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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

-------------------------------------------- 
1. ความเป็นมา 

  ตามที่กรมป่าไม้ก าหนดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559 – 2564 
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการท างาน ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 สร้างขวัญและก าลังใจ  
ในการท างาน และแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดโครงการส ารวจ
ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรในการท างาน ซึ่งเป็นการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมอบหมาย
ให้ส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมกับทุกหน่วยงานสนับสนุน 

  ส านักบริหารกลาง โดยส่วนการเจ้าหน้าที่  ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้จึงได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากร
กรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 
และเพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาส่งเสริมความเป็นอยู่ของบุคลากรกรมป่าไม้ให้มีความ 
พึงพอใจในการท างาน และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานปรับปรุงระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร ต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
ในการท างาน  
  2) เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผลการส ารวจ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไมใ้ห้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  1) ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
ในการท างาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
  2) หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้สามารถน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผลส ารวจ 
มาเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง และสร้างแรงจูงใจในการท างาน เพ่ือให้บุคลากรกรมป่าไม้เกิดความ พึง
พอใจในการท างานและความผูกพันต่อหน่วยงาน ตลอดจนพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจผ่านระบบออนไลน์  

5. กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ 

  คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ซึ่งมี
จ านวนทั้งสิ้น 9,470 คน (ข้อมูลจากระบบ DPIS ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563) คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการ ที่มีหน่วยงานปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีการ Yamane’s ดังสูตร 
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 โดย n =      จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
  N =      จ านวนรวมทั้งหมดของบุคลากรที่ใช้ในการศึกษา 
  e =      ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้  
   (ในการศึกษาท่ีก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05) 
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ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการส ารวจครั้งนี้ คือ ข้าราชการ 340 คน ลูกจ้างประจ า 

292 คน และพนักงานราชการ 378 คน รวมทั้งสิ้น 1,010 คน 

6. วิธีด าเนินการวิเคราะห์ 
  ส านักบริหารกลาง โดยส่วนการเจ้าหน้าที่ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการท างานและ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร โดยใช้วิธีส ารวจแบบออนไลน์ วิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจ เพ่ือ
ประเมินผลความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ดังนี้ 
  6.1 กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ 
  กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ สังกัด 
กรมป่าไม ้จ านวน 1,010 คน 

  6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
  แบบส ารวจออนไลน์ฯ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  
1) อายุตัว  
2) สถานภาพการท างาน  
3) หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน  
4) ระดับการศึกษาสูงสุด  
5) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมป่าไม้  
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 ส่วนที่ 2 ข้อค าถามประเมินความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้ 
เป็นแบบมาตรวัด (Rating Scale) 5 ระดับคือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจ
น้อย พึงพอใจน้อยที่สุด ในข้อค าถาม 24 ข้อ ได้แก่ 

 1) ส่วนราชการที่ท่านสังกัดอยู่เป็นที่ยอมรับของสังคม 
   2) ท่านมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการที่ท่านสังกัดอยู่ 
   3) ระบบราชการเป็นระบบที่มั่นคงและยั่งยืนของสังคม 
   4) ระบบราชการสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพให้ท่านในระยะยาว 
   5) ท่านมีความภาคภูมิใจของงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ 
   6) ท่านได้รับโอกาสในการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ 
   7) ท่านได้รับความส าเร็จของการท างานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ 
   8) ท่านมีความภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ 
   9) ส่วนราชการที่ท่านสังกัดมีการดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตของท่าน  
   10) ท่านมีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวของท่าน 
   11) ท่านได้รับความร่วมมือหรือช่วยเหลือกันในการท างานระหว่างเพ่ือนร่วมงาน
   12) เพ่ือนร่วมงานในที่ท างานของท่านมีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกัน   
   ๑3) ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การท างาน 
   ๑4)  ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและร่วม
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
   ๑5) ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่ท่านสังกัดมีการสื่อสารนโยบายที่ชัดเจน 
   ๑6) ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่ท่านสังกัดได้เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความ
คิดเห็นหรือการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ อีเมล์ แอพพลิเคชั่นไลน์ 
เป็นต้น 
   ๑7) เงินเดือนที่ท่านได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ มี
ความเหมาะสม 
   18) สวัสดิการที่ท่านได้รับ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาของบุตร ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ เงินช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่กรณีประสบอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น มีความเหมาะสม 
   19) อุปกรณ์ส านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น มีความเพียงพอ
และเหมาะสม  
   20) อาคาร สถานที่ในการปฏิบัติงาน มีความสะอาดเรียบร้อย และไม่คับแคบ 
   ๒1) การพิจารณาเลื่อนระดับต าแหน่งของส่วนราชการท่านมีความเหมาะสม ชัดเจน 
   ๒2) วิธีในการประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความชัดเจน
   ๒3) ท่านมโีอกาสในการขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในสายอาชีพของท่าน 
   24) ท่านได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม ความรู้ทักษะ ที่สนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ 
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   ส่วนที่ 3 ข้อค าถามการประเมินความผูกพันต่อองค์การ  
   เป็นค าถามการประเมินความผูกพันต่อองค์การ แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น
ของสมาชิกในองค์การ และเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกในองค์การมีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคนอ่ืนๆ แสดงตน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ และเต็มใจที่จะอุทิศก าลังกายและก าลังใจเพ่ือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การ เป็นแบบมาตรวัด (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เห็นด้วยปานกลาง ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในข้อค าถาม 6 ข้อ ได้แก่ 
    1) ท่านกล่าวถึงระบบราชการในแง่บวกอย่างสม่ าเสมอ 
    2) ท่านพร้อมที่จะแก้ไขข่าวในด้านลบของระบบราชการที่เกิดข้ึน 
    3) ท่านยินดีที่จะอยู่ในระบบราชการจนเกษียณ 
    4) ท่านตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้ระบบราชการ 
เป็นระบบที่ยั่งยืน 
    5) ท่านท างานอย่างเต็มที่ เต็มก าลัง เพ่ือให้ระบบราชการมีผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น 
    6) ท่านพยายามปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ระบบราชการ 
มีผลการด าเนินงานที่ดีข้ึน 

   ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นค าถามปลายเปิด  
   โดยให้ผู้ตอบแบบส ารวจแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ต้องการ หรือคาดหวัง
ให้กรมป่าไมม้ีการปรับเปลี่ยน หรือ พัฒนาต่อไปในอนาคต 

  6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบส ารวจออนไลน์ฯ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานราชการ เป็นผู้ตอบแบบส ารวจ ตามหนังสือส านักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.3/ว5260 ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบส ารวจความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของ
บุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

  6.4 การประมวลผลข้อมูล 
  ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ทางสถิติ (SPSS For Window) 

  6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลน าเสนอข้อมูลและค านวณค่าสถิติเบื้องต้น ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ร้อยละและค่าเฉลี่ย โดยมี
แนวทางการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 1) ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ 
  ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
  ส่วนที่ 3 การประเมินความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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  2) การแปลความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
  เกณฑ์การแบ่งระดับความพึงพอใจ / ความผูกพัน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 

 ค่าเฉลี่ย  4.21 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจ /ความผูกพันมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.41 - 4.20 หมายถึง พึงพอใจ /ความผูกพันมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.61 - 3.40 หมายถึง พึงพอใจ /ความผูกพันปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.81 - 2.60 หมายถึง พึงพอใจ /ความผูกพันน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.80 หมายถึง พึงพอใจ /ความผูกพันน้อยที่สุด 

  6.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม  – 20 กันยายน 2563 กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ด าเนินการส ารวจ คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ 
จ านวนทั้งสิ้น 1,010 คน โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจออนไลน์ จ านวนทั้งสิ้น 1,944 คน จ าแนกเป็นข้าราชการ 
481 คน ลูกจ้างประจ า 264 คน และพนักงานราชการ 1,199 คน สรุปผลการส ารวจดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 1 จ านวนร้อยละของบุคลากรกรมป่าไม้ จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. อายุ 
  - อายุไม่เกิน 30 ปี 
  - อายุ 31 – 40 ปี 
  - อายุ 41 – 50 ปี 
  - ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 

 
228 
485 
587 
644 

 
11.70 
24.90 
30.20 
33.10 

รวม 1,944 100.00 
2. สถานภาพการท างาน 
   2.1 ข้าราชการ 
      -ประเภทวิชาการ 
          ระดับเชี่ยวชาญ 
          ระดับช านาญการพิเศษ 
          ระดับช านาญการ 
          ระดับปฏิบัติการ 
      -ประเภททั่วไป 
          ระดับอาวุโส 
          ระดับช านาญงาน 
          ระดับปฏิบัติงาน 
   2.2 ลูกจ้างประจ า 
   2.3 พนักงานราชการ 

 
 
 

2 
51 
92 

125 
 

30 
160 
21 

 
 

270 
 
 
 
 

211 
 

 
481 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

264 
1,199 

 
24.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.60 
61.70 

รวม 1,944 100.00 
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สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
3. หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
  - ปฏิบัติงานในส่วนกลาง 
  - ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค 

 
764 

1,180 

 
39.30 
60.70 

รวม 1,944 100.00 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  - ต่ ากว่าปริญญาตรี 
  - ปริญญาตรี 
  - ปริญญาโท 
  - ปริญญาเอก 

 
807 
956 
176 

5 

 
41.50 
49.20 
9.10 
0.30 

รวม 1,944 100.00 
5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมป่าไม้ (เกิน 6 เดือน ปัดเป็น 1 ปี) 
  - ระยะเวลา น้อยกว่า 5 ปี  
  - ระยะเวลา      5 – 9  ป ี
  - ระยะเวลา   10 – 14 ป ี
  - ระยะเวลา   15 – 19 ปี 
  - ระยะเวลา    20 ปีขึ้นไป 

 
410 
161 
413 
311 
649 

 

 
21.10 
8.30 

21.20 
16.00 
33.40 

รวม 1,944 100.00 

  จากตารางที่ 1 เป็นการแสดงข้อมูลส่วนบุคลากรของผู้ตอบแบบส ารวจ ได้แก่ อายุตัว 
สถานภาพการท างาน หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษาสูงสุด และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
กรมป่าไม้ จ านวน 1,944 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 24.70 ลูกจ้างประจ า คิดเป็น
ร้อยละ 13.60 และพนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 61.70 เป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 
39.30 เป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 60.70 
  ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบส ารวจอยู่ในช่วงอายุ ไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.70 อายุ 31-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 24.90 อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.20 และ อายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 33.10 
โดยผู้ตอบแบบส ารวจ มีระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 49.20 ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 9.10 และมีระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.30 โดยที่
ผู้ตอบแบบส ารวจมากที่สุด เป็นบุคลากรที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมป่าไม้ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปมากที่สุด 
จ านวน 649 คน คิดเป็นร้อยละ 33.40  
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้  
ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมป่าไม้ 
จ าแนกเป็นรายข้อ  

(N = 1,944) 

 
ประเด็นค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
�̅� 
  

S.D. 
 

ระดับ มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ส่วนราชการที่ท่านสังกัดอยู่เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

1042 
(53.60) 

696 
(35.80) 

176 
(9.10) 

22 
(1.10) 

8 
(0.40) 

4.41 0.735 มากที่สุด 

2. ท่านมคีวามภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ
ส่วนราชการที่ทา่นสังกัดอยู ่

1294 
(66.60) 

488 
(25.10) 

132 
(6.80) 

22 
(1.10) 

8 
(0.40) 

4.56 0.707 มากที่สุด 

3.ระบบราชการเป็นระบบที่มั่นคงและยั่งยืนของสังคม 1188 
(61.10) 

550 
(28.30) 

169 
(8.70) 

29 
(1.50) 

8 
(0.40) 

4.48 0.750 มากที่สุด 

4.ระบบราชการสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพให้ท่าน
ในระยะยาว 

1189 
(61.20) 

507 
(26.10) 

187 
(9.60) 

41 
(2.10) 

20 
(1.00) 

4.44 0.830 มากที่สุด 

5.ท่านมีความภาคภูมิใจของงานที่ท่าน 
รับผิดชอบอยู ่

1235 
(63.50) 

548 
(28.20) 

131 
(6.70) 

21 
(1.10) 

9 
(0.50) 

4.53 0.710 มากที่สุด 

6.ท่านได้รับโอกาสในการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ในงานที่ท่านรบัผิดชอบอยู ่

839 
(43.20) 

768 
(39.50) 

275 
(14.10) 

44 
(2.30) 

18 
(0.90) 

4.22 0.837 มากที่สุด 

7.ท่านได้รับความส าเร็จของการท างานที่ทา่น 
รับผิดชอบอยู ่

933 
(48.00) 

779 
(40.10) 

187 
(9..60) 

30 
(1.50) 

15 
(0.80) 

4.33 0.774 มากที่สุด 

8. ท่านมีความภาคภูมิใจในผลงานที่เกดิจาก 
การปฏิบัติงานที่ทา่นรับผิดชอบอยู ่

1124 
(57.80) 

675 
(34.70) 

118 
(6.10) 

18 
(0.90) 

9 
(0.50) 

4.49 0.695 มากที่สุด 

9.ส่วนราชการที่ทา่นสังกัดมกีารดแูลส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของทา่น 

667 
(34.30) 

699 
(36.00) 

427 
(22.00) 

96 
(4.90) 

55 
(2.80) 

3.94 1.006 มาก 

10.ท่านมคีวามสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและ
ชีวิตส่วนตัวของท่าน 

721 
(37.10) 

783 
(40.30) 

334 
(17.20) 

72 
(3.70) 

34 
(1.70) 

4.07 0.918 มาก 

11.ท่านได้รับความร่วมมือหรือชว่ยเหลอืกันในการ
ท างานระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 

860 
(44.20) 

766 
(39.40) 

256 
(13.20) 

45 
(2.30) 

17 
(0.90) 

4.24 0.830 มากที่สุด 

12. เพื่อนร่วมงานในที่ท างานของท่านมีการ
แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

754 
(38.80) 

807 
(41.50) 

303 
(15.60) 

62 
(3.20) 

18 
(0.90) 

4.14 0.857 มาก 

๑3. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านให้ความ
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 

913 
(47.00) 

659 
(33.90) 

278 
(14.30) 

55 
(2.80) 

39 
(2.00) 

4.21 0.929 มากที่สุด 

๑4.ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของทา่นใหโ้อกาสในการแสดง
ความคิดเห็นและรว่มตัดสินใจในเรื่องต่าง  ๆ

869 
(44.70) 

689 
(35.40) 

291 
(15.00) 

56 
(2.90) 

39 
(2.00) 

4.18 0.928 มาก 

๑5.ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่ท่านสังกัด 
มกีารส่ือสารนโยบายที่ชัดเจน 

784 
(40.30) 

743 
(38.20) 

321 
(16.50) 

65 
(3.30) 

31 
(1.60) 

4.12 0.912 มาก 

๑6. ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่ท่านสังกัด
ได้เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรือการ
สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม การ
พูดคุยอยา่งไม่เป็นทางการ อีเมล์ แอพพลิเคชั่นไลน์
เป็นต้น 

676 
(34.80) 

717 
(36.90) 

417 
(21.50) 

87 
(4.50) 

47 
(2.40) 

3.97 0.979 มาก 

๑7.เงินเดือนที่ท่านได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับ
ลักษณะงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่มีความเหมาะสม
   

606 
(31.20) 

698 
(35.90) 

442 
(22.70) 

129 
(6.60) 

69 
(3.50) 

3.85 1.049 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้โดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.04 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรกรมป่าไม้มีความพึงพอใจในความภาคภูมิใจในการเป็นส่วน
หนึ่งของส่วนราชการที่สังกัดอยู่ (ข้อ 2) อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมา คือ ความภาคภูมิใจของงานที่
ท่านรับผิดชอบอยู่ (ข้อ 5) ค่าเฉลี่ย 4.53 และที่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ การมีอุปกรณ์ส านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บ
เอกสาร เป็นต้น ที่มีความเพียงพอและเหมาะสม (ข้อ 19) ค่าเฉลี่ย 3.25 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นค าถาม ระดับความพึงพอใจ 
�̅� 
  

S.D. 
 

ระดับ มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

18.สวัสดิการที่ท่านได้รับ เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าศึกษาของบุตร ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการ เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบตัิงานประจ า
ส านักงานในพื้นที่พิเศษ เงินช่วยเหลอืเจา้หน้าที่
กรณีประสบอันตรายขณะปฏิบัติหนา้ที่เป็นต้น  
มีความเหมาะสม 

527 
(27.10) 

601 
(30.90) 

484 
(24.90) 

190 
(9.80) 

142 
(7.30) 

3.61 1.190 มาก 

19.อุปกรณ์ส านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บ
เอกสาร เป็นต้น มีความเพียงพอและเหมาะสม  

356 
(18.30) 

510 
(26.20) 

566 
(29.10) 

290 
(14.90) 

222 
(11.40) 

3.25 1.240 ปานกลาง 

20.อาคาร สถานที่ในการปฏิบัติงานมีความสะอาด
เรียบร้อยและไม่คับแคบ 

570 
(29.30) 

649 
(33.40) 

419 
(21.60) 

196 
(10.10) 

110 
(5.70) 

3.71 1.156 มาก 

21. การพจิารณาเล่ือนระดับต าแหน่งของส่วน
ราชการท่านมีความเหมาะสม ชัดเจน 

479 
(24.60) 

695 
(35.80) 

508 
(26.10) 

150 
(7.70) 

112 
(5.80) 

3.66 1.104 มาก 

๒2.วิธีในการประเมินผลการปฏบิัติงานส าหรับ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความชัดเจน  

538 
(27.70) 

682 
(35.10) 

477 
(24.50) 

152 
(7.80) 

95 
(4.90) 

3.73 1.096 มาก 

๒3. ท่านมีโอกาสในการขึ้นสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้นใน
สายอาชพีของท่าน   

374 
(19.20) 

548 
(28.20) 

550 
(28.30) 

237 
(12.20) 

235 
(12.10) 

3.30 1.251 ปานกลาง 

24.ท่านได้รับการพัฒนา ฝกึอบรม ความรู้ทักษะ 
ที่สนับสนุนความก้าวหนา้ในอาชีพ 

509 
(26.20) 

722 
(37.10) 

507 
(26.10) 

140 
(7.20) 

66 
(3.40) 

3.76 1.028 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 
 

     4.04 0.667 มาก 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้ จ าแนกตามอายุ 

 

ประเด็นค าถาม 
ไม่เกิน 30 ปี 31-40ปี 41-50 ปี 51 ปี ขึ้นไป 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ส่วนราชการที่ท่านสังกัดอยูเ่ปน็ท่ียอมรับของสังคม 4.41 มากที่สดุ 4.41 มากที่สดุ 4.46 มากที่สดุ 4.37 มากที่สดุ 

 
2. ท่านมีความภาคภูมิใจในการเปน็ส่วนหนึ่งของส่วน
ราชการที่ท่านสังกัดอยู ่

4.47 มากที่สดุ 4.54 มากที่สดุ 4.61 มากที่สดุ 4.57 มากที่สดุ 

3.ระบบราชการเป็นระบบที่มั่นคงและยั่งยืนของสังคม 4.29 มากที่สดุ 4.44 มากที่สดุ 4.50 มากที่สดุ 4.57 มากที่สดุ 

4.ระบบราชการสามารถสร้างความมัน่คงในอาชีพให้ท่าน
ในระยะยาว 

4.36 มากที่สดุ 4.32 มากที่สดุ 4.45 มากที่สุด 4.56 มากที่สุด 

5.ท่านมีความภาคภูมิใจของงานท่ีท่านรับผิดชอบอยู ่ 4.38 มากที่สดุ 4.48 มากที่สดุ 4.61 มากที่สดุ 4.56 มากที่สดุ 

6. ท่านไดร้ับโอกาสในการใช้ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ใน
งานที่ท่านรับผิดชอบอยู ่

4.11 มาก 4.21 มากที่สดุ 4.23 มากที่สดุ 4.25 มากที่สุด 

7. ท่านไดร้ับความส าเร็จของการท างานท่ีท่าน
รับผิดชอบอยู ่

4.32 มากที่สุด 4.30 มากที่สุด 4.35 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 

8. ท่านมีความภาคภมูิใจในผลงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานท่ีท่านรับผิดชอบอยู ่

4.49 มากที่สดุ 4.44 มากที่สดุ 4.51 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 

9. ส่วนราชการที่ท่านสังกัดมกีารดูแลส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตของท่าน 

4.00 มาก 3.77 มาก 3.97 มาก 4.02 มาก 

10. ท่านมคีวามสมดลุระหว่างชีวิตการท างานและ
ชีวิตส่วนตัวของท่าน 

3.96 มาก 3.97 มาก 4.08 มาก 4.18 มาก 

11. ท่านได้รับความร่วมมือหรือช่วยเหลือกันในการ
ท างานระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

4.31 มากที่สุด 4.19 มาก 4.25 มากที่สุด 4.24 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

 

 

ประเด็นค าถาม 
ไม่เกิน 30 ปี 31-40ปี 41-50 ปี 51 ปี ขืนไป 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
12. เพื่อนร่วมงานในท่ีท างานของท่านมีการ
แลกเปลีย่นและรับฟังความคดิเหน็ซึ่งกันและกัน 

4.21 มากที่สุด 4.15 มาก 4.11 มาก 4.14 มาก 

๑3. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านใหค้วามช่วยเหลือ
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 

4.38 มากที่สุด 4.15 มาก 4.18 มาก 4.23 มากที่สุด 

๑4.  ผู้บังคบับัญชาโดยตรงของท่านให้โอกาสในการแสดง
ความคดิเห็นและร่วมตัดสินใจในเรื่องต่าง  ๆ

4.26 มากที่สุด 4.15 มาก 4.14 มาก 4.21 มากที่สุด 

๑5. ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่ท่านสังกัดมี
การสื่อสารนโยบายที่ชัดเจน 

4.11 มาก 4.04 มาก 4.14 มาก 4.17 มาก 

๑6. ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่ท่านสังกัดได้
เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรือการสื่อสาร
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม การพูดคุยอยา่ง
ไม่เป็นทางการ อีเมล์ แอพพลิเคช่ันไลน์เป็นต้น 

3.95 มาก 3.91 มาก 3.96 มาก 4.04 มาก 

๑7. เงินเดือนท่ีท่านไดร้ับเมื่อเปรยีบเทียบกับลักษณะ
งานท่ีท่านรับผิดชอบอยู่มีความเหมาะสม  

3.81 มาก 3.70 มาก 3.86 มาก 3.95 มาก 

18. สวัสดิการที่ท่านได้รับ เช่น คา่รักษาพยาบาล ค่า
ศึกษาของบุตร ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบตัิงานประจ าส านักงาน
ในพื้นที่พิเศษ เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีกรณีประสบ
อันตรายขณะปฏิบตัิหน้าที่เป็นต้น มีความเหมาะสม 

3.73 มาก 3.36 ปานกลาง 3.50 มาก 3.85 มาก 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

 
 
 

ประเด็นค าถาม 
ไม่เกิน 30 ปี 31-40ปี 41-50 ปี 51 ปี ขืนไป 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
19. อุปกรณส์ านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บ
เอกสาร เป็นต้น มีความเพียงพอและเหมาะสม  

3.16 ปานกลาง 3.09 ปานกลาง 3.26 ปานกลาง 3.39 ปานกลาง 

20. อาคาร สถานท่ีในการปฏิบัตงิานมีความสะอาด
เรียบร้อยและไมค่ับแคบ 

3.49 มาก 3.59 มาก 3.77 มาก 3.81 มาก 

21. การพิจารณาเลื่อนระดับต าแหน่งของส่วน
ราชการท่านมีความเหมาะสม ชัดเจน 

3.78 มาก 3.56 มาก 3.70 มาก 3.66 มาก 

๒2. วิธีในการประเมินผลการปฏบิัติงานส าหรับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนมคีวามชัดเจน  

3.89 มาก 3.61 มาก 3.74 มาก 3.75 มาก 

๒3. ท่านมโีอกาสในการขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนในสาย
อาชีพของท่าน   

3.64 มาก 3.19 ปานกลาง 3.24 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง 

24. ท่านได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม ความรู้ทักษะที่
สนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ 

3.87 มาก 3.72 มาก 3.75 มาก 3.74 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 
 

4.05 มาก 3.97 มาก 4.05 มาก 4.10 มาก 
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ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้ จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

ประเด็นค าถาม 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ส่วนราชการที่ท่านสังกัดอยูเ่ปน็ท่ียอมรับของสังคม 4.21 มากที่สุด 4.41 มากที่สุด 4.49 มากที่สุด 

2. ท่านมีความภาคภูมิใจในการเปน็ส่วนหนึ่งของส่วน
ราชการที่ท่านสังกัดอยู ่

4.37 มากที่สดุ 4.62 มากที่สดุ 4.63 มากที่สดุ 

3.ระบบราชการเป็นระบบที่มั่นคงและยั่งยืนของสังคม 4.49 มากที่สดุ 4.64 มากที่สดุ 4.44 มากที่สดุ 

4.ระบบราชการสามารถสร้างความมัน่คงในอาชีพให้ท่านใน
ระยะยาว 

4.58 มากที่สดุ 4.69 มากที่สดุ 4.34 มากที่สดุ 

5.ท่านมีความภาคภูมิใจของงานท่ีท่านรับผิดชอบอยู ่ 4.45 มากที่สดุ 4.59 มากที่สดุ 4.55 มากที่สดุ 

6. ท่านไดร้ับโอกาสในการใช้ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ในงานที่
ท่านรับผิดชอบอยู ่

4.15 มาก 4.31 มากที่สดุ 4.22 มากที่สดุ 

7. ท่านไดร้ับความส าเร็จของการท างานท่ีท่านรับผิดชอบ
อยู ่

4.18 มาก 4.46 มากที่สดุ 4.36 มากที่สดุ 

8. ท่านมีความภาคภมูิใจในผลงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานท่ีท่านรับผิดชอบอยู ่

4.42 มากที่สดุ 4.54 มากที่สดุ 4.50 มากที่สดุ 

9. ส่วนราชการที่ท่านสังกัดมกีารดูแลส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของท่าน 

3.79 มาก 4.17 มาก 3.95 มาก 

10. ท่านมคีวามสมดลุระหว่างชีวิตการท างานและชีวิต
ส่วนตัวของท่าน 

3.90 มาก 4.33 มากที่สุด 4.09 มาก 

11. ท่านได้รับความร่วมมือหรือช่วยเหลือกันในการ
ท างานระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

4.09 มาก 4.34 มากที่สุด 4.28 มากที่สุด 

12. เพื่อนร่วมงานในท่ีท างานของท่านมีการแลกเปลีย่น
และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4.02 มาก 4.25 มากที่สุด 4.16 มาก 

๑3. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านใหค้วามช่วยเหลือใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 

4.08 มาก 4.38 มากที่สุด 4.22 มากที่สุด 

๑4.  ผู้บังคบับัญชาโดยตรงของท่านให้โอกาสในการแสดง
ความคดิเห็นและร่วมตัดสินใจในเรื่องต่าง  ๆ

4.07 มาก 4.38 มากที่สุด 4.18 มาก 

๑5. ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่ท่านสังกัดมกีาร
สื่อสารนโยบายทีชั่ดเจน 

3.94 มาก 4.31 มากที่สุด 4.16 มาก 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นค าถาม 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
๑6. ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่ท่านสังกัดไดเ้ปิด
โอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรือการสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม การพูดคุยอย่างไม่เป็น
ทางการ อีเมล์ แอพพลิเคชั่นไลน์เป็นต้น 

3.90 มาก 4.19 มาก 3.95 มาก 

๑7. เงินเดือนท่ีท่านไดร้ับเมื่อเปรยีบเทียบกับลักษณะงาน
ที่ท่านรับผิดชอบอยู่มีความเหมาะสม  

3.73 มาก 4.14 มาก 3.83 มาก 

18. สวัสดิการที่ท่านได้รับ เช่น คา่รักษาพยาบาล ค่า
ศึกษาของบุตร ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ เงิน
สวัสดิการส าหรับการปฏิบตัิงานประจ าส านักงานในพ้ืนท่ี
พิเศษ เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีกรณีประสบอันตรายขณะ
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นต้น มีความเหมาะสม 

3.95 มาก 4.20 มาก 3.34 ปานกลาง 

19. อุปกรณส์ านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร 
เป็นต้น มีความเพียงพอและเหมาะสม  

3.10 ปานกลาง 3.58 มาก 3.24 ปานกลาง 

20. อาคาร สถานท่ีในการปฏิบัตงิานมีความสะอาด
เรียบร้อยและไมค่ับแคบ 

3.31 ปานกลาง 4.10 มาก 3.78 มาก 

21. การพิจารณาเลื่อนระดับต าแหน่งของส่วนราชการ
ท่านมีความเหมาะสม ชัดเจน 

3.40 ปานกลาง 3.91 มาก 3.71 มาก 

๒2. วิธีในการประเมินผลการปฏบิัติงานส าหรับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนมีความชัดเจน  

3.53 มาก 3.98 มาก 3.75 มาก 

๒3. ท่านมโีอกาสในการขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนในสาย
อาชีพของท่าน   

3.29 ปานกลาง 3.77 มาก 3.21 ปานกลาง 

24. ท่านได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม ความรู้ทักษะที่
สนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ 

3.65 มาก 3.95 มาก 3.75 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 
 

3.94 มาก 4.25 มากที่สุด 4.04 มาก 
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ตารางท่ี 5 ระดับความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้ จ าแนกตามหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 

ประเดน็ค าถาม 
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ส่วนราชการที่ท่านสังกัดอยูเ่ปน็ท่ียอมรับของสังคม 4.42 มากท่ีสุด 4.41 มากที่สุด 

2. ท่านมีความภาคภูมิใจในการเปน็ส่วนหนึ่งของส่วนราชการที่ท่าน
สังกัดอยู ่

4.47 มากที่สุด 4.62 มากที่สุด 

3. ระบบราชการเป็นระบบที่มั่นคงและยั่งยืนของสังคม 4.43 มากท่ีสุด 4.52 มากท่ีสุด 

4. ระบบราชการสามารถสร้างความมัน่คงในอาชีพให้ท่านในระยะยาว 4.38 มากที่สุด 4.48 มากที่สุด 
 

5. ท่านมีความภาคภูมิใจของงานท่ีท่านรับผิดชอบอยู ่ 4.43 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 

6. ท่านไดร้ับโอกาสในการใช้ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ในงานที่ท่าน
รับผดิชอบอยู ่

4.16 มาก 4.26 มากที่สุด 

7. ท่านไดร้ับความส าเร็จของการท างานท่ีท่านรับผิดชอบอยู ่ 4.26 มากที่สุด 4.37 มากที่สุด 

8. ท่านมีความภาคภมูิใจในผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีท่าน
รับผิดชอบอยู ่

4.41 มากที่สุด 4.53 มากที่สุด 

9. ส่วนราชการที่ท่านสังกัดมกีารดูแลส่งเสริมคณุภาพชีวิตของท่าน 3.90 มาก 3.97 มาก 
 

10. ท่านมคีวามสมดลุระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
ของท่าน 

4.00 มาก 4.12 มาก 

11. ท่านได้รับความร่วมมือหรือช่วยเหลือกันในการท างานระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน 

4.26 มากที่สุด 4.22 มากที่สุด 

12. เพื่อนร่วมงานในท่ีท างานของท่านมีการแลกเปลีย่นและรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4.17 มาก 4.12 มาก 

๑3. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านใหค้วามช่วยเหลือในการแกไ้ข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 

4.16 มาก 4.24 มากที่สุด 

๑4.  ผู้บังคบับัญชาโดยตรงของท่านให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ  

4.12 มาก 4.22 มากที่สุด 

๑5. ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่ท่านสังกัดมกีารสื่อสาร
นโยบายทีชั่ดเจน 

4.03 มาก 4.18 มาก 

๑6. ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่ท่านสังกัดไดเ้ปิดโอกาสให้
ท่านแสดงความคดิเห็นหรือการสือ่สารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ
ประชุม การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ อีเมล์ แอพพลิเคชั่นไลน ์
เป็นต้น 

3.88 มาก 4.03 มาก 

๑7. เงินเดือนท่ีท่านไดร้ับเมื่อเปรยีบเทียบกับลักษณะงานท่ีท่าน
รับผิดชอบอยู่มคีวามเหมาะสม  

3.87 มาก 3.83 มาก 

18. สวัสดิการที่ท่านได้รับ เช่น คา่รักษาพยาบาล ค่าศึกษาของบุตร 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินสวัสดิการส าหรบัการ
ปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ เงินช่วยเหลือเจ้าหนา้ที่กรณี
ประสบอันตรายขณะปฏิบัติหนา้ที่เป็นต้น มีความเหมาะสม 

3.65 มาก 3.58 มาก 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็ค าถาม 
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
19. อุปกรณส์ านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น มคีวาม
เพียงพอและเหมาะสม  

3.48 มาก 3.10 ปานกลาง 

20. อาคาร สถานท่ีในการปฏิบัตงิานมีความสะอาดเรียบร้อยและ 
ไม่คับแคบ 

3.69 มาก 3.72 มาก 

21. การพิจารณาเลื่อนระดับต าแหน่งของส่วนราชการท่านมีความ
เหมาะสม ชัดเจน 

3.66 มาก 3.66 มาก 

๒2. วิธีในการประเมินผลการปฏบิัติงานส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดอืนมี
ความชัดเจน  

3.70 มาก 3.74 มาก 

๒3. ท่านมโีอกาสในการขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนในสายอาชีพของท่าน 
  

3.37 ปานกลาง 3.26 ปานกลาง 

24. ท่านได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม ความรู้ทักษะทีส่นับสนุน
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

3.77 มาก 3.75 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 
 

4.02 มาก 4.06 มาก 
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ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้ จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

 

ประเด็นค าถาม 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ส่วนราชการที่ท่านสังกัดอยู่
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

4.49 มากที่สุด 4.41 มากที่สุด 4.06 มาก 4.20 
 

มาก 
 

2. ท่านมีความภาคภูมิใจในการ
เป็นส่วนหน่ึงของส่วนราชการที่
ท่านสังกัดอยู ่

4.64 มากที่สุด 4.56 มากที่สุด 4.26 มากที่สุด 4.40 มากที่สุด 

3.ระบบราชการเป็นระบบที่มั่นคง
และยั่งยืนของสังคม 

4.54 มากที่สดุ 4.44 มากที่สดุ 4.42 มากที่สดุ 4.60 มากที่สดุ 

4.ระบบราชการสามารถสร้างความ
มั่นคงในอาชีพให้ท่านในระยะยาว 

4.50 มากที่สุด 4.40 มากที่สุด 4.39 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 

5.ท่านมีความภาคภูมิใจของงานท่ี
ท่านรับผิดชอบอยู ่

4.59 มากที่สุด 4.52 มากที่สุด 4.30 มากที่สุด 4.40 มากที่สุด 

6. ท่านไดร้ับโอกาสในการใช้
ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ในงานที่
ท่านรับผิดชอบอยู ่

4.29 มากที่สุด 4.20 มาก 3.97 มาก 4.20 มาก 

7. ท่านไดร้ับความส าเร็จของการ
ท างานท่ีท่านรับผิดชอบอยู ่

4.42 มากที่สดุ 4.31 มากที่สดุ 4.05 มาก 3.80 มาก 

8. ท่านมีความภาคภมูิใจใน
ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานท่ี
ท่านรับผิดชอบอยู ่

4.53 มากที่สุด 4.48 มากที่สุด 4.31 มากที่สุด 4.20 มาก 

9. ส่วนราชการที่ท่านสังกัดมกีาร
ดูแลส่งเสรมิคณุภาพชีวิตของท่าน 

4.09 มาก 3.88 มาก 3.55 มาก 3.80 มาก 

10. ท่านมคีวามสมดลุระหวา่งชีวิต
การท างานและชีวิตส่วนตัวของท่าน 

4.22 มากที่สดุ 4.01 มาก 3.73 มาก 4.00 มาก 

11. ท่านไดร้ับความรว่มมือหรือ
ช่วยเหลือกันในการท างานระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน 

4.35 มากที่สดุ 4.20 มาก 3.91 มาก 4.40 มากที่สดุ 

12. เพื่อนร่วมงานในที่ท างาน
ของท่านมีการแลกเปลี่ยนและรับ
ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4.26 มากที่สุด 4.09 มาก 3.86 มาก 4.20 มาก 

๑3. ผู้บังคบับัญชาโดยตรงของท่าน
ให้ความช่วยเหลือในการแกไ้ขปญัหา
ที่เกิดขึ้นในการท างาน 

4.33 มากที่สดุ 4.16 มาก 3.92 มาก 3.80 มาก 

๑4.  ผู้บังคบับัญชาโดยตรงของท่าน
ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
และร่วมตัดสินใจในเรื่องต่าง  ๆ

4.29 มากที่สุด 4.13 มากที่สุด 3.91 มาก 4.00 มาก 

๑5. ผู้บริหารระดับสูงของส่วน
ราชการที่ท่านสังกัดมีการสื่อสาร
นโยบายทีชั่ดเจน 

4.28 มากที่สุด 4.06 มาก 3.77 มาก 3.80 มาก 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
๑6. ผู้บริหารระดับสูงของส่วน
ราชการท่ีท่านสังกัดได้เปิดโอกาสให้
ท่านแสดงความคิดเห็นหรือการ
สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ
ประชุม การพูดคุยอย่างไม่เป็น
ทางการ อีเมล์ แอพพลิเคชั่นไลน์ 
เป็นต้น 

4.11 มาก 3.91 มาก 3.70 มาก 3.80 มาก 

๑7. เงินเดือนท่ีท่านไดร้ับเมื่อ
เปรียบเทยีบกับลักษณะงานท่ี
ท่านรับผิดชอบอยู่มคีวาม
เหมาะสม  

3.95 มาก 3.78 มาก 3.74 มาก 3.80 มาก 

18. สวัสดิการที่ท่านได้รับ เช่น 
ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาของ
บุตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เงินสวสัดิการส าหรับการ
ปฏิบัติงานประจ าส านักงานใน
พื้นที่พิเศษ เงินช่วยเหลือ
เจ้าหน้าท่ีกรณีประสบอันตราย
ขณะปฏิบตัิหน้าทีเ่ป็นต้น มีความ
เหมาะสม 

3.73 มาก 3.48 มาก 3.72 มาก 4.20 มาก 

19. อุปกรณส์ านักงาน เช่น 
คอมพิวเตอร์ ตูเ้ก็บเอกสาร เป็น
ต้น มีความเพียงพอและเหมาะสม 

3.52 มาก 3.05 ปานกลาง 3.08 ปานกลาง 4.20 มาก 

20. อาคาร สถานท่ีในการ
ปฏิบัติงานมีความสะอาด
เรียบร้อยและไมค่ับแคบ 

4.00 มาก 3.54 มาก 3.23 ปานกลาง 4.40 มากที่สุด 

21. การพิจารณาเลื่อนระดับ
ต าแหน่งของส่วนราชการท่านมี
ความเหมาะสม ชัดเจน 

3.85 มาก 3.56 มาก 3.32 ปานกลาง 3.40 ปานกลาง 

๒2. วิธีในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานส าหรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนมีความชัดเจน  

3.92 มาก 3.63 มาก 3.39 มาก 3.40 ปานกลาง 

๒3. ท่านมโีอกาสในการขึ้นสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในสายอาชีพของ
ท่าน   

3.51 มาก 3.17 ปานกลาง 3.06 ปานกลาง 3.60 มาก 

24. ท่านได้รับการพัฒนา 
ฝึกอบรม ความรู้ทักษะที่
สนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ 

3.92 มาก 3.66 มาก 3.48 มาก 3.80 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 
 

4.17 มาก 3.98 มาก 3.79 มาก 4.04 มาก 
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ตารางท่ี 7 ระดับความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้ จ าแนกตามอายุราชการ 

 

ประเด็นค าถาม 
ต่ ากว่า 5 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 15-19 ปี 20 ปี ขึ้นไป 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ส่วนราชการที่ท่านสังกัดอยูเ่ปน็ท่ียอมรับของสังคม 4.44 มากที่สุด 4.30 มากที่สุด 4.46 มากที่สุด 4.45 มากที่สุด 4.37 มากที่สุด 

2. ท่านมีความภาคภูมิใจในการเปน็ส่วนหนึ่งของส่วน
ราชการที่ท่านสังกัดอยู ่

4.52 มากที่สุด 4.39 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.63 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 

3.ระบบราชการเป็นระบบที่มั่นคงและยั่งยืนของสังคม 4.40 มากที่สดุ 4.39 มากที่สดุ 4.42 มากที่สดุ 4.49 มากที่สดุ 4.59 มากที่สดุ 

4.ระบบราชการสามารถสร้างความมัน่คงในอาชีพให้ท่านในระยะ
ยาว 

4..44 มากที่สุด 4.36 มากที่สดุ 4.25 มากที่สดุ 4.41 มากที่สดุ 4.61 มากที่สดุ 

5.ท่านมีความภาคภูมิใจของงานท่ีท่านรับผิดชอบอยู ่ 4.43 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด 4.52 มากที่สุด 4.61 มากที่สุด 4.59 มากที่สุด 

6. ท่านไดร้ับโอกาสในการใช้ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ในงานที่
ท่านรับผิดชอบอยู ่

4.16 มาก 4.06 มาก 4.18 มาก 4.30 มากที่สุด 4.27 มากที่สุด 

7. ท่านไดร้ับความส าเร็จของการท างานท่ีท่าน 
รับผิดชอบอยู ่

4.32 มากที่สดุ 4.18 มาก 4.29 มากที่สดุ 4.42 มากที่สดุ 4.35 มากที่สดุ 

8. ท่านมีความภาคภมูิใจในผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน
ที่ท่านรับผิดชอบอยู ่

4.50 มากที่สุด 4.34 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 4.56 มาก 4.51 มาก 

9. ส่วนราชการที่ท่านสังกัดมกีารดูแลส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ของท่าน 

3.98 มาก 3.73 มาก 3.85 มาก 3.95 มาก 4.02 มาก 

10. ท่านมคีวามสมดลุระหว่างชีวิตการท างานและชีวิต
ส่วนตัวของท่าน 

3.98 มาก 3.88 มาก 4.01 มาก 4.16 มาก 4.18 มาก 

11. ท่านได้รับความร่วมมือหรือช่วยเหลือกันในการท างาน
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

4.29 มากที่สุด 4.12 มาก 4.17 มาก 4.28 มากที่สุด 4.26 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

 

 

3.79ประเด็นค าถาม 
ต่ ากว่า 5 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 15-19 ปี 20 ปี ขึ้นไป 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
12. เพื่อนร่วมงานในท่ีท างานของท่านมีการแลกเปลีย่น
และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4.21 มากที่สุด 4.07 มาก 4.07 มาก 4.16 มาก 4.14 มาก 

๑3. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านใหค้วามช่วยเหลือใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 

4.34 มากที่สุด 4.06 มาก 4.10 มาก 4.18 มาก 4.25 มากที่สุด 

๑4.  ผู้บังคบับัญชาโดยตรงของท่านให้โอกาสในการแสดงความ
คิดเหน็และร่วมตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ  

4.24 มากที่สุด 4.05 มาก 4.11 มาก 4.15 มาก 4.23 มากที่สุด 

๑5. ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่ท่านสังกัดมกีาร
สื่อสารนโยบายที่ชัดเจน 

4.12 มาก 3.90 มาก 4.09 มาก 4.17 มาก 4.18 มาก 

๑6. ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่ท่านสังกัดไดเ้ปิด
โอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรือการสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม การพูดคุยอย่างไม่เป็น
ทางการ อีเมล์ แอพพลิเคชั่นไลน์เป็นต้น 

3.96 มาก 3.78 มาก 3.90 มาก 4.00 มาก 4.06 มาก 

๑7. เงินเดือนท่ีท่านไดร้ับเมื่อเปรยีบเทียบกับลักษณะงานท่ี
ท่านรับผิดชอบอยู่มคีวามเหมาะสม  

3.74 มาก 3.71 มาก 3.79 มาก 3.81 มาก 4.00 มาก 

18. สวัสดิการที่ท่านได้รับ เช่น คา่รักษาพยาบาล ค่าศึกษา
ของบุตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินสวัสดิการ
ส าหรับการปฏิบตัิงานประจ าส านกังานในพ้ืนท่ีพิเศษ เงิน
ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีกรณีประสบอันตรายขณะปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นต้น มีความเหมาะสม 

3.70 มาก 3.47 มาก 3.30 ปานกลาง 3.38 มาก 3.89 มาก 
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ตารางที7่ (ต่อ) 

 

 

ประเด็นค าถาม 
ต่ ากว่า 5 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 15-19 ปี 20 ปี ขึ้นไป 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
19. อุปกรณส์ านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร 
เป็นต้น มีความเพียงพอและเหมาะสม  

3.21 ปานกลาง 3.16 ปานกลาง 3.20 ปานกลาง 3.18 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 

20. อาคาร สถานท่ีในการปฏิบัตงิานมีความสะอาด
เรียบร้อยและไมค่ับแคบ 

3.55 มาก 3.43 มาก 3.75 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 

21. การพิจารณาเลื่อนระดับต าแหน่งของส่วนราชการท่าน
มีความเหมาะสม ชัดเจน 

3.75 มาก 3.50 มาก 3.62 มาก 3.69 มาก 3.65 มาก 

๒2. วิธีในการประเมินผลการปฏบิัติงานส าหรับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนมีความชัดเจน  

3.84 มาก 3.60 ปานกลาง 3.63 มาก 3.72 มาก 3.76 มาก 

๒3. ท่านมโีอกาสในการขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนในสายอาชีพ
ของท่าน   

3.57 มาก 3.28 ปานกลาง 3.05 ปานกลาง 3.18 ปานกลาง 3.36 ปานกลาง 

24. ท่านได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม ความรู้ทักษะที่
สนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ 

3.87 มาก 3.58 มาก 3.70 มาก 3.78 มาก 3.75 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 
 

4.06 มาก 3.90 มาก 3.97 มาก 4.06 มาก 4.11 มาก 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะหค์วามผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้รายข้อ และโดยรวม  
ตารางที่ 8 จ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมผูกพันของบุคลำกรกรมป่ำไม้ จ ำแนกเป็นรำยข้อ  

จากตารางที่ 8 แสดงข้อมูลควำมผูกพันของบุคลำกรกรมป่ำไม้โดยรวม อยู่ในระดับผูกพันมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.43 
และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำบุคลำกรกรมป่ำไม้มีควำมผูกพันในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มที่ เต็มก ำลัง เพื่อให้ระบบ
รำชกำรมีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น (ข้อ 5) อยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.64 รองลงมำ คือ ควำมผูกพันในกำร
พยำยำมปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้ระบบรำชกำรมีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีข้ึน (ข้อ 6) ค่ำเฉลี่ย 4.61 และ
มีควำมผูกพันน้อยที่สุด คือ เมื่อกล่ำวถึงระบบรำชกำรในแง่บวกอย่ำงสม่ ำเสมอ (ข้อ 1) ค่ำเฉลี่ย 4.16 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประเด็นค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
    𝒙 

  
S.D. 

 
ระดับ มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ท่ำนกล่ำวถึงระบบรำชกำรในแง่บวก
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

772 
(39.70) 

778 
(40.00) 

349 
(18.00) 

32 
(1.60) 

13 
(0.70) 

4.16 0.822 มำก 

2. ท่ำนพร้อมท่ีจะแกไ้ขข่ำวในด้ำนลบ
ของระบบรำชกำรที่เกดิขึ้น 

867 
(44.60) 

766 
(39.40) 

273 
(14.00) 

30 
(1.50) 

8 
(0.40) 

4.26 0.785 มำกที่สุด 

3. ท่ำนยินดีที่จะอยู่ในระบบรำชกำรจน
เกษียณ 

1,212 
(62.30) 

440 
(22.60) 

223 
(11.50) 

43 
(2.20) 

26 
(1.30) 

4.42 0.876 มำกที่สุด 

4.ท่ำนตั้งใจและมุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรสร้ำงให้ระบบรำชกำรเป็นระบบ
ที่ยั่งยืน 

1,241 
(63.80) 

528 
(27.20) 

151 
(7.80) 

18 
(0.90) 

6 
(0.30) 

4.53 0.705 มำกที่สุด 

5.ท่ำนท ำงำนอย่ำงเต็มที่ เตม็ก ำลงั 
เพื่อให้ระบบรำชกำรมีผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีดีขึ้น 

1,375 
(70.70) 

456 
(23.50) 

101 
(5.20) 

8 
(0.40) 

4 
(0.20) 

4.64 0.619 มำกที่สุด 

6.ท่ำนพยำยำมปรับปรุงกำรท ำงำน
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ระบบรำชกำรมีผล
กำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้น 

1,316 
(67.70) 

521 
(26.80) 

94 
(4.80) 

10 
(0.50) 

3 
(0.2) 

4.61 0.619 มำกที่สุด 

ความผูกพันโดยรวม 
 

     4.43 0.588 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 9 กำรเปรียบเทียบควำมผูกพันของบุคลำกรกรมป่ำไม้ จ ำแนกตำมอำยุ 

 
ตารางท่ี 10 กำรเปรียบเทียบควำมผูกพันของบุคลำกรกรมป่ำไม้ จ ำแนกตำมประเภทต ำแหน่ง 

ประเด็นค าถาม 
ไม่เกิน 30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึ้นไป 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ท่ำนกล่ำวถึงระบบรำชกำรในแง่บวก
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

4.13 มำก 4.11 มำก 4.19 มำก 4.20 มำก 

2. ท่ำนพร้อมท่ีจะแกไ้ขข่ำวในด้ำนลบ
ของระบบรำชกำรที่เกดิขึ้น 

4.22 มำกที่สุด 4.17 มำก 4.30 มำกที่สุด 4.31 มำกที่สุด 

3. ท่ำนยินดีที่จะอยู่ในระบบรำชกำรจน
เกษียณ 

4.17 มำก 4.32 มำกที่สุด 4.50 มำกที่สุด 4.53 มำกที่สุด 

4.ท่ำนตั้งใจและมุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรสร้ำงให้ระบบรำชกำรเป็นระบบ
ที่ยั่งยืน 

4.43 มำกที่สุด 4.49 มำกที่สุด 5.58 มำกที่สุด 4.56 มำกที่สุด 

5.ท่ำนท ำงำนอย่ำงเต็มที่ เตม็ก ำลงั 
เพื่อให้ระบบรำชกำรมีผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีดีขึ้น 

4.59 มำกที่สุด 4.63 มำกที่สุด 4.66 มำกที่สุด 4.64 มำกที่สุด 

6.ท่ำนพยำยำมปรับปรุงกำรท ำงำน
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ระบบรำชกำรมีผล
กำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้น 

4.61 มำกที่สุด 4.62 มำกที่สุด 4.62 มำกที่สุด 4.61 มำกที่สุด 

ความผูกพันโดยรวม 
 

4.35 มากที่สุด 4.39 มากที่สุด 4.47 มากที่สุด 4.47 มากที่สุด 

ประเด็นค าถาม 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ท่ำนกล่ำวถึงระบบรำชกำรในแง่บวกอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

4.01 มำก 4.32 มำกที่สุด 4.19 มำก 

2. ท่ำนพร้อมที่จะแก้ไขข่ำวในดำ้นลบของ
ระบบรำชกำรที่เกิดข้ึน 

4.13 มำก 4.39 มำกที่สุด 4.29 มำกที่สุด 

3. ท่ำนยินดีที่จะอยู่ในระบบรำชกำรจน
เกษียณ 

4.14 มำก 4.75 มำกที่สุด 4.47 มำกที่สุด 

4.ท่ำนตั้งใจและมุง่มั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำร
สร้ำงให้ระบบรำชกำรเปน็ระบบที่ยั่งยืน 

4.43 มำกที่สุด 4.68 มำกที่สุด 4.54 มำกที่สุด 

5.ท่ำนท ำงำนอย่ำงเต็มที่ เต็มก ำลัง เพื่อให้
ระบบรำชกำรมีผลกำรด ำเนนิงำนที่ดีขึ้น 

4.56 มำกที่สุด 4.70 มำกที่สุด 4.66 มำกที่สุด 

6.ท่ำนพยำยำมปรบัปรุงกำรท ำงำนอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อให้ระบบรำชกำรมีผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 

4.53 มำกที่สุด 4.67 มำกที่สุด 4.63 มำกที่สุด 

ความผูกพันโดยรวม 
 

4.30 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 4.46 มากที่สุด 



23 
 

ตารางท่ี 11 กำรเปรียบเทียบควำมผูกพันของบุคลำกรกรมป่ำไม้ จ ำแนกตำมหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน 

 
ตารางท่ี 12 กำรเปรียบเทียบควำมผูกพันของบุคลำกรกรมป่ำไม้ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ  

ประเด็นค าถาม 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ท่ำนกล่ำวถึงระบบรำชกำรในแง่บวกอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

4.05 มำก 4.24 มำกที่สุด 

2. ท่ำนพร้อมที่จะแก้ไขข่ำวในดำ้นลบของ
ระบบรำชกำรที่เกิดข้ึน 

4.13 มำก 4.35 มำกที่สุด 

3. ท่ำนยินดีที่จะอยู่ในระบบรำชกำรจน
เกษียณ 

4.32 มำกที่สุด 4.49 มำกที่สุด 

4.ท่ำนตั้งใจและมุง่มั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำร
สร้ำงให้ระบบรำชกำรเปน็ระบบที่ยั่งยืน 

4.45 มำกที่สุด 4.59 มำกที่สุด 

5.ท่ำนท ำงำนอย่ำงเต็มที่ เต็มก ำลัง เพื่อให้
ระบบรำชกำรมีผลกำรด ำเนนิงำนที่ดีขึ้น 

4.59 มำกที่สุด 4.67 มำกที่สุด 

6.ท่ำนพยำยำมปรบัปรุงกำรท ำงำนอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อให้ระบบรำชกำรมีผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 

4.55 มำกที่สุด 4.65 มำกที่สุด 

ความผูกพันโดยรวม 
 

4.35 มากที่สุด 4.49 มากที่สุด 

ประเด็นค าถาม 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. ท่ำนกล่ำวถึงระบบรำชกำรในแง่บวก
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

4.30 มำกที่สุด 4.13 มำก 3.78 มำก 3.60 มำก 

2. ท่ำนพร้อมท่ีจะแกไ้ขข่ำวในด้ำนลบ
ของระบบรำชกำรที่เกดิขึ้น 

4.34 มำกที่สุด 4.25 มำกที่สุด 3.98 มำก 3.60 มำก 

3. ท่ำนยินดีที่จะอยู่ในระบบรำชกำรจน
เกษียณ 

4.59 มำกที่สุด 4.37 มำกที่สุด 3.97 มำก 3.80 มำก 

4.ท่ำนตั้งใจและมุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรสร้ำงให้ระบบรำชกำรเป็นระบบ
ที่ยั่งยืน 

4.61 มำกที่สุด 4.51 มำกที่สุด 4.31 มำกที่สุด 4.40 มำกที่สุด 

5.ท่ำนท ำงำนอย่ำงเต็มที่ เตม็ก ำลงั 
เพื่อให้ระบบรำชกำรมีผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีดีขึ้น 

4.68 มำกที่สุด 4.64 มำกที่สุด 4.48 มำกที่สุด 4.60 มำกที่สุด 

6.ท่ำนพยำยำมปรับปรุงกำรท ำงำน
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ระบบรำชกำรมีผล
กำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้น 

4.64 มำกที่สุด 4.61 มำกที่สุด 4.52 มำกที่สุด 4.60 มำกที่สุด 

ความผูกพันโดยรวม 
 

4.52 มาก
ที่สุด 

4.41 มาก
ที่สุด 

4.17 มาก 4.10 มาก 
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ตารางท่ี 13 กำรเปรียบเทียบควำมผูกพันของบุคลำกรกรมป่ำไม้ จ ำแนกตำมอำยุรำชกำร 

 

ตารางท่ี 14 ค่ำเฉลี่ย จ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนและควำมผูกพันของบุคลำกรกรมป่ำไม้ 
      ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยรวม 

 

 

ประเด็นค าถาม 
น้อยกว่า 5 ป ี 5-9 ป ี 10-14 ป ี 15-19 ป ี 20 ปี ขึ้นไป 

ค่าเฉลีย่ ระดบั ค่าเฉลีย่ ระดบั ค่าเฉลีย่ ระดบั ค่าเฉลีย่ ระดบั ค่าเฉลีย่ ระดบั 
1. ท่ำนกล่ำวถึงระบบ
รำชกำรในแง่บวกอยำ่ง
สม่ ำเสมอ 

4.17 มำก 3.96 มำก 4.15 มำก 4.20 มำก 4.20 มำก 

2. ทำ่นพร้อมที่จะแก้ไข
ข่ำวในด้ำนลบของระบบ
รำชกำรที่เกิดขึ้น 

4.24 มำกที่สุด 3.99 มำก 4.24 มำกที่สุด 4.34 มำกที่สุด 4.32 มำกที่สุด 

3. ทำ่นยินดีที่จะอยู่ใน
ระบบรำชกำรจนเกษียณ 

4.32 มำกที่สุด 4.11 มำก 4.40 มำกที่สุด 4.58 มำกที่สุด 4.50 มำกที่สุด 

4.ท่ำนตั้งใจและมุ่งมั่นที่
จะเป็นส่วนหนึ่งในกำร
สร้ำงให้ระบบรำชกำรเป็น
ระบบที่ยั่งยืน 

4.51 มำกที่สุด 4.32 มำกที่สุด 4.52 มำกที่สุด 4.60 มำกที่สุด 4.57 มำกที่สุด 

5.ท่ำนท ำงำนอยำ่งเต็มที่ 
เต็มก ำลัง เพื่อให้ระบบ
รำชกำรมีผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 

4.64 มำกที่สุด 4.50 มำกที่สุด 4.64 มำกที่สุด 4.68 มำกที่สุด 4.66 มำกที่สุด 

6.ท่ำนพยำยำมปรับปรุง
กำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้ระบบรำชกำรมีผล
กำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 

4.65 มำกที่สุด 4.52 มำกที่สุด 4.61 มำกที่สุด 4.60 มำกที่สุด 4.63 มำกที่สุด 

ความผูกพันโดยรวม 
 

4.42 มากที่สดุ 4.23 มากที่สดุ 4.42 มากที่สดุ 4.50 มากที่สดุ 4.48 มากที่สดุ 

ผลการวิเคราะห์ 
 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับ 

1. ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของบุคลำกร 4.04 80.80 มำก 
 

2. ควำมผูกพันของบุคลำกร 4.44 88.80 มำกที่สุด 
 

โดยรวม 4.12 82.40 มาก 
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สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
  การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในการท างานและความ
ผูกพันของบุคลากรที่มี ต่อองค์กร ในการท างาน  และเ พ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
จากผลการส ารวจมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสรุปผลดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากผลการส ารวจ ข้อมูลส่วนบุคลากรของผู้ตอบแบบส ารวจ ได้แก่ อายุตัว สถานภาพการ
ท างาน หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษาสูงสุด และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมป่าไม้ 
จ านวน 1,944 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 24.70 ลูกจ้างประจ า คิดเป็นร้อยละ 
13.60 และพนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 61.70 เป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.30 
เป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 60.70 
  ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบส ารวจอยู่ในช่วงอายุ ไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.70 อายุ 31-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 24.90 อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.20 และ อายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 33.10 
โดยผู้ตอบแบบส ารวจ มีระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 49.20 ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ9.10 และมีระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.30 โดยที่ผู้ตอบ
แบบส ารวจมากที่สุด เป็นบุคลากรที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมป่าไม้ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปมากที่สุด จ านวน 
649 คน คิดเป็นร้อยละ 33.40 (ตารางท่ี 1) 

  ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้  
  ข้อมูลความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้โดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.04 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้มีความพึงพอใจต่อความภาคภูมิใจในการ
เป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการที่สังกัดอยู่ (ข้อ 2) อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมา คือ ความพึงพอใจ
ต่อความภาคภูมิใจของงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ (ข้อ 5) ค่าเฉลี่ย 4.53 และที่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ อุปกรณ์
ส านักงาน เช่นคอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น มีความเพียงพอและเหมาะสม (ข้อ 19) ค่าเฉลี่ย 3.25 
(ตารางท่ี 2) 

  ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้  
  ข้อมูลความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้โดยรวม อยู่ในระดับผูกพันมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.43
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้มีความผูกพันในการท างานอย่างเต็มที่ เต็มก าลัง เพ่ือให้
ระบบราชการมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น (ข้อ 5) อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.64 รองลงมา คือ ความ
ผูกพันในการพยายามปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ระบบราชการมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น  (ข้อ 6) 
ค่าเฉลี่ย 4.61 และมีความผูกพันน้อยที่สุด คือ เมื่อกล่าวถึงระบบราชการในแง่บวกอย่างสม่ าเสมอ (ข้อ 1) 
ค่าเฉลี่ย 4.16 (ตารางท่ี 8) 
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  ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นค ำถำมปลำยเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบส ำรวจแสดงควำมคิดเห็น ดังนี้ 
  ท่านต้องการหรือคาดหวังให้กรมป่าไม้มีการปรับเปลี่ยน หรือ พัฒนาต่อไปในอนาคต 
  โดยข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร ได้แสดงควำมคิดเห็นที่ต้องกำรให้ 
กรมป่ำไม้มีกำรปรับเปลี่ยน หรือ พัฒนำต่อไปในอนำคต ซ่ึงแยกเป็นประเด็นทีส่ ำคัญ ดังนี้ 
1) ด้านภาพลักษณ์และช่ือเสียงองค์กร  
  1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม / หลักธรรมาภิบาล 

-บริหำรงำนให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำย โดยน้อมน ำเอำศำสตร์พระรำชำมำปฏิบัติอย่ำง
จริงจัง/เร่งด่วน 

-กำรช่วยกันสร้ำงภำพพจน์ที่ดีกับองค์กรเพื่อควำมภำคภูมิใจของชำวป่ำไม้ 
-ควรลดกำรซื้อขำยต ำแหน่ง ควรจะสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเลื่อนต ำแหน่ง 
-กำรสร้ำงให้มีส่วนร่วม มีคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  
-บริหำรงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
-ขอให้กำรท ำงำนของข้ำรำชกำรตรงไปตรงมำ 
-กำรแก้ปัญหำคอรัปชั่น ควำมยึดติดสถำนที่ของผู้บริหำรหน่วยงำน และปัญหำคอรัปชั่นกำร

ท ำงำน กำรเงินของรัฐ  
-เป็นหน่วยงำนที่ยึดมั่นในควำมถูกต้อง ในทุกระบบงำน 
-ควำมโปรง่ใสในกำรเบิกจ่ำย และระบบคุณธรรมจริยธรรม 
-กำรเลื่อนต ำแหน่งควรจะมีควำมยุติธรรมมำกกว่ำนี้ 
-เป็นหน่วยงำนที่ยอมรับของสังคม 
-ควำมภูมิใจในองค์กร รักในกรมป่ำไม้  
-ควำมรักและสำมัคคีเป็นหนึ่งเดียว 
-กำรข้ึนด ำรงต ำแหน่งระดับสูง ควรให้มีควำมเสมอภำคกันทุกสำยงำน 
-ควำมยุติธรรมในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในสำยงำนให้ชัดเจนก่อนถึงพัฒนำได้ 
-กำรเปลี่ยนระบบฝำกคน ให้ใช้ควำมสำมำรถของตนเองและใช้คนให้ตรงกับวุฒิ เงินที่ได้รับ 
-เป็นหน่วยงำนที่เป็นที่พ่ึงของประชำชน 
-เป็นองค์กรส่วนรำชกำร ที่ควรค ำนึงถึงกำรบริหำรรำชกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล ทั้งกำร

เลื่อนขั้น กำรแต่งตั้งโยกย้ำย หรือกำรบริหำรงำนต่ำงๆ 
-ไม่โกง ไม่คอรัปชั่น จิตใจตั้งมั่นในคุณธรรม  น ำป่ำคืนประเทศชำติ 
1.2 ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
-ต้องกำรให้มีพ้ืนที่ป่ำมำกกว่ำนี้ กำรเมืองท ำให้ป่ำหมดและเจ้ำหน้ำที่เดือดร้อน 
-เป็นหน่วยงำนที่สังคมยอมรับในกำรปกป้องผืนป่ำและเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำมำกกว่ำในปัจจุบัน 
-จัดให้มีกำรฝึกอบรม ร.ส.ท.ป. เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะได้เห็นคุณค่ำ

ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จะได้ช่วยกันรักษำไว้ให้อุดมสมบูรณ์ต่อไปในอนำคต  
-กำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ลงพ้ืนที่ เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในด้ำนกำรท ำงำน กำรดูพ้ืนที่ 

ในงำนแต่ละฝ่ำยจำกส ำนักส่วนภูมิภำคและจังหวัดเพ่ือจะได้น ำมำปรับปรุงต่อไป  
-ต้องกำรให้มีจ ำนวนพันธุ์ไม้ที่มำกข้ึน 
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-แก้ปัญหำกำรคอรัปชั่น กำรเก็บรักษำไม้ของกลำง จัดท ำแนวเขตป่ำสงวนให้ชัดเจน(ป่ำฯ/
ปฏิรูปที่ดิน) 

-กรมป่ำไม้จะสำมำรถสร้ำงควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศชำติและประชำชนคนไทยตลอดไปอย่ำงแน่นอน 

-ต้องกำรให้กรมป่ำไม้พิจำรณำเกี่ยวกับกำรจัดท ำระบบกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ขึ้นเป็นฐำนข้อมูล
ส่วนกลำง เนื่องจำกในปัจจุบันค่อนข้ำงเป็นกำรท ำด้วยมือหลำยๆทอด ส่งผลให้มีควำมซับซ้อนและเกิดควำม
ผิดพลำดได้ง่ำย และส่งต่องำนได้ยำก  

-กำรส่งเสริมไม้มีค่ำ ป่ำชุมชน คนอยู่กับป่ำ ให้มำก  
-กำรมุ่งสู่กำรพัฒนำที่เป็นหนึ่งในเรื่องกำรบริหำรงำนด้ำนป่ำไม้อย่ำงแท้จริง 

2) ด้านลักษณะงาน 
-ควรมีกำรแบ่งงำนในควำมรับผิดชอบอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
-กำรแบ่งงำนให้ชัดเจนและทั่วถึง หำกคนใดไม่มีงำนที่รับผิดชอบให้หัวหน้ำเพิ่มงำนให้ท ำ 
-ต้องกำรให้จัดคนที่สมัครต ำแหน่งไหน ก็ให้ลงท ำงำนให้ตรงงำน ตรงส่วน/ฝ่ำย เพ่ือสร้ำง

ขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน  
-ควรให้ข้ำรำชกำรแต่ละส่วน มีปริมำณงำนที่รับผิดชอบใกล้เคียงกัน 
-มุ่งหวังให้จัดกำรคนให้เหมำะกับงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
-ขอให้เพ่ิมควำมเข้มข้นในกำรเลือกคนเข้ำมำปฏิบัติงำน ให้ตรงกับสำยงำน และควำมถนัด 

จะเป็นกำรเพิ่มศักยภำพกรมป่ำไม้ในระยะยำว 
-กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรลำป่วย ลำพักผ่อน ผ่ำนระบบออนไลน์ 
-กำรจัดสรรบุคลำกรให้เพียงพอกับปริมำณงำน 
-กำรเพ่ิมจ ำนวนข้ำรำชกำร เพื่อลดปริมำณงำนต่อคน กำรท ำงำนจะได้มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น 

เนื่องจำกภำระงำนของข้ำรำชกำรแต่ละบุคคลค่อนข้ำงมำก 
3) ด้านความส าเร็จของงาน 

-ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ ควรมีกำรบรรจุข้ำรำชกำรใหม่เพ่ิม เพ่ือมำต่อยอดงำนที่มี
และเรียนรู้งำนจำกข้ำรำชกำรที่ก ำลังจะเกษียณ  

-กำรปรับเวลำกำรส่งหนังสือรำชกำรจำกส่วนกลำงมำถึงส่วนภูมิภำคให้สมดุลกัน เวลำมีกำร
จัดกิจกรรม มักจะสั่งกำรแบบกระชั้นชิด ซึ่งส่วนภูมิภำคกว่ำหนังสือจะมำถึง กว่ำจะท ำกำรอนุมัติต่ำงๆ ไม่ทัน
ในระยะเวลำ อยำกขอควำมกรุณำให้ระยะกำรด ำเนินงำน 

-ควรมีกำรปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบเอกสำรให้มีควำมคล่องตัวและกำรใช้เอกสำรแนบให้
น้อยลงกว่ำที่เป็นอยู่เพ่ือลดปริมำณกำรใช้กระดำษ 

-ควรจัดให้มีสัมมนำกำรส่งเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือเข้ำใจมำกขึ้นตำมมำตรกำร
ประหยัดกระดำษ 

-กำรวิจัยต่อยอดจำกงำนวิจัยที่มีอยู่เดิมอย่ำงต่อเนื่อง 
-เพ่ิมบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยให้มำกขึ้น โดยเริ่มจำกผู้บรรจุใหม่ เพ่ือให้ได้มีโอกำสเรียนรู้ และสืบ

ทอดงำนจำกคนรุ่นเก่ำ ที่มีคนรุ่นใกล้เกษียณจ ำนวนมำก ในขณะที่ไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ำมำในงำนด้ำนกำรวิจัยเลย 
-ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ทุกหน่วยงำนภำยในส่วนรำชกำรปรับกำรท ำงำนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ำ

มำช่วยกำรท ำงำนให้ครอบคลุมให้ได้ ทั้ง 100% เพรำะอำจจะมีบำงหน่วยงำนที่ยังไม่สำมำรถใช้เทคโนโลยีมำ
ใช้กับกำรท ำงำนได้ท้ัง 100% ท ำให้มีช่องว่ำงในกำรท ำงำน ท ำให้มีกำรล่ำช้ำในบำงกิจกรรม  
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4) ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน   
-ขอให้ช่วยดูแลข้ำรำชกำรที่เกษียณอำยุให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดตีำมสมควร 
-เรื่องของพวกพ้อง มักจะมำก่อน ในหลำยๆเรื่อง ไม่ค่อยมีกำรจัดกิจกรรมที่สร้ำงควำม

สำมัคคีหรือกำรท ำให้คนที่งำนได้สร้ำงควำมคุ้นเคยกัน มีกำรแบ่งแยก ค่อนข้ำงชัดเจน  
-ขอให้ร่วมมือและสำมัคคีตลอดไป 
-ขอให้สำมัคคีและร่วมมือแบบนี้ตลอดไป 
-เงินเดือนน้อยมำกไม่พอกบัค่ำครองชีพปัจจุบัน ควำมเจริญก้ำวหน้ำไม่ม ี
-เงินเดือนน้อยไม่พอใช้จ่ำยในครอบครัว ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพไม่มี 
-กำรย้ำยน่ำจะย้ำยกลับภูมิล ำเนำได้ 
-กำรจ่ำยเบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ให้แน่นอนชัดเจน ตำมวันที่ปฏิบัติหน้ำที่ชัดเจน 

5) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
-ขอให้ผู้บังคับบัญชำ ไม่แบ่งแยกกลุ่มงำน เลือกปฏิบัต ิ
-กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำให้มำกกว่ำที่เป็นอยู่เพ่ือให้งำนออกมำได้ดียิ่งขึ้น 
-ควำมยุติธรรม ชัดเจนในกำรบริหำรของผู้บังคับบัญชำ  
-ขอให้มีผู้บังคับบัญชำที่รู้ระบบงำนรับฟังควำมคิดเห็นของลูกน้องและเป็นที่ พ่ึงของ

ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
-ผู้บริหำรระดับสูงควรรับฟังปัญหำ เห็นอกเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชำให้มำกกว่ำที่เป็นอยู่ 
-ต้องกำรให้ลูกจ้ำงประจ ำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ได้ท ำหน้ำที่ที่สูงขึ้น และอยำกให้

ข้ำรำชกำรที่เป็นผู้บังคับบัญชำ ให้ส่งเสริมและสนับสนุนลูกจ้ำงประจ ำได้มีโอกำสก้ำวหน้ำกับหน้ำที่ที่ปฏิบัติ
อย่ำงจริงใจ 

-ขอให้ผู้บริหำรระดับสูงเมตตำและเข้ำใจเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฎิบัติระดับล่ำง 
6) ด้านนโยบายและการบริหาร  

-กำรปรับปรุงโครงสร้ำงที่แน่นอน เพื่อสะดวกในบริหำรจัดกำร หำกมีกำรปรับโครงสร้ำงบ่อย
จะท ำให้เกิดควำมสับสนส ำหรับประชำชนผู้ติดต่อประสำน 

-โครงสร้ำงและกำรแบ่งส่วนรำชกำร ไม่เหมำะกับอัตรำก ำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
-อัตรำบุคลำกรที่เหมำะสมโดยเฉพำะต ำแหน่งข้ำรำชกำร และควำมชัดเจนของนโยบำยกำร

ปฏิบัติงำนที่ต่อเนื่อง 
-กำรสรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำเป็นผู้บริหำร  
-ปัจจุบันมีแต่ผู้บริหำรที่ขำดประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  
-ระบบรำชกำรกรมป่ำไม้เป็นระบบที่ดี มีควำมมั่นคง มีควำมภำคภูมิใจที่ได้รับใช้ประชำชน

และพัฒนำประเทศ 
-กำรจัดอัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับงำน บำงงำนขำดนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะท ำงำนต่อเนื่องจำกเดิม 

ท ำให้งำนขำดประสิทธิภำพและควำมต่อเนื่องได้ 
-กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง ที่เพ่ิมหน่วยงำนมำกขึ้น เช่น ศูนย์ป่ำไม้จังหวัด ท ำให้มีอุปสรรค

ในกำรท ำงำนล่ำช้ำลง  
-กำรจัดท ำแผนงำนและงบประมำณให้ไปในทิศทำงเดียวกัน 
-ควรพิจำรณำผู้บริหำรให้เหมำะสมกับหน่วยงำน 
-บังคับใช้กฎหมำยป่ำไม้ให้เท่ำเทียมกัน 
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-นโยบำยบำงนโยบำยเป็นได้แค่ทฤษฎีปฏิบัติไม่ได้ 
-ควรปรับปรุงระบบกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมของกรมป่ำไม้  
-กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรและบุคลำกรให้เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจของกรมป่ำไม้ทุก

ส ำนัก...และควรยุบหน่วยงำนเถื่อนๆ ที่ตั้งข้ึนมำเองด้วย 
-โครงสร้ำงที่ถูกเปลี่ยนท ำให้กำรประสำนงำนระหว่ำงส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ท ำงำนและ

รวบรวมรำยงำนผลยุ่งยำก ภำระงำนมำกขึ้นแต่ผู้รับผิดชอบงำนน้อย ก ำลังคนไม่เพียงพอ ส่งต่องำนหลำย
ล ำดับชั้น กว่ำจะได้ผลสัมฤทธิ์ของงำนก็ล่วงเลยก ำหนดไปแล้ว 

-ผู้บริหำรต้องเข้ำใจในกำรบริหำรรำชกำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ
องค์กรและบุคลำกร 

-ท ำตำมค ำสัตย์ปฏิญำณตนที่จะท ำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชำติไทยให้เป็นผล
ในทำงปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในทำงปฏิบัติอย่ำงแท้จริง.ฯลฯ. 

-ต้องกำรให้กรมป่ำไม้ มีโครงสร้ำงที่นิ่งและมั่นคง ไม่อยำกให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมำ เพรำะจะ
เกิดควำมสับสนและท ำงำนไม่ต่อเนื่อง 

-ต้องกำรให้กรมป่ำไม้มีกำรจัดกำรที่เด็ดขำดด้ำนทรัพยำกรบุคคล โดยเฉพำะคนที่ไม่พร้อมใน
กำรปฏิบัติงำนของตนเองและส่วนรวม และมีกำรวัดควำมรู้เฉพำะด้ำนเกี่ยวกับงำนที่ปฏิบัติก่อนต่อสัญญำจ้ำง
เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 

-ต้องกำรให้ปรับปรุงเรื่องกำรท ำงำนของบุคลำกรส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญกับงำน
และหัวหน้ำตำมสำยงำนบังคับบัญชำ และใช้เวลำรำชกำรไปท ำงำนส่วนตัวมำกกว่ำงำนในหน้ำที่ จะเลือกท ำ
เฉพำะเวลำใกล้ประเมินผลงำน มำสำย กลับเร็ว 

-กำรพัฒนำให้บุคลำกรมีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ท ำ  กำรวำงคนที่ใช่ในงำนที่ถูกต้องในเวลำ
ที่เหมำะสม วัฒนธรรม (เรื่องดี) ในที่ท ำงำน วิถีประชำ (เรื่องที่ท ำตำมกันมำจนเป็นเรื่องเคยชิน) 

-ต้องกำรให้เพ่ิมงบประมำณในกำรด ำเนินงำน และเพ่ิมเติมอุปกรณ์เครื่องมือในกำร
ปฏิบัติงำนให้ทันกับสถำนกำรณ์ยุคสมัย IT 4.0 ให้ทั่วถึงทุกหน่วยงำนในสังกัดกรมป่ำไม้ 

-เพ่ิมงบประมำณ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
-สวัสดิกำร ควรมีควำมเข้มข้น ควรมีกำรพัฒนำทักษะในกำรท ำงำน ผู้บังคับบัญชำควรมี

เหตุผล ควรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรักองค์กร 
-ปรับโครงสร้ำงให้นิ่ง สร้ำงคนให้มีควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่ง เน้นงำนหลักให้ชัดเจน สร้ำง

ขวัญก ำลังใจลูกน้องให้มำกขึ้น 
-กำรบริหำรบุคลำกรและงบประมำณให้เพียงพอ 
-กระจำยอัตรำก ำลังให้เพียงพอกับหน้ำที่รับผิดชอบ /กำรแบ่งงำนที่ไม่ชัดเจน   
-กำรปรับปรุงโครงสร้ำงให้ชัดเจนกับงำนภูมิภำค 
-ต้องกำรให้กรมป่ำไม้เปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอกเข้ำร่วมฝึกอบรมงำนในด้ำนต่ำงๆ  

ที่กรมป่ำไมจ้ัดขึ้น 
-มีอัตรำก ำลังที่มีคุณภำพ และเหมำะสมกับปริมำณงำน 
-ต้องกำรให้ผู้บริหำรระดับสูงลงมำตรวจสอบในกำรท ำงำนตำมส่วนภูมิภำคบ้ำง 
-ระบบกำรท ำงำนมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 
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7) ด้านผลประโยชน์และค่าตอบแทน  
-ต้องกำรให้กรมป่ำไม้เพ่ิมสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้กับพนักงำนรำชกำรให้ดีข้ึนกว่ำเก่ำ 
-ต้องกำรให้เพ่ิมสวัสดิกำรให้กับพนักงำนรำชกำรเบิกค่ำเรียนบุตร 
-ขอให้พิจำรณำเพ่ิมสวัสดิกำรของพนักงำนรำชกำร และเพ่ิมค่ำตอบแทนให้เพียงพอกับ

เศรษฐกิจที่มีค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มสูงขึ้น เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
-ต้องกำรให้มีสวัสดิกำรแก่พนักงำนรำชกำรเพ่ิมข้ึน 
-ต้องกำรให้พนักงำนรำชกำรของกรมป่ำไมม้ีควำมมั่นคงมำกกว่ำนี้ 
-กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงำนรำชกำรในแต่ละปี ขอให้เหมำะสมกว่ำนี้ ดูจำกงำน ดูจำก

พ้ืนที่ที่มีป่ำสงวน เพรำะงำนจะมำกกว่ำพ้ืนที่ที่ไม่มีป่ำ 
-สิทธิกำรรักษำพยำบำลของพ่อแม่น่ำจะได้รับเหมือนข้ำรำชกำร 
-กำรเลื่อนต ำแหน่งควรเลื่อนตำมอัตรำเงินเดือน เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรใน

กำรปฏิบัติงำน 
-ให้ปรับพนักงำนรำชกำรเป็นลูกจ้ำงประจ ำและให้คงรักษำควำมพร้อมทำงด้ำนต่ำงๆเพ่ือให้

ทันต่อเหตุกำรณ์และรวดเร็วในสำยงำน 
-ต้องกำรให้มีสวัสดิกำรเรื่องรักษำพยำบำล กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และห้องพักของ 

ส่วนรำชกำรกรมป่ำไม ้และลดกำรสร้ำงอิทธิพลของเจ้ำหน้ำที่บำงกลุ่มในองค์กรที่ท ำงำน 
-ต้องกำรให้พนักงำนรำชกำรมีสวัสดิกำรที่เพ่ิมข้ึน  
-สวัสดิกำรของพนักงำนรำชกำรมีน้อยมำก และควำมมั่นคงในกำรต่อสัญญำ น่ำจะต่อจนถึง

เกษียน เพรำะยังไงก็มีกำรประเมินปีละ 2 ครั้งอยู่แล้ว กับกำรท ำงำนมำเกือบ 20 ปีแล้ว กับควำมมั่นคงใน
ชีวิตมีน้อยไป 

-ขอให้ปรับเป็นลูกจ้ำงประจ ำและขอให้เพ่ิมสวัสดิกำรกับบุคลำกรของป่ำไม้ 
-ต้องกำรให้มีสวัสดิกำรส ำหรับพนักงำนที่ต้องมำจำกต่ำงจังหวัดเพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย  
-ปรับฐำนเงินเดือนของเจ้ำหน้ำที่ให้สูงขึ้น เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้อยำกท ำงำนในองค์กรแห่งนี้มำกขึ้น 
-บ้ำนพักข้ำรำชกำรควรสร้ำงใหม่ เงินเดือนควรปรับเพิ่ม 
-ปรับด้ำนกำรสนับสนุนให้บุคลำกรมีสวัสดิกำรเพ่ิมเติมจำกรัฐ 
-ค่ำตอบแทนไม่เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
-เพ่ิมสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำครองชีพแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นขวัญก ำลังใจต่อไป 
-ควรปรับปรุงเรื่องสวัสดิกำรของพนักงำนรำชกำรให้มั่นคงมำกกว่ำนี้ เพรำะพนักงำนรำชกำร

บำงคนท ำงำนมำกกว่ำ 30 ปี แต่พอเกษียณอำยุรำชกำรพนักงำนรำชกำรไม่มีบ ำนำญ มำดูแลครอบครัว มีแค่
เงินประกันสังคมเดือนละไม่ก่ีบำท ซึ่งไม่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิตในแต่ละวัน 

-กำรประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่ำงยุติธรรม 
-สวัสดิกำรพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำยังถือว่ำได้รับกำรดูแลยังไม่ทั่วถึง 
-สวัสดิกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำน น่ำจะดีกว่ำนี้ 
-ต้องกำรให้เพ่ิมเบี้ยเสี่ยงภัยในพ้ืนที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
-ปรับฐำนเงินเดือนให้มำกขึ้น/ขอให้มีกำรปรับฐำนเงินเดือนขึ้น (ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร) 
-ควรให้เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนประจ ำหน่วยป้องกันฯ ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนมำกกว่ำ 1 ขั้นบ้ำง 
-อยำกให้เร่งรัดเงินค่ำประสบกำรณ์ของข้ำรำชกำร กรมอ่ืนเค้ำได้กันหมดแล้ว 
-ต้องกำรให้กรมป่ำไม้พิจำรณำเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำรในวัยเกษียณอำยุรำชกำร 
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8) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
-กำรพร้อมอำวุธ ยุทโธปกรณ์ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
-อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์  ตกรุ่นครับ มีควำมเชื่องช้ำ 
-กรมป่ำไม้ต้องปรับอำคำรสถำนที่ท ำงำนให้มั่นคงดีกว่ำนี้ 
-งบประมำณและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนควรพอเพียงในกำรท ำงำน  
-จัดสรรงบประมำณในกำรซ่อมแซมสถำนที่ปฏิบัติงำนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ 
-วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำนไม่ค่อยจะมีใช้และไม่มีงบประมำณจัดซื้อเช่น 

กระดำษ น้ ำหมึกคอม คอมเสียบ้ำง 
-สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ให้มำกขึ้น 

เนื่องจำก อุปกรณ์ส ำนักงำนที่มีในปัจจุบันมีอำยุกำรใช้งำนนำนหลำยปี และไม่มีงบประมำณส ำหรับกำรจัดหำ
มำทดแทน 

-วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในกำรท ำงำนควรจัดสรรให้เพียงพอและทันสมัย เพ่ือประโยชน์ของ
ทำงรำชกำรที่จะต้องบริกำรประชำชนได้รวดเร็วทันต่อสถำนกำรณ์ 

-ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ในกำรท ำงำนให้มำกกว่ำนี้ เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้ำอ้ี เครื่องถ่ำยเอกสำร 
-รถยนต์และอุปกำรณ์คอมพิวเตอร์ /-พัฒนำ อุปกรณ์ พัสดุให้พร้อมต่อกำรใช้งำน 
-เพ่ิมควำมปลอดภัยกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่เพ่ิมมำกข้ึน 
-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ควรแบ่งกระจำยให้ส่วนที่มีควำมจ ำเป็นจริงๆ ไม่ได้รับกำรจัดสรรมำ

เป็นเวลำหลำยปีแล้ว เพ่ือประสิทธิภำพของกำรท ำงำนและประโยชน์ของทำงรำชกำร เนื่องด้วยโปรแกรม
บำงอย่ำงต้องใช้ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ 

-เพ่ิมรถยนต์รำชกำร /ขำดรถยนต์รำชกำรใช้ประจ ำหน่วยฯ  
-เพ่ิมเครื่องมืออุปกรณ์ในกำรออกปฏิบัติงำน 
-เพ่ิมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน ให้ทันสมัย ทันต่อกำรสื่อสำร 

และอ่ืนๆ 
-สถำนที่ห้องท ำงำนมีควำมคับแคบ อยำกให้มีสวัสดิกำรส ำหรับพนักงำนรำชกำร 
-สถำนที่คับแคบ อุปกรณ์ไม่ครบ คอมพิวเตอร์เก่ำ ที่จอดรถไม่เพียงพอ อุปกรณ์กำรท ำงำนไม่

เพียงพอ / -น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มำก 
-ต้องกำรให้มีกำรระบำยน้ ำดีกว่ำนี้เมื่อเกิดฝนตกภำยในกรม 
-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ไม่เพียงพอ และอำคำรส ำนักงำนเก่ำผุพัง จนจะเป็น

สำเหตุให้ประชำชนผู้มำติดต่อและเจ้ำหน้ำที่เกิดอันตรำย 
-ควรจะมีอุปกรณ์ในกำรท ำงำน ให้ครบ 
-พัฒนำด้ำนวัสดุอุปกรณ์กำรใช้งำนให้เหมำะสมกับงำนและเพียงพอต่อไป  พัฒนำด้ำน

อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
-ควรมีกำรจัดหำอุปกรณ์ในกำรท ำงำนที่เอ้ือกับกำรท ำงำนนั้นๆ 
-คอมพิวเตอร์ทีใ่ช้งำน ควรมีระบบปฏิบัติกำรที่พร้อมรองรับกำรท ำงำนได้ดี  
-ต้องกำรให้สนับสนุนเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติกำรที่มีควำมเสถียรให้

มำกกว่ำนี้ เพ่ืออ ำนวยแก่กำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
-ห้องแคบ ที่จอดรถน้อย / แก้ปัญหำน้ ำท่วมขังภำยในกรมป่ำไม้ 
-เบี้ยเลี้ยงโดนหัก ยำนพำหนะไม่มีใช้ในกำรท ำงำน อำวุธไม่มี น้ ำมันท ำงำนไม่มี 
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-ส ำนักงำน บ้ำนพักช ำรุด เบี้ยเลี้ยงไม่เข้ำบัญชี 
-ต้องกำรให้จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอกับกำรท ำงำน 
-ต้องกำรให้กรมป่ำไม้มีสวัสดิกำรแก่เจ้ำหน้ำที่ภำคสนำมบ้ำง เช่น ชุดเครื่องแบบภำคสนำม

รองเท้ำเดินป่ำ 
9) ด้านการยอมรับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบควรให้ควำมเป็นธรรม ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ กำร
เสียสละเวลำในกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จลุล่วง ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชำชนและ
กรมป่ำไม ้

-คำดหวังว่ำกำรปรับขึ้นเงินเดือนจะพิจำรณำอย่ำงเป็นธรรม และมีควำมโปร่งใส 
-ควำมชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรมในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ของข้ำรำชกำร 

ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร" 
-เปลี่ยนระบบกำรเลื่อนเงินเดือน 

10) ด้านการก้าวหน้าในอาชีพ 
  10.1 การพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อความก้าวหน้าในการท างาน 

-ต้องกำรให้พัฒนำบุคลำกรของกรมป่ำไม้ 
-ให้มีกำรส่งเสริม พัฒนำงำนและบุคลำกรด้ำนต่ำงประเทศให้มำกกว่ำนี้ 
-เพ่ิมควำมสำมำรถเจ้ำหน้ำที่ให้ก้ำวทันเทคโนโลยีปัจจุบัน 
-กำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ิมทักษะที่ทันสมัยมำกขึ้น 
-งำนด ำเนินกำรจนส ำเร็จได้เพรำะคน หำกพัฒนำและสร้ำงก ำลังใจให้คน งำนก็ย่อมดีตำม 
-หน่วยงำน ควรต้องมีโครงกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กร เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมัครสมำน

สำมัคคีกันในองค์กร 
-พัฒนำและเพ่ิมศักยภำพ และสร้ำงจิตส ำนึกแก่บุคลำกรในกำรท ำงำน เพ่ือชำติ ศำสน์ 

กษัตริย์ และสร้ำงควำมสุขให้ประชำชน 
-พัฒนำคนให้เหมำะสมกับงำน  
-ต้องกำรให้มีกำรอบรมพนักงำนรำชกำรทีบ่รรจุใหม ่
-เมื่อมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในทุกหน่วยงำน แต่รับจ ำนวนจ ำกัด ดังนั้น จึงควร

ให้ผู้ที่สนใจสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร หรือมีคลิปลงในสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ 
เพ่ือให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

-ต้องกำรให้มีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่อย่ำงทั่วถึง 
-กำรพัฒนำบุคลำกรให้เหมำะสมกับต ำแหน่ง มีทักษะเฉพำะทำงเข้ำรับรำชกำรในส่วนที่ขำด

แคลนขององค์กรดียิ่งขึ้นไป 
-ควรมีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
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 10.2 การสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   -ประเภทข้าราชการ 

-กำรเลื่อนไหลของต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนป่ำไม้ช ำนำญงำน เป็น อำวุโส 
-เปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำรทุกคนเลื่อนต ำแหน่งสูงขึ้นอย่ำงเป็นธรรม ไม่ให้มีเด็กฝำก คนไม่มีเส้น 

ไม่มีสำย ไม่มีทำง ผมเห็นหลำยท่ำนท ำงำนแบบให้ผ่ำนไปวันๆ ท ำดีแค่ไหนก็ไม่ได้อำวุโส ขอให้ส่งลูกจบ ป.ตรี 
ก็จะลำออกกันแล้ว ขอบคุณครับ 

-โครงสร้ำงต ำแหน่งนำยช่ำงน่ำจะมีระดับอำวุโสเพรำะเกือบทุกกรมที่มีช่ำงต้องมีระดับนี้ 
เพรำะช่ำงจะเป็นผู้มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนเทคนิค 

-กำรเลื่อนต ำแหน่งขึ้นไปของข้ำรำชกำรในระบบแท่ง ควรพิจำรณำเยียวยำผู้ที่เคยด ำรง
ต ำแหน่งในระบบซีที่สูงกว่ำเช่นผู้ที่เคยด ำรงต ำแหน่งระดับ 6 ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน จะได้
เป็นขวัญและก ำลังใจของข้ำรำชกำรกลุ่มนี้บ้ำง 

-ให้มีกำรเลื่อนไหลในต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
-ข้ำรำชกำรประเภททั่วไปไม่มีควำมก้ำวหน้ำในรำชกำรเมื่อเทียบกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

และเทียบกับหน่วยงำนอื่นๆ มีควำมก้ำวหน้ำตำมควำมรู้ควำมสำมำรถและอำวุโสในกำรท ำงำน 
-ปรับระดับช ำนำญงำนเป็นระดับอำวุโส โดยไม่ต้องสอบให้พิจำรณำจำกอำยุรำชกำรกำรและ

ผลกำรปฏิบัติงำน 
-เรื่องเลื่อนต ำแหน่งที่สูงขึ้นควรจะให้ผู้ที่อำวุโส ทั้งเงินเดือน ประสบกำรณ์ และพิจำรณำจำก

ระดับพ้ืนที่ต ำแหน่งว่ำงไม่ใช่ไปสอบรวมในส่วนกลำง ท ำให้เกิดกำรวิ่งเต้น  
-ต้องกำรให้มีกำรสอบเจ้ำพนักงำนป่ำไม้อำวุโส ด้วยควำมรู้และควำมสำมำรถ 
-ข้ำรำชกำรทุกคนควรมีโอกำสเติบโตตำมสำยงำน. เพ่ือควำมเข้มแข็งของระบบงำนต่อไป 
-กำรเลื่อนต ำแหน่งต้องโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 

กำรเลื่อนต ำแหน่งมีนักกำรเมืองเข้ำมำยุ่งมำก ผู้บริหำรตัดสินใจล ำบำก 
-กำรปรับปรุงต ำแหน่งให้เจ้ำหน้ำที่ทีปฏิบัติงำนเป็นเวลำนำนในต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
-ควรส่งเสริมข้ำรำชกำรที่ท ำงำนมำนำนให้มีโอกำสก้ำวหน้ำบ้ำงตำมสมควร 
-พัฒนำด้ำนทักษะคอมพิวเตอร์และกำรเลื่อนต ำแหน่ง 
-ระบบเลื่อนไหลข้ำรำชกำรระดับช ำนำญงำนเป็นระดับอำวุโส 
-ปรับให้มีกำรเลื่อนไหลในทุกต ำแหน่ง 
-ขวัญก ำลังใจ ควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งที่แน่นอนมั่นคง ไม่มีระบบวิ่งเต้นเอำต ำแหน่ง 

   -ประเภทพนักงานราชการ 
-ต้องกำรให้มีกำรสนับสนุนลูกจ้ำงประจ ำให้มีโอกำสกำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำรบ้ำงเพ่ือเป็น

ขวัญและก ำลังใจ 
-ควรเปิดโอกำสให้ลูกจ้ำงประจ ำที่ปฏิบัติงำนมำเป็นเวลำนำนได้ปรับระดับชั้นให้สูงขึ้น 
-ต้องกำรให้มีกำรปรับวุฒิกำรศึกษำในต ำแหน่งงำนที่สูงขึ้น 
-ต้องกำรให้กรมป่ำไม้ ปรับสำยงำนให้ลูกจ้ำงประจ ำมีโอกำสเป็นข้ำรำชกำรต่อไป 
-อยำกให้พวกเรำทุกๆ คนมีสำยงำนอำชีพของกรมป่ำไม้ที่ดีขึ้น  
-กำรปรับต ำแหน่งและวุฒิกำรศึกษำให้ตรงกับวุฒิกำรศึกษำท่ีจบสูงสุด 
-ควรมีกำรสนับสนุนผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถโดยไม่เห็นแก่พวกพ้อง 
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-อยำกให้หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกรชั้นผู้น้อยที่ท ำงำนมำนำนและเขำเรียนต่อเพ่ือ
ประโยชน์ต่อองค์กร และเปิดโอกำสให้ปรับเปลี่ยนต ำแหน่งตำมคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ที่ท ำงำนมำนำน 

-เจ้ำหน้ำที่ผู้น้อยไม่มีโอกำสก้ำวหน้ำด้ำนกำรงำน มองไม่เห็นอนำคต 
-ขอโอกำสเลื่อนต ำแหน่งให้คนท ำงำนบ้ำง /ปรับเปลี่ยนให้ได้รับโอกำสที่ดีข้ึน 
-ขอให้พนักงำนรำชกำรไม่ต้องต่อสัญญำจ้ำงทุกปี หรือ ทุกสี่ปี ขอให้ใช้ระบบเดียวกับ

ข้ำรำชกำร เพรำะว่ำพนักงำนรำชกำรก็มีควำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำข้ำรำชกำร  
-กำรต่อสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร  
-ต้องกำรให้พนักงำนรำชกำรมีสวัสดิกำรเหมือนลูกจ้ำงประจ ำ 
-พนักงำนรำชกำรให้จัดเป็นลูกจ้ำงประจ ำ ระยะกำรท ำงำน  2 ปี 
-ปรับค่ำตอบแทนให้มำกอีกหน่อยทุกวันนี้ค่ำครองชีพสูง พนักงำนรำชกำรท ำงำนมำนำนอำยุ

งำนเกิน 25 ปี น่ำจะมีโอกำสปรับเป็นลูกจ้ำงประจ ำบ้ำง 
 -พนักงำนรำชกำรที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ตรวจป่ำค่ำตอบแทนน้อยนิด แต่ถูกย้ำยไปอยู่ไกลจำก

ถิ่นอำศัยเดิม ท ำให้เพ่ิมค่ำใช้จ่ำย 
-ต้องกำรให้พนักงำนรำชกำรที่สอบผ่ำน ภำค ก.ของ ก.พ.แล้ว ได้รับกำรบรรจุ เพื่อเป็นขวัญ

และก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
-ขอให้ช่วยเหลือเรื่องกำรต่อสัญญำพนักงำนรำชกำร 4 ปี เหมือนเดิม เพ่ือเป็นขวัญและ

ก ำลังใจของผู้ปฏิบัติงำน ต้องกำรควำมมั่นคงของชีวิตตลอดไป 
-ขอให้พิจำรณำพนักงำนรำชกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีในส่วนกำรต่อสัญญำจ้ำงให้ต่อสัญญำ

จนถึง อำยุ 60 ปี เพ่ือควำมมั่นคงในหน้ำที่และกำรงำนหรือให้ปรับเป็นลูกจ้ำงประจ ำหรือข้ำรำชกำร 
-กำรประเมินพนักงำนควรจะให้ผู้บังคับบัญชำของฝ่ำยนั้นๆ มีสิทธิออกควำมเห็น 
-ต้องกำรให้มีกำรต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร ครั้งละ 5 ปี  
-ควรมีกำรต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำรระยะยำว เพ่ือสร้ำงควำมม่ันคงต่อคุณภำพชีวิต 
-ต้องกำรให้มีกำรต่อสัญญำของพนักงำนรำชกำร ครั้งละ 5-10 ปี เพ่ือให้เป็นขวัญก ำลังใจ 

ในกำรท ำงำนของพนักงำนรำชกำร และอยำกให้มีสิทธิในกำรรักษำพยำบำลที่มั่นคงกับบุคลำกร  
-ต้องกำรให้ต่ออำยุพนักงำนรำชกำร ครั้งละ 4 ปี เหมือนเดิม เพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน 
-กำรช่วยเหลือพนักงำนรำชกำรที่มีอำยุงำนเกิน 10 ปี 
-เห็นควรบรรจุพนักงำนรำชกำรที่ท ำงำนมำเกิน 15 ปี เป็นข้ำรำชกำร เพ่ือเป็นขวัญและ

ก ำลังใจในกำรท ำงำน และดูแลสวัสดิกำร กำรรักษำพยำบำล พ่อแม่ลูกเมีย ปรับต ำแหน่งผู้มีคุณวุฒิ เพ่ือควำม
เหมำะสม และช่วยเหลือด้ำนเงินกู้ด้วย 

-ควำมมั่นคงในกำรท ำงำนของพนักงำนรำชกำร 
-พนักงำนรำชกำรยังไม่มีควำมมั่นคง เพรำะยังต้องต่อสัญญำจ้ำงทุก 4 ปี 
-พนักงำนรำชกำรยังไม่มีควำมมั่นคงเพรำะยังต้องต่อสัญญำจ้ำงเรื่อยๆ แม้เกษียณแล้วก็ไม่ได้

สวัสดิกำรใดๆจำกรัฐเลย นอกจำกประกันสังคม 
-กำรต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำรซึ่งไม่น่ำจะต้องมีแล้ว  เพรำะสอบบรรจุมำได้แล้ว มีแค่

ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละปีก็พอ 
-พนักงำนรำชกำรไม่มีควำมมั่นคง เพรำะต้องต่อสัญญำทุก 4 ปี ควรต่อให้ตลอดไป 
-ขอให้มีกำรต่อสัญญำจ้ำงให้พนักงำนรำชกำรไปตลอดจนกว่ำจะอำยุ 60 ปี 
-ขอให้มีกำรต่อสัญญำตลอดไปจนกว่ำเกษียณอำยุ 60 ปี 
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-ดูแลสวัสดิกำรพนักงำนรำชกำร  
-อยำกให้พนักงำนรำชกำรมีโอกำสบรรจุเป็นข้ำรำชกำรเพ่ือเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลและครอบครัว 
-อยำกให้มีกำรช่วยเหลือในเรื่องกำรขอสลับต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรที่อยู่ต่ำงถิ่น  หำก

ต้องกำรย้ำย โดยกำรแจ้งข้อมูลให้ทรำบว่ำมีต ำแหน่งไหนบ้ำงที่ต้องกำรขอสลับต ำแหน่ง 
-กำรต่อสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำรควรมีควำมมั่นคง เพ่ือควำมเชื่อมั่นและก ำลังใจใน

กำรปฏิบัติงำน  
-ต้องกำรให้กำรต่อสัญญำจ้ำงเป็นกำรเกษียณอำยุ 
-ต้องำกรให้ ส ำนักงำน ก.พ. บรรจุพนักงำนรำชกำรที่ท ำงำนเกิน 15 ปี เป็นข้ำรำชกำร 

เนื่องจำกผ่ำนกำรปฏิบัติงำนจนมีควำมเชี่ยวชำญในระดับหนึ่งแล้ว และจะช่วยพัฒนำองค์กร ให้มีกำรพัฒนำที่
ดียิ่งๆขึ้นไป 

-เปิดโอกำสให้พนักงำนรำชกำรสอบหรือปรับเป็นข้ำรำชกำรเพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน 
-อยำกให้บรรจุพนักงำนรำชกำรอำยุงำนเกิน 10 ปี เป็นลูกจ้ำงประจ ำ 
-ควรมีกำรปรับให้พนักงำนรำชกำรได้ประเมินข้ำรำชกำรให้กรมทรำบบ้ำงในแต่ละปี 
-ให้ต่อสัญญำในระยะยำว มีสวัสดิกำรที่ดี  
-ต้องกำรให้ขยำยเพดำนเงินเดือนของกลุ่มสำยงำนบริกำร  
-ต้องกำรให้พนักงำนรำชกำรบรรจุเป็นลูกจ้ำงประจ ำ 
-คำดหวังให้กรมป่ำไม้พิจำรณำ ให้พนักงำนรำชกำรมีควำมม่ันคงในอำชีพ 
-ขึ้นเงินเดือนให้พนักงำนด้วย 
-ปรับเปลี่ยนระบบกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนให้เป็นกำรจ้ำงระยะยำวจนเกษียณอำยุรำชกำร 
-ให้มีควำมม่ันคงต่อพนักงำนรำชกำรด้วย 
-ต้องกำรให้พนักงำนรำชกำร มีควำมม่ันคงมำกกว่ำนี้ 
-ต้องกำรเปิดโอกำสให้พนักงำนรำชกำร สอบเลื่อนเป็นข้ำรำชกำรได้ 
-ส่งเสริมเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรที่ควำมรู้ควำมสำมำรถ เข้ำรับรำชกำรในองค์กรของตนเอง 
-คำดหวังว่ำปรับเงินเดือนพนักงำนข้ึนให้มำกกว่ำนี้ 
-ต้องกำรให้พนักงำนรำชกำรได้รับกำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจ ำ เพ่ือที่จะได้เบิก

ค่ำรักษำพยำบำลของพ่อแม่ได้ 
-เพ่ิมอ ำนำจบริหำรให้พนักงำนรำชกำร หรือเลื่อนระดับพนักงำนรำชกำรที่ท ำงำนติดต่อกัน

เกิน 10 ปี เป็นข้ำรำชกำร 
-มีกำรต่อสัญญำจ้ำงจนครบ 60 ปี 
-ต้องกำรให้ขึ้นเงินเดือนพนักงำนให้มำกๆ 
-ต้องกำรให้จ้ำงตลอดไปแบบข้ำรำชกำรไม่ต้องต่อสัญญำจ้ำง 
-ต้องกำรต่ออำยุพนักงำนรำชกำรตลอดไป 
-ต้องกำรให้พัฒนำเรื่องสวัสดิกำรควำมมั่นคงให้ท ำงำนจนเกษียณอำยุรำชกำรแบบไม่ต้อง 

ต่อสัญญำจ้ำงให้เป็นแบบข้ำรำชกำรเพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจกับคนท ำงำนเห็นใจผู้น้อยด้วย 
-ขอให้มสีวัสดิกำรเทียบเท่ำกับข้ำรำชกำรทุกอย่ำง 
-ควรต่อสัญญำของพนักงำนเป็นทุกๆ 6 ปี ควรมีสวัสดิกำรด้ำนรักษำพยำบำลที่ดี 
-ต้องกำรเสนอให้พนักรำชกำรมีอำยุรำชกำรต่ออำยุครั้งละ 6 ปีขึน้ไป เพ่ือควำมมั่นคงอำชีพ 


