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บทคัดย่อ

การวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั เพื่อเสนอแนวทางการพฒันา
บทบาทของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม ้กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 
ได้แก่ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า สังกัดกรมป่าไม้ ท่ีได้รับการจดัสรรงบประมาณเพื่อการ
ปฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่า การเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ ได้กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 155 ตวัอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพร้อมของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ T-test และ One-Way 
ANOVA  

จากการศึกษาสถานภาพส่วนบุคคล พบวา่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุ
เฉล่ีย 45.75 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอายุราชการเฉล่ีย 24 ปี ไม่เคยไดรั้บการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการควบคุมไฟป่า และไม่มีโรคประจ าตวัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน มี
ความรู้และความพร้อมทางดา้นการควบคุมไฟป่าอยู่ในระดบัสูง ทั้งน้ียงัพบวา่ ปัจจยัดา้นอายุ และ
ต าแหน่งหน้าท่ี มีผลต่อ ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่า ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 ส าหรับแนวทางในการพฒันาบทบาทของเจา้หนา้ท่ีนั้น ควรมีการฝึกอบรมหลกัสูตร
ดา้นการควบคุมไฟป่าให้แก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทุกคน พิจารณาแต่งตั้งให้รับผิดชอบเพียงหนา้ท่ี
เดียว และพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการให้ความส าคญัในการสนับสนุน
งบประมาณท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังาน 

ค าส าคัญ   การพฒันาบทบาท   เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า    กรมป่าไม  ้
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Abstract 

This descriptive survey research aimed important to form recommendations for 

developing their roles. The population studied was chiefs of forest protection units that 

received a budget for forest fire control activities. Stratified random sampling was used to 

select a sample population of 155 for data collection. Descriptive statistics were used to 

analyze demographic data. Independent t-test and One-Way ANOVA were used to 

analyze the factors related to readiness of implementation. 

Findings indicate that all the officers were male with mean age 45.75. The 

majority was educated to the level of bachelor’s degree, with mean working experience of 

24 years. Most of them had never attended any training courses about forest fire control 

and no underlying disease that hinders performance. Their mean score for knowledge 

of forest fire control was high. Moreover, it was found that the factors of age and job 

position were significantly related to the overall readiness of forest fire control officers 

(p<0.05). Recommendations from the research are that the Royal Forest Department 

should provide adequate training courses for all operations-level forest fire control 

personnel. Staff promoted to be chiefs of forest fire control units should be responsible 

for only one duty. Administrative teams should have clear criteria and make fair decisions 

for promoting staff. A sufficient budget should be allocated for forest fire control. 

Keywords : Role development, Forest fire control officer, Royal Forest Department    

บทน า 
ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคญัยิง่ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์เพราะป่าไม้

เป็นระบบนิเวศท่ีค ้าจุนรักษาดุลยภาพของธรรมชาติ สภาพป่าไมท่ี้ยงัคงความอุดมสมบูรณ์จึงสามารถ
อ านวยประโยชน์ใหแ้ก่มนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้มหลากหลายประการ จากสถิติกรมป่าไม ้ใน
ปี พ.ศ. 2504  ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าอยู่ถึงร้อยละ 53.33 ของพื้นท่ีทั้ งหมดของประเทศ หรือ
ประมาณ 171 ลา้นไร่ และพื้นท่ีป่าไดล้ดนอ้ยลงมาโดยตลอด จนในปี พ.ศ.2551 ประเทศไทยเหลือ
พื้นท่ีป่าเพียงร้อยละ 33.44 ของพื้นท่ีทั้งหมด หรือประมาณ 107 ลา้นไร่ (กรมป่าไม,้ 2550) การเส่ือม
โทรมและการลดลงของพื้นท่ีป่าไมก่้อให้เกิดผลกระทบ และเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ ทั้ง
ทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคม เป็นอยา่งยิง่ รวมทั้งส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาภาวะโลกร้อน   

การเส่ือมโทรมและการลดจ านวนลงของพื้นท่ีป่าไมน้ั้น มีสาเหตุหลายประการ ส่วนหน่ึง
เกิดจากนโยบายการพฒันาประเทศในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา ซ่ึงมุ่งเนน้การสร้างความเจริญเติบโต
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ทางเศรษฐกิจ มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม อนั
ก่อให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และสังคมอยา่งต่อเน่ือง  เป็นผลให้มีความตอ้งการในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไมเ้พิ่มมากข้ึนตามล าดบั และการเพิ่มข้ึนของประชากร
อย่างรวดเร็ว ท าให้มีความตอ้งการท่ีดินเป็นท่ีท ากินและอยู่อาศยัเพิ่มข้ึน มีการบุกรุกแผว้ถางและ
ท าลายพื้นท่ีป่าอยา่งกวา้งขวางทัว่ประเทศ  นโยบายบางเร่ืองและมติคณะ รัฐมนตรีบางฉบบัท่ีใชใ้น
การแก้ไขปัญหา  ไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั รวมถึงเจา้หน้าท่ีของรัฐบางส่วนยงัขาด
ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการปฏิบติังาน นอกจากนั้น สาเหตุท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ 
การเกิดไฟไหมป่้า ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายและท าลายพื้นท่ีป่าไมข้องประเทศเป็นจ านวนมาก
อยา่งต่อเน่ืองทุกปี จากการวิเคราะห์สถานการณ์ไฟป่าในประเทศไทย โดยไดป้ระเมินวา่มี ไฟไหม้
ป่าเน้ือท่ีประมาณ 117 ล้านไร่ต่อปี และจากการส ารวจโดยการใช้เคร่ืองบินส ารวจทั้งประเทศ 
ในระหวา่งปี พ.ศ.2527 - 2529 ปรากฏวา่มีพื้นท่ีไฟไหมป่้า เฉล่ียปีละ 12.13 ลา้นไร่ (ศิริ  อคัคะอคัร, 
2543)  การเกิดไฟป่าก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสังคมพืชพรรณ ป่าไม ้สัตวป่์า ดิน น ้ า และส่ิงแวดลอ้ม
เป็นอยา่งยิ่ง และท่ีส าคญัไฟป่าก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ซ่ึงมีผลท าให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน 
เน่ืองจากขณะเกิดไฟป่าการเผาไหมก่้อใหเ้กิดก๊าซชนิดต่างๆ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึงเม่ือรวมกับก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการเผาไหม้ในกิจกรรม
อุตสาหกรรม การคมนาคม มีการสะสมก่อตวัเป็นชั้นหนาในบรรยากาศของโลก ท าให้ความร้อนท่ี 
แผ่จากโลกกระจายกลบัคืนสู่บรรยากาศไม่ได้ ปริมาณความร้อนท่ีสะสมอยู่บนโลกก็จะเพิ่มข้ึน 
นอกจากนั้นหมอกควนัท่ีเกิดจากไฟป่ายงัก่อให้เกิดผลกระทบมากมายทั้งสภาวะอากาศเป็นพิษ เกิด
การเจ็บป่วยดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจ เกิดทศันะวิสัยไม่ดีต่อการบินของเคร่ืองบิน บางคร้ังไม่
สามารถข้ึนบินหรือลงจอดได ้ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศอยา่งมหาศาล 

ปี พ.ศ.2519 โดยกรมป่าไมใ้นขณะนั้นไดจ้ดัตั้งงานควบคุมไฟป่าข้ึน หลงัจากนั้นไดมี้การ
พัฒนาและยกระดับความส าคัญงานป้องกันและควบคุมไฟป่าตลอดมา จนคร้ังหลังสุดมี
พระราชบญัญติัปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุ
พืช ภายใตก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งงานส่วนหน่ึงออกมาจากกรมป่า
ไม้ ส่วนพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีป่าไม้อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ขาด
เจา้หน้าท่ีและการด าเนินงานดา้นการควบคุมไฟป่า จนถึงปี พ.ศ.2551  กรมป่าไมจึ้งจดัตั้งส่วน
ควบคุมไฟป่าภายใตส้ านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าข้ึน การปฏิบติังานด้านการจดัการ
ป้องกนัและควบคุมไฟป่าของกรมป่าไมค้่อนขา้งเป็นภารกิจใหม่    ซ่ึงตอ้งอาศยัหลกัวิชาการรวมทั้ง
ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ ผูว้ิจยัจึง
สนใจศึกษา เพื่อน าผลจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผน และก าหนดแนวทางท่ี
เหมาะสมในการพฒันาเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่าให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
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ต่อไป อนัจะส่งผลให้การป้องกนัและควบคุมไฟป่าในพื้นท่ีป่าไม้ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ            
กรมป่าไมมี้ประสิทธิภาพ สามารถดูแลรักษาพื้นท่ีป่าใหค้งอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์อยา่งย ัง่ยนื 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าของกรม

ป่าไม ้ 
2. เพื่อศึกษาความรู้ของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าของกรมป่าไมท่ี้มีต่อ

บทบาทและภารกิจหนา้ท่ีในปัจจุบนั 
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า

ของกรมป่าไม ้ 
4. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพร้อมของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟ

ป่าของกรมป่าไม ้ 
5. เพื่อเสนอแนวทางในการพฒันาบทบาทของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า

ของกรมป่าไม ้    

วธีิการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยัน้ี คือ หัวหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่า ท่ีปฏิบติังาน

เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมไฟป่า จ านวน 250 หน่วย ส าหรับจ านวนของกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 155 
หน่วย  ใชก้ารค านวณ ดงัน้ี 

สูตรของ Yamane (Yamane, 1973) 
       n =     N 

     1 + Ne2 

เม่ือ n  = จ านวนของหน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
N = จ านวนของหน่วยป้องกนัรักษาป่าทั้งหมด (250 หน่วย) 
e  = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง (0.05) 

           สูตรการกระจายตามสัดส่วนของสุบงกช จามีกร (2526) 

         n = n Ni    N 

เม่ือ n  = จ านวนของ หน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ีเป็นของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละภาค 
n  = จ านวนของหน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
Ni = จ านวนของหน่วยป้องกนัรักษาป่าทั้งหมดในแต่ละภาค 
N  = จ านวนของหน่วยป้องกนัรักษาป่าทั้งหมด (250 หน่วย) 
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ตารางที ่ 1 จ านวนของหน่วยป้องกนัรักษาป่าทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาค 

ภาค 
จ านวนหน่วยป้องกนัรักษาป่า 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
เหนือ 144 90 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 65 40 
กลาง 23 14 
ใต ้ 18 11 

รวม 250 155 

เคร่ืองมือวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม จ านวน 2 ชุด โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

แบบสอบถามชุดที ่1  ประกอบดว้ย 5 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลและสภาพทางเศรษฐกิจและ

สังคมของผูต้อบแบบสอบถาม มีจ านวน 13 ขอ้  
ส่วนท่ี 2 การวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัไฟป่า มีจ านวน 25 ขอ้ เป็นการวดัว่า

ผูป้ฏิบติังานมี ความรู้ ความเขา้ใจ ในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่ามากนอ้ยเพียงใด 
ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้ความแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน

ดา้นการควบคุมไฟป่า มีจ านวน 40 ขอ้ โดยแบ่งเป็นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความส าเร็จของงาน การไดรั้บ
การยอมรับนับถือความรับผิดชอบในงาน ความกา้วหน้าในงาน นโยบายและการบริหารงาน การ
ปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล สภาพการท างาน ผลประโยชน์ตอบแทน และ
ความมัน่คงในงาน ซ่ึงแบ่งระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมออกเป็น 5 ระดบั โดยแต่ละระดบั
มีความหมาย ดงัน้ี 

ระดบัความคิดเห็น  ขอ้ความท่ีเป็นบวก  ขอ้ความท่ีเป็นลบ 
1. เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5 1 
2. เห็นดว้ย 4 2 
3. เฉยๆ/ ไม่แน่ใจ 3 3 
4. ไม่เห็นดว้ย 2 4 
5. ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 5 
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ส่วนท่ี 4 ค  าถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าของเจา้หนา้ท่ีควบคุมไฟ
ป่า มีจ านวน 6 ขอ้ เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบวา่ไดป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมป่าในกิจกรรมต่างๆ 
มากนอ้ยเพียงใดในปีงบประมาณ 2552 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2552) 

ส่วนท่ี 5 ค  าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า 
ของเจา้หนา้ท่ี เป็นค าถามแบบปลายเปิด มี 2 ขอ้ ไดแ้ก่   ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้น
การควบคุมไฟป่าในดา้นต่างๆ และแนวทางการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าโดยรวมใหดี้ยิง่ข้ึน  

แบบสอบถามชุดที ่2  เป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
การควบคุมไฟป่า โดยผู ้บริหารกรมป่าไม้ ซ่ึงได้แก่ อธิบดีกรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมป่าไม ้
ผูอ้  านวยการส านกั ผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูอ้  านวยการส่วน ผูอ้  านวยการศูนย ์หัวหนา้ฝ่าย หรือ
อ่ืนๆ 
             การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยงัหน่วย
ป้องกนัรักษาป่าท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง พร้อมทั้งอธิบายและช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ให้เขา้ใจตรงกนั 
หลงัจากท าแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแลว้จึงน าส่งคืนกลบัมายงัผูว้ิจยั ส าหรับแบบสอบถามชุดท่ี 
2 ผูว้จิยัไดส่้งแบบสอบถามน าเสนอผูบ้ริหารของกรมป่าไมท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานดา้น
การควบคุมไฟป่า  
              การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชมี้ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัไฟป่าและการปฏิบติังาน และความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของเจา้หน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่า ตลอดจนขอ้เสนอแนะของผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า 
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency value) ค่า
ร้อยละ (Percentage value) ค่าเฉล่ีย(Mean value) ค่าต ่าสุด (Minimum value) และค่าสูงสุด 
(Maximum value) เพื่อประกอบการบรรยายลกัษณะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบติังาน 

2. การทดสอบสมมติฐาน  ใชส้ถิติวเิคราะห์ เชิงอนุมาน (Inferential statistics) ดงัน้ี
2.1 การทดสอบที (t – test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉล่ียความพร้อม 

ในการปฏิบติังานควบคุมไฟป่าของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตวัแปรอิสระแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ การมี
ภาระหนา้ท่ีในการอุปการะเล้ียงดู อายุราชการ การไดรั้บการฝึกอบรมดา้นไฟป่า และโรคประจ าตวัท่ี
เป็นอุปสรรค (T) 

2.2 การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) เพื่อ 
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉล่ียความพร้อมในการปฏิบติังานควบคุมไฟป่าของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีตวัแปรอิสระแบ่งไดม้ากกวา่ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา ภูมิล าเนาเดิม สถานภาพ
การสมรส รายได ้และต าแหน่งหนา้ท่ี (F) 
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3. การประเมินความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมไฟป่าของผูบ้ริหารกรมป่าไม้ จ  านวน 67 ราย ด้วยการใช้แบบสอบถามชุดท่ี 2 เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีควบคุมไฟป่า ด้านคุณภาพของงาน ด้านคุณลักษณะ
ประจ าตวั ดา้นความร่วมมือ ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และดา้นผลการปฏิบติังานโดยรวม โดยมี
เกณฑค์ะแนนในการประเมิน ดงัน้ี  

คะแนน 4.21-5.00  หมายถึง  ดีมาก    คือ ปฏิบติังานไดผ้ลดีท่ีสุด 
คะแนน 3.41-4.20  หมายถึง  ดี    คือ ปฏิบติังานไดผ้ลดี 
คะแนน 2.61-3.40   หมายถึง   พอใช ้   คือ ปฏิบติังานไดผ้ลปานกลาง 
คะแนน 1.81-2.60   หมายถึง   ไม่ดี   คือ ปฏิบติังานไดผ้ลต ่า 
คะแนน 1.80-1.00 หมายถึง  ไม่ดีเลย   คือ ปฏิบติังานไดผ้ลต ่าท่ีสุด 
โดยท าการจดัแบ่งอนัตรภาคชั้นของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมออกเป็น 5 

ชั้น โดยใชเ้กณฑ์ในการหาอนัตรภาคชั้น เพื่อบ่งบอกถึงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมใน
การปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่ากลุ่มตวัอยา่งในแต่ละดา้น และในภาพรวม ดงัต่อไปน้ี 

อนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงท่ีสุด – คะแนนต ่าท่ีสุด = 5-1 = 0.80 
 จ  านวนชั้น    5 

ซ่ึงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมในแต่ละอนัตรภาคชั้น สามารถก าหนดและ
แปลความหมายได ้ดงัต่อไปน้ี 

ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของ
ผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า อยูใ่นระดบัต ่ามาก (มีความพร้อมนอ้ยท่ีสุด) นัน่คือ กลุ่มตวัอยา่ง
ไม่มีความพร้อม ในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าโดยส้ินเชิง ไม่สามารถด าเนินงานดา้นการ
ควบคุมไฟป่าไดแ้ต่อยา่งใด 

ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของ
ผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า อยูใ่นระดบัต ่า (มีความพร้อมนอ้ย) นัน่คือ กลุ่มตวัอยา่งมีความ
พร้อมในการปฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่าน้อย สามารถด าเนินงานด้านการควบคุมไฟป่าได้
ระดบัต ่าหรือยงัขาดประสิทธิภาพในการด าเนินการอยูม่าก 

ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของ
ผูป้ฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่า อยู่ในระดบัปานกลาง (มีความพร้อมปานกลาง) นัน่คือ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความพร้อม  ในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าปานกลาง สามารถด าเนินงานดา้น
การควบคุมไฟป่าไดร้ะดบัปานกลางหรือพอใช้ 
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ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของ
ผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า อยูใ่นระดบัสูง (มีความพร้อมสูง) นัน่คือ กลุ่มตวัอยา่ง มีความ
พร้อมในการปฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่าสูง สามารถด าเนินงานด้านการควบคุมไฟป่าได้
ระดบัสูงหรือดี 

ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของ
ผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า อยูใ่นระดบัสูงมาก (มีความพร้อมสูงมาก) นัน่คือ กลุ่มตวัอยา่ง มี
ความพร้อมในการปฏิบติังาน ดา้นการควบคุมไฟป่าสูงมาก สามารถด าเนินงานดา้นการควบคุมไฟ
ป่าไดร้ะดบัสูงสุด หรือดีมาก 

4. การหาแนวทางในการพฒันาบทบาทของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่า
ไดใ้ชข้อ้มูลจากสถานภาพส่วนบุคคล ความรู้ และความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของผูป้ฏิบติังาน
ดา้นการควบคุมไฟป่า ความคิดเห็นและแนวทางในการปฏิบติังาน โดยเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
การควบคุมไฟป่า และการประเมินผลความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
การควบคุมไฟป่าของผูบ้ริหารกรมป่าไม ้จากแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด รวมถึงการทดสอบสมมติฐาน 
โดยน ามาวเิคราะห์และสังเคราะห์เพื่อน าเสนอแนวทางในการพฒันาบทบาทของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน
ดา้นการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม ้

ผลการวจัิย 
1. สถานภาพส่วนบุคคลของเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้
กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 45.75 ปี ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี มีภูมิล าเนา

เดิมอยูใ่นภาคเหนือ แต่งงานแลว้และอยูด่ว้ยกนักบัภรรยา รายไดเ้ฉล่ีย 23,008 บาทต่อเดือน มีภาระ
ส่วนตวั  ท่ีตอ้งอุปการะดูแลบุคคลอ่ืน และท าหนา้ท่ีหวัหนา้หน่วยป้องกนัรักษาป่าเพียงหนา้ท่ีเดียว 
ซ่ึงเป็นต าแหน่งเจา้พนกังานป่าไม ้มีอายุราชการเฉล่ีย 24 ปี ไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรมหลกัสูตรดา้น
การควบคุมไฟป่า และไม่มีโรคประจ าตวัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า 2 . 

2. ความรู้ทางด้านการควบคุมไฟป่าของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของ
กรมป่าไม้ 

กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ทางดา้นการควบคุมไฟป่า ไดค้ะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 21.46 คะแนน จาก
คะแนนเตม็ 25 คะแนน จากผลการศึกษาแสดงวา่ ผูท่ี้ปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม ้
ส่วนใหญ่มีความรู้ทางดา้นไฟป่าในระดบัท่ีสูง 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของ
กรมป่าไม้ 
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ตารางที ่ 2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัความพร้อมในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน 

ด้านการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัความพร้อม ระดับคะแนนเฉลีย่ ความหมาย 
1. ความส าเร็จของงาน 3.91 ระดบัสูง 
2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.55 ระดบัสูง 
3. ความรับผดิชอบในงาน 4.14 ระดบัสูง 
4. ความกา้วหนา้ในงาน 3.09 ระดบัปานกลาง 
5. นโยบายและการบริหารงาน 3.63 ระดบัสูง 
6. การปกครองบงัคบับญัชา 4.01 ระดบัสูง 
7. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 4.11 ระดบัสูง 
8. สภาพการท างาน 3.05 ระดบัปานกลาง 
9. ผลประโยชน์ตอบแทน 2.99 ระดบัปานกลาง 
10. ความมัน่คงในงาน 3.30 ระดบัปานกลาง 

ความคิดเห็นในภาพรวม 3.65 ระดบัสูง 

3.1 จากการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อม กลุ่มตวัอย่างได้คะแนนเฉล่ีย 
เท่ากบั 3.65 คะแนน แสดงวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมอยูใ่นระดบัสูง และไดค้ะแนนเฉล่ีย
ดา้นผลประโยชน์ ตอบแทนต ่าสุด เท่ากบั 2.99 คะแนน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.2 ขอ้เสนอแนะและขอ้เสนอแนวทางการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง  มีความเห็นวา่ ควรมีอตัราก าลงั เจา้หนา้ท่ีเพียงพอ และมีความพร้อมดา้นร่างกายและจิตใจ 
มีความช านาญพื้นท่ี ตลอดจนมียานพาหนะ และอุปกรณ์ท่ีอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้งาน มีการ
ประชาสัมพนัธ์ โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน และควรบงัคบัใช้มาตรการทาง
กฎหมายควบคู่กนัดว้ย   

4. ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัความพร้อมของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า
จากการทดสอบสมมติฐาน โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการทดสอบ

สมมติฐาน ปรากฏวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพร้อมของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟ
ป่า ไดแ้ก่ อาย ุและต าแหน่งหนา้ท่ี ซ่ึงมีผลท าใหค้วามพร้อมของเจา้หนา้ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

4.1 อายท่ีุแตกต่างกนั มีความพร้อมในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าแตกต่างกนั 
พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ หัวหน้าหน่วยป้องกนั รักษาป่า ท่ีมีอายุแตกต่างกนั 
มีความพร้อม ในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นกลุ่มอายุ
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ต ่ากว่า 40 ปี มีค่าเฉล่ียความพร้อมในการปฏิบติังานด้านการควบคุม ไฟป่าแตกต่างไปจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีอยูใ่นกลุ่มอาย ุ41 – 50 ปี เท่านั้น 

4.2 ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั มีความพร้อมในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า
แตกต่างกัน พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้กล่าวคือ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ีมี
ต าแหน่งหน้าท่ีแตกต่างกนั มีความพร้อมในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าแตกต่างกนั โดย
กลุ่มท่ีท  าหน้าท่ีทั้งปฏิบติัราชการในหน้าท่ีและรักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่า 
เป็นกลุ่มท่ีมีความพร้อมในการปฏิบติังานควบคุมไฟป่าแตกต่างจากกลุ่มท่ีท าหนา้ท่ีหวัหน้าหน่วย
ป้องกนัรักษาป่าเพียงหนา้ท่ีเดียวเท่านั้น 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า  โดย
ผู้บริหารของกรมป่าไม้ 

ความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบติังานมี 5 ดา้น  โดยมีรายละเอียด และผลสรุปตาม
ตาราง ดงัน้ี 

ตารางที ่ 3 สรุปความคิดเห็นเกีย่วกบัการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านการควบคุม 
ไฟป่าของกรมป่าไม้ โดยผู้บริหารกรมป่าไม้ 

ความคิดเห็น ระดับคะแนน ความหมาย 
1. คุณภาพของงาน 3.44 ระดบัดี 
2. คุณลกัษณะประจ าตวั 3.64 ระดบัดี 
3. ความร่วมมือ 3.80 ระดบัดี 
4. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 3.57 ระดบัดี 
5. ผลการปฏิบติังานโดยรวม 3.55 ระดบัดี 
ความคิดเห็นในภาพรวม 3.60 ระดบัดี 

จากผลการประเมิน พบว่า ผู ้บริหารของกรมป่าไม้มีความเห็น เก่ียวกับผลการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า โดยรวมอยู่ในระดบัดี ส่วนค่าเฉล่ียราย
ขอ้เกือบทั้งหมดมีคะแนนอยูใ่นระดบัดีเช่นกนั ยกเวน้ การจบักุมด าเนินคดีกบัผูก้ระท าผิดซ่ึงเป็นขอ้
ยอ่ยของดา้นคุณภาพงานเท่านั้น   ท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 2.63 คะแนน ซ่ึงอยูใ่นระดบัพอใช ้ 
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6. แนวทางในการพัฒนาบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของ
กรมป่าไม้         

     6.1 จดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมด้านการป้องกนัและควบคุมไฟป่า ส าหรับเจา้หน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า โดยเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ ประกอบดว้ยเน้ือหาวิชาทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบติั และด าเนินการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทั้งหมด ก่อนไปปฏิบติังาน   

6.2 ควรให้ความส าคญัในเร่ืองการจดังบประมาณ การแต่งตั้งและเล่ือนขั้นเงินเดือน การ
เข้าร่วมประชุมสัมมนา การอบรมดูงาน การศึกษาต่อ และการพิจารณาความดีความชอบอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 

6.3 ควรพฒันาเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานควบคุมไฟป่า ส าหรับกลุ่มท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 40 ปี โดย
การศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู้และทกัษะอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเป็นก าลงัส าคญัของกรม
ป่าไมต่้อไปในอนาคต 

6.4 ควรหลีกเล่ียงการแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีคนเดียวกนั ให้ปฏิบติังานสองหน้าท่ีในคราว
เดียวกนั เพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ 

6.5 ควรมีการประชาสัมพนัธ์ทุกรูปแบบ โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
6.6 ควรมีมาตรการเชิงบวก (ดา้นป้องกนั) ควบคู่กบัมาตรการเชิงลบ (ดา้นปราบปราม) 

ในการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมไปป่า 

อภิปรายผลการวจัิย 
1. สถานภาพส่วนบุคคลของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า
 กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย อยู่ในสายงานเจา้พนักงานป่าไม ้ท่ีจบจากโรงเรียน ป่าไม้

แพร่และโรงเรียนวนกรรมตาก ท่ีรับเฉพาะเพศชาย เพื่อศึกษาในหลกัสูตรดา้นการป่าไม ้กอปรกบังาน
ดา้นการป้องกนัรักษาป่า เป็นงานท่ีตอ้งออกตรวจปราบปราม และจบักุมผูก้ระท าผิดกฎหมายป่าไม ้
มีความเหมาะสมกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่อยู่ในวยักลางคนถึงค่อนข้างสูงอาย ุ
เน่ืองจากรัฐบาล มีมาตรการจ ากดั  การขยายตวัของขา้ราชการจึงมีการรับบรรจุขา้ราชการเพิ่มใน
จ านวนท่ีนอ้ยมาก ผูท่ี้ปฏิบติัราชการอยูเ่ดิม เม่ือไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน ไดรั้บค าสั่งให้ปฏิบติัหนา้ท่ี
เดิมต่อไป  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงในปัจจุบนัขา้ราชการตอ้งการความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี จึงมีการศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาตรีถึงปริญญาโท นอกจากน้ีกรมป่าไม ้ยงัให้ความส าคญัเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยู่
ของข้าราชการในสังกัด โดยมีค าสั่งให้เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ปฏิบติัหน้าท่ีตามภูมิล าเนาเดิม ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ 2553 กิจกรรมป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั ให้ด าเนินการในทอ้งท่ีภาคเหนือท่ีมี
ปัญหาการปกคลุมของหมอกควนั ท าให้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยู่ในทอ้งท่ีภาคเหนือ มีสถานภาพ
สมรสแลว้และอยูด่ว้ยกนักบัภรรยา ซ่ึงปฏิบติังานอยู่กบัธรรมชาติ มีชีวิตท่ีสงบและเรียบง่าย จึงไม่มี
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การหยา่ร้าง  มีรายไดอ้ยู่ในระดบัสูงเพราะรับราชการมาเป็นเวลานาน ท าให้มีเงินเดือนค่อนขา้งสูง 
ตามอตัราเงินเดือนขา้ราชการปกติ  สถานภาพสมรสและอยู่ร่วมกบัครอบครัวในภูมิล าเนาเดิม มี
ภาระรับผิดชอบต่อครอบครัว รวมถึงพ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง ท าให้ตอ้งมีภาระอุปการะเล้ียงดูทางดา้น
การเงินต่อครอบครัว ซ่ึงเป็น ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่า ต าแหน่งเดียวตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย โดยมีผูท้  าหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่าสองแห่งรองลงมา เน่ืองจากกรม   
ป่าไมมี้อตัราก าลงัไม่เพียงพอ จึงให้ปฏิบติัหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยอ่ืนในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั และมีเพียง
สองหน่วยในกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูรั้กษาราชการแทนซ่ึงเป็นต าแหน่งลูกจา้งประจ า มีอายรุาชการตั้งแต่ 
20 ปีข้ึนไป ตามผลการศึกษามีอายุราชการ 15 - 36 ปี ถือว่ามีอายุราชการมาก มีประสบการณ์สูง 
จึงมีความเหมาะสมในการท าหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า  ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการควบคุมไฟป่า เน่ืองจากกรมป่าไมมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรทางดา้นการ
ควบคุมไฟป่าโดยเร่ิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีผา่นมา จึงท าใหมี้การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีไดเ้พียง
จ านวนหน่ึงเท่านั้น ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานดา้นการควบคุม
ไฟป่า เน่ืองจากหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าเป็นผูมี้สุขภาพแข็งแรงมีความเหมาะสมในการ
ปฏิบติังานภาคสนาม ทั้งน้ีมีโรคประจ าตวัท่ีเป็นอุปสรรคในการปฏิบติังาน ซ่ึงยงัไม่ถึงขั้นรุนแรง 

2. ความรู้ของเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีคะแนนความรู้ทางดา้นไฟป่าเฉล่ีย เท่ากบั 21.46 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน มีผูไ้ดค้ะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ีย ร้อยละ 58.10 และไดค้ะแนนต ่า
กวา่ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 41.90  แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ปฏิบติังานดา้นการป้องกนัไฟป่าของกรมป่าไม ้ส่วน
ใหญ่มีความรู้ทางด้านไฟป่าในระดบัท่ีสูงพอสมควร เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างเป็นเจา้หน้าท่ีป่าไม ้
จบการศึกษาและปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องทางด้านน้ี และในการฝึกอบรมหลักสูตร ด้านอ่ืนๆของ   
กรมป่าไม ้ส าหรับหัวหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ีมีหน้าท่ีดูแลป้องกนัรักษาป่า มกัจะสอดแทรก
เน้ือหาวชิาความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมไฟป่าดว้ยทุกคร้ัง ส่วนดา้นความรู้วิชาการพื้นฐาน
ท่ีเก่ียวกบัองค์ประกอบในการเกิดไฟไหมป่้า การชิงเผา และการสร้างแนวกนัไฟ มีผูต้อบผิดมาก
ท่ีสุดตามล าดบั นั้น  ท าให้ทราบว่ากลุ่มตวัอยา่งยงัขาดความรู้ในเชิงวิชาการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการป้องกนัและควบคุมไฟป่า ซ่ึงต่างจากความรู้ในเชิงปฏิบติั ท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอบถูกหมด หรือ
เกือบทั้งหมด เช่น การประชาสัมพนัธ์ ประโยชน์ของแนวกนัไฟ การเตรียมการดบัไฟ และการ
ลาดตระเวนไฟ เป็นตน้ ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีการปฏิบติัจริง ในพื้นท่ีดว้ยตนเอง 

3. ความคิดเห็นเกีย่วกบัความพร้อมของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า
จากการศึกษา ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุม

ไฟป่า ทั้ง 10 ด้าน แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัด้านความส าเร็จ ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เช่น เม่ือเกิดไฟไหม้ป่าก็สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ท าให้การควบคุมไฟป่าประสบความส าเร็จ มีการยอมรับนบัถือจากผูบ้งัคบับญัชา 
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เพื่อนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีดี   มีความรับผิดชอบในงาน รวมถึงนโยบายและการบริหารงาน 
การปกครองบงัคบับญัชา และความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล อยูใ่นระดบัท่ีดี  

ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยในส่วนของขอ้ยอ่ยส าหรับดา้นสภาพการท างานท่ีกล่าวถึง 
หน่วยงานของกลุ่มตวัอย่าง มีวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เช่น ยานพาหนะ วิทยุส่ือสาร และ 
อุปกรณ์ดบัไฟป่า เป็นตน้ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่า และกลุ่มตวัอย่าง   
มีความรู้สึกวา่การปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าอาจท าให้เกิดอนัตรายได ้ มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัต ่า แต่โดยสรุปในภาพรวมมีคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั ซ่ึงมีสาเหตุเน่ืองมาจากงาน
ดา้นการควบคุมไฟป่าเป็นงานใหม่ เจา้หน้าท่ีผูมี้ความช านาญ รวมถึงแผนงานดา้นการควบคุมไฟป่า 
ถูกโอนยา้ยไปสังกดักรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช โดยกรมป่าไมไ้ดม้อบหมายให้หน่วย
ป้องกนัรักษาป่าปฏิบติังานในดา้นการควบคุมไฟป่าเพิ่มข้ึนนอกเหนือจากหนา้ท่ีหลกัคือการป้องกนั
และปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายป่าไม ้จึงเกิดความไม่แน่ใจว่างานดา้นการควบคุมไฟป่าจะ
ส่งผลต่อความกา้วหน้าในงาน สภาพการท างาน ผลประโยชน์ตอบแทน และความมัน่คงในงาน 
เป็นไปในทิศทางใด 

4. ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า
4.1 อายุท่ีแตกต่างกนั มีความพร้อมในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าแตกต่างกนั

โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีกลุ่มอายุต  ่ากวา่ 40 ปี มีความพร้อมนอ้ย เพราะยงัขาดประสบการณ์ในการท างาน 
โดยเฉพาะการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าเป็นงานท่ีเส่ียงตอ้งอาศยัความช านาญ ส่วนกลุ่มท่ีอาย ุ
40 – 50 ปี มีความพร้อมมากกว่าเน่ืองจากยงัอยู่ในวยัท างาน มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี และมี
ประสบการณ์มากกวา่ ขณะเดียวกนั กลุ่มท่ีมีอายุ 51 – 60 ปี มีความพร้อมนอ้ยลงเน่ืองจากอายุมากข้ึน 
ความคล่องตวัในการปฏิบติังานลดลง รวมถึงการมีภาระส่วนตวัท่ีตอ้งอุปการะเล้ียงดูครอบครัวเพิ่ม
มากข้ึน 

4.2 ต  าแหน่งหน้าท่ีแตกต่างกนั มีความพร้อมในการปฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่า
แตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าหนา้ท่ีหัวหนา้หน่วยป้องกนัรักษาป่าเพียงหนา้ท่ีเดียว ซ่ึงรับผิดชอบ
หน่วยป้องกนัรักษาป่าหน่วยเดียวมีความพร้อมสูงกวา่กลุ่มท่ีท าหนา้ท่ี โดยรับผิดชอบหน่วยป้องกนั
รักษาป่าสองแห่ง มีพื้นท่ีตอ้งรับผิดชอบมากกว่า รวมถึงการบริหารงานในทุกๆ ด้านตามอ านาจ
หน้าท่ีของหน่วยป้องกนัรักษาป่า ท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานด้านการควบคุมไฟป่ามีความ
แตกต่างกนั โดยเฉพาะพื้นท่ีล่อแหลมในการเกิดไฟไหมป่้า 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า โดย
ผู้บริหาร กรมป่าไม้ 

ผูบ้ริหารของกรมป่าไมมี้ความเห็นเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
การควบคุมไฟป่า ทั้งดา้นคุณภาพงาน ดา้นคุณลกัษณะประจ าตวั ดา้นความร่วมมือ ดา้นความคิดริเร่ิม
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สร้างสรรค ์และดา้นผลการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นขา้ราชการ
ท่ีท าหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า มีความรู้ความสามารถ รวมถึงความรับผิดชอบและ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  ในพื้นท่ีค่อนขา้งสูง ส่วนผลการประเมินหวัขอ้ยอ่ยดา้นคุณภาพของ
งานเก่ียวกบัการจบักุมด าเนินคดีกบัผูก้ระท าผิด ท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดบัพอใช้ นั้น อาจเป็น
เพราะว่า การเกิดไฟไหม้ป่าส่วนใหญ่ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากราษฎรท่ีอาศัยอยู่รอบพื้นท่ีป่าเข้าไปใช้
ประโยชน์พื้นท่ีป่าในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น การเก็บหาของป่า เผาไร่ แกลง้จุด ความประมาท 
การล่าสัตว ์การท าปศุสัตว ์และความคึกคะนอง รวมทั้งความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และมีฐานะยากจน ซ่ึงมี
อยู่เป็นจ านวนมาก ประกอบกบัอุปกรณ์ในการจุดไฟมีขนาดเล็ก พกพาง่าย สามารถน าไปซ่อนหรือ
โยนทิ้งไดง่้าย ไม่มีหลกัฐานแน่ชดั จึงท าให้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอยู่จ  านวนนอ้ย  ไม่สามารถจบักุมด าเนินคดี
กบัผูก้ระท าผดิไดเ้ท่าท่ีควร  

6. แนวทางในการพัฒนาบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของกรม
ป่าไม้ 

จากผลการศึกษาในทุกประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่านั้น  
ควรมีการจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการควบคุมไฟป่าให้เพียงพอ และเน้นดา้นวิชาการเน่ืองจาก
กลุ่มตวัอยา่ง    ส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรม และมีความรู้ดา้นทฤษฎีเก่ียวกบัไฟป่านอ้ย ควรให้
ความส าคญัดา้นการจดังบประมาณ การพิจารณาดา้นความดีความชอบท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ให้
โอกาสในการอบรมดูงาน และศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ส าหรับเจา้หน้าท่ี ท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 40 ปี ซ่ึง
เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความพร้อมในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืน รวมถึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าสองหนา้ท่ี
ก็มีความพร้อมในการปฏิบติังานน้อยกวา่กลุ่มท่ีท าหน้าท่ีเดียว ดงันั้นควรหลีกเล่ียงการแต่งตั้งให้การ
ปฏิบติังานสองหนา้ท่ี ส่วนการประเมินการปฏิบติังานโดยผูบ้ริหาร และขอ้เสนอแนะจากกลุ่มตวัอยา่ง 
กรมป่าไมค้วรมีทั้งมาตรการดา้นปราบปราม และดา้นป้องกนัควบคู่กนัไป อีกทั้งมีการประชาสัมพนัธ์
สร้างจิตส านึกและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และควรเน้นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 51-60 ปี ท่ีมี
ความพร้อมน้อยลง โดยให้หันมาท างานรวมกบัชุมชนให้มากข้ึน ซ่ึงแนวทางการพฒันาบทบาทของ
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม ้เหล่าน้ี จะท าให้การป้องกนัและควบคุมไฟป่า
ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีป่าท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของกรมป่าไม ้ประสบความส าเร็จ ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้

1.1 ควรมีการจดังบประมาณเพื่อเนน้ในเร่ืองของการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการควบคุม
ไฟป่าเป็นการเฉพาะและมากเพียงพอ โดย เน้นหลกัสูตรทั้งในเร่ืองวิชาการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการควบคุมไฟป่าอยา่งเขม้ขน้ และเทคนิคการปฏิบติังานในพื้นท่ี รวมถึงการฝึกก าลงัพลใน
การเตรียมพร้อมส าหรับการดบัไฟป่า โดยคดัเลือกเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า ซ่ึงมี

116



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยั “มสธ. วจิยั ประจ าปี 2554”     

อายุน้อย ให้ไดรั้บการฝึกอบรมเป็นอนัดบัแรก ส าหรับเจา้หน้าท่ี ท่ีมีอายุมากควรมีการฝึกอบรม
มุ่งเน้นการมีส่วนรวมของชุมชน ทั้งน้ีให้มีการจดัฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองไฟป่าให้กบั
เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัชั้นท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้ าชุมชน และราษฎรท่ีอยูใ่นพื้นท่ีล่อแหลมในการเกิดไฟป่า  

1.2 สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้กบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า 
โดยเฉพาะดา้นผลประโยชน์ตอบแทน สวสัดิการต่างๆ เช่น การเพิ่มเบ้ียเล้ียง และค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
นอกจากน้ีควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอโดยผูบ้ริหาร เพื่อเป็นขวญัและ
ก าลงัใจใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี หากพบปัญหาและอุปสรรคใดๆ ก็จะไดแ้นะน าและปรับปรุงแกไ้ขในทนัที 
และจดัท าประกนัชีวติใหก้บัเจา้หนา้ท่ีทุกคน เพราะวา่งานดา้นการควบคุมไฟป่าเป็นงานท่ีเส่ียงและ
อาจมีอนัตรายถึงชีวติ  

1.3 ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยควบคุมไฟป่า โดยการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยท่ีมี
ศกัยภาพ มีความพร้อมทั้งดา้นอตัราก าลงัท่ีเพียงพอ มียานพาหนะ วิทยุส่ือสาร และอุปกรณ์ในการ
ดบัไฟป่าท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ จดัเก็บไวอ้ย่างมีระบบ มีความเป็นระเบียบ สะดวกและ
คล่องตวัในการใชง้าน มีระบบการแจง้ต าแหน่งท่ีเกิดไฟป่าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเขา้ถึงพื้นท่ีไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว เม่ือเกิดไฟไหมป่้า  

1.4 ส าหรับส่วนควบคุมไฟป่า ส านกัป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม ้ควร
ส่งเสริมสนบัสนุนให้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า มีโอกาสเขา้ร่วมประชุมสัมมนา 
เพื่อแสดงความคิดเห็นกบัหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการลาศึกษาต่อ และอบรมดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยจดัหาทุนส าหรับขา้ราชการผูมี้คุณวุฒิและวยัวุฒิท่ีเหมาะสม เพื่อ
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า 

1.5 กรมป่าไมค้วรแต่งตั้งขา้ราชการให้ปฏิบติัหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่าเพียง
หน้าท่ีเดียว  ไม่ควรให้มีการรักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่าหน่วยอ่ืน ซ่ึงท าให้
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานลดนอ้ยลง หากจ าเป็นควรเลือกผูท่ี้มีศกัยภาพสูงในการปฏิบติังาน และ
ควรจดัอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีใหเ้พียงพอส าหรับจ านวนหน่วยป้องกนัรักษาป่า ท าให้เจา้หนา้ท่ีท างาน
มากเกินไป จนเกิดความเบ่ือหน่าย ทอ้แทใ้นการท างาน ส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอายุราชการมาก และ
ปฏิบติังานประจ าหน่วยป้องกนัรักษาป่าเป็นระยะเวลานานแลว้ ควรมีการโยกยา้ย สับเปล่ียน ให้ไป
ปฏิบติังานท่ีหน่วยอ่ืนบา้ง เพื่อใหพ้บเห็นส่ิงใหม่ๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน
มากข้ึน 

1.6 ควรมีการจดัหางบประมาณส าหรับการด าเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์อย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ มุ่งเน้นในพื้นท่ีวิกฤตในการเกิดไฟป่า โดยเฉพาะท้องท่ีภาคเหนือ เพื่อ
เสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจ และปลูกจิตส านึกท่ีดี แก่ชุมชนทอ้งถ่ิน ในการร่วมกนัเฝ้าระวงั และ
ควบคุมไฟป่าต่อไป 
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1.7 กรมป่าไมค้วรก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบติั และการด าเนินงานโดยใชม้าตรการ
บงัคบัทางกฎหมายท่ีชดัเจนแก่ผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ควรมีการปรับแกก้ฎหมายและเพิ่มบทลงโทษ
ผูก้ระท าผิดอยา่งเฉียบขาด และควรด าเนินการไปพร้อมๆกนักบัการปฏิบติังานเชิงรุก การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกบัชุมชนทอ้งถ่ิน ในการป้องกนัและควบคุมไฟป่า 

2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป
2.1 ควรมีการวิจยั โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ิน ราษฎรในพื้นท่ี หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และองคก์ร
เอกชน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย เหล่าน้ี คาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพฒันา
บทบาทของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม ้ต่อไป   

2.2 ควรมีการวิจยัดา้นการควบคุมไฟป่าแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และกรมควบคุมมลพิษ รวมถึงหน่วยงานในกระทรวงอ่ืนๆ และภาคเอกชน ทั้ง
ในเร่ืองวิชาการและการพฒันาบทบาทของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความ
ต่อเน่ือง 

 2.3 ควรศึกษาเพิ่มเติมในปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกกรมป่าไม ้และอาจ
มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าของเจา้หน้าท่ี เช่น ผูมี้อิทธิพลในพื้นท่ี กลุ่ม
ชาวเขาท่ียงั ท าไร่ดว้ยวธีิการถางแลว้เผา การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจากส่วนกลาง
และทอ้งถ่ิน ความช านาญในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ การประชาสัมพนัธ์ดา้นไฟป่า เป็นตน้ 

กติติกรรมประกาศ 
การท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอยา่งยิ่งจาก รองศาสตราจารย ์

ดร.ดุสิต เวชกิจ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช อาจารย ์ดร.วรพรรณ หิมพานต์ ส านกัวิจยัและ
พฒันาการป่าไม ้กรมป่าไม้ และดร.ไกรสร  วิริยะ  ท่ีได้กรุณาให้ค  าแนะน าและติดตามการท า
วิทยานิพนธ์คร้ังน้ีอย่างใกล้ชิดตลอดมานบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผูว้ิจยั
รู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ 

ขอขอบคุณ คุณกนกนต  ศรีประภา  คุณสุภาวรรณ  เอ่ียมโสด  และคุณพรรฐมล สุงฆาสิทธ์ิ 
ท่ีได้กรุณาให้ค  าแนะน าในการค้นควา้รวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณท่านผูบ้ริหารทุกท่านท่ีเสียสละเวลาในการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของเจา้หน้าท่ี และขอขอบคุณหัวหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่า และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนภูมิภาค นอกจากน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ  คุณมาลยั  พรหม
สุวรรณ  คุณเลอสิริ แหลมวิไล คณาจารยแ์ขนงวิชาการจดัการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เพื่อนนกัศึกษา  ดร.พรภินันท์  สกุลธาร  และผูมี้
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ส่วนเก่ียวขอ้งในการท าวิทยานิพนธ์คร้ังน้ีทุกท่าน ท่ีได้กรุณาให้การสนับสนุนช่วยเหลือและให้
ก าลงัใจตลอดมา  

สุดทา้ยผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารยส์มศกัด์ิ  พิริยโยธา  นกัวิชาการป่าไม ้เช่ียวชาญ        
เฉพาะด้านพื้นท่ีชายฝ่ังและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ท่ีให้ค  าปรึกษาและ
ขอ้เสนอแนะ และกรุณาสละเวลามาเป็นประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี 
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