให้ความสําคัญในการที่เพ่ือนร่วมงานให้ความสนิทสนม ให้ความ

ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่และผลงาน (ข้อ 1) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.67 

รองลงมาคือพึงพอใจที่สามารถปรึกษาปัญหาการทํางานและได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากเพื่อน

ร่วมงาน (ข้อ 3) ค่าเฉล่ีย 2.64 และให้ความสําคัญน้อยที่สุด เมื่อท่านได้รับการยอมรับ นับถือใน

ความรู้ ผลงานและความสามารถในการปฏิบัติงานภารกิจและหน้าท่ีจําบุคลากรภายในหน่วยงาน (ข้อ 5) 

ค่าเฉล่ีย 2.47 
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ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความผาสุก ด้านผู้บังคับบัญชา 

ด้านผู้บังคับบัญชา 
ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ความสําคัญ 

 S.D. ระดับ 
 S.D. ระดับ 

1.ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือ

ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและแนวทางการ

ปฏิบัติงานต่างๆอย่างชัดเจน 

2.78 0.74 มาก 2.55 0.67 มาก 

2.มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้นําหน่วยงาน 

2.68 0.75 มาก 2.45 0.70 มาก 

3. ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับ

บุคลากร และเม่ือประสบปัญหาในการทํางาน

ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรึกษาหารือได้ 

2.85 0.81 มาก 2.54 0.69 มาก 

4. ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคต่อบุคลากร

ภายในองค์กร  ยอมรับฟั งความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของบุคลากร 

2.70 0.81 มาก 2.49 0.72 มาก 

5. ผู้บังคับบัญชาให้คําแนะนํา และสอนงานท่าน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทํางาน 

2.80 0.77 มาก 2.52 0.69 มาก 

6. ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างท่ีดีในถ่ายทอด  

แบ่งปันความรู้ ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

2.75 0.79 มาก 2.50 0.71 มาก 

รวม 2.76 0.67 มาก 2.50 0.61 มาก 

จากตารางที่ 6  แสดงข้อมูลความพึงพอใจ /ความคิดเห็นต่อด้านผู้บังคับบัญชา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉล่ีย 2.76 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับ

บุคลากร และเมื่อประสบปัญหาในการทํางานผู้ปฏิบัติงานสามารถปรึกษาหารือได้ (ข้อ 3) อยู่ในระดับ

มาก ค่าเฉล่ีย 2.85 รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชาให้คําแนะนํา และสอนงานท่านเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ในการทํางาน (ข้อ 5) ค่าเฉล่ีย 2.80 และพึงพอใจน้อย คือมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้นําหน่วยงาน (ข้อ 2) ค่าเฉลี่ย 2.68 
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และให้ความสําคัญโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.50 และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้ให้ความสําคัญในการที่ผู้บังคับบัญชามีการช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติหรือ

ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆอย่างชัดเจน (ข้อ 1) อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.55 รองลงมาคือผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับบุคลากร และเมื่อประสบ

ปัญหาในการทํางานผู้ปฏิบัติงานสามารถปรึกษาหารือได้ (ข้อ4) ค่าเฉล่ีย 2.54 และให้ความสําคัญ

น้อยที่สุด เมื่อมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้นําหน่วยงาน 

(ข้อ 2) ค่าเฉล่ีย 2.45 

ตารางที่ 7  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความผาสุก ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ        

ค่าตอบแทน และสวัสดิการ 

ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ความสําคัญ 

 S.D. ระดับ 
 S.D. ระดับ 

1. รายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ได้รับ

ในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณหรือ

ภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

2.58 0.73 มาก 2.56 0.66 มาก 

2. ท่านพอใจกับเงินเดือนของท่านเมื่อ

เปรียบเทียบกบับุคลากรในสายอาชีพอื่นๆที่มี

วุฒิการศึกษาเหมือนท่าน 

2.60 0.77 มาก 2.55 0.66 มาก 

3.ท่านได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการใช้

สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าสวัสดิการ

ต่างๆ 

2.41 0.79 มาก 2.41 0.76 มาก 

4.ท่านพอใจในรอบปีท่านมีโอกาสใช้สิทธิลา

พักตามความจําเป็น เช่น ลากิจ ลาป่วย และ

การลาหยุดพักผ่อนประจําปี เป็นต้น 

2.95 0.64 มาก 2.60 0.59 มาก 

5.หน่วยงานสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่

บุคลากร/ทีมงาน   ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ 

สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

2.29 0.77 น้อย 2.29 0.78 ปานกลาง 
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ตารางที่ 7  (ต่อ) 

ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ         

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ความสําคัญ 

 S.D. ระดับ 
 S.D. ระดับ 

6.หน่วยงานมีการนําผลการได้รับรางวัลต่างๆ 

ของบุคลากร ไปประกอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมินอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2.33 0.77 น้อย 2.27 0.78 ปานกลาง 

รวม 2.52 0.53 มาก 2.44 0.53 มาก 

 

จากตารางที่ 7 แสดงข้อมูลความพึงพอใจ /ความคิดเห็นต่อด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและ

สวัสดิการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.52 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านพอใจใน

รอบปีท่านมีโอกาสใช้สิทธิลาพักตามความจําเป็น เช่น ลากิจ ลาป่วย และการลาหยุดพักผ่อนประจําป ี

เป็นต้น (ข้อ 4) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.95 รองลงมา คือ รายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่

ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณหรือภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ (ข้อ 1) ค่าเฉล่ีย 2.56 และ

พึงพอใจน้อยที่สุด เมื่อหน่วยงานสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการ

เรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (ข้อ 5) ค่าเฉลี่ย 2.29 

และให้ความสําคัญโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.44 และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้ให้ความสําคัญในการที่ท่านพอใจในรอบปีท่านมีโอกาสใช้สิทธิลาพัก

ตามความจําเป็น เช่น ลากิจ ลาป่วย และการลาหยุดพักผ่อนประจําปี เป็นต้น (ข้อ 4) อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.60 รองลงมาคือ รายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับ

ปริมาณหรือภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ (ข้อ 1) ค่าเฉล่ีย 2.56 และให้ความสําคัญน้อยที่สุด เมื่อ

หน่วยงานมีการนาํผลการได้รับรางวัลต่างๆ ของบุคลากร ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ในแต่ละรอบการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม (ข้อ 6) ค่าเฉล่ีย 2.27 
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ตารางท่ี 8  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความผาสกุ ด้านสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก 

ด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ความสําคัญ 

 S.D. ระดับ 
 S.D. ระดับ 

1. สภาพแวดล้อม และบรรยากาศท่ัวไปในที่

ทํางาน เช่น เสียง แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศมี

ความเหมาะสมและส่งเสริมให้ท่านทํางานสะดวก 

2.55 0.82 มาก 2.53 0.66 มาก 

2. ท่านมีความพึงพอใจในอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อมทั่วๆไปขององค์กร ที่มีลักษณะทํา

ให้เกิดความกระตือรือร้นในการทํางาน 

2.47 0.80 น้อย 2.50 0.68 มาก 

3. หน่วยงานของท่านมีการจัดบริการหรือส่ิง

อํานวยความสะดวก เช่น นํ้าดื่ม ห้องพัก ห้องน้ํา 

ห้องส้วม ท่ีเพียงพอกับความต้องการ 

2.41 0.87 น้อย 2.48 0.71 มาก 

4. การจัดสถานท่ี ในการทํางานเป็นสัดส่วน 

สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการ

ทํางาน 

2.46 0.80 น้อย 2.44 0.70 มาก 

5. ท่ านรู้ สึกปลอดภัยใน ชี วิต  และทรัพ ย์ สิน

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานแห่งนี้ 

2.74 0.75 มาก 2.57 0.62 มาก 

6. วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบั ติงานมีจํานวนท่ี

เพียงพอและมีความสะดวกที่จะนํามาใช้ 

2.42 0.84 น้อย 2.46 0.74 มาก 

7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีช่วยให้ท่าน

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

2.68 0.72 มาก 2.56 0.60 มาก 

8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมช่วยให้

ท่านสืบค้นความรู้ที่ใช้ในการทํางานและพัฒนา

ตนเอง ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

2.70 0.77 มาก 2.55 0.65 มาก 
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ตารางที่ 8  (ต่อ) 

ด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 

ความพึงพอใจ/ความ

คิดเห็น 
ความสําคัญ 

 S.D. ระดับ 
 S.D. ระดับ 

9. หน่วยงานของท่านมีแหล่งเรียนรู้  เช่น 

ห้องสมุดมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ  ที่เหมาะสม

ต่อการเรียนรู ้

2.24 0.88 น้อย 2.24 0.88 ปานกลาง 

รวม 2.51 0.61 มาก 2.49 0.58 มาก 

จากตารางที่ 8 แสดงข้อมูลความพึงพอใจ /ความคิดเห็นต่อด้านสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.51 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านรู้สึกปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สินตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานแห่งน้ี (ข้อ 5) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.74 

รองลงมาคือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมช่วยให้ท่านสืบค้นความรู้ที่ใช้ในการทํางานและพัฒนา

ตนเองได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว (ข้อ 8) ค่าเฉล่ีย 2.70 และพึงพอใจน้อยท่ีสุดหน่วยงานของท่านมี

แหล่งเรียนรู้  เช่น ห้องสมุดมุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ฯลฯ ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ (ข้อ 4) ค่าเฉลี่ย 2.24   

และให้ความสําคัญโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.49 และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้ให้ความสําคัญในการที่ท่านรู้สึกปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานแห่งน้ี (ข้อ 5) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.57 รองลงมาคือ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ช่วยให้ท่านสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง (ข้อ 7) ค่าเฉล่ีย 2.56 

และให้ความสําคัญน้อยที่สุด หน่วยงานของท่านมีแหล่งเรียนรู้  เช่น ห้องสมุดมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ     

ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ (ข้อ 9) ค่าเฉล่ีย 2.24 
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ตารางที่ 9 คา่เฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร โดยรวม 

 

ปัจจัย 

ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ความสําคัญ 

 S.D. ระดับ 
 S.D. ระดับ 

1.ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

3.07 0.48 มาก 2.67 0.46 มาก 

2.ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร 3.25 0.51 มาก 2.73 0.40 มาก 

3. การดํารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหน่ึง

ขององค์กร 

3.02 0.58 มาก 2.58 0.50 มาก 

รวม 3.12 0.45 มาก 2.66 0.40 มาก 

จากตารางที่ 9 แสดงข้อมูลความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 

3.12  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้มีความพึงพอความภาคภูมิใจและ

จงรักภักดีต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.25 รองลงมาด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ค่าเฉล่ีย 3.07 และที่พึงพอใจน้อยที่สุดการดํารงสมาชิกภาพและ

เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ค่าเฉล่ีย 3.02 

และให้ความสําคัญโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.66 และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้ให้ความสําคัญในความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร (ข้อ 2) อยู่

ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.73 รองลงมาคือ ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ขององค์กร (ข้อ 1) ค่าเฉล่ีย 2.67 และให้ความสําคัญน้อยที่สุด ในการดํารงสมาชิกภาพและเป็นส่วน

หนึ่งขององค์กร (ข้อ 3) ค่าเฉล่ีย 2.58 
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ตารางที่ 10  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร  

ด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ความสําคัญ 

 S.D. ระดับ 
 S.D. ระดับ 

1.ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้

ความสามารถ เพื่อบรรลุวัตถุ ประสงค์และ

ความสําเร็จขององค์กร 

3.19 0.57 มาก 2.72 0.52 มาก 

2.ท่านเต็มใจและยินดีท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายของ

องค์กรอย่างเคร่งครัด 

3.20 0.56 มาก 2.74 0.49 มาก 

3. เมื่อพบปัญหาอุปสรรคการทํางานท่านมีการสรุป

บทเรียนและวางแผนท่ีจะพัฒนาการทํางานให้ ดี

ยิ่งขึ้น 

2.99 0.64 มาก 2.66 0.57 มาก 

4.ท่านคิดริเริม่วิธีการต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุง

การทํางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

2.94 0.63 มาก 2.63 0.58 มาก 

5.ท่านเต็มใจที่จะทํางานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลย

เวลาเลิกงานไปแล้ว หรือนํางานไปทําต่อที่บ้าน 

3.11 0.66 มาก 2.64 0.57 มาก 

6. ท่านนําความรู้ ที่ ได้จากการเรียนรู้และการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้ งจากภายนอกและภายใน

องค์กรมาใช้ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานให้ดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3.03 0.64 มาก 2.65 0.56 มาก 

รวม 3.07 0.48 มาก 2.67 0.46 มาก 

ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.12 และเมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ 

พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้มีความเต็มใจและยินดีท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรอย่างเคร่งครัด    

(ข้อ 2) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.20 รองลงมาท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้

ความสามารถ เพ่ือบรรลุวัตถุ ประสงค์และความสําเร็จขององค์กร (ข้อ 1) ค่าเฉล่ีย 3.19 และที่     
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พึงพอใจน้อยที่สุด เมื่อท่านคิดริเริ่มวิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการทํางานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลา (ข้อ 4) ค่าเฉลี่ย 2.94 

และให้ความสําคัญโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.67 และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้ให้ความสําคัญในเต็มใจที่จะทํางานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิก

งานไปแล้ว หรือนํางานไปทําต่อที่บ้าน (ข้อ 2) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.74 รองลงมาคือ ท่าน

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพ่ือบรรลุวัตถุ ประสงค์และความสําเร็จ

ขององค์กร (ข้อ 1) ค่าเฉล่ีย 2.72 และให้ความสําคัญน้อยที่สุด ท่านคิดริเริ่มวิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ใน

การปรับปรุงการทํางานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (ข้อ 4) ค่าเฉล่ีย 2.63 

ตารางที่ 11  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ด้าน

ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร  

ด้านความภาคภูมิใจ                     

และจงรักภักดีต่อองค์กร 

ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ความสําคัญ 

 S.D. ระดับ 
 S.D. ระดับ 

1.เมื่อองค์กรของท่านมีการพัฒนามากขึ้น ท่านมี

ความภาคภูมิใจตามไปด้วย 

3.30 0.60 มากที่สุด 2.78 0.43 มาก 

2.ท่านมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อ่ืน 

ว่าท่านทํางานท่ีองค์กรแห่งน้ี 

3.23 0.66 มาก 2.72 0.50 มาก 

3.ท่านรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอ่ืนกล่าวถึง

องค์กรในทางที่ดี 

3.35 0.65 มากที่สุด 2.77 0.46 มาก 

4. ท่านมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วย

ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอ 

3.11 0.61 มาก 2.68 0.52 มาก 

5.ท่านมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร 

โดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ต้ัง  

3.31 0.59 มากที่สุด 2.74 0.50 มาก 

รวม 3.25 0.51 มาก 2.73 0.40 มาก 

จากตารางที่ 11 แสดงข้อมูลความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กรด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดี

ต่อองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.25  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากร  

กรมป่าไม้รู้สึกภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอ่ืนกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี (ข้อ 3) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 
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3.35 รองลงมาคือ มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร โดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง 

(ข้อ 5) ค่าเฉล่ีย 3.31 และที่พึงพอใจน้อยที่สุด เมื่อท่านมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อ่ืนว่า

ท่านทํางานที่องค์กรแห่งนี้ (ข้อ 3) ค่าเฉลี่ย 2.94 

และให้ความสําคัญโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.73 และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้ให้ความสําคัญในเม่ือองค์กรของท่านมีการพัฒนามากข้ึน ท่านมีความ

ภาคภูมิใจตามไปด้วย (ข้อ 1) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.78 รองลงมาคือ ท่านรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคล

อ่ืนกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี (ข้อ 3) ค่าเฉล่ีย 2.77 และให้ความสําคัญน้อยที่สุด ท่านมีพฤติกรรมเป็น

แบบอย่างที่ดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอ(ข้อ 4) ค่าเฉล่ีย 2.68 

ตารางที่ 12  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ด้าน

การดํารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

ด้านการดํารงสมาชิกภาพ                

และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ความสําคัญ 

 S.D. ระดับ 
 S.D. ระดับ 

1.ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่าง

สมํ่าเสมอ 

3.02 0.67 มาก 2.60 0.59 มาก 

2.เมื่อท่านทํางานในองค์กรแห่งน้ีเป็นเวลานาน 

ท่านยิ่งรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

3.15 0.63 มาก 2.64 0.56 มาก 

3.ท่านต้ังใจที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรน้ีจนกว่า

จะเกษียณอายุราชการ 

3.09 0.79 มาก 2.62 0.61 มาก 

4.ท่านไม่คิดจะไปปฏิบัติงานท่ีองค์กรอ่ืน แม้ว่า

จะได้รับตําแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า  

2.85 0.83 มาก 2.49 0.68 มาก 

รวม 3.02 0.58 มาก 2.58 0.50 มาก 

จากตารางที่ 12 แสดงข้อมูลความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรด้านการดํารงสมาชิกภาพและเป็น

ส่วนหนึ่งขององค์กรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.02 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากร  

กรมป่าไม้เมื่อท่านทํางานในองค์กรแห่งนี้เป็นเวลานาน ท่านย่ิงรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร (ข้อ 2) ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย 3.15 รองลงมา คือ ท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรนี้จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ 

(ข้อ 3) ค่าเฉล่ีย 3.09 และที่พึงพอใจน้อย ท่านไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค์กรอ่ืน แม้ว่าจะได้รับ

ตําแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า (ข้อ 4) ค่าเฉลี่ย 2.85 
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และให้ความสําคัญโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.58 และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้ให้ความสําคัญในเต็มใจที่จะทํางานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลา 

เลิกงานไปแล้ว หรือนํางานไปทําต่อที่บ้าน (ข้อ 2) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.74 รองลงมาคือ ท่าน

ต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานกับองค์กรน้ีจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ (ข้อ 3) ค่าเฉล่ีย 2.62 และให้ความสําคัญ

น้อยที่สุด เมื่อท่านไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค์กรอื่น แม้ว่าจะได้รับตําแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า (ข้อ 4)  

ค่าเฉล่ีย 2.63 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร    

กรมป่าไม้โดยรวม และรายข้อ 

ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบความพึงพอใจ/ความคิดเห็น และความผูกพันของบุคลากรกรม   

ป่าไม้ โดยจําแนกตามเพศ โดยรวม 
(n=386) 

ปัจจัย 

เพศ  

t 

 

Sig เพศชาย เพศหญิง 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น         

1.ด้านลักษณะงาน 

 

2.78 0.51 มาก 2.74 0.45 มาก 0.826 0.135 

2.ด้านความมั่นคงและ

ความก้าวหน้า 

2.66 0.58 มาก 2.65 0.51 มาก 0.231 0.074 

3.ด้านเพื่อนร่วมงาน 

 

2.90 0.57 มาก 2.99 0.49 มาก -1.398 0.005* 

4.ด้านผูบั้งคับบัญชา 2.79 0.67 มาก 2.74 0.68 มาก 0.661 0.688 

5.ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

2.51 0.60 มาก 2.53 0.49 มาก -0.305 0.022* 

6.ด้านสถานที่และสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

2.56 0.64 มาก 2.49 0.59 มาก 1.068 0.534 

ความพึงพอใจโดยรวม 2.70 0.50 มาก  2.69 0.41 มาก  0.235 0.010* 

ความผูกพัน         

1.ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 

3.07 0.51 มาก 3.07 0.47 มาก -.024 0.202 

2.ความภาคภูมิใจและจงรักภักดี

ต่อองค์กร 

3.22 0.54 มาก  3.27 0.50 มาก  -.934 0.378 

3.การดํารงสมาชิกภาพและเป็น

ส่วนหนึ่งขององค์กร 

3.04 0.57 มาก  3.02 0.58 มาก  0.284 0.993 

ความผูกพันโดยรวม 3.11 0.48 มาก  3.12 0.44 มาก  -.240 0.467 

           *อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 13 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรกรมป่าไม้ จําแนกตาม

เพศ พบว่า เพศที่ต่างกัน ทําให้มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรกรมป่าไม้ โดยรวมแตกต่างกัน อย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า เพศท่ีต่างกันทําให้ความพึงพอใจ

ในด้านเพ่ือนร่วมงานและด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจค่าตอบแทนและสวัสดิการแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  และเมื่อเปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพันของบคุลากรกรมป่าไม้ จําแนกตามเพศ 

พบว่า เพศทีต่่างกนั ทําให้มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรกรมป่าไม้ โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า เพศทีต่่างกัน ทําให้ความผูกพัน  

ทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบความพึงพอใจ/ความคิดเห็น และความผูกพันของบุคลากรกรม   

ป่าไม้ โดย จําแนกตามตําแหน่งประเภท  โดยรวม  
            (n=386) 

ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน df SS MS F sig 

ด้านลักษณะงาน 

 

ระหว่างกลุม่ 2 0.900 0.450 2.005 0.136 

ภายในกลุม่ 383 85.986 0.225   

           รวม 385 86.887    

ด้านความมั่นคงและ

ความก้าวหน้า 

ระหว่างกลุม่ 2 0.393 0.196 0.682 0.506 

ภายในกลุม่ 383 110.195 0.288   

           รวม 385 110.588    

ด้านเพื่อนร่วมงาน 

 

ระหว่างกลุม่ 2 0.078 0.039 0.144 0.866 

ภายในกลุม่ 383 104.429 0.273   

รวม 385 104.508    

ด้านผูบั้งคับบัญชา 

 

ระหว่างกลุม่ 2 0.436 0.218 0.472 0.624 

ภายในกลุม่ 383 176.748 0.461   

           รวม 385 177.184    

ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

 

ระหว่างกลุม่ 2 1.483 0.742 2.608 0.075 

ภายในกลุม่ 383 108.943 0.284   

           รวม 385 110.427    

ด้านสถานที่และสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

ระหว่างกลุม่ 2 0.096 0.048 0.128 0.880 

ภายในกลุม่ 383 144.252 0.377   

           รวม 385 144.348    

ความพึงพอใจโดยรวม ระหว่างกลุม่ 2 0.022 0.011 0.054 0.947 

ภายในกลุม่ 383 75.734 0.198   

           รวม 385 75.756    
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ตารางที่ 14 (ต่อ) 

ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน df SS MS F sig 

ความพยายามทุ่มเท

ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระหว่างกลุม่ 2 0.148 0.074 0.309 0.735 

ภายในกลุม่ 383 92.016 0.240   

           รวม 385 92.164    

ความภาคภูมิใจและ

จงรักภักดีต่อองค์กร 

ระหว่างกลุม่ 2 0.079 0.039 0.146 0.864 

ภายในกลุม่ 383 103.151 0.269   

           รวม 385 103.230    

การดํารงสมาชิกภาพและเป็น

ส่วนหนึ่งขององค์กร 

 

ระหว่างกลุม่ 2 0.905 0.452 1.338 0.264 

ภายในกลุม่ 383 129.483 0.338   

รวม 385 130.388    

ความผูกพันโดยรวม ระหว่างกลุม่ 2 0.057 0.029 0.136 0.873 

ภายในกลุม่ 383 80.726 0.211   

           รวม 385 80.783    

*อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 14 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรกรมป่าไม้ จําแนกตามตําแหน่งประเภท 

พบว่า ตําแหน่งประเภทที่ต่างกัน ทําให้มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมป่าไม้

ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ตําแหน่ง

ประเภทที่ต่างกัน ทําให้ความพึงพอใจของบุคลากรกรมป่าไม้ทุกด้านไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  

  และเมื่อเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ จําแนกตามตําแหน่งประเภท 

พบว่า ตําแหน่งประเภทที่ต่างกัน ทําให้มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมป่าไม้

ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ตําแหน่ง

ประเภทที่ต่างกัน ทําให้ความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ทุกด้าน ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 15 การเปรียบเทียบความพึงพอใจ /ความคิดเห็น  และความผูกพันของบุคลากร      

กรมป่าไม้ โดยจําแนกตามหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน  โดยรวม  
   (n=386) 

ปัจจัย 

เพศ  

t 

 

Sig ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น         

ด้านลักษณะงาน 

 

2.74 0.43 มาก 2.76 0.51 มาก -.395 0.032* 

ด้านความมั่นคงและ

ความก้าวหน้า 

2.66 0.51 มาก  2.65 0.55 มาก  0.066 0.877 

ด้านเพื่อนร่วมงาน 

 

2.99 0.48 มาก  2.93 0.55 มาก  1.039 0.022* 

ด้านผูบั้งคับบัญชา 2.80 0.66 มาก  2.72 0.69 มาก  1.173 0.160 

ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

2.56 0.51 มาก  2.49 0.55 น้อย 1.401 0.499 

ด้านสถานที่และสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

2.63 0.57 มาก  2.39 0.62 น้อย  4.024 0.492 

ความพึงพอใจโดยรวม 2.73 0.41 มาก  2.66 0.47 มาก  1.638 0.107 

           ความผูกพัน         

ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 

3.05 0.47 มาก 3.09 0.50 มาก -.795 0.070 

ความภาคภูมิใจและจงรักภักดี

ต่อองค์กร 

3.22 0.54 มาก  3.29 0.48 มาก  -1.184 0.340 

การดํารงสมาชิกภาพและเป็น

ส่วนหนึ่งขององค์กร 

2.94 0.62 มาก  3.11 0.52 มาก  -2.812 0.115 

ความผูกพันโดยรวม 3.07 0.47 มาก  3.16 0.43 มาก  -1.916 0.897 

           *อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 15 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรกรมป่าไม้ จําแนกตาม

หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน พบว่า หน่วยงานที่ปฏิบัติงานต่างกัน ทําให้มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากรกรมป่าไม้ โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า หน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่ต่างกัน ทําให้ความพึงพอใจของบุคลากรกรม   

ป่าไม้ ด้านลักษณะงาน และด้านเพื่อนร่วมงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  และเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ จําแนกตาม

หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน พบว่า หน่วยงานที่ปฏิบัติงานต่างกัน ทําให้มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรม

ป่าไม้ โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

หน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่ต่างกัน ทําให้ความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตารางท่ี 16 การเปรียบเทียบความพึงพอใจ/ความคิดเห็น และความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

โดยจําแนกตามอายุราชการ โดยรวม  

(n=386) 

ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน df SS MS F sig 

ด้านลักษณะงาน 

 

ระหว่างกลุม่ 3 0.703 0.234 1.038 0.376 

ภายในกลุม่ 382 86.184 0.226   

           รวม 385 86.887    

ด้านความมั่นคงและ

ความก้าวหน้า 

ระหว่างกลุม่ 3 0.319 0.106 0.368 0.776 

ภายในกลุม่ 382 110.269 0.289   

           รวม 385 110.588    

ด้านเพื่อนร่วมงาน 

 

ระหว่างกลุม่ 3 0.064 0.021 0.077 0.972 

ภายในกลุม่ 382 104.444 0.273   

รวม 385 104.508    

ด้านผูบั้งคับบัญชา 

 

ระหว่างกลุม่ 3 0.325 0.108 0.234 0.873 

ภายในกลุม่ 382 176.859 0.463   

           รวม 385 177.184    

ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

 

ระหว่างกลุม่ 3 1.445 0.482 1.688 0.169 

ภายในกลุม่ 382 108.982 0.285   

           รวม 385 110.427    

           รวม 385 75.756    
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ตารางที่ 16 (ต่อ) 

ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน df SS MS F sig 

ด้านสถานที่และสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

ระหว่างกลุม่ 3 0.706 0.235 0.626 0.599 

ภายในกลุม่ 382 143.642 0.376   

           รวม 385 144.348    

ความพึงพอใจโดยรวม ระหว่างกลุม่ 3 0.080 0.027 0.135 0.939 

ภายในกลุม่ 382 75.676 0.198   

ความพยายามทุ่มเท

ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระหว่างกลุม่ 2 0.213 0.071 0.296 0.829 

ภายในกลุม่ 383 91.951 0.241   

           รวม 385 92.164    

ความภาคภูมิใจและ

จงรักภักดีต่อองค์กร 

ระหว่างกลุม่ 2 0.183 0.061 0.226 0.879 

ภายในกลุม่ 383 103.047 0.270   

           รวม 385 103.230    

การดํารงสมาชิกภาพและเป็น

ส่วนหนึ่งขององค์กร 

 

ระหว่างกลุม่ 2 0.570 1.692 0.168 

ภายในกลุม่ 383 128.678 0.337   

รวม 385 130.388    

ความผูกพันโดยรวม ระหว่างกลุม่ 2 0.458 0.153 0.726 0.537 

ภายในกลุม่ 383 80.325 0.210   

           รวม 385 80.783    

*อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 16 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรกรมป่าไม้ จําแนกตามช่วงอายุราชการ 

พบว่า ช่วงอายุราชการที่ต่างกันทําให้มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรม

ป่าไม้ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ช่วง

อายุราชการที่ต่างกัน ทําให้ความพึงพอใจของบุคลากรกรมป่าไม้ทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

   และเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ จําแนกตาม

อายุราชการ พบว่า อายุราชการที่ต่างกัน ทําให้มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ โดยรวมไม่

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อายุราชการที่

ต่างกัน ทําให้ความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบความพึงพอใจ/ความคิดเห็น และความผูกพันของบุคลากร 

กรมป่าไม้ โดย จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยรวม  
          (n=386) 

ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน df SS MS F sig 

ด้านลักษณะงาน 

 

ระหว่างกลุม่ 2 1.144 0.572 2.555 0.079 

ภายในกลุม่ 383 85.753 0.224   

           รวม 385 86.887    

ด้านความมั่นคงและ

ความก้าวหน้า 

ระหว่างกลุม่ 2 0.450 0.225 0.783 0.458 

ภายในกลุม่ 383 110.138 0.288   

           รวม 385 110.588    

ด้านเพื่อนร่วมงาน 

 

ระหว่างกลุม่ 2 0.799 0.400 1.475 0.230 

ภายในกลุม่ 383 103.709 0.271   

รวม 385 104.508    

ด้านผูบั้งคับบัญชา 

 

ระหว่างกลุม่ 2 0.058 0.029 0.062 0.940 

ภายในกลุม่ 383 177.126 0.462   

           รวม 385 177.184    

ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

 

ระหว่างกลุม่ 2 0.103 0.052 0.180 0.836 

ภายในกลุม่ 383 110.324 0.288   

           รวม 385 110.427    

ด้านสถานที่และสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

ระหว่างกลุม่ 2 0.962 0.481 1.285 0.278 

ภายในกลุม่ 383 143.386 0.374   

           รวม 385 144.348    

ความพึงพอใจโดยรวม ระหว่างกลุม่ 2 0.155 0.078 0.394 0.675 

ภายในกลุม่ 383 75.601 0.197   

           รวม 385 75.756    

ความพยายามทุ่มเท

ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระหว่างกลุม่ 2 0.040 0.020 0.084 0.920 

ภายในกลุม่ 383 92.124 0.241   

           รวม 385 92.164    

ความภาคภูมิใจและ

จงรักภักดีต่อองค์กร 

ระหว่างกลุม่ 2 0.270 0.135 0.502 0.606 

ภายในกลุม่ 383 102.960 0.269   

           รวม 385 103.230    
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 

ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน df SS MS F sig 

การดํารงสมาชิกภาพและเป็น

ส่วนหนึ่งขององค์กร 

 

ระหว่างกลุม่ 2 0.608 0.304 0.897 0.409 

ภายในกลุม่ 383 129.780 0.339   

รวม 385 130.388    

ความผูกพันโดยรวม ระหว่างกลุม่ 2 0.028 0.014 0.067 0.935 

ภายในกลุม่ 383 80.755 0.211   

           รวม 385 80.783    

*อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 17 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรกรมป่าไม้ จําแนกตามระดับการศึกษา 

พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ทําให้มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรกรมป่าไม้ไม่แตกต่างกัน อย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันทําให้

ความพึงพอใจของบุคลากรกรมป่าไม้ทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

   และเมื่อเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ จําแนกตามระดับการศึกษา 

พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ทําให้มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันทําให้ความ

ผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําป ี

พ.ศ. 2559  ซ่ึงนํามาจัดทําแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้

ประจําปี พ.ศ. 2559 – 2564 สรุปได้ ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการสํารวจ ข้อมูลส่วนบุคลากรของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 386 คน 

ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 67.60 และเป็น 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 32.40 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่งเป็นพนักงานราชการ มากที่สุด 

คิดเป็น ร้อยละ 62.70 เป็นผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ

ส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.50 และส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 49.50 กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุ

ราชการ 5-10 ปี และ 11-20 ปี มีสัดส่วนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 29.50 และมากกว่าครึ่งกลุ่ม

ตัวอย่างมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.30 

2. ข้อมูลด้านปัจจัยความผาสุกของบุคลากรกรมป่าไม้ (จากตาราง 2) 

ข้อมูลความพึงพอใจต่อความผาสุกโดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.69 และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้มีความพึงพอใจด้านเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับมาก   

มีค่าเฉลี่ย 2.96 รองลงมาด้านผู้บังคับบัญชา ค่าเฉลี่ย 2.76 และที่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสถานที่

และส่ิงอํานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 2.51 

และให้ความสําคัญโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.49 และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้ให้ความสําคัญด้านเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.60 

รองลงมาด้านผู้บังคับบัญชา ค่าเฉล่ีย 2.50 และให้ความสําคัญน้อยที่สุดเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านความ

มั่นคงและความก้าวหน้า และด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.44  

จากการสํารวจปัจจัยความผาสุก พบว่า ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อปัจจัยความ

ผาสุกของบุคลากรกรมป่าไม้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยความผาสุก ทั้ง 6 ด้าน 

พบว่า ด้านลักษณะงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านเพ่ือนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้าน

สถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า  บุคลากรของกรมป่า

ไม้มีความพอใจ/คิดเห็น ต่อความผาสุกของการปฏิบัติงานที่ทําอยู่ในปัจจุบัน และปฏิบัติงานอย่างมี

ความสุข  ส่งผลให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน แม้ว่าบุคลากรของกรมป่าไม้จะมีความ

พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่พบว่าด้านสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกยังมีความพึงพอใจ

ที่น้อยที่สุด ซ่ึงอาจเกิดจากอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมทั่วไปขององค์กร ที่มีลักษณะทําให้เกิด
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ความกระตือรือร้นในการทํางานน้อย การจัดบริการหรือส่ิงอํานวยความสะดวก เช่น น้ําด่ืม ห้องพัก 

ห้องน้ํา ห้องส้วม ไม่เพียงพอกับความต้องการ การจัดสถานที่ในการทํางานเป็นสัดส่วนและสะอาด       

บางหน่วยงานห้องทํางานคับแคบ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีจํานวนไม่เพียงพอ  รวมทั้งหน่วยงาน

มีแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด มุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ฯลฯ ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้น้อย 

และเมื่อพิจารณาถึงความสําคัญต่อปัจจัยความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ โดย

ภาพรวม ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ซ่ึงบุคลากรกรมป่าไม้ให้ความสําคัญด้านเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับ

มากที่สุด หมายความว่า เพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนม ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติ

ภารกิจ หน้าที่และผลงาน ท่านสามารถทํางานเป็นทีม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และการทํางานที่มี

คุณภาพ ท่านพึงพอใจที่สามารถปรึกษาปัญหาการทํางานและได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากเพ่ือน

ร่วมงาน ท่านได้รับการยอมรับ นับถือในความรู้ ผลงาน และความสามารถในการปฏิบัติงานภารกิจและ

หน้าที่ จากบุคคลากรภายในหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานและเพ่ือนร่วมงาน มีการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยสามารถแยกรายละเอียดได้ ดังนี้ 

2.1 ปัจจยัด้านลักษณะงาน (จากตาราง 3) 

   จากการสํารวจปัจจัยความผาสุก ด้านลักษณะงาน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก  ซ่ึงบุคลากรกรมป่าไม้ มีความพึงพอใจ /ความคิดเห็นที่ ได้ทํางานท่ีเหมาะสมกับความรู้ 

ความสามารถและความถนัด มีความสุขในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายหรือ

รับผิดชอบ มีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ รู้สึกว่างาน

ที่ท่านทํามีความท้าทายและช่วยให้ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากข้ึน พร้อมท้ังมีระบบการจัดการ

ความรู้ที่ดีและส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก แต่ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ ของหน่วยงานน้อย และให้ความสําคัญปัจจัยความผาสุกในด้าน

ลักษณะงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

2.2 ปัจจยัด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า (จากตาราง 4) 

   จากการสํารวจปัจจัยความผาสุก ความมั่นคงและความก้าวหน้า พบว่าโดยรวม

อยู่ในระดับมาก ซ่ึงบุคลากรกรมป่าไม้มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ว่าเลือกอาชีพรับราชการ เนื่องจาก

มีความมั่นคงมากที่สุด การประเมินประสิทธิภาพ ผลงาน ความสามารถและความดีความชอบของ

บุคลากรในหน่วยงาน อยู่บนพ้ืนฐานแห่งความถูกต้อง เหมาะสม มีความยุติธรรม และสามารถเช่ือมั่น

ในเกณฑ์การประเมินได้ และการพัฒนาและการเรียนรู้ของท่านส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

อยู่ในระดับมาก แต่การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านความก้าวหน้า

ในตําแหน่ง การมีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการทํางานโดยการเข้ารับการฝึกอบรม/

สัมมนาหรือกิจกรรมการจัดการความรู้  และตําแหน่งหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่มีความก้าวหน้าใน
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หน้าที่การงานอยู่ ในระดับน้อย และให้ความสําคัญปัจจัยความผาสุกในด้านความมั่นคงและ

ความก้าวหน้าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

2.3 ปัจจัยด้านเพ่ือนร่วมงาน (จากตารางที่ 5) 

   จากการสํารวจปัจจัยความผาสุก ความมั่นคงและความก้าวหน้า พบว่า โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงบุคลากรกรมป่าไม้มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ว่าเพ่ือนร่วมงานให้ความ

สนิทสนม ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่และผลงาน ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อน

ร่วมงาน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  สามารถปรึกษาปัญหาการ

ทํางานและได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากเพ่ือนร่วมงาน คอยดูแลทุกข์สุขซ่ึงกันและกัน ได้รับการ

ยอมรับ นับถือในความรู้ ผลงาน และความสามารถในการปฏิบัติงานภารกิจและหน้าที่จากบุคลากร

ภายในหน่วยงาน และสามารถทํางานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการทํางานที่มีคุณภาพ อยู่ใน

ระดับมาก และให้ความสําคัญปัจจัยความผาสุกในด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าโดยภาพรวม อยู่

ในระดับมากเช่นกัน 

2.4 ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา (จากตารางที่ 6) 

            จากการสํารวจปัจจัยความผาสุก ด้านผู้บังคับบัญชาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ซ่ึงบุคลากรกรมป่าไม้  มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ผู้บังคับบัญชามีการช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติ

หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างชัดเจน มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้นําหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศที่

เป็นกันเองกับบุคลากร และเมื่อประสบปัญหาในการทํางานผู้ปฏิบัติงานสามารถปรึกษาหารือได้ 

ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรภายในองค์กร ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

บุคลากร ผู้บังคับบัญชาให้คําแนะนํา และสอนงานท่านเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการทํางาน เป็น

แบบอย่างที่ดีในถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก และให้

ความสําคัญปัจจัยความผาสุกในด้านผู้บังคับบญัชา อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

2.5 ปัจจัยด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทน และสวัสดิการ (ตารางที่ 7) 

 จากการสํารวจปัจจัยความผาสุก ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทน

และสวัสดิการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงบุคลากรกรมป่าไม้มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 

ว่ารายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณหรือภารกิจที่ปฏิบัติ

หน้าที่อยู่ พอใจกับเงินเดือนของท่านเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรในสายอาชีพอ่ืน ๆ ที่มีวุฒิการศึกษา

เหมือนกัน การได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าสวัสดิการต่างๆ 

และพอใจในรอบปีที่มีโอกาสใช้สิทธิลาพักตามความจําเป็น เช่น ลากิจ ลาป่วย และการลาหยุดพักผ่อน

ประจําปี อยู่ในระดับมาก แต่มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นว่าหน่วยงานสนับสนุนยกย่องให้รางวัลแก่

บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
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และหน่วยงานมีการนําผลการได้รับรางวัลต่างๆ ของบุคลากรไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในแต่ละรอบการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม อยู่ในระดับน้อย และให้ความสําคัญปัจจัยความ

ผาสุก ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

 2.6 ปัจจัยด้านสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก (จากตารางที่ 8) 

 จากการสํารวจปัจจัยความผาสุก ด้านสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก 

พบว่า โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ซ่ึงบุคลากรกรมป่าไม้มีความพึงพอใจ /ความคิดเห็นว่า

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั่วไปในที่ทํางาน เช่น เสียง แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศมีความ

เหมาะสมและส่งเสริมให้ท่านทํางานสะดวก รู้สึกปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน

ภายในกรมป่าไม้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และ

สามารถสืบค้นความรู้ที่ใช้ในการทํางานและพัฒนาตนเอง ได้ง่าย  สะดวก และรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก 

แต่มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นในอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมทั่วไปขององค์กร ที่มีลักษณะทําให้

เกิดความกระตือรือร้นในการทํางาน การจัดบริการหรือส่ิงอํานวยความสะดวก เช่น น้ําด่ืม ห้องพัก 

ห้องน้ํา ห้องส้วม ที่เพียงพอกับความต้องการ การจัดสถานที่ในการทํางานเป็นสัดส่วนสะอาด เป็น

ระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการทํางาน วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีจํานวนที่เพียงพอและมีความ

สะดวกที่จะนํามาใช้ และหน่วยงานมีแหล่งเรียนรู้  เช่น ห้องสมุด มุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ฯลฯ ที่เหมาะสม

ต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับน้อย แต่ให้ความสําคัญปัจจัยความผาสุก ด้านสถานที่และส่ิงอํานวยความ

สะดวก พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

3. ข้อมูลด้านปัจจัยความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ (จากตาราง 9) 

 ข้อมูลความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 

3.12  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้มีความพึงพอใจในความภาคภูมิใจและ

จงรักภักดีต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.25 รองลงมาด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ค่าเฉล่ีย 3.07 และที่พึงพอใจน้อยที่สุดการดํารงสมาชิกภาพและ

เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรค่าเฉล่ีย 3.02 

 และให้ความสําคัญโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.66 และเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้ให้ความสําคัญในความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร (ข้อ 2) 

อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.73 รองลงมาคือ ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ขององค์กร (ข้อ 1) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.67 และให้ความสําคัญน้อยที่สุด ในการดํารงสมาชิก

ภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (ข้อ 3) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.58 

 จากการสํารวจปัจจัยความผูกพัน พบว่า ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อปัจจัย

ความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยความผูกพัน ทั้ง 

3 ด้าน พบว่า ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ด้านความภาคภูมิใจ
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และจงรักภักดีต่อองค์กร และการดํารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อยู่ในระดับมาก แสดง

ให้เห็นว่า บุคลากรกรมป่าไม้รู้สึกมีความผูกพันและรักองค์กร มีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติงานรับใช้สังคม 

และทําคุณประโยชน์ให้กับสังคม จึงมีความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร และให้ความสําคัญปัจจัยความผูกพันโดยรวม อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดย

สามารถแยกรายละเอียดได้ ดังนี้ 

 3.1 ปัจจัยด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร (จากตารางที่ 10) 

จากการสํารวจปัจจัยความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ด้านพยายาม

ทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงบุคลากร

กรมป่าไม้มีความพึงพอใจ /ความคิดเห็นว่า การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ 

ความสามารถ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และความสําเร็จขององค์การ เต็มใจและยินดีท่ีจะปฏิบัติตาม

นโยบายขององค์กรอย่างเคร่งครัด เมื่อพบปัญหาอุปสรรคการทํางานท่านมีการสรุปบทเรียนและ

วางแผนที่จะพัฒนาการทํางานให้ดีย่ิงข้ึน คิดริเริ่มวิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการทํางานให้ดีข้ึน

อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เต็มใจที่จะทํางานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้ว หรือนํางาน

ไปทําต่อที่บ้าน และนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งจากภายนอกและภายใน

องค์กรมาใช้ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่ให้ความสําคัญปัจจัยความ

ผูกพันด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากเช่นกัน  

3.2 ความภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร (จากตารางที่ 11) 

 จากการสํารวจปัจจัยความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ด้านความ

ภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงบุคลากรกรมป่าไม้มีความ

พึงพอใจ/ความคิดเห็น เมื่อองค์กรของท่านมีการพัฒนามากขึ้น ท่านมีความภาคภูมิใจตามไปด้วย ท่านมี

ความภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอ่ืนกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กรโดย

คํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง อยู่ในระดับมากที่สุด ท่านมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับ

ผู้อ่ืนว่าทํางานที่กรมป่าไม้ และท่านมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร

อย่างสม่ําเสมออยู่ในระดับมาก และให้ความสําคัญปัจจัยความผูกพันด้านความภูมิใจและจงรักภักดีต่อ

องค์กร อยู่ในระดับมากเช่นกัน 
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3.3 การดํารงสมาชิกภาพและเปน็ส่วนหนึ่งขององค์กร (จากตารางที่ 12) 

    จากการสํารวจปัจจัยความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ด้านการดํารง

สมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงบุคลากรกรมป่าไม้มี

ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ว่า ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่างสม่ําเสมอ ได้แก่ เมื่อท่าน

ทํางานในองค์กรแห่งน้ีเป็นเวลานาน ท่านยิ่งรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การตั้งใจที่จะปฏิบัติงานกับ

องค์กรน้ีจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ และไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค์กรอ่ืน แม้ว่าจะได้รับตําแหน่ง

และเงินเดือนที่ดีกว่า อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ และให้ความสําคัญปัจจัยความผูกพันด้านการดํารง

สมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

4. ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากแบบสํารวจ มีดังนี้ 

 - ทบทวนการสแกนนิ้วมือ เนื่องจากปญัหาการจราจรบริเวณกรมป่าไม้ในปัจจุบัน

มีการทํารถไฟฟ้า จึงทําให้รถติดมาก ขอให้พิจารณาเลื่อนไปก่อน 

 - เหน็ควรให้มีการสแกนลายนิ้วมือแทนการเซนช่ือเพื่อความเสมอภาคของ

บุคลากรในองค์กร 

 - ช่วงระยะเวลาก่อสร้างรถไฟฟ้า เห็นควรยกเว้นเครือ่งสแกนนิ้วมือเนื่องจาก

จราจรติดขัดเป็นอย่างมาก ทําให้มาปฏิบัติงานสาย ถึงแม้ว่าเร่งเวลามาทํางานกต็าม 

 - ถ้ามีหน่วยงานอยู่ใกล้บ้านก็อยากย้าย รถติดมาก ขอให้ขยายเวลาสแกนนิ้วเปน็ 

9.00 น ออกจากบ้าน 5.30 น หน้าหนาวยังไม่สว่างเลย ไม่ปลอดภัยในการเดินทางมาทํางาน 

  - ควรปรบัปรงุเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีความหลากหลาย ทนัสมัยและตรง

ตาม competency ของบุคลากร 

 - การพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากรยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ

รายงานทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง เช่น การฝึกอบรม กิจกรรมการจัดการความรู้ซ่ึงจําเป็นต่อการ

ทํางานเปน็อย่างมาก 

 - องค์กรมีงบประมาณน้อยในด้านการอบรม/พัฒนาบคุลากร 

 -การพัฒนาบคุลากร ไม่มีงบประมาณให้เบิกในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาต่างๆ ทํา

ให้บุคลากรขาดโอกาสในการเข้าร่วมรบัความรู้ต่างๆ  

 - พนักงานราชการหรือลูกจ้างประจํา อาจจะมีความสามารถมากกว่า 1 อย่าง 

อาจจะมีทกัษะด้านอ่ืนที่สามารถทําให้องค์กรที่อยู่มีอยู่มีความดูดีขึ้นควรมีการอบรมภายในก่อน ทีจ่ะไป

อบรมภายนอก 

 - ควรมีการปรับปรงุอาคารสถานทีเ่พื่อให้มีทีจ่อดรถเพิ่มข้ึน และควรกําหนดพ้ืนที่

จอดรถทั้งเปน็รถของกรม (Zoning) ไม่ควรเอามาไว้หน้าตึกเพราะจะได้มีพ้ืนทีใ่ห้กับผู้มาติดต่อราชการ 
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ให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น (รถกรม=รถที่มีตรากรม) เพราะปกติจอดแช่ไว้เต็มกรมไปหมด แสดงให้

เห็นว่า Utilization ไม่ดี มีรถมากเกินความจําเป็น ควรนําเงินไปทําอย่างอื่น 

 - สถานที่ทํางานคับแคบ และขยายไม่ได้อีกแล้ว ด้านบริการอื่น ๆ 

เครื่องปรบัอากาศ และด้านการกีฬาควรจะมีการส่งเสริม เพราะทําให้เปน็คนมีน้ําใจ รู้จกัแพ้ รูจ้ักชนะ 

และให้อภัย 

 - ควรออกประกาศงบสูบบหุรี่ในห้องน้ํา เพราะควันบหุรีร่บกวนคนหมู่มาก 

 - การเดินสายไฟทีใ่ช้ในสํานักงานไม่ค่อยมีความปลอดภัยเท่าที่ควร เนื่องจากมี

การต่อพ่วงกนัเปน็จาํนวนมาก อาจเปน็อันตรายและก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรได้ 

 - ควรหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เพราะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทําให้งาน

ล่าช้า อาจเปน็ผลเสียหายต่อทางราชการ ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการทาํงาน (คอมพิวเตอร ์ทีม่ีอยูก่็ไม่

ทันสมยั)  

 - วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สถานทีท่ํางานคับแคบ  

 - ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบบุคลากรต่อองค์กร ที่สําคัญ

คือ การสนับสนุนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อองค์กรได้รับการยอมรับ นั่นคือในผลงานที่ได้ทําเพ่ือ

องค์กร เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน การยอมรับฟังความคิดเห็นที่ถึงแม้จะแตกต่างจาก

ผู้บังคับบัญชาและการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสําคัญของตนและหน้าที่ที่ได้รับในองค์กร

รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร และบังคับใช้อย่างมีความเสมอภาคและเป็นธรรม 

 - การประเมินประสิทธิภาพผลงานไม่มีความยุติธรรม คนทํางานมากงานเยอะ

สนใจงานประเมินได้น้อย แต่คนไม่ค่อยทาํงานดีแต่พูด มาสายหยุดบ่อย แต่ได้รบัการประเมินดี เวลา

เพื่อนร่วมงานหยุดคนที่อยู่ไม่ทํางานแทนแต่จะคอยแทงข้างหลังคนทํางานทําตาย คนไม่ทําแต่ได้ดี 

 - ผู้บังคับบัญชาในระดับสูง ควรดูผลงานของลูกน้องในระดับล่าง เมือ่ถึงเวลาการ

ประเมินผลงาน ไม่ควรจะประเมินลูกน้องจากปลายปากกา แต่ควรจะใช้ใจในการประเมินผลงานลูกน้อง 

ไม่แบ่งแยกว่าคนไหนใกล้ชิด นายให้เยอะกว่าคนอ่ืน ลูกน้องระดับล่างทุกคนอยากได้รบัความยุติธรรม 

 - ทําดีได้ดีมีใครเห็น อย่างที่เปน็อยู่การประเมิน 

 - ความคิดเหน็การปฏิบตัิงานในทางที่ถกูและเปน็ผลดีต่อองค์กร ได้รับการ

พิจารณาน้อยมากจากหัวหน้าหน่วยงานฯ  

 - อนิจจงั ทุกขัง อนัตตา 

 - ระบบธรรมาภิบาลมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรบัองค์กร  

 - อยากให้ช่วยปรับระดับความคิดของข้าราชการบางคนหรือบางท่านทีม่ีอยู่ ซ่ึง

มองพนกังานราชการต้อยต่ําเหลือเกิน แต่บางครั้งอยากจะบอกว่าบางทีนั้นพนกังานราชการทํางานดี 
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ยิ่งกว่าข้าราชการบางคนซะอีก ช่วยให้เกียรติกนับ้าง ถึงแม้พวกเราพนักงานราชการจะไม่ใช่ข้าราชการก็

ตาม แต่พวกเราก็เต็มใจที่จะทํางานที่จะรบัใช้ประชาชนเช่นกัน 

 - หน่วยงานหรือองค์กรควรให้ความสําคัญกับบคุลากรในข้ันต่ําลงมาเพื่อขวัญและ

กําลังใจ  

 - ควรปฏิรูปตัวเจ้าหน้าที่ และปฏิรูปองค์กรแก้ปัญหาความเลื่อมล้ํา ซ่ึงยังคงมีอยู่ 

 - น่าจะถึงเวลาเปล่ียนหัวเรือใหม่ ก่อนที่หน่วยงานจะแย่ไปกว่านี้ 

 - ควรมีความเสมอภาคในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นใคร ดํารงตําแหน่งใดก็ตาม ควรมี

การปฏิบัติในการรับราชการเช่นเดียวกัน ไม่ยกเว้นว่าใครจะมีความรับผิดชอบมากกว่าหรือน้อยกว่า

อย่างไร เพราะทุกคนต้องรู้จักรับผิดชอบในทุกย่างก้าวที่ปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดก็ตาม 

 - การจัดสวัสดิการ แก่พนกังานราชการและลูกจ้างตามสมควร 

 - เรื่องของสวสัดิการ โดยเฉพาะเวลาไปปฏิบัติราชการภาคสนาม ความปลอดภยั

ในยานพานะเป็นส่ิงสําคัญ ควรให้การดูแลเรื่องนี้มากกว่านี้ ทั้งความพร้อมของรถ ประกนัอุบตัิเหตุ 

ประกนัภยัรถเวลาเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากรถบางคันไม่มีประกนั 

 -ระบบการทาํงานเก่าๆ กท็ําให้ความล้าหลัง  

 -สมองไหล โอนย้ายไปสู่หน่วยงานอ่ืน  

 - ต้องปลูกฝังการบริการงานเกีย่วกบัองค์กรให้มากกว่านี้ 

 - กรมป่าไม้สามารถรบัราชการเพิม่ให้มากข้ึน เพราะ ข้าราชการของกรมป่าไม้

เกษียณไปมากแล้ว น่าจะมีข้าราชการรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนสืบสานทํางานกบักรมป่าไม้ต่อไป 

 สรุปข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากแบบสํารวจได้ ดังนี้ 

1.การลงบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน โดยเครื่องแสกนลายน้ิวมือ เนื่องจากปัญหา

การจราจรบริเวณกรมป่าไม้ ซ่ึงในปัจจุบันมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า ทําให้จราจรติดมาก จึงทําให้

มาปฏิบัติงานสาย แต่เมื่อพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2502 เรื่อง

กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ ซ่ึงปรากฏตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลา

ทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2502 เวลาทํางานเริ่มทํางานตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 

16.30 น. หยุดกลางวันเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. ฉะนั้นการปรับเปล่ียนการลงบันทึกเวลาการ

ปฏิบัติงาน จึงเป็นการบริหารภายในของผู้บริหารส่วนราชการ  

2. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ควรปรับปรุงเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมให้มี

ความหลากหลาย ทันสมัยและตรงตามสมรรถนะของบุคลากร การพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ของ

บุคลากรโดยเฉพาะทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง เช่น การฝึกอบรม กิจกรรมการจัดการความรู้ซ่ึงจําเป็น

ต่อการทํางานเป็นอย่างมาก ดังนั้น การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคคลนั้น เป็นเรื่องที่มีวัตถุประสงค์

เฉพาะเจาะจง เน้นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ ของงานซึ่งตัวบุคคลนั้นปฏิบัติอยู่ หรือจะปฏิบัติต่อไปใน
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ระยะยาว เนื้อหาของเรื่องที่ฝึกอบรมอาจเป็น เรื่องที่ตรงกับความต้องการ ของตัวบุคคลนั้นหรือไม่ก็ได้ 

แต่จะเป็นเรื่องที่มุ่งเน้นให้ตรงกับงานที่กําลังปฏิบัติอยู่หรือกําลังจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ และให้

ทั่วถึงทุกระดับทุกหน่วยงาน โดยจัดหลักสูตรหรือโครงการตามส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นการช่วยลด

งบประมาณในการเบิกจ่ายการเดินทางในการฝึกอบรมของหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

3. การจัดวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้การ

ทํางานของบุคลากรกรมป่าไม้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อส่วน

ราชการ ควรมีการสํารวจความต้องการในการใช้อุปกรณ์สํานักงาน พร้อมจัดสรรเครื่องอุปกรณ์

สํานักงานที่พร้อมใช้งานให้ท่ัวถึงทุกหน่วยงาน พร้อมจัดสภาพส่ิงแวดล้อมในสถานที่ทํางาน ห้องน้ํา 

ปัญหาสถานที่สูบบุหรี่ เพ่ือให้บุคลากรกรมป่าไม้ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและสมดุลกับคุณภาพ

ชีวิตในการทํางาน 

 4. การสนับสนุนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อองค์กรได้รับการยอมรับ เพ่ือเป็นขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน การยอมรับฟังความคิดเห็นที่ถึงแม้จะแตกต่างจากผู้บังคับบัญชาและการส่งเสริม

ให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสําคัญของตนและหน้าที่ที่ได้รับในองค์กรรวมถึงการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบขององค์กร และบังคับใช้อย่างมีความเสมอภาคและเป็นธรรม การเกิดกิจกรรมการทํางาน

เป็นทีมเพ่ือให้เกิดความสามัคคีกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานในองค์กร 

5. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควรให้ความสําคัญกับผลงานที่เกิดข้ึน  และยึด

เป้าหมายของงานเป็นหลัก เน้นเรื่องผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน (results oriented)  ยึดเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ขององค์กร (focus on goals or objectives)  และต้องมีส่วนร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการ

กําหนดเป้าหมายงาน ซ่ึงทําให้บุคลากรกรมป่าไม้เกิดความพึงพอใจในงาน  และทําให้มีความ

กระตือรือร้นที่จะทําให้งานบรรลุเป้าหมาย  ช่วยลดความสับสนในการทํางาน  ทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือใน

การจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงานอย่างเป็นธรรม สร้างแรงจูงใจและให้รางวัลตอบแทนที่มีผลงานได้

มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน รักษาความเป็นธรรมภายใน ทั้งในด้านการบริหารเงินเดือนค่าตอบแทน 

และการบริหารงานบุคคล  กล่าวคือสามารถพิจารณาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรจากการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานว่าให้ความสําคัญกับผลงานหรือให้ความสําคัญกับพฤติกรรม 

6. การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีวินัย ให้กับบุคลากรกรมป่าไม้ การปฏิบัติ

ตนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร

กรมป่าไม้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ

ตนเองและประเทศชาติต่อไป  
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 ดังนั้น ปัจจัยที่นํามาใช้เป็นแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุกและ

ความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ จะต้องตอบสนองความผาสุกของบุคลากรอย่างครบถ้วนและ

ต่อเนื่องทั้ง 6 ด้าน และความผูกพันของบุคลากรทั้ง 3 ด้าน โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองปัจจัย

ในแต่ละด้าน โดยแยกเป็นมิติ ดังนี้ 

 มิติที่ 1 ด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์ 

  กลยุทธ์ที่ 1 ด้านลักษณะงาน 

  กลยุทธ์ที่ 2 ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า 

  กลยุทธ์ที่ 3 ด้านผู้บังคับบัญชา 

 มิติที่ 2 ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร 

  กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

  กลยุทธ์ที่ 5 ด้านสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก 

 มิติที่ 3 ด้านการดํารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

  กลยุทธ์ที่ 6 ด้านเพ่ือนร่วมงาน 

 และเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจําปี พ.ศ. 

2559 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล กําหนดให้ส่วนราชการสํารวจและกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อ

ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร เพ่ือนํามาวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวให้มีความ

เหมาะสม เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร กรมป่าไม้จึงควรมีการ

จัดทําแผนในการเสริมสร้างความผูกพันให้กับบุคลากร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือเป็นการติดตาม 

และประเมินผลปัจจัยด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและต่อเนื่อง กรมป่าไม้จึงจัดทําแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง

ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕64 และ

แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันของ

บุคลากรให้เกิดข้ึนภายในองค์กร อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลงานมี

คุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง ทั้งสามารถนําไปสู่ผลการ

ดําเนินงานที่เป็นเลิศและความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและส่วนราชการต่อไป  
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                                   แผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2559-2564 

มิติความผูกพันด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค ์

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

(ตัวอย่างกิจกรรม) 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

1.ด้านลักษณะงาน  

ส่งเสริมและพัฒนาวิธีการทํางานให้

บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 

จัดระบบและวิธีการทํางานที่

เหมาะสมและชัดเจนเพื่อ

เสริมสร้างประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การจัดระบบพี่เลี้ยง การสอน

งานและการให้คําปรึกษา 

 

2. การจัดทําคู่มือหรือเอกสาร

แนวทางการปฏิบัติงาน 

 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน

และนอกหน่วยงาน 

 

4. โครงการ กจ. สัญจร 

 

5. การพัฒนาข้าราชการที่อยู่

ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน 

 

6. การทบทวนการมอบหมาย

งาน เพื่อให้การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละหน่วยงานภายในสํานัก/กลุม่ ที่

จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการทํางาน 

 

 

 

สํานัก/กลุม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2559-2564 
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มิติความผูกพันด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค ์(ต่อ) 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

(ตัวอย่างกิจกรรม) 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

2.ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า 

การกําหนดแนวทางในการเสริมสร้าง

ความก้าวหน้าและความมั่นคงใน

อาชีพ 

สร้างความมั่นคงในอาชีพและ

ความก้าวหน้าในการ

ปฏิบัติงาน 

 

1. การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ

ระเบียบการปฏิบัติงาน 

 

 

2. การสํารวจความเหมาะสมของ

การปรับเปลี่ยนสายงาน

ลูกจ้างประจํา 

 

3. โครงการสํารวจความพึงพอใจใน

การพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้ 

 

 

4. การปรับปรุงกําหนดตําแหน่งเพื่อ

ความก้าวหน้า 

 

5. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล 

-ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการ

ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ

ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

-ร้อยละความสําเร็จของการสํารวจ

ความเหมาะสมของการปรับเปลี่ยนสาย

งานลูกจ้างประจํา 

 

-ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี

ต่อการพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80) 

 

-จํานวนตําแหน่งอย่างน้อย 1 ตําแหน่ง 

 

 

-ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

แผนพัฒนารายบุคคล 

สํานัก/กลุม่ 

 

 

 

 

สํานักบริหารกลาง 

(ส่วนการเจ้าหน้าที่) 

 

 

สํานักบริหารกลาง 

(ส่วนฝึกอบรม) 

 

 

สํานักบริหารกลาง 

(ส่วนการเจ้าหน้าที่) 

 

สํานักบริหารกลาง 

(ส่วนฝึกอบรม) 

2559-2564 
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มิติความผูกพันด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค ์(ต่อ) 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

(ตัวอย่างกิจกรรม) 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

3. ด้านผูบ้ังคับบัญชา 

ส่งเสริมให้หน่วยงานสร้างวัฒนธรรม

องค์กรที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรมี

ความเชื่อถือและไว้วางใจในการ

ทํางานร่วมกัน 

 

1.เพื่อพัฒนาระบบการ

สื่อสารภายในองค์กร ช่อง

ทางการสื่อสารให้มีความ

หลากหลายเหมาะสม  

2.เพื่อให้บุคลากรมีความ

เข้าใจต่อทิศทางองค์กรและ

สามารถสนับสนุนการไปสู่

เป้าหมายขององค์กรได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความคิดเห็นระหวา่งผู้บริหาร

กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดย

ผ่านช่องทางการสื่อสารให้มี

ความหลากหลาย 

 

2. การประชุมผู้บริหารเพื่อ

สื่อสารนโยบาย ทิศทางและ

ติดตามผลการดําเนินงานของ

หน่วยงาน 

 

3. โครงการเสริมสร้างการ

สื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับ

กฎ ระเบียบ ด้านการ

บริหารงานบุคคล 

 

4. การถา่ยทอดตัวชี้วัดค่า

เป้าหมายจากสํานักลงสู่ส่วน/

ฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล 

จํานวนกิจกรรม/ช่องทางการสื่อสารที่

บุคลากรกรมป่าไม้สามารถสื่อสารกับ

ผู้บริหารในหน่วยงานได้สะดวก 

 

 

 

 

สํานัก/กอง 2559-2564 
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มิติความภาคภูมิใจและจงรกัภักดีต่อองค์กร 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

(ตัวอย่างกิจกรรม) 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

4.ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  

 

 

 

1.เพื่อเสริมสร้างขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน และ

ความเข้าใจอันดีต่อกัน มี

ความสามัคค ีมีความรักและ

ความภาคภูมิใจในองค์กร โดย

ยกย่อง ชมเชยให้รางวัลตอบ

แทนผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน

ดีเด่น หรือมีผลการปฏิบัติงาน

ที่มีความคิดริเริ่ม 

 

 

 

 

 

1.1 โครงการคัดเลือกข้าราชการ 

และลูกจ้างประจําดีเด่น 

 

1.2 โครงการรางวัลผลงานด้าน

จัดการความรู้ดีเด่น 

 

1.3 โครงการดาวเด่นประจํา 

สํานัก/กลุม่ 

 

1.4 กิจกรรมยกย่องบุคลากร

บุคลากรดีเด่นประจําเดือน 

 

 

 

 

 

 

จํานวนกิจกรรมที่สํานัก/กลุม่ 

ดําเนินการจัด/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อยก

ย่อง ชมเชยให้รางวัลตอบแทน ผู้ที่มีผล

การปฏิบัติงานดีเด่น หรือมีผลการ

ปฏิบัติงานที่มีความคิดริเริ่ม 

 

สํานัก/กลุม่ 2559-2564 
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มิติความภาคภูมิใจและจงรกัภักดีต่อองค์กร (ต่อ) 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

(ตัวอย่างกิจกรรม) 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

4.ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (ต่อ) 

 

2.ส่งเสริมการสร้างคุณภาพ

ชีวิตและการทํางานของ

บุคลากรกรมป่าไม้ให้มี

ความสุข ทั้งในการทํางานและ

การใช้ชีวิต 

2.1 โครงการตรวจสุขภาพ

ประจําปี 

 

2.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อสร้างจติสํานึกการ

เป็นข้าราชการที่ดี 

 

2.3 โครงการส่งเสริมการยึดถือ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.4 โครงการส่งเสริมให้ความรู้

ความสามารถในการดูแลสุขภาพ 

 

2.5 โครงการส่งเสริมให้ความรู้

ในการบริหารการเงินที่ดี 

ร้อยละจํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานัก/กอง 

 

 

 

 

2559-2564 
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มิติความภาคภูมิใจและจงรกัภักดีต่อองค์กร (ต่อ) 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

(ตัวอย่างกิจกรรม) 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

5.ด้านสถานที่และสิ่งอํานวย

ความสะดวกการสร้าง

บรรยากาศที่เอื้อต่อการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง/พัฒนาอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อมในการ

ทํางานให้ปลอดภัยและถูก

สุขลักษณะและมีบรรยากาศที่

ดีในการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การปรับปรุง ซ่อมแซมหรือต่อ

เติมอาคารสถานที่ทํางาน 

 

2. การจัดสถานที่จอดรถยนต์

และรถจักรยานยนต์ 

 

3. โครงการสถานที่ทํางาน น่าอยู ่

น่าทํางาน 

-กิจกรรม 5 ส 

-ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

-ป้ายรณรงค์งดสูบบุหรี่ ฯลฯ 

-ตู้ยาประจําบ้าน 

-ร้านค้าสวัสดิการ 

-ปรับเปลีย่นอุปกรณ์

เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

4. การสํารวจเครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อ

การปฏิบัติงาน 

ร้อยละของหน่วยงานภายในสํานัก/

กลุม่ ที่ดําเนินการปรับปรุง/พัฒนา

อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการ

ทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานัก/กลุม่ 

 

 

 

 

2559-2564 
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มิติความผูกพันด้านการดํารงสมาชิกภาพและเปน็ส่วนหนึ่งขององค์กร 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

(ตัวอย่างกิจกรรม) 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

6.ด้านเพื่อนร่วมงาน 

ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน

ร่วมกันมีความสัมพันธ ์มีความ

สามัคคี และความเข้าใจอันดีต่อ

กัน  

 

เพื่อเสริมสร้างความ 

สัมพันธ์บุคลากรภายใน

หน่วยงาน มีความรัก ความ

สามัคคี และความเข้าใจอันดี

ต่อกัน 

 

1. โครงการเสริมสร้างการทํางาน

เป็นทีม 

 

2. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเป็น

ประจํา เช่น การออกกําลังกาย 

การจัดวันกีฬา เป็นต้น 

 

3. โครงการนันทนาการระหว่าง

ผู้บริหารกับบุคลากรทุกระดับชัน้ 

 

4. การจัดงานในพิธีวันสําคัญ

ต่างๆ 

-วันสงกรานต์ 

-วันสถาปนากรมป่าไม้ 

-พิธีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม ่

ฯลฯ 

 

 

 

ร้อยละของจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างการทํางานเป็นทีม 

 

ระดับความสําเร็จในการจัดโครงการ 

 

 

 

ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธข์อง

องค์กร 

 

สํานัก/กลุม่ 

 

 

สํานักบริหารกลาง 

(ส่วนอํานวยการ) 

 

 

สํานักบริหารกลาง 

(ส่วนอํานวยการ) 

 

 

 

  

 

 

2559-2564 
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แผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2559 

มิติความผูกพัน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 

1.ด้านลักษณะงาน  

 

 

ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใน

กรมป่าไม้มีการดําเนินการ

จัดการองค์ความรู้ โดยการ

พัฒนาถ่ายทอด และ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้องให้หน่วยงานใน

สังกัดทราบ 

การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

1.กําหนดผูร้ับผิดชอบ 

2.รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือก 

องค์ความรู้ที่สําคัญ เสนอผู้บริหาร

ของสานัก/กลุม่ 

3.จัดทําแผนการจัดการความรู้ของ 

หน่วยงาน 

4.ติดตามและประเมินผลการ 

ดําเนินการตามแผน 

5.รายงานผลการดําเนินงานให้

ผู้บริหารทราบ 

 

ระดับความสําเร็จของการ 

ดําเนินการตามแผนการจัดการ 

ความรู้อย่างน้อย 1 องค์

ความรู้ 

ทุกหน่วยงาน 
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มิติความผูกพัน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

(ต่อ) 

 

2.ด้านความมั่นคงและ

ความก้าวหน้า 

สร้างขวัญกําลังใจและ

ความก้าวหน้าในอาชีพ

ให้กับบุคลากรในองค์กร 

 

 

การปรับปรุงกําหนดตําแหน่งเพื่อ

ความก้าวหน้า 

1.สํารวจตําแหน่งว่าง 

2..พิจารณาทบทวนภารกิจที่จําเป็น

โดยเฉพาะภารกิจที่สําคัญ และ

เหมาะสมกับลักษณะงานและพันธ

กิจของกรมป่าไม้ 

3.นําเสนออธิบดีเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ 

4.เสนอเข้า อ.ก.พ. กรมป่าไม ้เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ 

5.เสนอเข้า อ.ก.พ.กระทรวง เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ 

6.เมื่อ อ.ก.พ.กระทรวงมมีตเิห็นชอบ 

จัดทําร่างคําสั่งให้อธิบดีลงนามและ

แจ้งเวียน 

 

 

 

 

จํานวนตําแหน่งอย่างน้อย 1 

ตําแหน่ง 

สํานักบริหารกลาง 

(ส่วนการเจ้าหน้าที่) 
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มิติความผูกพัน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

3.ด้านผูบ้ังคับบัญชา 

 

 

เพื่อสร้างบรรยากาศในการ

สื่อสาร และความสัมพันธ์ที่

ดีระหว่างผูบ้ังคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

การถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

จากสํานักลงสู่ส่วน/ฝ่าย และลงสู่

ระดับบุคคล 

1. แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบ

ราชการ 

2. จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อ

สื่อสารทําความเข้าใจอย่างทั่วถึง 

3. กําหนดแนวทางในการถ่ายทอด

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายจากสํานักลงสู่

ส่วน/ฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล 

4. สื่อสารและติดตามการปฏิบัติงาน

ให้บรรลุเป้าหมายเป็นระยะ 

5. จัดทําข้อเสนอในการปรับปรุง

หรือพัฒนาผลการดําเนินงานของ

หน่วยงาน  

 

 

 

ระดับความสําเร็จในการ

ถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

จากระดับหน่วยงาน ลงสู่ระดับ

สํานัก/กลุม่ ลงสู่ส่วนฝ่ายและ

ลงสู่ระดับบุคคล 

ทุกสํานัก 
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มิติความผูกพัน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อ

องค์กร 

 

4.ด้านการเสริมสร้าง

แรงจูงใจ ค่าตอบแทน และ

สวัสดิการ 

เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้

ความเข้าใจในหลักธรรมคํา

สอนของพระพุทธศาสนา 

และสามารถนํามาปรับใช้ใน

การดําเนินชีวิตประจําวัน

รวมถึงชีวิตการทํางานได้ 

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

1.แต่งตั้งคณะอํานวยการและ

คณะทํางาน 

2.จัดทําและเสนอโครงการ 

3.ผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

โครงการและแจ้งเวียน 

4.ดําเนินการตามโครงการ 

5.ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ

เข้าร่วมโครงการ และสรุปผลการ

ดําเนินงาน 

 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 80 

สํานักบริหารกลาง 

(ส่วนฝึกอบรม) 
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มิติความผูกพัน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อ

องค์กร (ต่อ) 

 

5.ด้านสถานที่และสิ่ง

อํานวยความสะดวก 

 

เพื่อใช้เป็นแนวทางการ

จัดการ  กับเหตุฉุกเฉินที่

เกิดขึ้น สามารถระงับเหตุได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ

หรือภาวะฉุกเฉิน 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

2.จัดประชุมคณะทํางาน เพื่อกําหนด

ประเภทภัยพิบัต ิและศึกษาวิเคราะห์ 

ประเมินความรุนแรงของภัยพิบัติที่

อาจเกิดขึ้นของกรมป่าไม้ เพื่อจัดทํา

แผนงานและมาตรการในการเตรียม

ความพร้อม 

3.นําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

และแจ้งเวียนภายในกรมป่าไม้ทราบ 

4.สื่อสารและซักซ้อมให้ผู้เกี่ยวข้อง

รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

5.รายงานผลการดําเนินงาน 

    

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 

สํานักบริหารกกลาง 

(ส่วนพัสดุ) 
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มิติความผูกพัน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

การดํารงสมาชิกภาพและเป็นส่วน

หนึ่งขององค์กร 

6.ด้านเพื่อนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์บุคลากร

ภายในหน่วยงาน ให้มีความ

รัก ความสามัคค ีและเป็น

ส่วนหนึ่งขององค์กร 

วันสถาปนากรม 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ/

คณะทํางาน 

2.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกําหนด

วัน สถานที่และกิจกรรมการจัดงาน 

3.มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน

แต่ละกิจกรรม 

4.ดําเนินการจัดงาน 

5.รายงานผลการดําเนินงาน 

 

ระดับความสําเร็จในการจัด

โครงการ 

สํานักบริหารกลาง

(ส่วนประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่) 
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