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บทคัดยอ 

 
                        การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (ระยะที่ 2)” มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการบริหารงานทรัพยากรบุคคล กปภ. และความคิดเห็นของ
พนักงานที่มีตอการปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารงาน กปภ.ระยะที่ 2 การศึกษาใชวิธีสํารวจความคิดเห็นของ
พนักงาน กปภ.ต้ังแตช้ัน 9 ลงมา จํานวน 302 คน ที่ปฏิบัติงานอยูในสวนกลางและภูมิภาค 
                       ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตองานทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจหรือความเห็นดานระบบพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถของพนักงานสูงกวาดานอื่น ๆ โดยมีความเห็นอยูในระดับดี รองลงมามีความเห็นในระดับดีเชนกัน ในดาน
กระบวนการสื่อสารภายในองคกร และดานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ นอกจากนั้นยังพบวาในภาพรวม กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีความพึงพอใจหรือความเห็นในระดับดีตอการปฏิบัติงานตามโครงสราง กปภ.ระยะที่ 2 ทั้งนี้ พนักงาน กปภ.ช้ัน 
8-9 และชั้น 7 ลงมามีความเห็นในเรื่องดังกลาวในระดับที่ใกลเคียงกันมาก 
                     คณะผูศึกษามีขอเสนอแนะวา กปภ.ควรมุงเนนการสรางเอกภาพในการทํางานของพนักงาน เพื่อมิใหมีการ
ทํางานซ้ําซอนกัน และสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในองคกร รวมทั้งสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานใหกับพนักงาน 
โดยการมอบหมายงานที่ตรงกับความรูความสามารถ การใหโอกาสพนักงานพัฒนาความรูความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบดวยตนเอง นอกจากนั้น กปภ.ควรใหโอกาสเทาเทียมกันแกพนักงานทุกคนในดานความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตองถือวาทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จะชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย และประสบความสําเร็จ
และเจริญกาวหนาตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
                    The study entitled “PWA staffs satisfaction on PWA human resources management-Phase 2” aims to 
investigate PWA employees’ satisfaction on PWA human resources management and their opinions on their work 
performance based on PWA organizational reengineering in the second phase. The study methodology employs a self-
administered survey questionnaire conducted on 302 PWA employees working at the headquarters and in the regions. 
                    The study findings reveal that overall, the majority of the sample group were satisfied with PWA human 
resources management, with the level of satisfaction being good. Considering individual aspects, it was found that the 
majority of the sample group was quite satisfied with or had good opinions on the system of staffs competency and 
capability development, which received higher scores than all other aspects. The lower levels of satisfaction, which also 
obtained a good score, were on the communicative process within the Agency, and welfare and labor relations. In 
addition, it was found that the majority of sample group had good opinions on their work performance based on PWA 
structure in phase 2. In this regard, both groups of the sample studied had an approximate opinions on the issue. 
                     It is strongly recommended that PWA should concentrate more on building up its staff’s performance 
solidarity to avoid overlapping of work while creating fairness in the Agency in terms of staff promotion. In addition, a 
sound working environment should be generated for the staff by giving them adequate and modern office equipment and 
facilities, as well as providing them with an opportunity to develop their knowledge and skills. Similarly, all staff should 
be treated fairly and equally with respect to career advancement while the right man should be put on the right job. 
Finally and foremost, it should be regarded that human resources are the most significant factor influencing PWA’s 
achievement and prosperity apart from helping PWA to fulfill its crucial objectives. 

 
 


