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รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจในการท างานและความผูกพนัของบุคลากรกรมป่าไม ้
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

-------------------------------------------- 
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. 2564 ก าหนดโครงการส ารวจ
ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรในการท างาน ซึ่งเป็นการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมอบหมาย
ให้ส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมกับทุกหน่วยงานสนับสนุน 

ส านักบริหารกลาง โดยส่วนการเจ้าหน้าที่  ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้จึงได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากร
กรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 
และเพื่อน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาส่งเสริมความเป็นอยู่ของบุคลากรกรมป่าไม้ให้มีความ 
พึงพอใจในการท างาน และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานปรับปรุงระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กรต่อไป 

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

ในการท างาน 
2) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผลการส ารวจ มาใชเ้ป็นข้อมูลประกอบในการ

เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

ในการท างาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 
2) หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้สามารถน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผลส ารวจ

มาเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง และสร้างแรงจูงใจในการท างาน เพื่อให้บุคลากรกรมป่าไม้เกิดความ  
พึงพอใจในการท างานและความผูกพันต่อหน่วยงาน ตลอดจนพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจผ่านระบบออนไลน์  

5. กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ

คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ซึ่งมี
จ านวนทั้งสิ้น 9,149 คน (ข้อมูลจากระบบ DPIS ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564) 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  

(ในการศึกษาที่ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05) 
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ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการส ารวจครั้งนี้ ได้แก ่ข้าราชการ 321 คน ลูกจ้างประจ า 
281 คน และพนักงานราชการ 337 คน รวมทั้งสิ้น 979 คน 

6. วิธดี าเนนิการวิเคราะห์
ส านักบริหารกลาง โดยส่วนการเจ้าหน้าที่ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการท างานและ

ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร โดยใช้วิธีส ารวจแบบออนไลน์ วิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจ เพื่อ
ประเมินผลความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ดังนี ้

6.1 กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ 
กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

สังกัดกรมป่าไม ้จ านวน 979 คน 

6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
แบบส ารวจออนไลน์ฯ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 
1) เพศ
2) อายุตัว
3) สถานภาพการท างาน
4) หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
5) ระดับการศึกษาสูงสุด
6) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมป่าไม้

ส่วนที่ 2 ข้อค าถามประเมินความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้ 
เป็นแบบมาตรวัด (Rating Scale) 5 ระดับคือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย 
พึงพอใจน้อยที่สุด ในข้อค าถาม 24 ข้อ ได้แก ่

1) ส่วนราชการที่ท่านสังกัดอยู่เป็นที่ยอมรับของสังคม
2) ท่านมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการที่ท่านสังกัดอยู่
3) ระบบราชการเป็นระบบที่มั่นคงและยั่งยืนของสังคม
4) ระบบราชการสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพให้ท่านในระยะยาว
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   5) ท่านมคีวามภาคภูมิใจของงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ 
   6) ท่านได้รับโอกาสในการใช้ความคิดริเริ่มสรา้งสรรคใ์นงานทีท่่านรับผิดชอบอยู่ 
   7) ท่านได้รับความส าเร็จของการท างานที่ท่านรับผิดชอบอยู ่
   8) ท่านมคีวามภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ท่านรับผดิชอบอยู่ 
   9) ส่วนราชการที่ท่านสังกัดมีการดูแลส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของท่าน  
   10) ท่านมีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวของท่าน 
   11) ท่านได้รับความร่วมมือหรือช่วยเหลือกันในการท างานระหว่างเพื่อนร่วมงาน
   12) เพื่อนร่วมงานในที่ท างานของท่านมีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกัน   
   ๑3) ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในการท างาน 
   ๑4) ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและ 
ร่วมตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
   ๑5) ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่ท่านสังกัดมกีารสือ่สารนโยบายที่ชัดเจน 
   ๑6) ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่ท่านสังกัดได้เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความ
คิดเห็นหรือการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม การพดูคุยอย่างไม่เป็นทางการ อีเมล์ แอพพลิเคชั่นไลน ์
เป็นต้น 
   ๑7) เงินเดือนที่ท่านได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ มี
ความเหมาะสม 
   18) สวัสดิการที่ท่านได้รับ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาของบุตร ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพื้นที่พิเศษ เงินช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่กรณีประสบอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น มีความเหมาะสม 
   19) อุปกรณส์ 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 

   ส่วนที่ 3 ข้อค าถามการประเมินความผูกพันต่อองค์การ  
   เป็นค าถามการประเมินความผูกพันต่อองค์การ แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น
ของสมาชิกในองค์การ และเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกในองค์การมีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคนอื่นๆ แสดงตน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ และเต็มใจที่จะอุทิศก าลังกายและก าลังใจเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การ เป็นแบบมาตรวัด (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เห็นด้วยปานกลาง ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในข้อค าถาม 6 ข้อ ได้แก ่
   1) ท่านกล่าวถึงระบบราชการในแง่บวกอย่างสม่ าเสมอ 
   2) ท่านพร้อมที่จะแก้ไขข่าวในด้านลบของระบบราชการที่เกิดขึ้น 
   3) ท่านยินดีที่จะอยู่ในระบบราชการจนเกษียณ 
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   4) ท่านตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้ระบบราชการเป็นระบบที่ยั่งยืน 
   5) ท่านท างานอย่างเต็มที่ เต็มก าลัง เพื่อให้ระบบราชการมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 
   6) ท่านพยายามปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบราชการ 
มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 

   ส่วนที่ 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เปน็ค 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/ว 3765 ลงวันที่ 3 
สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบส ารวจความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของ
บุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

  6.4 การประมวลผลข้อมูล 
  ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ทางสถิติ (SPSS For Window) 

  6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลน าเสนอข้อมูลและค านวณค่าสถิติเบื้องต้น ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ร้อยละและค่าเฉลี่ย โดยมี
แนวทางการวิเคราะห์ ดังนี ้

 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) 
  2) การแปลความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ใช้เกณฑ ์ดังนี้ 

  เกณฑ์การแบ่งระดับความพึงพอใจ / ความผูกพัน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
 ค่าเฉลี่ย  4.21 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจ /ความผูกพันมากที่สุด 
 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. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
กลุ่มเป้าหมาย ที่ด าเนินการส ารวจ คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของทุกหน่วยงานใน
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สังกัดกรมป่าไม้ จ านวนทั้งสิ้น 979 คน โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจออนไลน์ จ านวนทั้งสิ้น 3,246 คน จ าแนก
เป็นข้าราชการ 710 คน ลูกจ้างประจ า 337 คน และพนักงานราชการ 2,199 คน สรุปผลการส ารวจดังนี ้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของบุคลากรกรมป่าไม ้จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   - ชาย 
   - หญิง 

 
1,745 
1,501 

 
53.80 
46.20 

 
รวม 3,246 100.00 

2. อาย ุ
  - น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี 
  - อายุ 26 - 30 ปี 
  - อายุ ๓๑ - 35 ปี 
  - อายุ ๓6 - 40 ปี 
  - อายุ 41 - 45 ปี 
  - อายุ 46 – 50 ป ี
  - อายุ 51 – 55 ปี 
  - ตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป 

 
 73 
284 
312 
496 
786 
238 
566 
491 

 
2.20 
8.70 
9.60 

15.30 
24.20 
7.30 

17.40 
15.10 

 
รวม 3,246 100.00 

3. สถานภาพการท างาน 
   - ข้าราชการ 
   - ลูกจ้างประจ า 
   - พนักงานราชการ 

 
  710 
  337 
2,199 

 
21.90 
10.40 
67.70 

 
รวม 3,246 100.00 

4. หน่วยงานทีป่ฏิบัติงานในปัจจุบัน 
  - ปฏิบัติงานในส่วนกลาง 
  - ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค 

 
1,325 
1,921 

 
40.80 
59.20 

 
รวม 3,246 100.00 

5. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  - ต่ ากว่าปริญญาตร ี
  - ปริญญาตร ี
  - ปริญญาโท 

 
1,307 
1,656 
   275 

 
40.30 
51.00 
8.50 
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สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
  - ปริญญาเอก       8 0.20 

 
รวม 3,246 100.00 

6. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมป่าไม้ (เกนิ 6 เดือน ปัดเป็น 1 ปี) 
  - ระยะเวลา น้อยกว่า 5 ปี  
  - ระยะเวลา      5 – 9  ป ี
  - ระยะเวลา   10 – 14 ป ี
  - ระยะเวลา   15 – 19 ปี 
  - ระยะเวลา    20 ปีขึ้นไป 

 
644 
329 
580 
733 
960 

 
19.80 
10.10 
17.90 
22.60 
29.60 

รวม 3,246 100.00 

  จากตารางที่ 1 เป็นการแสดงข้อมูลส่วนบุคลากรของผู้ตอบแบบส ารวจ ได้แก่ เพศ อายุตัว 
สถานภาพการท างาน หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษาสูงสุด และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
กรมป่าไม้ จ านวน 3,246 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 21.90 ลูกจ้างประจ า คิดเป็น
ร้อยละ 10.40 และพนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 67.70 เป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 
40.80 เป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 59.20 
  ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบส ารวจอยู่ในช่วงอายุ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.20 อายุ 
26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.70 อายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.60 อายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.30 
อายุ 41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.20 อายุ 46-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.30 อายุ 51-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 
17.40 และ อายุ 56 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 15.10 โดยผู้ตอบแบบส ารวจ มีระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 40.30 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.00 ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 8.50 
และมีระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.20 โดยที่ผู้ตอบแบบส ารวจมากที่สุด เป็นบุคลากรที่มีระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานในกรมป่าไม้ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปมากที่สุด จ านวน 960 คน คิดเป็นร้อยละ 29.60  
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้  
ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมป่าไม้ 
จ าแนกเป็นรายข้อ  

(N = 3,246) 

 

 

 
ประเด็นค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ  

 

 
S.D. 

 
ระดับ มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร      4.48 0.652 มากที่สุด 
1. ส่วนราชการที่ท่านสังกัดอยู่เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

1,721 
(53.00) 

1113 
(34.30) 

365 
(11.20) 

38 
(1.20) 

9 
(0.30) 

4.39 0.752 มากที่สุด 

2. ท่านมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ
ส่วนราชการที่ท่านสังกัดอยู่ 

2,181 
(67.20) 

807 
(24.90) 

216 
(6.70) 

27 
(0.80) 

15 
(0.50) 

4.57 0.695 มากที่สุด 

ปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน      4.47 0.709 มากที่สุด 
3. ระบบราชการเป็นระบบที่มัน่คงและยัง่ยนืของสังคม 
 

1,955 
(60.20) 

946 
(29.10) 

289 
(8.90) 

39 
(1.20) 

17 
(0.5) 

4.47 0.750 มากที่สุด 

4 .ระบบราชการสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพให้
ท่านในระยะยาว 

2,018 
(62.20) 

860 
(26.5) 

291 
(9.00) 

56 
(1.70) 

21 
(0.60) 

4.48 0.781 มากที่สุด 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน      4.35 0.732 มากที่สุด 
5.ท่านมคีวามภาคภมูิใจของงานที่ท่าน 
รับผิดชอบอยู่ 

2,002 
(61.70) 

950 
(29.30) 

235 
(7.20) 

43 
(1.30) 

16 
(0.50) 

4.50 0.730 มากที่สุด 

6.ท่านได้รับโอกาสในการใช้ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์
ในงานที่ท่านรับผิดชอบอยู ่

1,425 
(43.90) 

1,213 
(37.40) 

474 
(14.60) 

93 
(2.90) 

41 
(1.30) 

4.20 0.880 มาก 

ปัจจัยด้านความส าเร็จของงาน      4.37 0.695 มากที่สุด 
7.ท่านได้รับความส าเร็จของการท างานที่ทา่น 
รับผิดชอบอยู ่

1,511 
(46.50) 

1,313 
(40.4) 

347 
(10.70) 

57 
(1.80) 

18 
(0.60) 

4.31 0.774 มากที่สุด 

8. ท่านมคีวามภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดจาก 
การปฏิบัติงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ 

1,836 
(56.60) 

1,112 
(34.30) 

238 
(7.30) 

48 
(1.50) 

12 
(0.40) 

4.45 0.726 มากที่สุด 

ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างาน      3.99 0.901 มาก 
9.ส่วนราชการที่ท่านสังกัดมีการดูแลส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของทา่น 

1,096 
(33.80) 

1,137 
(35.00) 

713 
(22.00) 

201 
(6.20) 

99 
(3.00) 

3.90 1.035 มาก 

10.ท่านมีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและ
ชีวิตส่วนตัวของท่าน 

1,236 
(38.10) 

1,262 
(38.90) 

582 
(17.90) 

127 
(3.90) 

39 
(1.20) 

4.09 0.904 มาก 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน      4.23 0.804 มากที่สุด 
11.ท่านได้รับความร่วมมือหรือช่วยเหลือกันในการ
ท างานระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

1,535 
(47.30) 

1,206 
(37.20) 

405 
(12.50) 

69 
(2.10) 

31 
(1.00) 

4.28 0.832 มากที่สุด 

12. เพื่อนร่วมงานในที่ท างานของท่านมีการ
แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

1,387 
(42.70) 

1,238 
(38.10) 

499 
(15.40) 

89 
(2.70) 

33 
(1.00) 

4.19 0.864 มาก 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน      4.16 0.943 มาก 
๑3. ผู้บังคับบญัชาโดยตรงของท่านให้ความ
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 

1,536 
(47.30) 

1,061 
(32.70) 

436 
(13.40) 

126 
(3.90) 

87 
(2.70) 

4.18 0.986 มาก 

๑4. ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงของท่านให้โอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในเรื่องต่าง  ๆ

1,456 
(44.90) 

1,136 
(35.00) 

441 
(13.60) 

124 
(3.80) 

89 
(2.70) 

4.15 0.980 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้โดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.02 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรกรมป่าไม้มีความพึงพอใจในความภาคภูมิใจในการ
เป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการที่สังกัดอยู่  (ข้อ 2) อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมา คือ ความ
ภาคภูมิใจของงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่  (ข้อ 5) ค่าเฉลี่ย 4.50 และที่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ การมีอุปกรณ์
ส านักงาน เชน่ คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น ที่มีความเพียงพอและเหมาะสม (ข้อ 19) ค่าเฉลี่ย 3.23 

ประเด็นค าถาม ระดับความพึงพอใจ  

 

 
S.D. 

 
ระดับ มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร      4.02 0.924 มาก 
๑5.ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่ท่านสังกัด 
มีการสื่อสารนโยบายที่ชัดเจน 

1,270 
(39.10) 

1,219 
(37.60) 

563 
(17.30) 

132 
(4.10) 

62 
(1.90) 

4.08 0.๙๔๕ มาก 

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

1,183 
(36.40) 

1,145 
(35.30) 

655 
(20.20) 

176 
(5.40) 

87 
(2.70) 

3.97 1.012 มาก 

ปัจจัยด้านผลประโยชน์และค่าตอบแทน      3.66 1.063 มาก 
๑7.เงินเดือนที่ท่านได้รับเมื่อเปรียบเทยีบกับ
ลักษณะงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่มีความเหมาะสม 

981 
(30.20) 

1,163 
(35.80) 

724 
(22.30) 

238 
(7.30( 

140 
(4.30) 

3.80 1.081 มาก 

18.สวัสดิการที่ท่านได้รับ เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าศึกษาของบุตร คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ า
ส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
กรณีประสบอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น  
มีความเหมาะสม 

836 
(25.80) 

971 
(29.90) 

780 
(24.00) 

358 
(11.00) 

301 
(9.30) 

3.52 1.242 มาก 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการท างาน      3.46 1.092 มาก 
19.อุปกรณ์ส านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บ
เอกสาร เป็นต้น มีความเพียงพอและเหมาะสม  

594 
(18.30) 

828 
(25.50) 

936 
(28.80) 

514 
(15.80) 

374 
(11.50) 

3.23 1.246 ปานกลาง 

20.อาคาร สถานที่ในการปฏิบัติงานมีความสะอาด
เรียบร้อยและไม่คับแคบ 

972 
(29.90) 

1,007 
(31.00) 

763 
(23.50) 

307 
(9.50) 

197 
(6.10) 

3.69 1.168 มาก 

ปัจจัยด้านการยอมรับในระบบประเมินผลและ
การแต่งต้ัง 

     3.65 1.077 มาก 

21. การพิจารณาเลื่อนระดับต าแหน่งของส่วน
ราชการท่านมีความเหมาะสม ชัดเจน 

811 
(25.00) 

1,102 
(33.90) 

864 
(26.60) 

280 
(8.60) 

186 
(5.80) 

3.64 1.120 มาก 

๒2.วิธีในการประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความชัดเจน  

879 
(27.10) 

1,070 
(33.00) 

844 
(26.00) 

265 
(8.20) 

188 
(5.80) 

3.67 1.128 มาก 

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนา
บุคลากร 

     3.46 1.099 มาก 

๒3. ท่านมีโอกาสในการขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นใน
สายอาชีพของท่าน   

631 
(19.40) 

858 
(26.40) 

938 
(28.90) 

396 
(12.20) 

423 
(13.00) 

3.27 1.270 มาก 

24.ท่านได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม ความรู้ทักษะ 
ที่สนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ 

838 
(25.80) 

1,055 
(32.50) 

894 
(27.50) 

303 
(9.30) 

156 
(4.80) 

3.65 1.104 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 
 

     4.02 0.683 มาก 
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ตารางที่ 3  จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากร
กรมป่าไม้ จ าแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงอันดับความพึงพอใจในการท างานจากมากไปหานอ้ย ได้ดังนี ้

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ปัจจัยที่เกีย่วขอ้งกบัการท างาน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1 ด้านภาพลักษณแ์ละชื่อเสียงองค์กร  4.48 0.652 มากที่สุด 

2 ด้านความมั่นคงในงาน  4.47 0.709 มากที่สุด 

3 ด้านความส าเร็จของงาน  4.37 0.695 มากที่สุด 

4 ด้านลักษณะงาน  4.35 0.732 มากที่สุด 

5 ด้านความสัมพันธ์กับเพือ่นร่วมงาน   4.23 0.804 มากที่สุด 

6 ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้า  4.16 0.943 มาก 

7 ด้านนโยบายและการบรหิาร  4.02 0.924 มาก 

8 ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน   3.99 0.901 มาก 

9 ด้านผลประโยชน์และค่าตอบแทน  3.66 1.063 มาก 

10 ด้านการยอมรับระบบประเมินผลและการแต่งตัง้   3.65 1.077 มาก 

11 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน   3.46 1.092 มาก 

12 ด้านการก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนาบุคลากร   3.46 1.099 มาก 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้ จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
หญิง ชาย 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร 4.43 มากที่สุด 4.51 มากที่สุด 
2. ด้านความมั่นคงในงาน 4.45 มากที่สุด 4.49 มากที่สุด

3. ด้านลักษณะงาน 4.29 มากที่สุด 4.39 มากที่สุด

4. ด้านความส าเร็จของงาน 4.35 มากที่สุด 4.40 มากที่สุด

5. ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 3.93 มาก 4.04 มากที่สุด 

6. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4.18 มาก 4.27 มากที่สุด

7. ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้า 4.10 มาก 4.22 มากที่สุด

8. ด้านนโยบายและการบริหาร 3.97 มาก 4.06 มาก

9. ด้านผลประโยชน์และค่าตอบแทน 3.62 มาก 3.69 มาก

10. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.36 ปานกลาง 3.54 มาก

11. ด้านการยอมรับระบบประเมินผลและการแต่งตั้ง 3.63 มาก 3.67 มาก

12. ด้านการก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนาบุคลากร 3.40 ปานกลาง 3.51 มาก

ความพึงพอใจโดยรวม 3.97 มาก 4.07 มาก 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้ จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน 
น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 25 ปี 

26 – 30 ปี 31 – 35 ปี 36 – 40 ปี 41 – 45 ปี 46 – 50 ปี 51 -55 ปี 56 ปีขึ้นไป 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร 4.34 มากที่สุด 4.39 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด 4.47 มากที่สุด 4.47 มากที่สุด 4.54 มากที่สุด 4.51 มากที่สุด 4.54 มากที่สุด 

2. ด้านความมั่นคงในงาน 4.25 มากที่สุด 4.26 มากที่สุด 4.38 มากที่สุด 4.39 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 4.56 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.63 มากที่สุด 

3. ด้านลักษณะงาน 4.10 มาก 4.19 มาก 4.27 มากที่สุด 4.31 มากที่สุด 4.34 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด 

4. ด้านความส าเร็จของงาน 4.04 มาก 4.27 มากที่สุด 4.34 มากที่สุด 4.37 มากที่สุด 4.36 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 

5. ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 3.93 มาก 3.85 มาก 3.83 มาก 3.88 มาก 3.97 มาก 4.08 มาก 4.11 4.14 

6. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4.15 มาก 4.24 มากที่สุด 4.21 มากที่สุด 4.20 มาก 4.16 มาก 4.31 มากที่สุด 4.31 มากที่สุด 4.24 มากที่สุด 

7. ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้า 4.17 มาก 4.13 มาก 4.08 มาก 4.12 มาก 4.12 มาก 4.22 มากที่สุด 4.25 มากที่สุด 4.23 มากที่สุด 

8. ด้านนโยบายและการบริหาร 4.00 มาก 3.99 มาก 3.97 มาก 3.92 มาก 4.01 มาก 4.01 มาก 4.11 มาก 4.10 มาก 

9. ด้านผลประโยชน์และค่าตอบแทน 3.50 มาก 3.52 มาก 3.51 มาก 3.52 มาก 3.53 มาก 3.72 มาก 3.84 มาก 3.95 มาก 

10. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.19 ปานกลาง 3.25 ปานกลาง 3.34 ปานกลาง 3.36 ปานกลาง 3.43 มาก 3.50 มาก 3.57 มาก 3.69 มาก 

11. ด้านการยอมรับระบบประเมินผล
และการแต่งตั้ง 

3.73 มาก 3.66 มาก 3.66 มาก 3.60 มาก 3.58 มาก 3.55 มาก 3.69 มาก 3.78 มาก 

12. ด้านการก้าวหน้าในอาชีพและการ
พัฒนาบุคลากร 

3.41 มาก 3.53 มาก 3.49 มาก 3.38 ปานกลาง 3.32 ปานกลาง 3.45 มาก 3.53 มาก 3.62 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 3.90 มาก 3.94 มาก 3.96 มาก 3.96 มาก 3.98 มาก 4.07 มาก 4.12 มาก 4.15 มาก 
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้ จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร 4.38 มากที่สุด 4.54 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 

2. ด้านความมั่นคงในงาน 4.57 มากที่สุด 4.66 มากที่สุด 4.41 มากที่สุด

3. ด้านลักษณะงาน 4.32 มากที่สุด 4.46 มากที่สุด 4.34 มากที่สุด

4. ด้านความส าเร็จของงาน 4.30 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.38 มากที่สุด

5. ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 3.81 มาก 4.23 มากที่สุด 4.01 มาก 

6. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4.18 มาก 4.30 มากที่สุด 4.23 มากที่สุด 

7. ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้า 4.04 มาก 4.31 มากที่สุด 4.18 มาก 

8. ด้านนโยบายและการบริหาร 3.87 มาก 4.19 มาก 4.05 มาก

9. ด้านผลประโยชน์และค่าตอบแทน 3.79 มาก 4.09 มาก 3.55 มาก

10. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.26 ปาน
กลาง 

3.77 มาก 3.47 มาก

11. ด้านการยอมรับระบบประเมินผลและ
การแต่งตั้ง 

3.43 มาก 3.87 มาก 3.69 มาก

12. ด้านการก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนา
บุคลากร 

3.41 มาก 3.84 มาก 3.41 มาก

ความพึงพอใจโดยรวม 3.95 มาก 4.23 มากที่สุด 4.02 มาก 
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ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้ จ าแนกตามหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร 4.42 มากที่สุด 4.52 มากที่สุด

2. ด้านความมั่นคงในงาน 4.44 มากที่สุด 4.49 มากที่สุด

3. ด้านลักษณะงาน 4.27 มากที่สุด 4.40 มากที่สุด

4. ด้านความส าเร็จของงาน 4.33 มากที่สุด 4.41 มากที่สุด

5. ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 4.00 มาก 3.99 มาก

6. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4.26 มากที่สุด 4.20 มาก

7. ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้า 4.13 มาก 4.19 มาก

8. ด้านนโยบายและการบริหาร 3.94 มาก 4.08 มาก

9. ด้านผลประโยชน์และค่าตอบแทน 3.70 มาก 3.63 มาก

10. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.50 มาก 3.43 มาก

11. ด้านการยอมรับระบบประเมินผลและการแต่งตั้ง 3.66 มาก 3.65 มาก

12. ด้านการก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนาบุคลากร 3.46 มาก 3.46 มาก

ความพึงพอใจโดยรวม 4.01 มาก 4.03 มาก 
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ตารางที่ 8 การเปรียบเทยีบความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้ จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร 4.52 มากที่สุด 4.46 มากที่สุด 4.36 มากที่สุด 4.12 มาก 

2. ด้านความมั่นคงในงาน 4.51 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 447 มากที่สุด 4.37 มากที่สุด

3. ด้านลักษณะงาน 4.42 มากที่สุด 4.31 มากที่สุด 4.26 มากที่สุด 4.31 มากที่สุด

4. ด้านความส าเร็จของงาน 4.44 มากที่สุด 4.34 มากที่สุด 4.25 มากที่สุด 4.37 มากที่สุด

5. ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 4.17 มาก 3.89 มาก 3.72 มาก 4.00 มาก 

6. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4.32 มากที่สุด 4.17 มาก 4.11 มาก 4.18 มาก

7. ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้า 4.28 มากที่สุด 4.10 มาก 3.98 มาก 4.00 มาก

8. ด้านนโยบายและการบริหาร 4.17 มาก 3.94 มาก 3.77 มาก 3.87 มาก

9. ด้านผลประโยชน์และค่าตอบแทน 3.76 มาก 3.57 มาก 3.68 มาก 4.00 มาก

10. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.69 มาก 3.33 ปานกลาง 3.10 ปานกลาง 4.06 มาก

11. ด้านการยอมรับระบบประเมินผล
และการแต่งตั้ง 

3.85 มาก 3.56 มาก 3.28 ปานกลาง 3.50 มาก

12. ด้านการก้าวหน้าในอาชีพและการ
พัฒนาบุคลากร 

3.66 มาก 3.34 ปานกลาง 3.21 ปานกลาง 3.62 มาก

ความพึงพอใจโดยรวม 4.15 มาก 3.95 มาก 3.85 มาก 4.03 มาก 



๑๕ 

ตารางที่ 9 ระดับความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้ จ าแนกตามอายุราชการ 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
ต่ ากว่า 5 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 15-19 ปี 20 ปีขึ้นไป 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร 4.39 มากที่สุด 4.41 มากที่สุด 4.46 มากที่สุด 4.54 มากที่สุด 4.51 มากที่สุด

2. ด้านความมั่นคงในงาน 4.35 มากที่สุด 4.35 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด 4.51 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด

3. ด้านลักษณะงาน 4.20 มาก 4.27 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด

4. ด้านความส าเร็จของงาน 4.27 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 4.35 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด

5. ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 3.88 มาก 3.79 มาก 3.90 มาก 4.12 มาก 4.09 มาก 

6. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4.22 มากที่สุด 4.18 มาก 4.18 มาก 4.26 มากที่สุด 4.25 มากที่สุด 

7. ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้า 4.15 มาก 4.05 มาก 4.06 มาก 4.24 มากที่สุด 4.21 มากที่สุด 

8. ด้านนโยบายและการบริหาร 3.99 มาก 3.91 มาก 3.99 มาก 4.07 มาก 4.06 มาก 

9. ด้านผลประโยชน์และค่าตอบแทน 3.53 มาก 3.52 มาก 3.55 มาก 3.61 มาก 3.89 มาก 

10. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.32 ปานกลาง 3.29 ปานกลาง 3.42 มาก 3.55 มาก 3.57 มาก 

11. ด้านการยอมรับระบบประเมินผลและ   การ
แต่งตั้ง 

3.70 มาก 3.57 มาก 3.56 มาก 3.72 มาก 3.69 มาก 

12. ด้านการก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนา
บุคลากร 

3.52 มาก 3.34 ปานกลาง 3.32 ปานกลาง 3.45 มาก 3.54 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 3.96 มาก 3.92 มาก 3.96 มาก 4.08 มาก 4.10 มาก 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้รายข้อ และโดยรวม  
ตารางที่ 10 จ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมผูกพันของบุคลำกรกรมป่ำไม้ จ ำแนกเป็นรำยข้อ 

จากตารางที่ 10 แสดงข้อมูลควำมผูกพันของบุคลำกรกรมป่ำไม้โดยรวม อยู่ในระดับผูกพันมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 
4.43 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำบุคลำกรกรมป่ำไม้มีควำมผูกพันในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มที่ เต็มก ำลัง 
เพื่อให้ระบบรำชกำรมีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น (ข้อ 5) อยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.63 รองลงมำ คือ 
ควำมผูกพันในกำรพยำยำมปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ระบบรำชกำรมีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น (ข้อ 6) 
ค่ำเฉลี่ย 4.61 และมีควำมผูกพันน้อยที่สุด คือ เมื่อกล่ำวถึงระบบรำชกำรในแง่บวกอย่ำงสม่ ำเสมอ (ข้อ 1) 
ค่ำเฉลี่ย 4.18 โดยเรียงล ำดับควำมผูกพันจำกมำกไปหำน้อย ได้ดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นค ำถำม ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
1 ท่ำนพยำยำมปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ระบบ 

รำชกำรมีผลกำรด ำเนินงำนทีดีขึ้น 
4.63 มำกที่สุด 

2 ท่ำนท ำงำนอย่ำงเต็มที่ เต็มก ำลัง เพื่อให้ระบบรำชกำรมี 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 

4.61 มำกที่สุด 

3 ท่ำนตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงให้ระบบรำชกำร 
เป็นระบบที่ยั่งยืน 

4.52 มำกที่สุด 

4 ท่ำนยินดีที่จะอยู่ในระบบรำชกำรจนเกษียณ 4.41 มำกที่สุด 
5 ท่ำนพร้อมที่จะแก้ไขข่ำวในด้ำนลบของระบบรำชกำรที่เกิดขึ้น 4.25 มำกที่สุด 
6 ท่ำนกล่ำวถึงระบบรำชกำรในแง่ลบอย่ำงสม่ ำเสมอ 4.18 มำก 

ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

S.D. ระดับ มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ท่ำนกล่ำวถึงระบบรำชกำรในแง่บวก
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

1,352 
(41.70)         

1,240 
(38.20) 

570 
(17.60) 

60 
(1.80) 

24 
(0.70) 

4.18 0.837 มาก 

2. ท่ำนพร้อมที่จะแก้ไขข่ำวในด้ำนลบ
ของระบบรำชกำรที่เกิดขึ้น 

1,491 
(45.90) 

1,180 
(36.4) 

500 
(15.40) 

59 
(1.80) 

16 
(0.50) 

4.25 0.816 มากท่ีสุด 

3. ท่ำนยินดีที่จะอยู่ในระบบรำชกำรจน
เกษียณ 

2,012 
(62.00) 

695 
(21.40) 

432 
(13.30) 

56 
(1.70) 

51 
(1.60) 

4.41 0.894 มากท่ีสุด 

4. ท่ำนตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วน
หนึ่งในกำรสร้ำงให้ระบบรำชกำรเป็น
ระบบที่ยั่งยืน 

2,075 
(63.90) 

861 
(26.50) 

259 
(8.00) 

39 
(1.20) 

12 
(0.40) 

4.52 0.725 มากท่ีสุด 

5. ท่ำนท ำงำนอย่ำงเต็มท่ี เต็มก ำลัง
เพื่อให้ระบบรำชกำรมีผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 

2,281 
(70.30) 

783 
(24.10) 

148 
(4.60) 

24 
(0.70) 

10 
(0.30) 

4.63 0.636 มากท่ีสุด 

6. ท่ำนพยำยำมปรับปรุงกำรท ำงำน
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ระบบรำชกำรมีผล
กำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 

2,203 
(67.90) 

852 
(26.20) 

160 
(4.90) 

20 
(0.60) 

11 
(0.30) 

4.61 0.644 มากท่ีสุด 

ความผูกพันโดยรวม 4.43 0.617 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 10 กำรเปรียบเทียบควำมผูกพันของบุคลำกรกรมป่ำไม้ จ ำแนกเพศ 

ประเดน็ค าถาม 
หญงิ ชาย 

ค่าเฉลีย่ ระดับ ค่าเฉลีย่ ระดับ 
1. ท่ำนกล่ำวถึงระบบรำชกำรในแง่บวกอย่ำงสม่ ำเสมอ 4.11 มำก 4.24 มำกที่สุด

2. ท่ำนพร้อมทีจ่ะแก้ไขข่ำวในด้ำนลบของระบบรำชกำร
ที่เกิดขึ้น 

4.17 มำก 4.32 มำกที่สุด

3. ท่ำนยินดีที่จะอยู่ในระบบรำชกำรจนเกษียณ 4.32 มำกที่สุด 4.48 มำกที่สุด

4.ท่ำนตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงให้
ระบบรำชกำรเป็นระบบที่ยัง่ยืน 

4.44 มำกที่สุด 4.60 มำกที่สุด

5.ท่ำนท ำงำนอย่ำงเต็มที่ เต็มก ำลัง เพื่อให้ระบบ
รำชกำรมีผลกำรด ำเนินงำนที่ดขีึ้น 

4.59 มำกที่สุด 4.67 มำกที่สุด

6.ท่ำนพยำยำมปรับปรงุกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องเพือ่ให้
ระบบรำชกำรมผีลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 

4.57 มำกที่สุด 4.64 มำกที่สุด

ความผูกพันโดยรวม 4.36 มากที่สุด 4.49 มากที่สุด 



ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้ จ าแนกตามอาย ุ
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ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน 
น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 25 ปี 

26 – 30 ปี 31 – 35 ปี 36 – 40 ปี 41 – 45 ปี 46 – 50 ปี 51 -55ปี 56 ปีขึ้นไป 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1.ท่านกล่าวถึงระบบราชการในแง่บวก
อย่างสม่ าเสมอ 

3.95 มาก 4.00 มาก 4.09 มาก 4.16 มาก 4.18 มาก 4.24 มากที่สุด 4.28 มากที่สุด 4.26 มากที่สุด 

2. ท่านพร้อมที่จะแก้ไขข่าวในด้านลบ
ของระบบราชการที่เกิดขึ้น 

3.95 มาก 4.02 มาก 4.14 มาก 4.26 มากที่สุด 4.23 มากที่สุด 4.31 มากที่สุด 4.38 มากที่สุด 4.37 มากที่สุด 

3. ท่านยินดีที่จะอยู่ในระบบราชการจน
เกษียณ 

3.89 มาก 4.05 มาก 4.14 มาก 4.36 มากที่สุด 4.45 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด 4.57 มากที่สุด 4.63 มากที่สุด 

4.ท่านตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างให้ระบบราชการเป็นระบบที่
ยั่งยืน 

4.11 มาก 4.32 มากที่สุด 4.41 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.55 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.62 มากที่สุด 4.63 มากที่สุด 

5.ท่านท างานอย่างเต็มที่ เต็มก าลัง 
เพื่อให้ระบบราชการมีผลการด าเนินงาน
ที่ดีขึ้น 

4.34 มากที่สุด 4.56 มากที่สุด 4.54 มากที่สุด 4.61 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 4.69 มากที่สุด 4.68 มากที่สุด 4.69 มากที่สุด 

6.ท่านพยายามปรับปรุงการท างาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบราชการมีผล
การด าเนินงานที่ดีขึ้น 

4.48 มากที่สุด 4.55 มากที่สุด 4.59 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.64 มากที่สุด 4.64 มากที่สุด 4.66 มากที่สุด 

ความผูกพันโดยรวม 4.11 มาก 4.24 มากที่สุด 4.31 มากที่สุด 4.41 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 4.48 มากที่สุด 4.52 มากที่สุด 4.54 มากที่สุด 
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ตารางที่ 13 กำรเปรียบเทียบควำมผูกพันของบุคลำกรกรมป่ำไม้ จ ำแนกตำมประเภทต ำแหน่ง 

ตารางที่ 14 กำรเปรียบเทียบควำมผูกพันของบุคลำกรกรมป่ำไม้ จ ำแนกตำมหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน 

 
 

ประเดน็ค าถาม 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนกังานราชการ 

ค่าเฉลีย่ ระดับ ค่าเฉลีย่ ระดับ ค่าเฉลีย่ ระดับ 
1. ท่ำนกล่ำวถึงระบบรำชกำรในแง่บวกอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

4.07 มำก 4.31 มำกที่สุด 4.20 มำก 

2. ท่ำนพร้อมทีจ่ะแก้ไขข่ำวในด้ำนลบของ
ระบบรำชกำรที่เกิดขึ้น 

4.18 มำก 4.32 มำกที่สุด 4.27 มำกที่สุด 

3. ท่ำนยินดีที่จะอยู่ในระบบรำชกำรจน
เกษียณ 

4.20 มำก 4.66 มำกที่สุด 4.43 มำกที่สุด 

4.ท่ำนตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำร
สร้ำงให้ระบบรำชกำรเป็นระบบที่ยั่งยืน 

4.50 มำกที่สุด 4.62 มำกที่สุด 4.52 มำกที่สุด 

5.ท่ำนท ำงำนอย่ำงเต็มที่ เต็มก ำลัง เพื่อให้
ระบบรำชกำรมผีลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 

4.64 มำกที่สุด 4.69 มำกที่สุด 4.62 มำกที่สุด 

6.ท่ำนพยำยำมปรับปรงุกำรท ำงำนอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อใหร้ะบบรำชกำรมีผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 

4.62 มำกที่สุด 4.64 มำกที่สุด 4.60 มำกที่สุด 

ความผูกพันโดยรวม 
 

4.36 มากที่สุด 4.54 มากที่สุด 4.43 มำกที่สุด 

ประเดน็ค าถาม 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

ค่าเฉลีย่ ระดับ ค่าเฉลีย่ ระดับ 
1. ท่ำนกล่ำวถึงระบบรำชกำรในแง่บวกอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

4.13 มำก 4.22 มำกที่สุด 

2. ท่ำนพร้อมทีจ่ะแก้ไขข่ำวในด้ำนลบของ
ระบบรำชกำรที่เกิดขึ้น 

4.18 มำก 4.31 มำกที่สุด 

3. ท่ำนยินดีที่จะอยู่ในระบบรำชกำรจน
เกษียณ 

4.31 มำกที่สุด 4.47 มำกที่สุด 

4.ท่ำนตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำร
สร้ำงให้ระบบรำชกำรเป็นระบบที่ยั่งยืน 

4.44 มำกที่สุด 4.58 มำกที่สุด 

5.ท่ำนท ำงำนอย่ำงเต็มที่ เต็มก ำลัง เพื่อให้
ระบบรำชกำรมผีลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 

4.57 มำกที่สุด 4.68 มำกที่สุด 

6.ท่ำนพยำยำมปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อใหร้ะบบรำชกำรมผีลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 

4.57 มำกที่สุด 4.63 มำกที่สุด 

ความผูกพันโดยรวม 
 

4.36 มำกที่สุด 4.48 มำกที่สุด 
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ตารางที่ 15 กำรเปรียบเทียบควำมผูกพันของบุคลำกรกรมป่ำไม้ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ  

ตารางที่ 16 กำรเปรียบเทียบควำมผูกพันของบุคลำกรกรมป่ำไม้ จ ำแนกตำมอำยุรำชกำร 

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

1. ท่ำนกล่ำวถึงระบบรำชกำรในแง่บวก
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

4.29 มากที่สดุ 4.13 มำก 4.00 มำก 4.00 มำก 

2. ท่ำนพร้อมที่จะแก้ไขข่ำวในด้ำนลบ
ของระบบรำชกำรที่เกิดขึ้น 

4.35 มากที่สดุ 4.20 มาก 4.14 มำก 4.13 มำก 

3. ท่ำนยินดีที่จะอยู่ในระบบรำชกำรจน
เกษียณ 

4.59 มากที่สดุ 4.33 มากที่สดุ 4.03 มำก 4.13 มำก 

4.ท่ำนตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรสร้ำงให้ระบบรำชกำรเป็นระบบ
ที่ยั่งยืน 

4.59 มากที่สดุ 4.49 มากที่สดุ 4.44 มากที่สดุ 4.25 มากที่สดุ 

5.ท่ำนท ำงำนอย่ำงเต็มท่ี เต็มก ำลัง 
เพื่อให้ระบบรำชกำรมีผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 

4.64 มากที่สดุ 4.63 มากที่สดุ 4.62 มากที่สดุ 4.63 มากที่สดุ 

6.ท่ำนพยำยำมปรับปรุงกำรท ำงำน
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ระบบรำชกำรมีผล
กำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 

4.62 มากที่สดุ 4.59 มากที่สดุ 4.60 มากที่สดุ 4.75 มากที่สดุ 

ความผูกพันโดยรวม 
 

4.51 มากที่สดุ 4.39 มากที่สดุ 4.30 มากที่สดุ 4.31 มากที่สดุ 

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ 
การท างาน 

น้อยกว่า 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. ท่ำนกล่ำวถึงระบบรำชกำร
ในแง่บวกอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4.06 มำก 4.08 มำก 4.18 มำก 4.27 มำกที่สุด 4.23 มำกที่สุด 

2. ท่ำนพร้อมที่จะแก้ไขข่ำวใน
ด้ำนลบของระบบรำชกำรที่
เกิดขึ้น 

4.09 มำก 4.14 มำก 4.27 มำกที่สุด 4.35 มำกที่สุด 4.32 มำกที่สุด 

3. ท่ำนยินดีที่จะอยู่ในระบบ
รำชกำรจนเกษียณ 

4.17 มำก 4.19 มำก 4.36 มำกที่สุด 4.57 มำกที่สุด 4.54 มำกที่สุด 

4.ท่ำนตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงให้
ระบบรำชกำรเป็นระบบที่
ยั่งยืน 

4.36 มำกที่สุด 4.42 มำกที่สุด 4.51 มำกที่สุด 4.61 มำกที่สุด 4.61 มำกที่สุด 

5.ท่ำนท ำงำนอย่ำงเต็มที่ เต็ม
ก ำลัง เพื่อให้ระบบรำชกำรมี
ผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 

4.54 มำกที่สุด 4.54 มำกที่สุด 4.62 มำกที่สุด 4.67 มำกที่สุด 4.47 มำกที่สุด 

6.ท่ำนพยำยำมปรับปรุงกำร
ท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้
ระบบรำชกำรมีผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 

4.56 มำกที่สุด 4.55 มำกที่สุด 4.59 มำกที่สุด 4.62 มำกที่สุด 4.65 มำกที่สุด 

ความผูกพันโดยรวม 
 

4.29 มากท่ีสุด 4.32 มากท่ีสุด 4.42 มากท่ีสุด 4.51 มากท่ีสุด 4.50 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 17 ค่ำเฉลี่ย จ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนและควำมผูกพันของบุคลำกรกรมปำ่ไม ้
      ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยรวม 

 

ผลการวิเคราะห ์
 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับ 

1. ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของบุคลำกร 4.02 80.40 มำก 
2. ควำมผูกพนัของบุคลำกร 4.43 88.60 มำกที่สุด 

โดยรวม 4.11 82.20 มาก 
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สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
  การประเมินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการท างานและความ
ผูกพันของบุคลากรที่ มีต่อองค์กรในการท างาน  และเพื่ อรวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
จากผลการส ารวจมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสรุปผลดังนี ้

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการส ารวจ ข้อมูลส่วนบุคลากรของผู้ตอบแบบส ารวจ ได้แก่ เพศ อายุตัว สถานภาพ

การท างาน หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษาสูงสุด และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมป่าไม้ 
จ านวน 3,246 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 21.90 ลูกจ้างประจ า คิดเป็นร้อยละ 
10.40 และพนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 67.70 เป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.80 
เป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 59.20 
  ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบส ารวจอยู่ในช่วงอายุ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.20 อายุ 
26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.70 อายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.60 อายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.30 
อายุ 41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.20 อายุ 46-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.30 อายุ 51-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 
17.40 และ อายุ 56 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 15.10 โดยผู้ตอบแบบส ารวจ มีระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 40.30 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.00 ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 8.50 
และมีระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.20 โดยที่ผู้ตอบแบบส ารวจมากที่สุด เป็นบุคลากรที่มีระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานในกรมป่าไม้ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปมากที่สุด จ านวน 960 คน คิดเป็นร้อยละ 29.60 (ตารางที่ 1) 

  ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้  
  ข้อมูลความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมป่าไม้โดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.02 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรกรมป่าไม้มีความพึงพอใจในความภาคภูมิใจ 
ในการเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการที่สังกัดอยู่  (ข้อ 2) อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมา คือ 
ความภาคภูมิใจของงานที่ท่านรับผิดชอบอยู ่(ข้อ 5) ค่าเฉลี่ย 4.50 และที่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ การมีอุปกรณ์
ส านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น ที่มีความเพียงพอและเหมาะสม (ข้อ 19) ค่าเฉลี่ย 3.23 
(ตารางที่ 2)  

  ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้  
  ข้อมูลความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้โดยรวม อยู่ในระดับผูกพันมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.43 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากรกรมป่าไม้มีความผูกพันในการท างานอย่างเต็มที่ เต็มก าลัง เพื่อให้
ระบบราชการมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น (ข้อ 5) อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63 รองลงมา คือ ความผูกพัน 
ในการพยายามปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบราชการมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น  (ข้อ 6) 
ค่าเฉลี่ย 4.61 และมีความผูกพันน้อยที่สุด คือ เมื่อกล่าวถึงระบบราชการในแง่บวกอย่างสม่ าเสมอ (ข้อ 1) 
ค่าเฉลี่ย 4.18 (ตารางที่ 10) 
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  ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นค ำถำมปลำยเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบส ำรวจแสดงควำมคิดเห็น ดังนี้ 
  ท่านต้องการหรือคาดหวังให้กรมป่าไม้มีการปรับเปลี่ยน หรือ พัฒนาต่อไปในอนาคต 
  โดยข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร ได้แสดงควำมคิดเห็นที่ต้องกำรให้ 
กรมป่ำไม้มีกำรปรับเปลี่ยน หรือ พัฒนำต่อไปในอนำคต ซึ่งแยกเป็นประเด็นที่ส ำคัญ ดังนี ้
1) ด้านภาพลักษณแ์ละชื่อเสียงองค์กร  
  1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม / หลักธรรมาภิบาล 

- ระบบกำรท ำงำนของกรมป่ำไม้ยังมีควำมล้ำหลัง ยังไม่มีประสิทธิภำพเมื่อเทียบเท่ำกับกรมอื่น 
ต้องกำรให้ปรับปรุงระบบกำรท ำงำนให้ดีขึ้น และมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

- ควรด ำเนินกำรเรื่องควำมโปร่งใส เรื่องกำรเอำเปรียบผู้ใต้บังคับบัญชำ วิสัยทัศน์และวิธีคิด
ของผู้บริหำรสูงสุด 

- ควรรับฟังจำกเสียงบุคคลภำยนอก แล้วน ำมำปรับปรุงระบบกำรท ำงำน และสร้ำงจิตส ำนึกรับใช้บริกำร 
ประชำชน 

- ระบบข้ำรำชกำรที่ดีควรเน้นระบบคุณธรรม 
- ต้องกำรให้กรมป่ำไม้ได้พัฒนำต่อไปจำกประสบกำรณ์ที่ท ำจะได้มีประสิทธิภำพที่ดีกว่ำ

ขอขอบคุณมำกครับที่ได้มำท ำงำนกรมป่ำไม ้
- คำดหวังว่ำกรมป่ำไม้จะเป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติภำรกิจในหน้ำที่เป็นที่ยอมรบัและศรัทธำของสังคม 
- เป็นที่ยอมรับและกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมที่เป็นมิตร 
- ระบบกำรท ำงำนมีแต่กำรทุจริต คอรัปชั่น ไม่โปร่งใส งบประมำนในกำรบริหำรจัดกำรน้อย 

ค่ำตอบแทนบำงส่วนถูกผู้บังคับบัญชำหักไป ได้ไม่ครบ 
- ต้องกำรให้หน่วยงำนหรือระดับผู้บริหำรมีควำมเป็นธรรมไม่ล ำเอียง 
- ต้องกำรให้กรมป่ำไม้มีกำรติดต่อประสำนงำนในกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยของกรมป่ำไม้

ให้กับประชำชนโดยเฉพำะกับเยำวชนและนักเรียนนักศึกษำให้มีจิตส ำนึกในกำรรักษำป่ำไม้รักต้นไม้โดยจัดให้มี
กิจกรรมร่วมกับเยำวชนนักเรียนนักศึกษำรู้จักรักต้นไม้กำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ให้ถูกต้องเหมำะสมและยั่งยืน 
  - เป็นหน่วยงำนที่มีควำมโปร่งใส ลดกำรคอรัปชั่น เลือกสรรผู้บริหำรคนดีมีฝีมือเป็น
นักพัฒนำมำท ำงำน 
  - มีควำมยุติธรรม 

- ต้องกำรให้มีโครงกำรที่เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ ให้กับเด็กๆ และมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
  - ไม่มีกำรวิ่งเต้นซื้อขำยต ำแหน่ง 

- กำรสร้ำงใหม้ีส่วนร่วม มีคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  
- บริหำรงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
- กำรเลื่อนต ำแหน่งควรจะมีควำมยุติธรรม 
- เป็นองค์กรส่วนรำชกำร ที่ควรค ำนึงถึงกำรบริหำรรำชกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล ทั้งกำร

เลื่อนขั้น กำรแต่งตั้งโยกย้ำย หรือกำรบริหำรงำนต่ำงๆ 
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2) ด้านความมั่นคงในงาน 
- ควรบรรจุให้เป็นลูกจ้ำงประจ ำ 
- ขอควำมมั่นคงในต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรด้วยนะคะ 
- ต้องกำรเป็นลูกจ้ำงประจ ำ 
- พิจำรณำควำมมั่นคงในอำชีพพนักงำนรำชกำรให้มีควำมมั่นคงมำกขึ้น อำจจะท ำสัญญำจ้ำง 

ตลอดชีพ หลังจำกที่ท ำสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำรกับกรมป่ำไม้มำแล้วเกิน 10 ปี  
- เปลี่ยนจำกพนักงำนรำชกำรเป็นข้ำรำชกำร 
- ปรับพนกังำนรำชกำรให้เป็นลูกจ้ำงประจ ำ 
- ต้องกำรให้ปรับเปลี่ยนพนักงำนรำชกำรท ำงำนมำแล้วที่กรมป่ำไม้เกิน 10 ปี ให้ปรับเป็น

ข้ำรำชกำรโดยอัตโนมัต ิ
- เพิ่มควำมมั่นคงให้กับพนักงำนรำชกำร มีสวัสดิกำรเทียบเท่ำกับข้ำรำชกำรในด้ำน 

กำรศึกษำบุตร ค่ำรักษำพยำบำล และอื่นๆ ที่สำมำรถเบิกได้ 
- ต้องกำรให้กรมป่ำไม้ปรับเปลี่ยนพนักงำนรำชกำรบรรจุให้เป็นลูกจ้ำงประจ ำเพื่อให้เป็นขวัญ

และก ำลังใจในกำรท ำงำน 

3) ด้านลักษณะงาน 
- น ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เต็มที่ เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19  

ในปัจจุบัน ชี้ให้เห็นได้ว่ำเจ้ำหน้ำที่สำมำรถท ำงำนที่บ้ำนได้ เกิน 90% จึงพัฒนำระบบรองรับ อีกระยะหนึ่ง คง
ท ำให้ WFH ได้สมบูรณ์แบบ 

- กำรน ำเทคโนโลยี มำหยุดกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำโดยเร็ว 
- กำรเพิ่มจ ำนวนข้ำรำชกำร เพื่อลดปริมำณงำนต่อคน กำรท ำงำนจะได้มีประสิทธิภำพ

เพิ่มขึ้น เนื่องจำกภำระงำนของข้ำรำชกำรแต่ละบุคคลค่อนข้ำงมำก 
- งำนเยอะ คนน้อย ผู้ปฏิบัติงำนไม่เพียงพอ งบประมำณสนับสนุนไม่เพียงพอ 
- ปริมำณงำนควรเหมำะสมกับก ำลังคน 
- ต้องกำรให้เพิ่มจ ำนวนบุคลำกรในพื้นที่ ภำคสนำมเพิ่มขึ้น เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรบุกรุกและ

ท ำลำยป่ำไม้เพิ่มมำกขึ้น กำรออกตรวจปรำบปรำมจึงไม่ทั่วถึง 

4) ด้านความส าเร็จของงาน 
- กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีกำรท ำงำนที่มีมำตรฐำนมำกขึ้น 
- ต้องกำรให้พิจำรณำปรับต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรมำทดแทนข้ำรำชกำรที่เกษียณไป เพื่อ 

กำรท ำงำนที่สัมฤทธิ์ผล 
- กำรสนับสนุนอัตรำก ำลังอย่ำงต่อเนื่องให้ทุกหน่วยงำนให้สอดคล้องเหมำะสมตำมภำรกิจ 
- ต้องกำรให้ปรับเปลี่ยนเรื่องกำรท ำงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน เช่นควำมรับผิดชอบ 

ในกำรท ำงำน  
- ต้องกำรให้เพิ่มบุคคลำกรให้มีควำมเพียงพอต่องำนที่เพิ่มมำกขึ้น 
- ต้องกำรให้ทุกท ำงำนในหน้ำที่ของตนเองให้เต็มก ำลังควำมสำมำรถเพื่อองค์กรของเรำที่  

ตั้งมำได้ 125 ปี ให้ยืนยงต่อไปถึงแม้งำนส่วนใหญ่จะเป็นงำนที่ห้ำมส่วนงำนที่ให้ก็ต้องรอคอยผลตอบแทน  
ในระยะยำว ก็จะรักและสู้ต่อไป เพื่อกรมป่ำไม้ ที่รักของเรำ 
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- ควรมีบุคลำกรให้เพียงพอกับปริมำณงำน ที่นี่บุคลำกรน้อยมำกๆ ต้องใช้พนักงำนจ้ำงเหมำ
บริกำรในกำรปฏิบัติงำน จึงต้องกำรให้เพิ่มอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่พนักงำนรำชกำรให้มำกขึ้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

- ต้องกำรให้เพิ่มเจ้ำหน้ำที่ดับไฟป่ำ (เหยี่ยวไฟ) 
- อัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่มีจ ำนวนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ไม่สอดคล้องกับ 

ปริมำณงำนที่เพ่ิมมำกขึ้น ขอได้โปรดพิจำรณำแก้ไขปัญหำในเรื่องนี้ด้วยครับ 
- เพิ่มสมรรถนะเจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมรอบรู้ สำมำรถปฏิบัติร่วมกับทุกภำคมีเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
- ควรปรับปรุงระบบรำชกำรให้มีควำมทันสมัยลดใช้กระดำษ ลดใช้เครื่องไม้เครื่องมือ เน้น

ระบบยอมรับในระบบดิจิทัลมำกขึ้น 

5) ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน   
- ต้องกำรให้พนักงำนรำชกำรมีสิทธิ์เท่ำกับลูกจ้ำงประจ ำ 

 - “ขวัญ/ก ำลังใจคือหัวใจของกำรท ำงำน” ค ำพูดที่แสนไพเรำะก็สำมำรถท ำให้คนยอม
เสียสละ ทุ่มเทให้กับงำนได้เช่นกัน ไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้ใต้บังคับบัญชำตัวเอง ไม่เห็นแก่ตัว มีควำมยุติธรรมกับ
ลูกน้องโดยเท่ำเทียมกัน มีควำมสัมพันธ์ที่ดี เป็นกันเองกับลูกน้องทุกคน (ในหน่วยงำน) ท ำงำนตำมหลัก 
ธรรมมำภิบำล อย่ำงนี้ได้เลยชีวิตลูกน้องในหน่วยงำน ยอมให้เลย ควรให้ควำมส ำคัญแก่บุคคลที่ตั้งใจท ำงำน
มำกกว่ำบุคคลที่คอยแต่เสนอหน้ำ 

- ต้องกำรให้มีกำรเกลี่ยพนักงำนรำชกำรให้สำมำรถกลับไปปฏิบัติงำนที่ภูมิล ำเนำตัวเองได้ 
- ต้องกำรให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนกำรช่วยเหลือควำมมั่นคงให้ชีวิต เพรำะไม่เคยมีกำร

เปลี่ยนแปลงเลย 
- ควรปรับปรุงใส่ใจในระบบกำรบริกำรด้ำนสุขภำพและควำมเป็นอยู่ของผู้น้อยด้วย 
- ต้องกำรให้ทำงส ำนักหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอเกี่ยวกับกำรย้ำยกลับภูมิล ำเนำของพนักงำนรำชกำร 

6) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
  - ไม่มีข้อมูล - 
7) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

- ขอให้ผู้บริหำรระดับสูงสุดมำตรวจสอบกำรบริหำรงำนของส่วนภูมิภำค 
- ตั้งแต่ท ำงำนมำจนใกล้เกษียณเพิ่งเห็นระดับหัวหน้ำให้ควำมส ำคัญพนักงำนรำชกำรมำกกว่ำ

ลูกจ้ำงประจ ำ ท ำให้เกิดกำรเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนกำรท ำงำนเป็นอย่ำงมำก 
- ผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนควรมีควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำน สปิริตในกำรท ำงำน ควำม

เหมำะสมในกำรลำหยุด, กำรเข้ำท ำงำนช่วง WFH เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด ซึ่งท ำให้มีผลกระทบต่อกำร
ท ำงำน งำนล่ำช้ำ งำนสะดุดเพรำะต้องรอลำยเซ็นจำกผู้บังคับบัญชำ 

- บุคลำกรในหน่วยงำนบำงท่ำนได้เปรียบมำกเกินไปในช่วง WFH จำกสถำนกำรณ์โควิด-19 
ท ำให้ไม่มีควำมรับผิดชอบงำนในหน้ำที่ แต่ได้เงินเดือนเต็มอัตรำจ้ำง ซึ่งท ำให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำต่อบุคลำกร
ท่ำนอื่นที่รับผิดชอบงำนในหน้ำที ่

- ต้องกำรให้ผู้บริหำรระดับสูงในกรมป่ำไม้ให้ควำมส ำคัญกับเจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้น้อยได้มีโอกำส
เจริญก้ำวหน้ำบ้ำง 

- ต้องกำรให้มีกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้บังคับบัญชำของแต่ละส่วนบ้ำง เนื่องจำก 
หัวหน้ำบำงท่ำนไม่มีควำมสำมำรถแม้แต่กำรร่ำงหนังสือรำชกำรเลย 



 

26 

 

- ควรปรับเปลี่ยน/คัดเลือกผู้บังคับบัญชำที่มีควำมสำมำรถและมีใจพัฒนำงำน เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรมำกกว่ำส่วนตนและพวกพ้อง พัฒนำเจ้ำหน้ำที่ในด้ำนต่ำงๆอย่ำงสม่ ำเสมอ ควรเพิ่ม
สวัสดิกำรให้ผู้ปฏิบัติงำนส่วนกลำงให้มำกขึ้น เนื่องจำกมีค่ำครองชีพสูงและเสี่ยงต่อโรคอุบัติใหม่ 

8) ด้านนโยบายและการบริหาร  
- กำรสร้ำงระบบกำรจัดกำรและกำรบริหำรคน และเวลำ ให้เหมำะสมกับกำรท ำงำน คือเรื่อง

จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง สิ่งต่อไปที่ควรท ำ คือกำรวำงเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศให้เหมำะสมกับยุคสมัย และกำร
ปรับเปลี่ยนให้ทั้งผู้น ำ และผู้ตำม สมำมำรถและเปลี่ยนควำมคิดร่วมกันได้ สิ่งเหล่ำน้ีจะสร้ำงควำมยั่งยืนและท ำ
ให้กรมป่ำไม้สำมำรถพัฒนำขึ้นไปได้มำกกว่ำนี้ 

- ต้องปรับปรุงระเบียบบำงอย่ำงให้สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อสะดวกในกำรบริกำรประชำชน 
กำรพัฒนำระบบงำนที่ทันยุคสมัย จ ำเป็นต้องได้รับงบประมำณที่เหมำะสม  

- กลุ่มงำนคุ้มครองมีควำมขำดแคลน ในด้ำนงบประมำณกำรด ำเนินกำรในกำรเสริมสร้ำง 
คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงกำรวัสดุครุภัณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน อีกทั้ งกรมป่ำไม้และผู้บริหำรไม่ค่อยให้
ควำมส ำคัญกับหน่วยงำนทั้งที่งำนด้ำนคุณธรรมจริยธรรมเป็นงำนที่ส ำคัญและเป็นก ำลังขับเคลื่อนกรมป่ำไม้ 
ไม่แพ้หน่วยงำนอ่ืนๆ 

- ต้องกำรให้แนวทำงของระเบียบใหม่ๆที่ออกมำมีควำมชัดเจนในกำรน ำไปปฏิบัติจริง  
- เรื่องงบประมำณควรจัดสรรให้ครบและเหมำะสมทุกส่วนทุกฝ่ำยงำน เพื่อให้เพียงพอต่อ

กำรปฏิบัติหน้ำที่  
- ต้องกำรให้มีกำรจัดอบรมควำมรู้ให้แก่ พนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้เกิดควำม

เชี่ยวชำญในต ำแหน่งงำนนั้น ๆ 
- ระบบกำรท ำงำนของกรมป่ำไม้ยังมีควำมล้ำหลัง ยังไม่มีประสิทธิภำพเมื่อเทียบเท่ำกับกรมอื่น 

ต้องกำรให้ปรับปรุงระบบกำรท ำงำนให้ดีขึ้น และมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
- กรอบกำรท ำงำนต้องชัดเจนในแต่ละฝ่ำย กำรประสำนงำนต้องเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ไม่ล่ำช้ำ 
- โครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังที่ชัดเจนและแน่นอน 
- ควรวำงแผนสรรหำคนมำท ำงำนทดแทนผู้ที่เกษียณโดยเฉพำะข้ำรำชกำรที่จะมำท ำหน้ำที่

หัวหน้ำหน่วยงำนภำคสนำม 
- ควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและงำนที่ปฏิบัติ 
- ควรเพิม่พนักงำนรำชกำรให้มำกกว่ำน้ี 
- ต้องกำรให้หน่วยงำนส่วนกลำงมอบนโยบำยกำรรำยงำนทำงหนังสือที่แน่ชัด 
- ในส่วนตัวแล้วระบบบริหำรจัดกำรของกรมป่ำไม้ในระบบเก่ำที่เป็นป่ำไม้จังหวัดนั้นดีแล้ว

ครับ พอปรับโครงสร้ำงใหม่ เช่น ปัจจุบันกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยก็ยังมีปัญหำในกำรปฏิบัติงำนอยู่ แม้ในส่วน
รำชกำรด้วยกันกำรประสำนงำนมันก็มีปัญหำเนื่องจำกบุคลำกรมีน้อยยกตัวอย่ำงเช่นในกำรประสำนงำนกับ
อ ำเภอต ำแหน่งแค่พนักงำนรำชไปชี้แจ้งกับนำยอ ำเภอ หรือหนังสือรำชกำรที่ออกจำกศูนย์ป่ำไม้ สรุป บุคลำกร
ในศูนย์ป่ำไม้มีน้อยมำก แค่ต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรแต่ต้องรับผิดชอบหลำยๆอย่ำงเช่นแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่
พัสดุ ตรวจรับงำน ควบคุมงำนในจังหวัดซึ่งไม่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องดังกล่ำว 

- ต้องกำรให้กรมป่ำไม้ดูแลในส่วนงบประมำณในส่วนภูมิภำคให้เหมำะสมและเพียงพอทั้ง 
งบด ำเนินงำนและค่ำสำธำรณูปโภคเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 

- กรมป่ำไม้ควรมีกำรปรับเปลี่ยน พัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคลระดับต่ำง ๆ  โดยเฉพำะผู้บรหิำร 
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9) ด้านผลประโยชน์และค่าตอบแทน  
- เพิม่เงินเดือนเยอะ ๆ 
- ค่ำรักษำโรงพยำบำล หลังเกษียณ ไปแล้ว 
- ต้องกำรสวัสดิกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำล ต้องกำรค่ำตอบแทนมำกกว่ำนี้ บำงที่ยังใช้ควำม

ถูกใจในบุคคลมำกกว่ำกำรใช้ควำมถูกต้องในกำรประเมินผลพนักงำน ท ำให้พนักงำนหลำยท่ำนหมดขวัญและ
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที ่

- ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำนรำชกำร 
- ให้เพิ่มสวัสดิกำรให้มำกกว่ำเดิม 
- ค่ำตอบแทนเพิ่มขึ้นน้อยมำก ไม่เหมำะสมกับงำนที่ท ำไป 
- ควรปรับควำมสมดุลของค่ำตอบแทนในหน่วยงำนให้มำก เพรำะที่ผ่ำนมำไม่มีคนสนใจ

เท่ำไร ถึงสนใจก็ไม่ติดตำม คนที่ท ำงำนก็เลยท้อแท้จิตใจ สรุปคือค่ำตอบแทนน้อย ไม่สมกับงำนที่ท ำไป 
- ควรเพ่ิมสวัสดิกำรและค่ำตอบให้พนักงำนรำชกำรมำกกว่ำนี ่
- ควรเพ่ิมสวัสดิกำรให้พนักงำนรำชกำร 
- ต้องกำรให้ดูแลเรื่องสวัสดิกำรส ำหรับพนักงำนรำชกำรให้มำกกว่ำนี้ เรื่องพัสดุครุภัณฑ์ เช่น

คอมพิวเตอร์ ต้องน ำแต่ของส่วนตัวมำใช้เพื่อขับเคลื่อนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
- ต้องกำรให้พนักงำนรำชกำรมีกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง 
- กำรพิจำรณำค่ำรักษำพยำบำลของครอบครัวของพนักงำนรำชกำร 
- ต้องกำรให้พนักงำนรำชกำรมีบ ำเหน็จบ ำนำญตอนเกษียณอำยุรำชกำร 
- ต้องกำรให้ทำงกรมป่ำไม้ช่วยเรื่องเบี้ยเลี้ยงที่ได้ไม่เต็ม ทำงกรมป่ำไม้ให้ 10 วันแต่ได้รับจริง

แค่ 5 วัน ผู้มีส่วนเกี่ยวของเบิกให้แค่นี้ส่วนที่เหลือไม่รู้ไปไหน โปรดพิจำรณำเรื่องเล็ก ๆ นี้ด้วย 
- สวัสดิกำรหลังเกษียณอำยุรำชกำร 
- ค่ำตอบแทนหน่วยงำนภำคสนำม หรือคนงำนรำยวัน ควรจะเหมำะสมรวดเร็วกว่ำนี ้
- ของบประมำณเพิ่มเติม 
- ต้องกำรให้เพิ่มอุปกรณ์กำรท ำงำน แจกเสื้อ หมวก กระเป๋ำ ที่แสดงสัญลักษณ์ของกรมทุก 

ปีงบประมำณ 
- ดูแลเรื่องสวัสดิกำรของเจ้ำหน้ำที่ เช่น ค่ำรักษำพยำบำล 
- ต้องกำรให้กรมป่ำไม้พิจำรณำต ำแหน่งและค่ำตอบแทนของพนักงำนรำชกำรที่ท ำงำนเกิน 10 ปี 
- ต้องกำรสวัสดิกำรที่ดีกว่ำนี้และมั่นคงกว่ำนี้ 
- ต้องกำรให้มีสวัสดิกำรพนักงำนรำชกำรเกี่ยวกับกำรกู้ใช้หนี้ 
- สวัสดิกำรยังไม่ทั่วถึงและระบบกำรท ำงำนค่อนข้ำงล้ำหลัง 
- เพิ่มงบประมำณ, เพิ่มสวัสดิกำร 
- ควรมีบ้ำนพักข้ำรำชกำรบรรจุใหม่  
- ต้องช้ีแจงงำนจำกส่วนกลำง ควรมีกำรติดตำมช่วยเหลืองำนทุก ๆ เดือน 
- สวัสดิกำรของพนักงำนรำชควรมีมำกกว่ำที่เป็นอยู่ 
- เพิ่มสวัสดิกำรและค่ำครองชีพให้แก่เจ้ำหน้ำที ่
- ต้องกำรให้กรมป่ำไม้เพิ่มเงินสวัสดิกำรเบี้ยเลี้ยงในกำรลำดตระเวนให้มำกกว่ำนี้เพื่อเป็น 

ขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนแก่รำชกำรช้ันผู้น้อย 
- กำรปรับเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงำนรำชกำร กลุ่มงำนบริกำร 
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- ต้องกำรเสนอแนะเพื่อให้พิจำรณำแนวทำงในกำรพัฒนำเรื่องสวัสดิกำร โดยเฉพำะค่ำเล่ำ 
เรียนบุตรและค่ำรักษำพยำบำล 

- ดูแลด้ำนสวัสดิกำรพนักงำนรำชกำรในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
- ต้องกำรให้พนักงำนรำชกำรมีสวัสดิกำรแบบลูกจ้ำงประจ ำ 
- ต้องกำรให้มีสิทธิกำรรักษำพยำบำลของบุคคลในครอบของพนักงำนรำชกำรเทียบเคียงกับข้ำรำชกำร 
- ต้องกำรสวัสดิกำรหลังจำกเกษียณรำชกำร 
- ต้องกำรให้กรมป่ำไม้ดูแลเรื่องเบี้ยเลี้ยงด้วยทำงกรมป่ำไม้ให้มำ 10 วัน แต่กลับได้รับจริงแค่ 5 วัน  
- เรื่องเบี้ยเลี้ยง ส่วนป้องกันฯ ชุดลำดตระเวนขอให้กรมป่ำไม้โอนเข้ำบัญชีโดยตรง ไม่ต้อง

ผ่ำนส ำนักฯ ทุกวันนี้เบ้ียเลีย้ง 10 วันได้จริงแค ่5 วัน 
- เพิ่มสวสัดิกำรของพนักงำนรำชกำรของกรมป่ำไม ้
- ต้องกำรให้มีสวัสดิกำรพนักงำนรำชกำร 
- ต้องกำรให้มีสวัสดิกำรที่มำกกว่ำนี้ 
- สวัสดิกำรของพนักงำนรำชกำรยังไม่ครอบคลุมกับชีวิตประจ ำวัน เช่น ค่ำโดยสำรครึ่งรำคำ  

ระบบจ่ำยตรงกับโรงพยำบำลรัฐ เป็นต้น และกำรปรับเลื่อนต ำแหน่งภำยใน เช่น ต้องท ำงำนจ้ำงเหมำก่อน 5 ปี 
ถึงมีสิทธิสอบเป็นพนักงำนรำชกำร และพนักงำนรำชกำรต ำแหน่งตรวจป่ำก็สอบภำยใน เพื่อปรับเป็นพนักงำน
พิทักษ์ป่ำ เป็นต้น 

- ต้องกำรให้พนักงำนรำชกำรได้รับสิทธิเท่ำกับข้ำรำชกำร 
- ต้องกำรให้พนักงำนรำชกำรได้รับสวัสดิกำร เช่น เบิกตรงค่ำเล่ำเรียนบุตร และให้

ควำมส ำคัญกับพนักงำนรำชกำร 
- ต้องกำรให้มีเบี้ยเลี้ยงในกำรออกพื้นที่ไปปฏิบัติงำน เช่น ค่ำน้ ำ ค่ำอำหำร ค่ำเสี่ยงภัยเพรำะ

พื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน  

10) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
- อุปกรณ์ส ำนักงำนไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
- อุปกรณก์ำรท ำงำนไม่พอแก่เจ้ำหน้ำที่ 
- ต้องกำรให้ผู้บริหำรดูแลเรื่องที่พักอำศัยของเจ้ำหน้ำที่ด้วยครับ 
- ต้องกำรให้มีอุปกรณ์กำรท ำงำนที่ทันสมัย 
- อำคำรส ำนักงำน มีสภำพทรุดโทรม และอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อกำร 

ท ำงำน คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก บ้ำนพักพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   
- เทคโนโลยีที่พัฒนำมำกขึ้น ใช้ระบบหรือเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ 
- จัดสรรคอมพิวเตอรห์รือโน้ตบุ๊กที่ทันสมัยให้เหมำะแก่กำรใช้งำนปัจจุบันให้เพียงพอต่อ 

ควำมต้องกำรของบุคลำกร 
- ต้องกำรให้กรมป่ำไม้ให้ควำมส ำคัญกับเครื่องมือเครื่องใช้ในหน่วยงำนส่วนภูมิภำคบ้ำง 

เพรำะบำงที่อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ ไม่เคยได้รับของใหม่เลยเกิน 10 ปี พำหนะก็ไม่เพียงพอ ที่มีอยู่
อำยุกำรใช้งำนเป็น 30 ปีขึ้นไป ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง 

- กำรจัดสรรเพิ่มอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม เช่น รถ จีพีเอส โน้ตบุ๊ก ส ำนักพื้นที่ยัง
ขำดแคลนคอมพิวเตอร์ในส ำนักงำน เจ้ำหน้ำที่บำงคนยังต้องใช้คอมส่วนตัว 

- สนับสนุนสถำนที่ปฏิบัติงำนและเครื่องมือที่จ ำเป็นต้องใช้ปฏิบัติงำนเพ่ือให้กลุ่มงำนคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่ำไม้ มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
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- ต้องกำรให้จัดหำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมำะสม เพื่อมำประยุกต์ใช้ในด้ำนป้องกัน
และปรำบปรำม เพื่อพัฒนำบุคลำกรต่อไป 

- ต้องกำรให้ปรับปรุงส ำนักงำนและบ้ำนพักพนักงำนให้ดีขึ้น 
- ควรจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอจะได้ไม่ต้องใช้ของส่วนตัว 
- วัสดุอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนรองรับกำรด ำเนินงำนด้ำนดิจิทัล 
- ส ำนักงำน อำคำรของหน่วยป้องกันในพื้นที่เก่ำ และทรุดโทรมอย่ำงมำก ต้องมีงบประมำน

ปรับปรุงโดยด่วน 
- ต้องกำรให้มีอุปกรณ์ในกำรท ำงำนที่เพียงพอ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์

ต่ำง ๆ อยำกมีหัวหน้ำงำนที่ควบคุมดูแล รวมทั้งควบคุมกำรปฏิบัติงำนพนักงำนรำชกำร ที่ผ่ำนมำหลำย ๆ ปี
แล้ว ที่พนักงำนรำชกำรส่วนใหญ่ไม่มำปฏิบัติงำน เอำเปรียบคนอื่นๆ เมื่อถึงครำวประเมินก็จะได้เท่ำกับ
พนักงำนรำชกำรที่มำปฏิบัติงำน ขอให้แก้ไขปัญหำเช่นน้ีบ้ำงเพื่อขวัญก ำลังใจกับคนอ่ืน 

- ต้องกำรเครื่องคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก เพื่อปฏิบัติงำนนอกสถำนที ่

11) ด้านการยอมรับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- ประเมินขึ้นค่ำตอบแทนปีละ 2 ครั้ง น ำสวัสดิกำรเช่นเดียวกันกับลูกจ้ำงประจ ำ มำปรับใช้

กับพนักงำนรำชกำร เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจในควำมมั่นคงของกำรปฏิบัติงำนต่อไป 
- ควรพิจำรณำ ทบทวน และตรวจสอบระบบกำรประเมินพนักงำนรำชกำร โดยมอบหมำย

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้แก่ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ ที่ท ำงำนด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ยึดหลั กควำม
ถูกต้องตำมระเบียบและกฎหมำย มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้     

 - ที่ผ่ำนมำคือมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรคนเดิมท ำหน้ำที่ติดต่อกันมำหลำยปี  ซึ่งข้ำรำชกำรคน
น้ีท ำออกมำในลักษณะยึดควำมถูกใจของตัวเองเป็นที่ตั้ง เห็นแก่พวกพ้อง ละเว้นกำรปฏิบัติ ปฏิบัติงำน 2 
มำตรฐำน ควรด ำเนินกำรในลักษณะรูปแบบคณะกรรมกำร เพื่อจะได้มีกำรตรวจสอบ ตรวจทำนในฐำนะที่
ข้ำพเจ้ำโดนข้ำรำชกำรคนนี้รังแก และเสียสิทธิ์ที่ตัวเองควรได้รับมำหลำยปี ขอเป็น 1 เสียงเรียกร้องควำม
เสมอภำค ควำมยุติธรรม ให้พนักงำนรำชกำรทุกคนได้รับ ตำมสิทธิ์ที่แต่ละคนควรไดร้ับ 

- กำรเลื่อนเงินเดือนควรมีควำมโปร่งใสและเสมอภำคเท่ำเทียมกันมำกกว่ำนี้ เพื่อเป็นขวัญ
และก ำลังใจแก่เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนนั้นๆ 

12) ด้านการก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนาบุคลากร 
 12.1 การสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  - ประเภทข้าราชการ 

- กรมป่ำไมค้วรเพ่ิมควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร โดยกำรเลื่อนไหลต ำแหน่ง  
เหมือนหน่วยงำนอื่น หน่วยอ่ืนได้เปิดโอกำส แต่กรมป่ำไม้ไม่มีกำรส่งเสริมแต่อย่ำงใด 

- ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ป่ำไม้ควรจะได้รับกำรสลับสับเปลี่ยนบำงศูนย์ ผอ.ศูนย์ด ำรงต ำแหน่งนำน
นับสิบปีจนท ำให้เจ้ำหน้ำที่ไม่มีกำรพัฒนำงำนซึ่งจะท ำซ้ ำในรูปแบบเดิม ๆ เพื่อเจ้ำหน้ำที่จะได้รับกำรพัฒนำ
จำก ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ที่สับเปลี่ยนประสบกำรณ์ของผู้อ ำนวยกำรที่มำสับเปลี่ยนจะท ำให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มี
กำรพัฒนำมำกขึ้น 

- ขอโอกำสเจริญก้ำวหน้ำโดยไม่ต้องวิ่งเต้นขอต ำแหน่ง 
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  -ประเภทลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ 
- ให้โอกำสพนักงำน TOR เลื่อนขั้นเป็นพนักงำนรำชกำร 
- ต้องกำรให้มีกำรบรรจุพนักงำนรำชกำรให้มำก ๆ เพรำะข้ำรำชกำรกรมป่ำไม้เกษียณเยอะ  

หำคนมำแทนยำก 
- ต้องกำรให้พนักงำนรำชกำรที่มีวุฒิกำรศึกษำทุกระดับสอบข้ำรำชกำรโดยเอำประสบกำรณ ์

มำเทียบกับ (ก.พ) ได ้
- ควรพิจำรณำพนักรำชกำรที่มีอำยุงำนมีโอกำสเลื่อนขั้นเป็นข้ำรำชกำร เพื่อเป็นขวัญก ำลังใจ

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป 
- กำรขอหำรือแนวทำงพนักงำนรำชกำร เรื่องกำรเกลี่ยอัตรำก ำลัง หรือสับเปลี่ยนต ำแหน่ง 

ระหว่ำงส ำนักกับส ำนัก 
- ต้องกำรให้ต่อสัญญำจ้ำงกับพนักงำนรำชกำรที่ปฏิบัติงำนมีอำยุงำนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 

ต่อสัญญำยำวถึง 60 ปี และสำมำรถเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลของตัวเอง ของบิดำมำรดำ ของบุตรธิดำ เบิกค่ำ
เล่ำเรียนของบุตรธิดำได้  

- ต้องกำรให้ปรับเปลี่ยนพนักงำนรำชกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำเทียบเท่ำลูกจ้ำงประจ ำ  
- ต้องกำรให้พนักงำนรำชกำรมีสิทธิ์เท่ำกับลูกจ้ำงประจ ำ 
- ขอเพ่ิมจ ำนวนข้ำรำชกำร พนักงำนให้เพียงพอกับงำนในควำมรับผิดชอบ และเปลี่ยนระบบ

กำรเลื่อนต ำแหน่งให้เหมือนกับหน่วยงำนอื่นๆ 
-กำรปรับรูปแบบในกำรต่อสัญญำจ้ำง เพื่อลดกำรใช้ส ำเนำเอกสำรซ้ ำซ้อน ถ้ำเป็นไปได้ 

อยำกเห็นกำรจ้ำงระยะยำวจนเกษียณอำยุรำชกำร 
- กำรปรับระดับเจ้ำพนักงำนป่ำไม้อำวุโสแบบลื่นไหล เพรำะท ำงำนมำมำกกว่ำ 30 ปี 
- ควรพิจำรณำพนักรำชกำรที่มีอำยุงำน มีโอกำสเลื่อนขั้นเป็นข้ำรำชกำร เพื่อเป็นขวัญก ำลัง

ในกำรตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป 
- ต้องกำรให้มีกำรจัดอบรมควำมรู้ให้แก่ พนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้เกิดควำม

เชี่ยวชำญในต ำแหน่งงำนนั้น ๆ 
- ต้องกำรให้มีกำรปรับต ำแหน่งของลูกจ้ำงประจ ำต ำแหน่งสูงๆขึ้นไป 
- ต้องกำรให้สร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนอำชีพ เพื่อก้ำวเป็นผู้น ำในอนำคต 

  -กำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่บุคลำกร เช่น เพิ่มกรอบควำมก้ำวหน้ำให้แก่หน่วยงำนภำคสนำม 
อำท ิหัวหน้ำ นปพ. 

- ต้องกำรให้กรมป่ำไม้เห็นควำมส ำคัญของพนักงำนรำชกำรและยกฐำนะให้พนักงำนรำชกำร
ดีขึ้นกว่ำที่เป็นอยู่ในขณะนี ้

- ต่ออำยุพนักงำนรำชกำรให้ยำวนำนกว่ำนี้ก็จะด ี
- ต้องกำรให้พนักงำนรำชกำรที่มีวุฒิกำรศึกษำทุกระดับสอบข้ำรำชกำรโดยเอำประสบกำรณ์

เทียบ (ก.พ) ได ้
- ต้องกำรให้มีกำรเลื่อนต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรขึ้นเป็นลูกจ้ำงประจ ำ, ลูกจ้ำงประจ ำขึ้นเป็น

ข้ำรำชกำร เมื่อท ำงำนครบ 3-5 ปี  
- ต้องกำรให้กรมป่ำไม้เห็นควำมส ำคัญของพนักงำนรำชกำรและยกฐำนะให้พนักงำนรำชกำร

ดีขึ้นกว่ำที่เป็นอยู่ในขณะนี้ต ำแหน่ง พนักงำนพิทักษ์ ลูกจ้ำงประจ ำมีควำมส ำคัญ ควรมีกำรบรรจุใหม่ทดแทน 
หรือ กำรให้อ ำนำจ พนักงำนพิทักษ์ป่ำ สำมำรถมีอ ำนำจทดแทนลูกจ้ำงประจ ำจริงๆ ได ้
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12.2 การพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อความก้าวหน้าในการท างาน 
- ควรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำกยิ่งขึ้นเพรำะบุคลำกรบำงคนยังพิมพ์งำน

ใช้คอมไม่เป็น 
- ควรให้เจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรมในสำยงำนของตัวเอง เพื่อพัฒนำสมอง ควำมรู้ใหม่ๆ เพื่อควำม

เจริญก้ำวหน้ำต่อไป 
- พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้มำกขึ้น เพรำะบุคลำกรบำงรำยที่ท ำงำนมำนำนหลำยปีแต่ยัง

ขำดควำมรู้ควำมสำมำรถ เจ้ำหน้ำที่บำงรำยยังใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น 
- ต้องกำรให้จัดหลักสูตรพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้เท่ำทันเทคโนโลยีปัจจุบัน 
- ต้องกำรให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและเป็นที่ปรึกษำได้มำกกว่ำนี้ ลดกำรแบ่งแยก 

ชนชั้นระหว่ำงพนักงำนรำชกำรและข้ำรำชกำร ส ำหรับข้ำรำชกำรประเภททั่วไป กรมป่ำไม้ควรปรับเปลี่ยน
ต ำแหน่งหรือเพิ่มต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนพัสดุ....ให้มำกขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ทำงรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ
ด้วย 

- ต้องกำรให้มีกำรอบรมกำรท ำสื่อประชำสัมพันธ์ จำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอกเพื่อให้เรำได้
พัฒนำฝีมือในกำรเผยแพร่ควำมรู้สู่ประชำชนให้น่ำสนใจ และเข้ำใจง่ำยขึน้ 

- พัฒนำบุคคลำกรให้มีขีดควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น 
- พัฒนำกำรใช้ระบบออนไลน์มำกขึ้น 
- จัดอบรมบุคลำกรด้ำนคอมพิวเตอร์เพื่อให้พนักงำนชั้นปฏิบัติกำรท ำงำนได้อย่ำงดี 
- จัดอบรมบุคลำกรด้ำนคอมพิวเตอร์เพื่อให้พนักงำนชั้นปฏิบัติกำรท ำงำนได้อย่ำงดี  
- ได้รับกำรฝึกอบรมภำพรวม อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ข้อเสนอแนะ 
จำกผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนและควำมผูกพันของบุคลำกรกรมป่ำไม้ 

ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ส ำนักบริหำรกลำงโดยส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนและควำมผูกพันของบุคลำกรในหน่วยงำนต่ำงๆ 

และเป็นช่องทำงที่ใช้สื่อสำรกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ และผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อแก้ไขปัญหำควำมทุกข์ที่เกิด
จำกกำรท ำงำน เพื่อสร้ำงควำมสุข ควำมเข้ำใจ และควำมผูกพันภำยในหน่วยงำน จึงขอให้หน่วยงำนต่ำงๆ 
ตั้งแต่ระดับฝ่ำยขึ้นไป ใช้ประโยชน์จำกรำยงำนกำรผลกำรส ำรวจฯ เพื่อก ำหนดกิจกรรม/แผนงำนในกำร
เสริมสร้ำงควำมควำมผูกพันภำยในหน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง/กลุ่ม ต่อไป 

2. รำยงำนผลกำรส ำรวจฯ ดังกล่ำว ถือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อควำมผูกพัน
ของบุคลำกรกรมป่ำไม้ ดังนั้น หน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรงและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้
ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุง และสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนของบุคลำกรกรมป่ำไม้ เพื่อส่งเสริม
ควำมเป็นอยู่ของบุคลำกรกรมป่ำไม้ให้มีควำมผำสุกและควำมผูกพันต่อองค์กร 

 



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบคุคล  
 

 

    2. อายุ 
    ค าตอบ 3,246 

                 
 
 
 

 

 
 
 

นอ้ยกว่า หรอื เท่ากบั 25 ปี 

อาย ุ26 - 30 ปี 

อาย ุ31 - 35 ปี 

อาย ุ36 - 40 ปี 

อาย ุ41 - 45 ปี 

อาย ุ46 - 50 ปี 

อาย ุ51 - 55 ปี 

อาย ุ56 ปีขึน้ไป 
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4. หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในปัจจบุนั

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ ค าถามประเมินความพึงพอใจในการท างาน 

ปัจจัยดา้นภาพลักษณแ์ละชื่อเสียงองค์กร 
 

 

 

ปัจจัยดา้นความมั่นคงในงาน 

 



 

ปัจจัยดา้นลกัษณะงาน 

 

 
 

 

 

 

 



ปัจจัยดา้นความส าเร็จในงาน 

 

 

ปัจจัยดา้นคณุภาพชีวิตการท างาน 

 
 

 



 

ปัจจัยดา้นความสัมพนัธก์ับเพื่อนร่วมงาน 

 
 

 

 
 

 
 



ปัจจัยดา้นความสัมพนัธก์ับหัวหน้างาน 

 
 

 

 
ปจัจัยดา้นนโยบายและการบรหิาร 

 
 

 



 

ปัจจัยดา้นผลประโยชน์และค่าตอบแทน 

 
 

 

 



ปัจจัยดา้นสภาพแวดล้อมการท างาน 

 
 

 

 
 

 

ปัจจัยดา้นการยอมรบัในระบบประเมนิผลและการแตง่ตั้ง 

 



 

ปัจจัยดา้นความก้าวหน้าในอาชีพและการพฒันาบุคลากร 
 

 
 

 

 

 



ส่วนที่ 3 ค าถามประเมินความผูกพนั 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 




