บทสรุปผูบ้ ริหาร ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2563

ศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สารบัญ
หนา
1. วัตถุประสงค

-4-

2. ขอบเขตในการดําเนินการ

-4-

3. กรอบแนวคิด

-6-

4. ผลสํารวจ
• ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน
• ผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันจําแนกตามปจจัย
• ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจและความผูกพัน ระหวางป 2561-2563
- ผลการเปรียบเทียบภาพรวมความพึงพอใจและความผูกพัน
- ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจและความผูกพันจําแนกตามปจจัย
• ผลการสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน
- ความไมพึงพอใจของพนักงานตอ กปภ.
- ความพึงพอใจในการปรับปรุงงานทางดานทรัพยากรบุคคล
- ความคาดหวังตอการสรางความพึงพอใจและความผูกพัน
- ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานทรัพยากรบุคคลที่พนักงานตองการเพิ่มเติม
- ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทํางาน
• การวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่มีความสําคัญตอผลความพึงพอใจและความผูกพัน
ของพนักงานตอ กปภ.

-8-9-9-17-17-17-

5. ขอเสนอแนะจากที่ปรึกษา

-29-

บทสรุปผูบ ริหาร ผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ตอ กปภ. ป 2563

-18-19-21-23-24-26-

บทสรุปผูบริหาร
Executive Summary
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาสภาพการณตาง ๆ ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง
โดยเฉพาะด านเศรษฐกิ จ สั งคม วัฒ นธรรม และความเจริญ กาวหนาทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ ตลอดจน
การแขงขันกันเพื่อชิงความไดเปรียบในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการลงทุน การประกอบธุรกิจ ตลอดจน
การสรางภาพลั กษณ ที่ดี ให กับ องค กร ในการขับ เคลื่อนองคกรให กาวทั น โลกแห งการเปลี่ยนแปลงดังกล าว
องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจําเปนตองมีการปรับตัว หรือประยุกตการบริหารงานในดานตาง ๆ ใหกาวทัน
การเปลี่ย นแปลง ไม วาจะเป น การบริห ารการเงิน การคลั ง การบริห ารการเปลี่ ยนแปลง รวมถึงการบริห าร
ทรัพยากรตาง ๆ ขององคกรดวย
ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญอันหนึ่งขององคกร เปนสิ่งจําเปนในระบบการบริหาร และมีผล
ตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานขององคกรเปนอยางมาก การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง การใช
ทรัพยากรที่ มีอยูอยางจํากัดให เกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหเปาหมายขององคกรบรรลุอยางมีป ระสิทธิภ าพ
และประสิ ทธิผล โดยเฉพาะ “มนุ ษย” เป น ทรัพยากรที่ มีคาที่ สุดในบรรดาทรัพยากรทางการบริห ารทั้ง 4
ซึ่ ง ประกอบด ว ย คน (Man) เงิ น (Money) วั ส ดุ อุ ป กรณ ห รื อ วั ต ถุ ดิ บ (Material) และวิ ธี ก าร (Method)
ความสําคัญของการบริห ารทรัพยากรมนุ ษยในองคกรเปน กระบวนการ ตั้งแตการวางยุทธศาสตรดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย การกําหนดนโยบาย กําหนดแผนงานอัตรากําลัง วิธีการสรรหาบุคลากร การคัดเลือก
คนที่มีความสามารถตรงตามที่องคกรตองการบนอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสม การกําหนดคาตอบแทนและ
สวัสดิการ การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนง การโยกยาย การพัฒนาศักยภาพให
บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง การสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลาการ และการสราง
พฤติกรรมใหสอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกร เพื่อใหบุคลากรเกิดความจงรักภักดีกับองคกรแมวาจะพน
สภาพการเปนบุคลากรขององคกรไปแลวก็ตาม
การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงเปนกระบวนการสําคัญในการบริหารองคกร และดวยเหตุที่วาบุคลากร
ขององคกรเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุด ดังนั้นองคกรจะตองหวงแหนดูแลเอาใจใสบุคลากรขององคกร เนื่องจากเปน
ปจจัยและตั วแปรที่สําคัญในการบริหารจัดการองคกรให ประสบความสําเร็จ ทํ าใหองคกรมี ความกาวหน าไป
สูความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรที่ไดกําหนดไว การจะรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให
อยูกับองคกรนาน ๆ นั้น ผูบริหารจําเปนตองสรางแรงจูงใจและสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร เมื่อบุคลากรนั้น
มี คุณภาพชี วิตการทํ างานที่ ดี ยอมส งผลให เกิดความผูกพันตอองคกร ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนี้สงผลให บุคลากรภาย
ในองคกรและตัวองคกรเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน ความสัมพันธนี้จะทําใหบุคลากรในองคกรมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานที่ดี ประสิทธิภาพในการทํ างานของบุคลากรในองคกรสูงขึ้น ทําใหประสิทธิผลโดยรวมขององคกรดีขึ้น
แตปญหาก็คือจะบริหารจัดการอยางไรจึงจะทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกรที่ตัวเองสังกัดอยู เพราะหาก
บุคลากรไมมีความผูกพันตอองคกรแลว โอกาสดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวก็มีโอกาสมากขึ้น
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องคกรที่จะดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายไดนั้น ขึ้นอยูกับความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ของบุ คลากร บุ คลากรที่ มีความผู กพั นต อองคกรจะทุมเทและอุทิศตนให องคกร ยอมรับในแนวนโยบายที่ จะ
รวมมือกันในการทํางานใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว และมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงอยู
เปนสมาชิกขององคกรตอไป
การประปาสวนภูมิภาค หรือ กปภ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจดานสาธารณู ปโภคของประเทศ ที่มีเปาหมาย
ในการดําเนินงานเพื่อสรางความผาสุกใหแกประชาชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ผานมา กปภ. ไดเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงพัฒนาระบบการดําเนินงานและการบริการในทุกดานอยางเปนพลวัตร ไดปรับตัวใหเขากับสถานการณ
เพื่ อการขยายงาน ขยายฐานลู กค าให เพิ่ ม มากขึ้ น โดยระดมทรั พ ยากรในทุ กด านเตรี ย มการเพื่ อปรั บ ปรุ ง
ภาพลั กษณ และรูปแบบการให บริการที่ ทันสมั ยและครบวงจรยิ่งขึ้ น เพื่ อรองรับการให บริการที่ สอดคล องตอ
ความต องการและครอบคลุ มทุ กกลุ ม ทุ กอาชี พ และทุ กช วงวั ย และให ความสํ าคั ญต อพนั กงานและลู กจ าง
ของ กปภ. ทุกคนวาเปน “พลัง” สําคัญในการขับเคลื่อนความสําเร็จของ กปภ.
โดยสภาพของการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบันนั้น มีการปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ทรัพยากรบุคคล
ของ กปภ. มีแนวโนมที่จะขาดแคลน โดยเฉพาะพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงจะมีโอกาสที่จะ
ออกจากองคกรมากขึ้น ทําใหมีความเสี่ยงทางดานทรัพยากรบุคคลและองคความรู นอกจากนี้ตามโครงสราง
พนั ก งานของ กปภ. ป จ จุ บั น นั้ น พนั ก งานส ว นใหญ จ ะเป น พนั ก งานที่ มี ช ว งอายุ Generation X และ
Generation Y ซึ่ งเป น ช วงอายุ ที่มีทักษะความสามารถดานการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศ และปจจุบัน การ
ทํางานจะตองรองรับการเขาสูยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น กปภ. จึงตองให ความสําคัญกับความกาวหนาใน
อาชีพ ควรพิจารณาปรับปรุงผลตอบแทนใหสอดคลองกับความยากของงาน สรางแรงจูงใจ สรางความผูกพัน
ของพนักงาน เตรียมความพรอมในดานภาษา ทักษะการบริการ ดานกฎหมาย และการปฏิบัติตามเกณฑสากล
ปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีประสิทธิภาพทันตอความตองการ มีแผนพัฒนาบุคลากรใหมใหมีความ
พรอมปฏิบัติงานไดอยางถูกตองรวดเร็ว เพื่อใหทันตอการขยายการบริการตาง ๆ ที่ กปภ. จะมีขึ้นในอนาคต
กปภ. ประกอบไปดวยสวนงานตาง ๆ ไดแก กปภ. 234 สาขา การประปาสวนภูมิภาคเขต 10 แหง
และสํานักงานใหญ มีเจาหนาที่ประมาณ 8,996 คน (จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563) จากขอมูล
การตอบแบบสํ า รวจความพึ ง พอใจและความผู ก พั น ของพนั ก งานต อ กปภ. ในป พ.ศ. 2562 มี ผู ต อบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นรอยละ 92.15 ของพนักงานทั้งหมด และผูตอบแบบสอบถามระบุวาเปนพนักงานที่มีชวง
อายุในกลุม Generation X จํานวน 2,973 คน คิด เป น รอยละ 35.88 และช วงอายุในกลุม Generation Y
จํ านวน 4,307 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 51.98 ในขณะที่ ช ว งอายุ ในกลุ ม Baby Boomers มี จํ า นวน 949 คน
คิดเปนรอยละ 11.45 ซึ่งจากการที่พนักงานมีสัดสวนเกือบรอยละ 88 เปน Generation X และ Generation
Y รวมกัน และในอนาคตอันใกลจะกาวเปนผูบริหาร ของ กปภ. แทนพนักงานที่ชวงอายุ Generation B หรือ
Baby Boomers พนักงานในชวงอายุ Generation X และ Generation Y จึงเปนตัวแปรสําคัญที่ผลักดันให
เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร ดังนั้นการวางแผนงานเพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางาน และการสราง
ความผู ก พั น ให แ ก พ นั ก งานในองค ก รจึ ง เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ เพราะพนั ก งานที่ มี ค วามผู ก พั น ต อ องค ก รจะ
มีประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงกวาพนักงานที่ไมมีความผูกพันตอองคกร
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กปภ. ตระหนั กถึงความสําคัญในปจจัยดังกลาวขางตน จึงไดดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันของบุคลากรมาตั้งแตป 2553 - 2562 และไดนําผลการสํารวจไปจัดทําแผนงานเสริมสราง
ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรตอ กปภ. เพื่อพัฒนาความพึงพอใจและความผูกพันองคกรใหเพิ่มขึ้น
ตลอดมา
นอกจากนี้แล ว กปภ. ยังตองมีการดําเนินงานเพื่ อรายงานสถานการณ ดําเนิน งานของรัฐวิสาหกิ จ
แสดงผลการติ ดตามและประเมินผลการดํ าเนิ นงานของรัฐวิสาหกิ จในผลการดําเนิ นงานที่ สําคัญ (Key Results)
ซึ่ งเป น ผลการดํ าเนิ น งานตามภารกิ จที่ สํ าคั ญ ด านต าง ๆ พิ จารณาถึ งแผนงานโครงการที่ สํ าคั ญ ที่ สะท อน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์ เปนตน โดยมีการพิจารณาภารกิจที่สําคัญใน 8 ดาน ไดแก
(1) ดานการกํากับดูแลที่ดีและการนําองคกร (Corporate Government & Leadership: CG)
(2) ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning: SP)
(3) ดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control: RM & IC)
(4) ดานการมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคา (Stakeholder & Customer: CSM)
(5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology: DT)
(6) การบริหารทุนมนุษย (Human Capital Management: HCM)
(7) การจัดการความรูและนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management: KM & IM)
(8) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit: IA)
ดั งนั้น การดํ าเนิ น การด านที่ 6 การบริหารทุ นมนุ ษย (Human Capital Management: HCM) จึงเป น
ภารกิ จด านสํ าคั ญด านหนึ่ งที่ รั ฐวิ สาหกิ จต องมี การดํ าเนิ นการเพื่ อให ไดตามหลั กเกณฑ Enablers ที่ สคร. ได
กําหนดวิธีการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
จากเหตุ ผลดั งกลาวข างตน กปภ. ตระหนั กถึ งความสําคั ญของการบริหารทรั พยากรบุ คคล โดยเฉพาะ
สภาพแวดล อมที่ สนั บสนุ นการบริหารและพั ฒนาทุ นมนุ ษย (HCM Environment) โดยเฉพาะประเด็นเกี่ ยวกั บ
ระดั บความพึงพอใจและความผู กพั นของพนั กงานและป จจัยที่มี ผลตอความพึ งพอใจและความผูกพันดังกลาว
รวมถึงการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานของ กปภ. เพื่อรับฟงความคิดเห็นดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและ
แนวทางการปรับปรุงจากพนักงาน กปภ. ทั้งองคกร ดวยเหตุนี้ กปภ. จึงเห็นถึงความจําเปนในการจางที่ปรึกษาที่มี
ความรู ความชํ านาญ ดําเนินการสํารวจระดั บความพึ งพอใจและความผู กพั นของพนั กงาน และป จจัยที่มีผลตอ
ความพึ งพอใจและความผู กพั นที่ มี ต อ กปภ. และให ข อเสนอแนะในการพั ฒ นาเสริมสรางความพึ งพอใจและ
ความผูกพันองคกร
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1. วัตถุประสงค
การศึกษาโครงการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ตอ กปภ. ปงบประมาณ 2563 ได
กําหนดวัตถุประสงคไว ดังนี้
1.1 เพื่อศึกษาถึงระดับและปจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานตอ กปภ. ในปงบประมาณ 2563
ทั้งในภาพรวม องคกร กลุมตําแหนง ชวงปเกิด (Generation) และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
1.2 เพือ่ ใหการดําเนินการของ กปภ. ในดานความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานมีแนวทางสอดคลองกับ
ระบบประเมินผลตามหลักเกณฑ Enablers ดานที่ 6 การบริหารทุนมนุษย (Human Capital Management: HCM)
2. ขอบเขตในการดําเนินการ
เพื่อใหไดผลงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวดังกลาวขางตน จึงมีการกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
(1) ขอบเขตดานเนื้อหา
• ศึกษาและเสนอแผนการดําเนินงาน แนวทางศึกษา ขั้นตอน กระบวนการ และบุคลากรที่
รับผิดชอบในการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานตอ กปภ. ป 2563 โดยการศึกษาครั้งนี้
มุงศึกษาระดับความพึ งพอใจในการทํางานและระดั บความผูกพั นของพนักงานตอ กปภ. ป จจัยที่ สงผลตอความ
พึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของพนักงานตอ กปภ. โดยวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
สวนบุคคลที่มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันที่พนักงานมีตอ กปภ.
• มีการดําเนิ นการสอบทาน ทบทวน และกําหนดปจจัยความพึงพอใจและความผูกพัน ของ
บุคลากรตอ กปภ. โดยวิธีสัมภาษณกลุมตัวอยาง (Focus Group)
• รายละเอียดและเนื้อหาในการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานตอ กปภ.
จะมีประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1) ระบบการบริหารงานของ กปภ.
2) โครงสรางการบริหารงาน
3) กระบวนการสื่อสาร และการเสริมสรางภาพลักษณองคกร
4) วิสัยทัศน คานิยมและวัฒนธรรมขององคกร
5) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
6) การพัฒนาบุคลากรและผูนํา
7) การสรรหา คัดเลือก
8) การวางแผนและจัดสรรอัตรากําลัง
9) การแตงตั้ง โยกยายเลื่อนชั้น ปรับคุณวุฒิ เปลี่ยนตําแหนง และมาตรฐานกําหนดตําแหนง
10) โอกาส ความกาวหนาในสายอาชีพ และการเรียนรู
11) ภาวะผูนํา
12) อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดลอม บรรยากาศการทํางาน ทรัพยากรที่สนับสนุน
การทํางาน และคุณภาพชีวิต
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13) สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา
14) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล
15) สวัสดิการ ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน
16) กฎขอบังคับตาง ๆ และการดําเนินการทางวิจัย ความขัดแยงทางผลประโยชน
17) การดําเนินงานเชิงรุกของงานดานทรัพยากรบุคคล
18) แรงจูงใจในการทํางาน
(2) ขอบเขตดานพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้ ได กําหนดขอบเขตดานพื้นที่ไวครอบคลุ มหน วยงานในสั งกั ดของ กปภ. กระจายทั่ วทั้ ง
ประเทศ เปนหนวยงานสวนกลาง ที่สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร และหนวยงานการประปาสวนภูมิภาคเขต 1
ถึงเขต 10 (กปภ.ข. 1–10) การประปาสวนภูมิภาคสาขา จํานวน 234 สาขาทั่วประเทศ
(3) ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษาในครั้งนี้จะใชวิธีการแจกแบบสอบถามประชากร ไดแก ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางในสังกัด
หนวยงานตาง ๆ ของ กปภ. ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 8,996 คน โดยแบงตาม
กลุมตําแหนง 7 กลุม ประกอบดวย
1) กลุมผูบริหารระดับสูง
2) กลุมผูบริหาร
3) กลุมวิชาชีพเฉพาะ
4) กลุมวิชาชีพทั่วไป
5) กลุมปฏิบัติการ
6) กลุมลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว
7) กลุมลูกจางพื้นที่พิเศษ
ทั้งนี้หากพิจารณาตามสายงานในการปฏิบัติงานของ กปภ. จะแบงสายงาน เปนดังนี้
1) สายงานผูวาการ
• สังกัดผูชวยผูวาการ (สํานักผูวาการ)
• สังกัดผูชวยผูวาการ (สํานักสื่อสารองคการและลูกคาสัมพันธ)
• สังกัดผูชวยผูวาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
• สังกัดผูชวยผูวาการ (สํานักตรวจสอบ)
2) สายงานรองผูวาการ (แผนยุทธศาสตร)
3) สายงานรองผูวาการ (การเงิน)
4) สายงานรองผูวาการ (วิชาการ)
5) สายงานรองผูวาการ (บริหาร)
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• สังกัดผูชวยผูวาการ (บริหาร 1)
• สังกัดผูชวยผูวาการ (บริหาร 2)

6) สายงานรองผูวาการ (ปฏิบัติการ 1)
7) สายงานรองผูวาการ (ปฏิบัติการ 2)
8) สายงานรองผูวาการ (ปฏิบัติการ 3)
9) สายงานรองผูวาการ (ปฏิบัติการ 4)
10) สายงานรองผูวาการ (ปฏิบัติการ 5)
และเมื่ อรวบรวมข อมู ลแล ว ข อมู ลที่ จะนํ ามาวิ เคราะห และประมวลผลต องไม น อยกว าร อยละ 60
ของจํานวนบุคลากรทั้งหมดของ กปภ. และสรุปผลรวมกับผลการสัมภาษณแบบเจาะจง (In-depth Interview)
ระดับผูบ ริหารของ กปภ. จํานวน 20 ทาน
(4) ขอบเขตระยะเวลาการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการ ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้น 180 วัน
3. กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานตอ กปภ. ที่ปรึกษาไดมุงเนน
การไดมาของขอมูลเพื่อวิเคราะหถึงผลสําเร็จในการดําเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาองคกร ในลักษณะที่
มีความสอดคล องกั บ การประเมิ น ผลตามหลักเกณฑ Enablers และเกณฑรางวัลคุณ ภาพแหงชาติ (Total
Quality Award: TQA) และยังไดมุงเนนการเสนอขอมูลการวิเคราะหในสวนเพิ่มเติมที่เกี่ยวของ เพื่อจะเปน
ประโยชนในการพัฒนา ทําให กปภ. สามารถยกระดับผลการดําเนินงานตอไป
กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย กรอบแนวคิด 2 สวน ไดแก กรอบแนวคิดที่เกี่ยวของ
กั บ การบริ ห าร การจั ด การ และกรอบแนวคิ ด ทางด า นการรั บ รู ข องพนั ก งานในด า นความพึ งพอใจและ
ความผูกพัน เปนกรอบคิดหลักในการดําเนินโครงการ ดังภาพ
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ยุทธศาสตร์ กปภ.
โครงสร้างการบริหารงาน กปภ.
ตัวชี� วัดการดําเนินงาน
ที�เกี�ยวข้อง

• ประเด็นความพึงพอใจและความผูกพัน
• ปั จจัยที�มีผลต่อความพึงพอใจและความ
ผูกพันทั�งที�เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
• ประเด็นข้อมูลที�สนใจ

ความคิดเห็นเจ้าหน้าที� กปภ.
จัดประชุมเพื�อรับฟั ง
การประเมินผล สคร.
ตามหลักเกณฑ์ Enablers

แนวคิด ทฤษฎีความพึงพอใจ

แนวคิด ทฤษฎีความผูกพัน
• ทฤษฎีองค์การ
• พฤติกรรมองค์การ
• แนวคิดทฤษฏีที�เกี�ยวข้องกับความผูกพันองค์การ
• ทฤษฎี X และ Y
• ทฤษฎีสองปั จจัย
• พฤติกรรมของคนในแต่ละ Generation
• การประเมินการดําเนิ นงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารทุนมนุ ษย์

• แนวคิดความไม่พึงพอใจ
• วิธีการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
• ทฤษฎีลาํ ดับขั�นความต้องการของมาสโลว์
• แนวคิดเกี�ยวกับความคาดหวัง
• แนวคิดการตั�งเป้ าหมาย
• แนวคิดเกี�ยวกับการรับรู ้

กําหนดตัวแปรในการสํารวจ
แนวทางและวิธีการสํารวจ

ผลสํารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันปี ที�ผ่านมา

ออกแบบเครื�องมือการสํารวจ
และจัดส่งแบบสํารวจ
ผลสํารวจและข้อเสนอแนะผูถ้ ูกสํารวจ
ผลการ
สนทนากลุม่

วิเคราะห์ ประมวลผล
ข้อเสนอแนะของที�ปรึกษา
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ผลลัพธ์
• ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากรในภาพรวม
• ปั ญหาที�มีต่อความพึงพอใจและ
ความผูกพันของบุคลากรต่อ กปภ.
• ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการสํารวจกับ
ปี ที�ผ่านมา
• แนวทางการดําเนิ นการของ กปภ.
ในด้านความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากรสอดคล้องกับ Enablers
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4. ผลการสํารวจ
การดํ าเนิ นการโครงการสํ ารวจความพึ งพอใจและความผู กพั นของพนั กงานต อ กปภ. ป 2563 กลุ ม
ประชากรที่ทําการศึกษา คือพนักงานและลูกจางของ กปภ. จํานวนทั้งสิ้น 8,996 คน (ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน
2563) จากผลการสํารวจแบบสอบถามจากประชากรทั้งหมดของ กปภ. โดยการแจกแบบสอบถามใหกับพนักงาน
ของ กปภ. ทั้งหมดทุกคน ไดแบบสอบถามกลับมาและสามารถนํามาวิเคราะหและประมวลผลไดทั้งหมด 8,494 ชุด
คิ ดเป นรอยละ 94.42 ของจํ านวนพนั กงานทั้ งหมด จึ งถื อว าแบบสอบถามที่ ได รั บกลั บมาสามารถเป นตั วแทน
ของพนั กงาน กปภ. ที่ ใช ในการวิ เคราะห และประมวลผลได ทั้ งนี้ ที่ ป รึ กษาได นํ าแบบสอบถามไปทดสอบ
ความเที่ ยงตรงและความเชื่อมั่น โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยไปทดสอบกับพนักงานของ
การไฟฟา-สวนภูมิภาค โดยไดรับคาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นในเครื่องมือวัดแบบสอบถามคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา α เทากับ 0.952 จึงถือไดวาแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงและเชื่อมั่นได
นอกจากนี้ แล วที่ ปรึกษาได ดําเนิ นการเก็บขอมูลโดยใชวิธีแบบสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview)
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลโดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purpose Interview) จากกลุมผูบริหารจํานวน
20 ทาน โดยครอบคลุมตําแหนงผูวาการ รองผูวาการ ผูชวยผูวาการหรือเทียบเทา ผูอํานวยการฝาย/สํานักหรือ
เทียบเทา ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขา ทั้งนี้เพื่อขอรับทราบนโยบาย แนวคิดและทัศนคติจากผูบริหาร กปภ. เกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ที่จะสงเสริม
ความพึ งพอใจและความผูกพัน ของพนักงานตอ กปภ. ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของพนักงานตอกปภ.
และขอเสนอแนะอื่นเพิ่มเติมเพื่อใหพนักงานของ กปภ. มีความพึงพอใจและผูกพันตอ กปภ. มากยิ่งขึ้น
และไดมีการจัดสนทนากลุม (Focus Group) กับตัวแทนพนักงานของหนวยงานใน กปภ. โดยมีการ
จัดสนทนากลุมขึ้นจํานวน 7 ครั้ง รวมจํานวนพนักงานที่เขารวมสนทนากลุมทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งไดดําเนินการจัด
ขึ้นที่ สํานักงานใหญ สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 เขต 4 และเขต 9 และสํานักงานการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาในสังกัดเขต 1 เขต 4 และเขต 9 ทั้งนี้เพื่อรับฟงความคิดเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อใหเกิด
มุมมองที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น แลวนํามาพิจารณาจัดทําขอเสนอแนะเพื่อกําหนดแนวทางแกไขปรับปรุงตอไป

บทสรุปผูบ ริหาร ผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ตอ กปภ. ป 2563
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4.1 ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน
จากผลการสํ ารวจความพึ งพอใจและความผู กพั นของพนั กงานต อ กปภ. ในภาพรวม ป 2563 มีผูตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 8,494 ราย พบวา มีคะแนนความพึงพอใจและความผูกพันเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ
4.35 อยู ในระดั บมาก และเมื่ อพิ จารณาในแต ละด าน พบว า ระดั บความผู กพั นโดยรวมต อ กปภ. มี คะแนน
ความผูกพันเทากับ 4.38 อยูในระดับมาก สวนระดับความพึงพอใจโดยรวมตอ กปภ. มีคะแนนความพึงพอใจ
เทากับ 4.31 อยูในระดับพอใจมาก
ภาพรวมความพึงพอใจและความผูกพัน

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

1 ระดับความพึงพอใจโดยรวมตอ กปภ.

4.31

0.735

2 ระดับความผูกพันโดยรวมตอ กปภ.

4.38

0.726

4.35

0.731

คะแนนเฉลี่ยรวม

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันจําแนกตามปจจัย
จากผลการสํารวจความพึ งพอใจและความผูกพั น ของพนั กงานต อ กปภ. จําแนกตามปจจัยใน
ภาพรวม มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 8,494 ราย พบวา มีคะแนนความพึงพอใจและความผูกพัน
จําแนกตามป จจัยโดยรวมเทากับ 4.12 อยูในระดับมาก และเมื่อจําแนกในแตละป จจัย พบวา ปจจัยความ
ผูกพั น องค กร มี คะแนนสู งสุ ดเท ากับ 4.27 อยูในระดับ มาก รองลงมาไดแก ปจ จัย ที่ กระตุน ความผู กพั น มี
คะแนนเทากับ 3.99 อยูในระดับมาก และปจจัยสนับสนุนใหเกิดความผูกพัน มีคะแนนเทากับ 3.94 อยูใน
ระดับมาก ตามลําดับ
ปจจัยประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
- ปจจัยสนับสนุนใหเกิดความผูกพัน
- ปจจัยที่กระตุนความผูกพัน
ระดับความผูกพัน
- ปจจัยความผูกพันองคกร
คะแนนเฉลี่ยรวม

บทสรุปผูบ ริหาร ผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ตอ กปภ. ป 2563

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

3.97
3.94
3.99
4.27
4.27
4.12

0.847
0.868
0.825
0.770
0.770
0.808
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และเมื่อจําแนกเปนแตละปจจัยการสํารวจ ไดดังนี้
1) ปจจัยสนับสนุนใหเกิดความผูกพัน
คะแนน
เฉลี่ย

S.D.

1. บริบทองคกร
1.1 ความมั่นคงและภาพลักษณขององคกร
1.1.1 กปภ. มีความมั่นคงทําใหทานมั่นใจตออาชีพในระยะยาว
1.1.2 กปภ. มีการเสริมสรางภาพลักษณองคกรใหสังคมรับทราบไดอยางเหมาะสม
1.1.3 ทานมีความพึงพอใจในความมั่นคงในหนาที่การงานของตนเองในปจจุบัน
1.2 วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรมองคกร
1.2.1 ผูบริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน และใหนโยบายองคกรทีส่ นับสนุนความยั่งยืนองคกร
1.2.2 คานิยมของ กปภ. เสริมสรางใหพนักงานมีพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานไปตาม
เปาประสงคและสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร
1.2.3 วัฒนธรรมองคกรของ กปภ. สามารถเสริมสรางความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน
1.3 โครงสรางการบริหารองคกร
1.3.1 โครงสรางการบริหารของ กปภ. สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจขององคกร
ทั้งในปจจุบันและอนาคต
1.3.2 โครงสรางการบริหารของ กปภ. สนับสนุนความกาวหนาของพนักงานในทุกระดับ
1.3.3 อัตรากําลังของหนวยงาน เหมาะสมกับบริบทของหนวยงานและสภาพแวดลอม
ในปจจุบัน
1.3.4 กปภ. มีแนวทางและแผนงานดานการใชเทคโนโลยีทดแทนอัตรากําลังคนที่เหมาะสม
1.4 ภาวะผูนํา
1.4.1 ผูบริหารระดับสูงเปนผูนําทีด่ ี สามารถบริหารจัดการองคกรใหบรรลุเปาหมาย

4.03
4.31
4.43
4.17
4.33
4.12
4.11

0.862
0.768
0.725
0.754
0.746
0.789
0.803

4.15

0.765

4.11
3.75

0.798
0.919

3.94

0.800

3.87

0.866

3.55

1.007

3.65
3.93
3.98

0.935
0.846
0.823

1.4.2 ผูบริหารระดับสูงสามารถสรางศรัทธาและดูแลพนักงานไดอยางเหมาะสม
1.4.3 ผูบริหารระดับสูงสามารถประสานผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดอยาง
เหมาะสม
2. การบริหารจัดการ
2.1 นโยบาย ยุทธศาสตรองคกร
2.1.1 นโยบายของ กปภ. มีความเหมาะสมในการใหบริการประชาชนในยุค 4.0
2.1.2 นโยบายของ กปภ. สงเสริมใหทุกหนวยงานสามารถดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย
2.1.3 กปภ. มีการนํานโยบายมาปฏิบตั ิ โดยมีการกํากับดูแล และติดตามผลอยางเปน
รูปธรรม

3.94

0.851

3.88

0.862

3.92
3.94
3.93

0.856
0.815
0.834

3.96

0.796

3.93

0.814

ปจจัยสนับสนุนใหเกิดความผูกพัน
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ปจจัยสนับสนุนใหเกิดความผูกพัน
2.2 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
2.2.1 กฎ ระเบียบ วินัยของ กปภ. มีความเหมาะสมตอการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย
2.2.2 ระบบการปฏิบัติงานของ กปภ. สนับสนุนตอการบริการประชาชน
2.2.3 กปภ. มีการดําเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (เชน โปรงใส เทาเทียม รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ไมมคี วามขัดแยงทางผลประโยชน)
2.3 ผลตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน
2.3.1 ทานไดรับผลตอบแทนและสวัสดิการเหมาะสมกับตําแหนงงาน และทัดเทียมกับ
เพื่อนในระดับเดียวกันในองคกรอืน่
2.3.2 ระบบการจายและปรับผลตอบแทนพนักงานของ กปภ. มีความเปนธรรม สอดคลอง
กับภาระงาน และผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2.3.3 กปภ. มีสวัสดิการสนับสนุน ชวยเหลือพนักงานอยางเหมาะสม
3. สภาพภูมสิ งั คม
3.1 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาโดยตรง
3.1.1 ผูบังคับบัญชาโดยตรงปฏิบัติงานเปนแบบอยางที่ดี รวมแกปญหาและตัดสินใจและมี
ความเที่ยงธรรม
3.1.2 ผูบังคับบัญชาโดยตรงตอบสนองตอการปฏิบัติงานไดทันทวงที เมื่อเกิดปญหาในการ
ปฏิบัติงาน
3.1.3 ผูบังคับบัญชาโดยตรงทํางานรวมกันเปนทีม และสรางขวัญกําลังใจใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาไดดี
3.2 ความสัมพันธกับผูรวมงาน
3.2.1 ทานมีความสุขและอบอุนกับการทํางานในลักษณะฉันทพี่นองกับเพื่อนรวมงาน
3.2.2 การทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานมีการวางแผน ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา ซึ่งกันและกัน
3.2.3 เพื่อนรวมงานเปดกวางทางความคิด มีการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3.3 บรรยากาศการทํางานเปนทีม
3.3.1 สภาพบรรยากาศการทํางานของ กปภ. สงเสริมใหมีการทํางานในรูปแบบทีมงาน
3.3.2 ในทีมการทํางาน มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อบรรลุเปาหมายของงาน สงผลตอ
ประสิทธิภาพที่ดี
3.3.3 กปภ. มีแนวทางสนับสนุน สงเสริมการปฏิบัติงานรวมกันในรูปแบบทีมงานขามสายงาน
4. ระบบทรัพยากรบุคคล
4.1 การดําเนินงานเชิงรุกดานทรัพยากรบุคคล
4.1.1 หนวยงานดานทรัพยากรบุคคลของ กปภ. มีพัฒนาการการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
4.1.2 หนวยงานดานทรัพยากรบุคคลของ กปภ. มีการสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน
อยางสม่ําเสมอทุกป
บทสรุปผูบ ริหาร ผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ตอ กปภ. ป 2563

คะแนน
เฉลี่ย

S.D.

3.99

0.829

4.01

0.815

4.03

0.799

3.93

0.870

3.84

0.913

3.82

0.935

3.80

0.915

3.89
4.08
4.01

0.884
0.821
0.875

3.98

0.876

4.03

0.860

4.03

0.886

4.18
4.18
4.19
4.17
4.04
4.09

0.766
0.781
0.755
0.763
0.809
0.804

4.12

0.769

3.92
3.85
3.81
3.82

0.838
0.888
0.908
0.882

3.88

0.891
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ปจจัยสนับสนุนใหเกิดความผูกพัน
4.1.3 หนวยงานดานทรัพยากรบุคคลเขาไปสื่อสาร ชี้แจง และมีกิจกรรมแรงงานสัมพันธ
สงผลตอความเขาใจอันดีตอพนักงาน
4.2 การสรรหา คัดเลือกบุคลากร
4.2.1 กปภ. มีระบบการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพขององคกรใน
ปจจุบันเขาสูองคกร
4.2.2 บุคลากรทีผ่ านการคัดเลือกเขามาปฏิบัติงาน เปนบุคลากรที่มคี ุณสมบัติความรู
ความสามารถตรงตามที่กําหนด
4.3 การพัฒนาบุคลากร
4.3.1 กปภ. มีแผนการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรอยางชัดเจน สอดคลองกับกลยุทธของ
องคกร และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน พรอมสนับสนุนความกาวหนาของ
พนักงาน
4.3.2 พนักงานของ กปภ. ไดรับการพัฒนาทักษะและเพิม่ เติมความรูที่ตรงกับความตองการ
และสอดคลองกับผลประเมินการปฏิบัติงาน
4.4 การบริหารผลงานและการประเมินผล
4.4.1 กปภ. มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เปนมาตรฐาน
และมีประสิทธิผล
4.4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กปภ. มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม
4.4.3 ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงาน มีการนํามาใชในการพัฒนาบุคลากร
4.4.4 กปภ. มีระบบการแตงตั้ง โยกยาย ปรับเปลีย่ นตําแหนงโดยพิจารณาเชื่อมโยงกับ
ความสามารถและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
5. สภาพแวดลอมทางกายภาพสถานที่ทํางาน
5.1 ความเหมาะสม เพียงพอ ของสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ทาํ งาน
5.1.1 สถานที่ทํางานมีความเหมาะสมเอื้อตอการปฏิบตั ิงาน
5.1.2 กปภ. มีเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมเพียงพอ
5.1.3 กปภ. มีสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ทํางานอยางเหมาะสมเพียงพอ
อาทิ บานพัก หองประชุม หองน้ํา โรงอาหารหรือมุมกาแฟ เปนตน
5.2 ความปลอดภัย / สุขอนามัย
5.2.1 กปภ. มีนโยบายหรือแนวปฏิบัติดา นความปลอดภัย สุขอนามัยที่เปนมาตรฐาน
5.2.2 กปภ. มีการสงเสริมดานอาชีวอนามัย สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ตลอดจนมีแผนปองกันภัยพิบตั ิของหนวยงาน
5.2.3 สถานที่ปฏิบัติงานของ กปภ. มีมาตรฐานความปลอดภัยทั้งตอชีวิต ทรัพยสิน และ
สุขอนามัยที่ดี
5.3 กระบวนการสื่อสาร สารสนเทศ
5.3.1 กปภ. มีชองทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธภายในองคกรที่ทันสมัยและเพียงพอ
บทสรุปผูบ ริหาร ผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ตอ กปภ. ป 2563

คะแนน
เฉลี่ย

S.D.

3.73

0.944

3.88

0.848

3.82

0.887

3.94

0.801

3.90

0.851

3.90

0.857

3.89

0.846

3.81

0.908

3.87

0.855

3.81
3.84

0.918
0.902

3.71

0.949

3.85
3.75
3.91
3.70

0.880
0.960
0.865
0.961

3.64

1.026

3.88
3.87

0.862
0.872

3.88

0.862

3.89

0.852

3.91
3.93

0.822
0.805
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ปจจัยสนับสนุนใหเกิดความผูกพัน
5.3.2 ขอมูลที่สื่อสารประชาสัมพันธภายในเกิดประโยชน ถูกตองและทันการณ
5.3.3 การสื่อสารของผูบริหารระดับสูงไปยังพนักงานไดรับอยางทั่วถึง
5.3.4 พนักงาน กปภ. มีชองทางและสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น
ทางดานงานทรัพยากรบุคคลได
คะแนนเฉลี่ยรวม

คะแนน
เฉลี่ย

S.D.

3.94
3.94

0.787
0.817

3.84

0.871

3.94

0.868

จากผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานตอ กปภ. โดยการสํารวจตามความ
พึ งพอใจต อป จจั ยสนับ สนุ นใหเกิ ดความผู กพัน โดยรวม พบวา มีคะแนนความพึงพอใจตอปจจัย ที่เปน การ
สนับสนุนใหเกิดความผูกพั นโดยรวมเท ากับ 3.94 อยูในระดับพอใจมาก และเมื่อพิจารณาในแตละปจจัย พบวา
ความพึ งพอใจต อป จจั ยสภาพภู มิ สั งคม มี คะแนนสู งสุ ดเท ากั บ 4.08 อยู ในระดั บพอใจมาก รองลงมาได แก
ความพึงพอใจตอปจจัยบริบทองคกร มีคะแนนเทากับ 4.03 อยูในระดับพอใจมาก และความพึงพอใจตอปจจัยการ
บริหารจัดการ มีคะแนนเทากับ 3.92 อยูในระดับพอใจมาก ตามลําดับ
และหากพิจารณาในแตละปจจัยยอย พบวา ความพึงพอใจตอปจจัย กปภ. มีความมั่นคงทําให
มั่นใจตออาชี พในระยะยาว มี คะแนนสูงสุดเท ากั บ 4.43 อยู ในระดั บพอใจมาก รองลงมาได แก ความพึงพอใจ
ในปจจัยที่มีความพึงพอใจในความมั่นคงในหนาที่การงานของตนเองในปจจุบัน มีคะแนนเทากับ 4.33 อยูในระดับ
พอใจมาก และความพึงพอใจในปจจัยการทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานมีการวางแผน ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา ซึ่งกัน
และกัน มีคะแนนเทากับ 4.19 อยูในระดับพอใจมาก ตามลําดับ
2) ปจจัยที่กระตุนความผูกพัน
ปจจัยที่กระตุนความผูกพัน
1. การพัฒนาตนเอง
1.1 โอกาสในการพัฒนาตนเอง
1.1.1 กปภ. มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนพนักงานใหมีความกาวหนาในหนาที่การงาน เชน
การสอบปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนง การสอบเลื่อนชั้นนอกควบ เปนตน
1.1.2 หนวยงานใหการสนับสนุนบุคลากรใหไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
เพื่อพัฒนาความรู ความชํานาญในการปฏิบัติงาน
1.1.3 ทานไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองจากหนวยงานและองคกรอยางสม่ําเสมอ
1.2 โอกาสในความกาวหนา
1.2.1 กปภ. มีการกําหนดเสนทางอาชีพในแตละตําแหนงงาน
1.2.2 ทานเขาใจและรับทราบถึงเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพอยางชัดเจน
1.2.3 ทานรูสึกไดวาทานมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน

บทสรุปผูบ ริหาร ผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ตอ กปภ. ป 2563

คะแนน
เฉลี่ย
3.99
3.90

0.842
0.860

3.91

0.898

3.89

0.844

3.91
3.89
3.84
3.91
3.92

0.838
0.872
0.879
0.865
0.871

S.D.
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ปจจัยที่กระตุนความผูกพัน
1.3 ความทาทายของงาน การใชความสามารถ
1.3.1 งานที่ทานไดรับมอบหมาย ทานไดใชความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยางเต็มที่
1.3.2 งานที่ทานไดรับมอบหมายมีความทาทายและชวยใหทานไดเรียนรู และมีประสบการณ
มากขึ้น
1.3.3 งานที่ทานไดรับมอบหมายทําใหทา นกระตือรือรน ในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2. สภาพการปฏิบัติหนาที่
2.1 งานและความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
2.1.1 กปภ. มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานในแตละตําแหนงอยางชัดเจน
2.1.2 ทานไดรับการชี้แจงและมอบหมายหนาที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ จากผูบังคับบัญชา
ตรงตามคุณลักษณะงานเฉพาะตําแหนงที่กําหนดไว
2.1.3 ปริมาณงานและความรับผิดชอบทีท่ านไดรับในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสม
2.2 การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
2.2.1 วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของ กปภ. เปดโอกาสใหมีกระบวนการมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและการปฏิบตั งิ าน
2.2.2 ทานมีโอกาสไดเสนอความคิดริเริ่ม สรางสรรคและใชนวัตกรรมใหมๆ ในการปฏิบัติงาน
2.2.3 ทานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานใน
กระบวนการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเปนอยางดี
2.3 การไดรับมอบอํานาจ อิสระ ในการตัดสินใจ
2.3.1 กปภ. มีกฎ ระเบียบในการมอบอํานาจดําเนินการอยางชัดเจน
2.3.2 ทานไดรับมอบหมายและ/หรือมอบอํานาจในการปฏิบตั ิงานจากผูบงั คับบัญชา
2.3.3 ทานมีอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ และไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชา
3. ความสําเร็จ การใหคุณ ใหโทษ
3.1 การชื่นชม ยกยอง
3.1.1 กปภ. มีหลักเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบ ยกยอง ชมเชย พนักงาน
อยางชัดเจน
3.1.2 การใหเกียรติยกยองกับผูปฏิบัติงานดี (เชน โครงการดาวเดน โครงการนักบริการ
มือทองสมองเพชร โครงการทําดีมผี ลมีคนยกยอง) สงผลตอทัศนคติที่ดีของพนักงาน
3.1.3 ทานไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน เมื่อผลการปฏิบัติงาน
ของทานไดรับผลที่ดี
3.2 การไดรับความเปนธรรม
3.2.1 กปภ. ใหความสําคัญกับทุกหนวยงานในองคกรอยางเทาเทียมกัน
หนวยงานของทานและทานไดรับการอํานวยความสะดวก พรอมทรัพยากรสนับสนุน
3.2.2
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรบั มอบหมายอยางเปนธรรม
บทสรุปผูบ ริหาร ผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ตอ กปภ. ป 2563

คะแนน
เฉลี่ย
4.16

0.759

4.17

0.759

4.16

0.761

4.17
4.01
4.01
4.01

0.758
0.813
0.826
0.832

4.06

0.800

3.98
3.98

0.844
0.819

3.98

0.810

3.94

0.846

4.02

0.799

4.05
4.07
4.06

0.790
0.783
0.782

4.01

0.804

3.98
3.95

0.820
0.850

3.88

0.891

3.96

0.862

4.02

0.789

3.91
3.92

0.864
0.865

3.91

0.851

S.D.
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3.2.3 ทานไดรับความเปนธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ และผลตอบแทน
3.3 ความสําเร็จตามเปาหมาย
3.3.1 หนวยงานของทาน ปฏิบัติงานไดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
3.3.2 การประสบความสําเร็จของหนวยงานและองคกร สวนหนึ่งมาจากผลการปฏิบัติงาน
ของทาน
3.3.3 ทานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายตามวัตถุประสงค และสําเร็จตามตัวชี้วัดที่กําหนด
คะแนนเฉลี่ย

คะแนน
เฉลี่ย
3.91
4.07
4.07

0.876
0.731
0.745

4.06

0.724

4.10

0.725

3.99

0.825

S.D.

จากผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานตอ กปภ. โดยการสํารวจตามความ
พึงพอใจตอปจจัยที่กระตุนความผูกพันโดยรวม พบวา มีคะแนนความพึงพอใจตอปจจัยที่เกี่ยวกับการสราง
ความผูกพันโดยรวมเทากับ 3.99 อยูในระดับพอใจมาก และเมื่อพิจารณาในแตละปจจัย พบวา ความพึงพอใจ
ในปจจัยสภาพการปฏิบั ติหน าที่ มีคะแนนสูงสุดเทากับ 4.01 อยูในระดับพอใจมาก รองลงมาไดแก ปจจัยการ
พั ฒ นาตนเอง มี ค ะแนนเท า กั บ 3.99 อยู ในระดั บ พอใจมาก และป จ จั ย ความสํ าเร็ จ การให คุ ณ ให โทษ
มีคะแนนเทากับ 3.98 อยูในระดับพอใจมาก ตามลําดับ
และหากพิจารณาในปจจัยยอย พบวา มีความพึงพอใจตอปจจัยงานที่ไดรับมอบหมาย ไดใชความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ และปจจัยงานที่ไดรับมอบหมายทําใหทานกระตือรือรน ในการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง มีคะแนนสูงสุดเทากันที่ 4.17 อยูในระดับพอใจมาก รองลงมาไดแก ปจจัยงานที่ไดรับมอบหมาย
มีความทาทายและชวยใหทานไดเรียนรู และมีประสบการณมากขึ้น มีคะแนนเทากับ 4.16 อยูในระดับพอใจมาก
และปจจัยปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายตามวัตถุประสงค และสําเร็จตามตัวชี้วัดที่กําหนด มีคะแนนเทากับ 4.10
อยูในระดับพอใจมาก ตามลําดับ
3) ปจจัยความผูกพันกับองคกร
ปจจัยความผูกพันกับองคกร
1 ความผูกพันทางกาย
1.1 ทานพรอมที่จะปฏิบตั ิงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความรูความสามารถ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคและความสําเร็จขององคกร
1.2 ทานพรอมที่จะปรับเปลีย่ นแนวทางหรือวิธีปฏิบัติงานของทาน ถาทําให กปภ. ไดผลลัพธที่ดี
มีประสิทธิภาพ เชน การใชทรัพยากรอยางประหยัด การใชเวลาการปฏิบัติงานลดลง
1.3 ทานมีความพรอมในการรวมกันทํางาน ในลักษณะทีมงานขามสายงาน ถาการทํางานรวมกัน
นั้นสงผลดีตอ กปภ.
1.4 ทานยินดีใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ กปภ. เพื่อประโยชนโดยรวม
ขององคกร
บทสรุปผูบ ริหาร ผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ตอ กปภ. ป 2563

คะแนน
เฉลี่ย
4.33

0.715

4.34

0.709

4.33

0.709

4.31

0.724

4.34

0.718

S.D.
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ปจจัยความผูกพันกับองคกร
2 ความผูกพันทางวาจา
2.1 ทานเต็มใจที่จะเลาเรื่องราวดี ๆ ใน กปภ. ใหผูอื่นฟงเสมอ
2.2 ทานจะพูดปกปองหนวยงานของทานและ กปภ. เสมอ เมื่อมีขาวทางดานลบกับหนวยงาน
และ กปภ.
2.3 ทานมักบอกและแนะนําผูอื่นเสมอวา กปภ. เปนหนวยงานที่นารวมทํางานดวย
3 ความผูกพันทางจิตใจ
3.1 กปภ. มีนโยบาย แนวทางปฏิบัติในการสรางแรงจูงใจใหเกิดความผูกพันกับองคกร
3.2 กปภ. มีการจัดกิจกรรมสรางความรัก ความผูกพันของพนักงานรวมกันเปนอยางดี เชน กีฬาสี
กิจกรรมนันทนาการ สังสรรค กิจกรรมการออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพ เปนตน
3.3 กิจกรรมสรางความผูกพันองคกรที่ กปภ. จัดขึ้น สงผลใหพนักงานมีความรักความผูกพัน
องคกรเพิ่มขึ้น
3.4 ทานมีความรูส ึกภูมิใจที่ไดเขามาเปนสวนหนึ่งใน กปภ.
3.5 ทานมีความรูส ึกเปนเจาของ กปภ. พรอมรูสึกวาความสําเร็จและปญหาตาง ๆ ของ กปภ. คือ
ความสําเร็จและปญหาของทานเชนกัน
3.6 ทานรูสึกมีความสุขทีไ่ ดรวมทํางานกับ กปภ.
คะแนนเฉลี่ยรวม

คะแนน
เฉลี่ย
4.28
4.28

0.758
0.754

4.31

0.756

4.25
4.20
4.12

0.764
0.802
0.808

4.09

0.854

4.11

0.834

4.32

0.754

4.25

0.743

4.30
4.27

0.735
0.770

S.D.

จากผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานตอ กปภ. ตามปจจัยความผูกพันกับ
องคกรโดยรวมคะแนนเทากับ 4.27 อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแตละปจจัย พบวา ปจจัยความผูกพัน
ทางกาย มีคะแนนสูงสุดเทากับ 4.33 อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ปจจัยความผูกพันทางวาจา มีคะแนนเทากับ
4.28 อยูในระดับมาก และปจจัยความผูกพันทางจิตใจ มีคะแนนเทากับ 4.20 อยูในระดับมาก ตามลําดับ
และหากพิจารณาในแตละปจจัยยอย พบวา ปจจัยพรอมที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความรูความสามารถ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและความสําเร็จขององคกร และปจจัยยินดีใหความรวมมือใน
การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ กปภ. เพื่อประโยชนโดยรวมขององคกร มีคะแนนสูงสุดเทากันที่ 4.34 อยูใ นระดับ
มาก รองลงมาไดแก ปจจัยพรอมที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีปฏิบัติงานของทาน ถาทําให กปภ. ไดผลลัพธ
ที่ดี มีประสิทธิภาพ เชน การใชทรัพยากรอยางประหยัด การใชเวลาการปฏิบัติงานลดลง มีคะแนนเทากับ
4.33 อยูในระดับมาก และปจจัยมีความรูสึกภูมิใจที่ไดเขามาเปนสวนหนึ่งใน กปภ. มีคะแนนเทากับ 4.32 อยูใน
ระดับมาก ตามลําดับ

บทสรุปผูบ ริหาร ผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ตอ กปภ. ป 2563
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4.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจและความผูกพัน ระหวางป 2561-2563
จากการประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีตอ กปภ. เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางป พ.ศ.2562 และป พ.ศ.2563 ไดขอสรุปดังนี้
1) ผลการเปรียบเทียบภาพรวมความพึงพอใจและความผูกพัน
ป 2561

ป 2562

ป 2563

เปรียบเทียบ
ป 2562 - 2563

เพิ่มขึ้น
(รอยละ)

1 ระดับความพึงพอใจโดยรวมตอ กปภ.

4.10

4.16

4.31

+0.15

3.61

2 ระดับความผูกพันโดยรวมตอ กปภ.

4.20

4.27

4.38

+0.11

2.58

4.15

4.21

4.35

+0.14

3.33

ภาพรวมความพึงพอใจและความผูกพัน

คะแนนเฉลี่ยรวม

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจและความผูกพันโดยรวมตอ กปภ. ระหวางป 2562 - 2563 พบวา
- ระดับความพึงพอใจโดยรวมตอ กปภ. ป 2563 มีคะแนนความพอใจ เทากับ 4.31 ในขณะที่ป
2562 มีคะแนนความพอใจ เทากับ 4.16 ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจป 2563
กับ ป 2562 พบวา มีผลคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นรอยละ 3.61
- ระดับ ความผูกพั น โดยรวมตอ กปภ. ป 2563 มีคะแนนความผูกพั น เทากับ 4.38 ในขณะที่ ป
2562 มีคะแนนความผูกพัน เทากับ 4.27 ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนความผูกพันป 2563
กับ ป 2562 พบวา มีผลคะแนนความผูกพันเพิ่มขึ้นรอยละ 2.58
2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจและความผูกพันจําแนกตามปจจัย
ป 2561

ป 2562

ป 2563

เปรียบเทียบ
ป 2562 - 2563

เพิ่มขึ้น
(รอยละ)

ระดับความพึงพอใจ

3.67

3.79

3.97

+0.18

4.75

- ปจจัยสนับสนุนความผูกพันของพนักงาน

3.73

3.75

3.94

+0.19

5.07

- ปจจัยการสรางความผูกพันของพนักงาน

3.61

3.82

3.99

+0.17

4.45

ระดับความผูกพัน

4.18

4.25

4.27

+0.02

0.47

- ระดับความผูกพันของพนักงาน

4.18

4.25

4.27

+0.02

0.47

3.93

4.02

4.12

+0.10

2.49

ปจจัยประเมิน

คะแนนเฉลี่ยรวม

บทสรุปผูบ ริหาร ผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ตอ กปภ. ป 2563
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ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจและความผูกพัน จําแนกตามปจจัย ระหวางป 2562 - 2563 พบวา
- ระดับความพึงพอใจ ป 2563 มีคะแนนความพึงพอใจ เทากับ 3.97 ในขณะที่ป 2562 มีคะแนน
ความพึงพอใจ เทากับ 3.79 ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจป 2563 กับ ป 2562
พบวา มีผลคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นรอยละ 4.75
- ระดับความผูกพัน ป 2563 มีคะแนนความผูกพันเทากับ 4.27 ในขณะที่ป 2562 มีคะแนนความ
ผูกพันเทากับ 4.25 ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนความผูกพัน ป 2563 กับ ป 2562 พบวา
มีผลคะแนนความผูกพันเพิ่มขึ้นรอยละ 0.47
- ระดับความพึงพอใจและความผูกพันเฉลี่ยรวม ป 2563 มีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.12 ในขณะที่
ป 2562 มีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.02 ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยรวมป 2563 กับ
ป 2562 พบวา มีผลคะแนนความพึงพอใจและความผูกพันเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 2.49
4.4 ผลการสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน
1) ความไมพึงพอใจของพนักงานตอ กปภ.
ความถี่

คะแนน
เฉลี่ย

292

3.23

249

3.30

241

3.36

188

3.08

การยายกลับภูมลิ ําเนาไมเหมาะสม และไมเปนธรรม

183
66

3.51
3.11

7

การประเมินผลการทํางานของพนักงานไมเปนธรรม

63

3.11

8
9
10

กฎ ระเบียบ นโยบาย ไมชัดเจน
การฝกอบรมพัฒนาบุคลากรนอย
ระบบ/การบริหารงานมีปญ
 หา เชน ระบบการทํางานซับซอนลาสมัย มีความเปนราชการ
งบประมาณลาชาไมเพียงพอ
ระบบตรวจสอบการทุจริตที่ไมดีพอ มีการใชระบบอุปถัมภ
ผูบริหารขาดความเที่ยงธรรม
ขาดการสรางขวัญกําลังใจใหพนักงาน
ความสามัคคีในการทํางานนอย
ผูบริหารขาดความรูและทักษะในการแกปญหา

59
46

3.42
3.18

38

3.00

35
31
17
12
10

3.56
3.48
3.71
3.36
3.30

ลําดับ

ประเด็น

1

สวัสดิการ เชน บานพัก เครื่องแบบพนักงาน ทุนการศึกษา คารักษาพยาบาล มีความไม
เหมาะสมทั้งวิธีการจัดสรร และจํานวน
เงินเดือนและผลตอบแทนต่ํา เชน คาลวงเวลา โบนัส คาใบประกอบวิชาชีพ
โครงสรางอัตรากําลัง/โครงสรางองคกรไมเหมาะสม เชน บุคลากรไมเพียงพอ ตําแหนง
ไมสอดคลองกับภาระงานที่ทํา โครงสรางองคกรไมสอดคลองกับการปฏิบัติงาน ลาสมัย
อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกลาสมัย ไมเพียงพอ เชน อุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ
อุปกรณรักษาความปลอดภัย
การคัดสรรบุคลากร พนักงานใหม การโยกยาย และการเลื่อนตําแหนง ขาดความเหมาะสม

2
3
4
5
6

11
12
13
14
15

บทสรุปผูบ ริหาร ผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ตอ กปภ. ป 2563
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ลําดับ
16
17

ประเด็น

3
1

คะแนน
เฉลี่ย
4.33
1.00

1,534

3.29

ความถี่

ความถี่ในการทําแบบสอบถามมากไป และควรใชระบบออนไลน
ขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน
รวม

ความไมพึงพอใจของพนักงานที่มีตอ กปภ. นั้น ในแบบสอบถามที่ปรึกษาออกแบบไวจะเปนคําถาม
แบบปลายเปด เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานมีอิสระในการเสนอประเด็นที่ไมพึงพอใจ
จากแบบสอบถามที่ไดรับกลับมานั้น สามารถสรุปผลการสํารวจประเด็นความไมพึงพอใจของพนักงานที่มี
ตอ กปภ. ได ดังนี้ ประเด็นที่พนักงานไมพึงพอใจมีความถี่มากที่สุด ไดแก สวัสดิการ มีความถี่เทากับ 292 ราย
และมีคะแนนความไมพึงพอใจเทากับ 3.23 ผลคะแนนความไมพึงพอใจอยูในระดับไมพอใจปานกลาง ประเด็น
ความไมพึงพอใจรองลงมา ไดแก เงินเดือนและผลตอบแทนต่ํา เชน การจายคาลวงเวลา และโบนัส เปนตน ซึ่งมี
ความถี่เทากับ 249 ราย และมีคะแนนความไมพึงพอใจเทากับ 3.30 คะแนน ผลคะแนนความไมพึงพอใจอยูใน
ระดับไมพอใจปานกลาง ประเด็นความไมพึงพอใจลําดับที่ 3 ไดแก โครงสรางอัตรากําลัง/โครงสรางองคกรไม
เหมาะสม เชน บุคลากรไมเพียงพอ ตําแหนงไมสอดคลองกับภาระงานที่ทํา โครงสรางองคกรไมสอดคลองกับ
การปฏิ บั ติ งาน ล าสมั ย ซึ่ งมี ความถี่ เท ากั บ 241 ราย และมี คะแนนความไม พึ งพอใจเท ากั บ 3.36 คะแนน
ผลคะแนนความไมพึงพอใจอยูในระดับไมพอใจปานกลาง
2) ความพึงพอใจในการปรับปรุงงานทางดานทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงพัฒนางาน
1 ปรับปรุงขอบังคับ กปภ. วาดวยการสงเคราะห เพื่อสวัสดิการคาน้ําประปาฯ จากอัตราเหมาจายเดือนละ
300 บาท เปน 500 บาท
2 ปรับปรุงขอบังคับ กปภ. วาดวยการจายเงินชดเชยและเงินคาตอบแทนความชอบในการทํางานใหแก
พนักงานฯ จากพนักงานซึ่งทํางานติดตอกันครบ 10 ป แตไมครบ 20 ป โดยรวมวันหยุดวันลาฯ
ใหจายเงินไมนอยกวาเงินเดือนคาจางสุดทาย 300 วัน ปรับปรุงเปน
• พนักงานซึ่งทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่การประปา
สวนภูมภิ าคสั่งใหหยุดงานเพื่อประโยชนของการประปาสวนภูมิภาค ใหจายไมนอยกวา
เงินเดือนคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน หรือไมนอยกวาเงินเดือนคาจางของการทํางาน 400 วัน
สุดทายสําหรับพนักงาน ซึ่งไดรับเงินเดือนคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
• พนักงานผูไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไปใหไดรับเงินเพื่อ
ตอบแทนความชอบในการทํางาน เปนจํานวนเทากับเงินเดือนคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน
3 ปรับปรุงขอบังคับ กปภ. วาดวยการสงเคราะหเมื่อผูปฏิบัติงานถึงแกความตายให กปภ. จากเดิมใน
อัตรา 3 เทาของเงินเดือนแตไมนอยกวา 100,000 บาท ปรับใหเปนอัตรา 3 เทาของเงินเดือน และบวก
เพิ่มอีก 150,000 บาท
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คะแนน
เฉลี่ย
4.38
4.34

4.31

-19-

การปรับปรุงพัฒนางาน
4 ปรับปรุงขอบังคับ กปภ. วาดวยการสงเคราะหเมื่อผูปฏิบัติงานในการคลอดบุตร จาก 400 บาทตอครัง้
เปน 3,000 บาทตอครั้ง
5 ทดแทนอัตรากําลังพนสภาพใหกับหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งพิจารณาจัดสรร
อัตรากําลัง โดยดูภาระงานในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการพนสภาพของพนักงานติดตอกันหลายป
ใหไดรับการพิจารณาการทดแทนอัตรากําลังกรณีเรงดวน
คะแนนเฉลี่ยรวม

คะแนน
เฉลี่ย
4.35
4.18

4.31

จากผูตอบแบบสอบถามที่รับทราบการปรับปรุงพัฒนางานดานทรัพยากรบุคคลในปที่ผานมานั้น พบวา
ในภาพรวมมีความพึ งพอใจในทุ กประเด็นคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.31 อยูในระดับพอใจมาก โดยประเด็นที่ มีคะแนน
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ปรับปรุงขอบังคับ กปภ. วาดวยการสงเคราะห เพื่ อสวัสดิการคาน้ําประปาฯ จากอัตรา
เหมาจ ายเดือนละ 300 บาท เป น 500 บาท มีคะแนนความพึ งพอใจเทากับ 4.38 คะแนนอยูในระดับพอใจมาก
สวนประเด็นที่มีระดับคะแนนพอใจต่ําสุด ไดแก ทดแทนอัตรากําลังพนสภาพใหกับหนวยงานสวนกลางและสวน
ภูมิภาค รวมทั้งพิจารณาจัดสรรอัตรากําลัง โดยดูภาระงานในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการพนสภาพของพนักงาน
ติดตอกันหลายป ใหไดรับการพิจารณาการทดแทนอัตรากําลังกรณีเรงดวน มีคะแนนความพึงพอใจ 4.18 คะแนน
อยูในระดับพอใจมากเชนกัน
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3) ความคาดหวังตอการสรางความพึงพอใจและความผูกพัน
จากผลการสํ ารวจความคิดเห็น ของพนักงานเกี่ยวกับความคาดหวังตอการสรางความพึงพอใจและ
ความผูกพันตอองคกรของ กปภ. เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับระดับที่ กปภ. ดําเนินการได
ตามความคาดหวังแลว สามารถสรุปขอมูลได ดังตอไปนี้

ลําดับ

ประเด็น

ความถี่

ระดับ
ความคาดหวัง

1
2
3
4
5
6

ผลตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน
การจัดสรรอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภาระงาน
การอบรมใหความรูเพิม่ เติม
การโยกยายและการปรับเปลี่ยนตําแหนงงาน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
อื่นๆ เชน ความกาวหนาในหนาทีก่ ารงาน
อุปกรณการทํางาน ระบบสารสนเทศภายในหนวยงาน

7,733
7,734
7,723
7,720
7,709

4.32
4.31
4.24
4.16
4.26

ระดับที่ กปภ.
ดําเนินการ
ไดตามความคาดหวัง
3.54
3.48
3.69
3.47
3.69

31

4.65

2.75

4.26

3.57

คะแนนเฉลี่ยรวม

จากการสํารวจระดับความคาดหวังตอองคกรของ กปภ. พบวา ระดับความคาดหวังที่มีคะแนนสูงสุด
เปนลําดับแรก คือ พนักงานมีความคาดหวังกับผลตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน เชน โบนัส สวัสดิการ
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.32 หรือรอยละ 86.40 รองลงมา ไดแก การจัดสรรอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภาระงาน
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.31 หรือรอยละ 86.20 และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.26
หรือรอยละ 85.20 ตามลําดับ
และเมื่อพิจารณาจากการประเมินของพนักงานกับระดับของประเด็นที่ กปภ. สามารถดําเนินการได
เมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังแลว พบวา ประเด็นที่ กปภ. สามารถดําเนินการไดเมื่อเทียบกับความคาดหวัง
ของผูตอบแบบสู งที่สุด คือ การประเมินผลการปฏิ บัติงาน และการอบรมให ความรูเพิ่มเติม มีคะแนนเฉลี่ ย
เทากันที่ 3.69 หรือรอยละ 73.80 และประเด็นที่ กปภ. สามารถดําเนินการไดเมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวัง
นอยที่สุด คือ การโยกยายและการปรับเปลี่ยนตําแหนงงาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.47 หรือรอยละ 69.40
เพื่ อให การวิเคราะห ผลสามารถดําเนินการไดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ที่ป รึกษาจึงไดนําขอมูล ตาม
ตารางข า งต น มาจั ด ทํ า แผนภาพ โดยการนํ า คะแนนระดั บ ความคาดหวั ง ที่ ผู ต อบแบบสอบถามได ต อบ
และคะแนนประเด็นที่ กปภ. สามารถดําเนินการไดตามความคาดหวัง โดยกําหนดใหระดับคะแนนที่ผูตอบแบบ
ไดประเมินวาประเด็นที่ กปภ. สามารถดําเนินการไดตามความคาดหวังอยูในแกน X และระดับคะแนนของ
ความคาดหวังอยูในแกน Y ไดแผนภาพ ดังนี้
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ระดับ
ความคาดหวัง
4.35

3.57

1

2

4.30

5

4.25

3

4.20
4.15

4.26

4

4.10
4.05
4.00
3.00

3.20

3.40

หมายเหตุ : 1 คือ ผลตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน
3 คือ การอบรมใหความรูเพิ่มเติม
5 คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.60

ระดับที่ กปภ. ดําเนินการ
3.80 ไดตามความคาดหวัง

2 คือ การจัดสรรอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภาระงาน
4 คือ การโยกยายและการปรับเปลี่ยนตําแหนงงาน

จากแผนภาพขางตน เมื่อกําหนดใหคาเฉลี่ยของคะแนนประเด็นที่ กปภ. สามารถดําเนินการไดตามความ
คาดหวัง เทากับ 3.57 คะแนน เปนคาแกนแนวตั้ง และระดับคะแนนเฉลี่ยที่ผูตอบแบบสอบถามคาดหวังให กปภ.
สามารถดําเนินการได เทากับ 4.26 คะแนน เปนคาตามแกนนอน จะสามารถสรุปผลการวิเคราะห ไดดังนี้
1. จาก 5 ประเด็นที่มีผูตอบแบบสอบถามเกินกวา 7,700 ตัวอยาง ไดตอบแบบสอบถาม มีประเด็น ดังนี้
1) ผลตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน
2) การจัดสรรอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภาระงาน
3) การอบรมใหความรูเพิ่มเติม
4) การโยกยายและการปรับเปลี่ยนตําแหนงงาน
5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. มี 2 ประเด็น ที่ กปภ. ควรพิจารณาปรับปรุงโดยเรงดวน ไดแก 1) ผลตอบแทนที่นอกเหนือจาก
เงินเดือน และ 2) การจัดสรรอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภาระงาน เนื่องจากเปนประเด็นที่พนักงานมี
ความคาดหวังสูงกวาคาเฉลี่ย และเปนประเด็น ที่ กปภ. ยังดําเนินการไดต่ํากวาคาเฉลี่ยของคา
คะแนนที่ กปภ. ควรที่จะดําเนินการได
3. มีประเด็นที่ 4) การโยกยายและการปรับเปลี่ยนตําแหนงงาน ควรพิจารณาดําเนินการในลําดับถัดมา
เนื่องจากเปนประเด็นที่พนักงานยังมีความคาดหวังจาก กปภ. ต่ํากวาคาเฉลี่ย เนื่องจากมีความ
คาดหวังเทากับ 4.16 คะแนน แตคะแนนประเมินประเด็นนี้ ผูตอบแบบสอบถามประเมินวา กปภ.
ยังดําเนินการไดต่ํากวาคาเฉลี่ยที่ กปภ. ควรที่จะดําเนินการได
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4. ประเด็ นที่ ควรพิ จารณาดํ าเนิ นการในลํ าดั บ รองลงมา ได แก ประเด็ น ที่ 5) การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน นั้น เนื่องจากเปนประเด็นที่พนักงานมีความคาดหวังเทากับคาเฉลี่ย คือ 4.26 คะแนน
และเปนประเด็นที่ กปภ. สามารถดําเนินการไดสูงกวาคาเฉลี่ยของคาคะแนนที่ กปภ. ดําเนินการได
และประเด็นที่ 3) การอบรมใหความรูเพิ่มเติมที่มีคะแนนระดับความคาดหวังต่ํากวาคาเฉลี่ย และเปน
ประเด็นที่ กปภ. สามารถดําเนินการไดสูงกวาคาเฉลี่ยของคาคะแนนที่ กปภ. ดําเนินการได
5. ในส ว นของประเด็ นความคาดหวั งอื่ น ๆ นั้ น เนื่ องจากมีผู ตอบแบบสอบถามน อย จึ งไม ได มีการ
วิเคราะหในสวนนี้
4) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานทรัพยากรบุคคลที่พนักงานตองการเพิ่มเติม
ลําดับ

ประเด็น

ความถี่

รอยละ

1

ระบบสารสนเทศรูปแบบออนไลน เชน การยื่นคํารองตาง ๆ ,
การลงเวลาเขา-ออก, ลางาน, บันทึกการเบิกจาย

100

39.06

2

อุปกรณในการปฏิบัติงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร ปริ้นเตอร กลองวงจรปด

55

21.48

3

ตองการ Software เชน Microsoft office, microsoft power BI, Government
Easy Contact Center : GECC, Water is Life, infoma PLC

26

10.16

4

ระบบตรวจสอบการยายของเจาหนาที่ อัตราการวางงาน ตําแหนงทีว่ าง

22

8.59

5

ขอมูลของเจาหนาที่ในระบบสารสนเทศ

19

7.42

6

ความเร็วของ Internet

16

6.25

7

ชองทางการติดตอของหนวยงาน เชน เว็บไซต, แอปพลิเคชั่น
ควรเขาถึงไดงาย ถูกตอง ทันสมัย และเปนปจจุบัน

9

3.52

8

ระบบแจงเงินเดือนผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (สลิปเงินเดือน)

3

1.17

9

จัดสรรพื้นที่เก็บขอมูล Google clound, Onedrive, i-Clound ใหเพียงพอเหมาะสม
กับการใชงาน

2

0.78

10

ระบบการติดตอกับฝายอื่น ๆ ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

0.39

11

ระบบจายเงินผานคิวอารโคด

1

0.39

12

เทคโนโลยีควบคุมการผลิตน้าํ

1

0.39

13

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1

0.39

256

100.00

รวม

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานทรัพยากรบุคคลที่พนักงานตองการเพิ่มเติมนั้น ในแบบสอบถามที่ปรึกษา
ออกแบบไวเปนคําถามแบบปลายเปด เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานมีอิสระในการเสนอประเด็นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนงานทรัพยากรบุคคลที่พนักงานตองการเพิ่มเติมได
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จากแบบสอบถามที่ไดรับกลับมานั้น สามารถสรุปผลการสํารวจประเด็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงาน
ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ พ นั ก งานต อ งการเพิ่ ม เติ ม ได ดั ง นี้ ประเด็ น ที่ พ นั ก งานต อ งการมากที่ สุ ด ได แ ก ร ะบบ
สารสนเทศรูปแบบออนไลน เชน การยื่นคํารองตาง ๆ , การลงเวลาเขา-ออก, ลางาน, บันทึกการเบิกจาย โดยมี
ความถี่เทากับ 100 ราย รองลงมา ไดแก อุปกรณในการปฏิบัติงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร ปริ้นเตอร กลอง
วงจรป ด มี ค วามถี่ เท ากั บ 55 ราย และต อ งการ Software เช น Microsoft office, microsoft power BI,
Government Easy Contact Center : GECC, Water is Life, infoma PLC มีความถี่เทากับ 26 ราย ตามลําดับ
5) ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทํางาน
ลําดับ

ประเด็น

1

ควรพิจารณาเพิ่มสวัสดิการใหพนักงาน เชน การจัดสรรบานพัก คารักษาพยาบาล
เบิกตรงได เพิ่มที่จอดรถ เพิ่มหองสุขา และแจกชุดเครื่องแบบในการทํางาน
จํานวนบุคลากรโครงสรางองคกรควรกระจายใหอยูในระดับสาขาใหมากที่สุด
โดยเฉพาะตําแหนงผูปฏิบตั ิงาน ยกเลิกระบบพรรคพวกในการรับคนมาทํางาน
และควรมีการสรรหาบุคลากรทดแทนตําแหนงที่ไดรับการโยกยาย
ควรพิจารณาเพิ่มเงินเดือน คาลวงเวลา เงินขั้นพิเศษ เงินคาเสี่ยงภัย เงินคาใบ
ประกอบวิชาชีพ เงินประจําตําแหนง
ควรหาวิธีการที่เหมาะสมในเรื่องการแตงตั้งตําแหนง และการโยกยายควร
เปนไปอยางยุติธรรม และควรเปดสอบภายในสําหรับลูกจารายวัน ลูกชั่วคราว
ใหบรรจุเปนพนักงานประจํา
สนับสนุนเครื่องมือในการทํางานดานปฏิบัติการใหเปนเครื่องมือที่ทันสมัย
เชน อุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณชาง
ควรมีการพัฒนาบุคลากร เชน จัดใหมีการอบรมทีเ่ กี่ยวของกับสายงาน มีการ
ทดสอบประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานในแตละตําแหนง เพื่อเลื่อนตําแหนง
ควรมีการจัดสรรงบสําหรับการดําเนินงาน งบสําหรับการปรับปรุงสํานักงาน
งบสํารองกรณีฉุกเงิน
ควรมีการบริหารงานที่โปรงใส มีความยุติธรรม ตรวจสอบได ไมเนน
ผลประโยชนของพวกพอง มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา
ปรับปรุงแกไขระเบียบขอบังคับใหทันกับสถานการณปจจุบัน และควรมี
การประกาศผลประเมินตาง ๆ ผานบอรดประชาสัมพันธ
ผูบริหารควรรวมแกไขปญหา มีการติดตามผลของปญหาทีเ่ กิดขึ้น และควร
ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีตอผูปฏิบัติงาน
ควรมีกิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน เพราะเปนปจจัยพื้นฐานที่มี
ผลทําใหพนักงานรักและผูกพันตอองคกร เชน มีสวัสดิการใหพนักงานทองเที่ยว
ปละ 1 ครั้ง เปนตน
กปภ. ควรมีระบบเพื่อแจงทอแตก-รั่ว ผานเว็บไซต เพื่อลดน้ําสูญเสีย และควรมี
การจัดการปญหาน้าํ สูญเสียอยางจริงจัง

2

3
4

5
6
7
8

9
10

11

บทสรุปผูบ ริหาร ผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ตอ กปภ. ป 2563

ความถี่

รอยละ

168

21.68

121

15.61

115

14.84

75

9.68

70

9.03

63

8.13

41

5.29

36

4.65

25

3.23

13

1.68

11

1.42
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ลําดับ

ประเด็น

12

การทําแบบสอบถามในแตครั้งไมปรากฏผลเชิงประจักษวา หนวยงานที่จัดทํา
แบบสอบถามไดนําไปปรับปรุงแกไขดานตาง ๆ ตามที่ไดรับขอมูลไป และควรใช
ระบบ intranet ของ กปภ. ในการจัดทําแบบสอบถาม เพื่อลดการใชกระดาษ
และสอดคลองกับนโยบายของ กปภ.
สรางความสามัคคีกันในองคกร เขาใจและใหอภัยตอกัน
ควรกําหนดมาตราการการลงโทษกับพนักงานที่เจตนาละเลยหนาที่ ไมควร
สงเสริมผูทไี่ มสามารถปฏิบตั ิงานไดเพราะภาระงานจะตกไปอยูกับผูท ี่ตั้งใจ
ทํางาน
ควรมีการพัฒนาดานการจายคาน้าํ ผานแอปพลิเคชัน, Mobile banking

13
14

15

รวม

ความถี่

รอยละ

22

2.84

7

0.90

5

0.65

3

0.39

775

100.00

จากแบบสํารวจความคิดเห็นของพนั กงานเกี่ยวกับประเด็นความไมพึงพอใจที่พนักงาน กปภ. มีตอ
กปภ. นั้น ในแบบสํารวจไดถามความเห็ นจากพนั กงานวา กปภ. ควรดําเนิน การปรับ ปรุงในประเด็นใดบาง
เพื่อที่จะเปนการลดความไมพึงพอใจของพนักงานตอ กปภ. ลง ซึ่งใหผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบคําถาม
แบบอิสระ เปนคําถามแบบปลายเปด ซึ่งจากผลการสํารวจสามารถสรุปประเด็นขอเสนอแนะที่พนักงานตองการ
ให กปภ. ปรับปรุง มีดังนี้ ประเด็นที่พนักงานเสนอแนะมาจํานวนมากที่สุดในสองประเด็นแรก คือ ควรพิจารณา
เพิ่ มสวั สดิ การให พนั กงาน เช น การจั ดสรรบ านพั ก ค ารั กษาพยาบาลเบิ กตรงได เพิ่ มที่ จอดรถ เพิ่ มห องสุ ขา
และแจกชุดเครื่องแบบในการทํางาน โดยมีความถี่เทากับ 168 ราย คิดเปนรอยละ 21.68 รองลงมาไดแก จํานวน
บุคลากรโครงสรางองคกรควรกระจายใหอยูในระดับสาขาใหมากที่สุด โดยเฉพาะตําแหนงผูปฏิบัติงาน ยกเลิก
ระบบพรรคพวกในการรับ คนมาทํ างาน และควรมีการสรรหาบุคลากรทดแทนตํ าแหนงที่ได รับการโยกย าย
มีความถี่เทากับ 121 ราย คิดเปนรอยละ 15.61 และควรพิจารณาเพิ่มเงินเดือน คาลวงเวลา เงินขั้นพิเศษ เงินคา
เสี่ยงภัย เงินคาใบประกอบวิชาชีพ เงินประจําตําแหนง มีความถี่เทากับ 115 ราย คิดเปนรอยละ 14.84 ตามลําดับ
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4.5 การวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่มีความสําคัญตอผลความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานตอ กปภ.
ที่ ป รึ กษาได นํ าผลประเมิ นความพึ งพอใจและความผู กพั น ที่ ได รับ จากแบบสอบถามมาหาป จจั ยที่ มี
ความสําคัญตอความพึงพอใจของพนักงาน โดยใชวิธีการวิเคราะหทางสถิติแบบการวิเคราะหถดถอย (Regression
Analysis) ซึ่ งเป น การวิ เคราะห เชิ งเหตุ และผล โดยกํ าหนดตั วแปรหนึ่ งเป น ตั ว แปรสาเหตุ อี ก ตั ว แปรหนึ่ ง
เปนตัวแปรผล ที่ปรึกษาไดทําการวิเคราะหเพื่อหาคาความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ของภาพรวม และของแตละ
กลุ มตํ าแหน งว าในแต ละป จจั ยนั้ นมี ความสํ าคัญต อความพึ งพอใจและความผูกพั นอยางไร เมื่อนําผลคะแนน
ประเมิ นความพึงพอใจและความผูกพั นปจจั ยต างๆ พิ จารณาในภาพรวม และพิ จารณาตามกลุมตํ าแหน งของ
พนั กงานเปรียบเที ยบกับค าระดั บความสํ าคั ญของป จจัยตาง ๆ มาพิ จารณาแลว สามารถจัดทํ าตารางคะแนน
จะไดผลตามตาราง ดังตอไปนี้
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ

ความสําคัญ

1

ความมั่นคงและภาพลักษณองคกร (F1)

4.31

0.462

2

วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรมองคกร (F2)

4.12

0.160

3

โครงสรางการบริหารองคกร (F3)

3.75

0.011

4

ภาวะผูนํา (F4)

3.93

0.017

5

นโยบาย ยุทธศาสตรองคกร (F5)

3.94

0.001

6

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ (F6)

3.99

0.031

7

ผลตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน (F7)

3.84

0.017

8

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาโดยตรง (F8)

4.01

0.002

9

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (F9)

4.18

0.144

10 บรรยากาศการทํางานเปนทีม (F10)

4.04

0.004

11 การดําเนินการเชิงรุกดานทรัพยากรบุคคล (F11)

3.81

0.038

12 การสรรหา คัดเลือกบุคลากร (F12)

3.88

0.023

13 การพัฒนาบุคลากร (F13)

3.90

0.012

14 การบริหารผลงานและประเมินผล (F14)

3.81

0.048

15 ความเหมาะสม ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานทีท่ ํางาน (F15)

3.75

0.023

16 ความปลอดภัย สุขอนามัย (F16)

3.88

0.045

17 กระบวนการสื่อสาร สารสนเทศ (F17)

3.91

0.042

18 โอกาสในการพัฒนาตนเอง (F18)

3.90

0..063

19 โอกาสในความกาวหนา (F19)

3.89

0.013
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ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ

ความสําคัญ

20 การทาทายของงาน การใชความสามารถ (F20)

4.16

0.094

21 งานและความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย (F21)

4.01

0.023

22 การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น (F22)

3.98

0.006

23 การไดรับมอบอํานาจ อิสระในการตัดสินใจ (F23)

4.05

0.014

24 การชื่นชม ยกยอง (F24)

3.95

0.055

25 การไดรับความเปนธรรม (F25)

3.91

0.022

26 ความสําเร็จตามเปาหมาย (F26)

4.07

0.117

3.97

0.057

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ

คะแนนเฉลี่ยรวม

ทั้งนี้เมื่อนําผลคะแนนความพึงพอใจประกอบกับการวิเคราะหโดยวิธีวิเคราะหระดับความสําคัญของ
ป จ จั ย โดยวิ ธี Regression ผลวิ เคราะห ภ าพรวม และตามกลุม พนั กงานที่ ดํ ารงตํ าแหน งนั้ น ๆ จะได ผ ลดั ง
รายละเอียด ดังนี้
เมื่อนําผลการประเมินความพึงพอใจ และระดับคะแนนความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอความผูกพันมา
วิเคราะห โดยการกําหนดใหแกนตั้ง (แกน X) เปนระดับคะแนนความสําคัญของปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของ
พนักงาน และกําหนดใหแกนนอน (แกน Y) เปนระดับคะแนนความพึงพอใจของแตละปจจัย สําหรับภาพรวมนั้น
จะไดตามแผนภาพที่ 6-1 และใชคาเฉลี่ยของแตละแกนเปนเสนแบงในการพิจารณาเพื่อหาปจจัยที่ควรจะตองมี
การพิจารณาปรับปรุง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานตอการดําเนินงานของ กปภ. โดยปจจัยที่ควรพิจารณา
ไดแกปจจัยที่อยูใน Quadrant ที่มีระดับความสําคัญของปจจัยสูงกวาคาเฉลี่ย 0.057 และมีคะแนนความพึงพอใจ
ที่ต่ํากวาคาคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.97 คะแนน
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4.20

4.30

ระดับความพึงพอใจ
4.40

เมื่อพิจารณาจากแผนภาพดังกลาวขางตน พบวาความผูกพันของพนักงาน กปภ. ภาพรวมขึ้นกับปจจัย
ดานความมั่นคงและภาพลักษณ (F1) สูงที่สุด เนื่องจาก กปภ. มีความมั่นคง ทําใหพนักงานมีความมั่นใจในการ
ประกอบอาชีพระยะยาวเพราะมีความมั่น คงในหนาที่การงานของตนเอง กปภ. มีการดําเนินการเสริมสราง
ภาพลักษณใหสังคมรับทราบ และปจจัยนี้ในภาพรวมพนักงานก็มีความพึงพอใจระดับสูง ระดับ 4.31 คะแนน
ปจจัยที่พนักงานใหความสําคัญรองลงมาไดแก ปจจัยวิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรมองคกร (F2) และปจจัยนี้ได
คะแนนความพึ งพอใจในระดับ สูง ระดั บ 4.12 คะแนน ป จจัยที่ พนั กงานให ความสํ าคั ญในลําดับ ที่ 3 ไดแก
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (F9) ปจจัยนี้ไดคะแนนความพึงพอใจในระดับสูง ระดับ 4.18 คะแนน
ส วนป จ จั ย ที่ มี ระดั บ ความสํ าคั ญ ที่ สูงกวาคาเฉลี่ย และพนั กงานให คะแนนความพึงพอใจน อยกวา
ค าเฉลี่ ย ได แก ป จ จั ย โอกาสในการพั ฒ นาตนเอง (F18) ซึ่ งเป น ป จ จั ย ที่ กปภ. ควรพิ จ ารณานํ าไปกํ าหนด
นโยบายในการปรับปรุง โดยปจจัยนี้มีปจจัยที่ตอ งพิจารณา ไดแก
1) นโยบายของ กปภ. ในการสงเสริมสนับสนุนพนักงานใหมีความกาวหนาในหนาที่การงาน เชน
การสอบปรับเลื่อนขั้นตําแหนง
2) การสนั บ สนุ นบุ คลากรให ได รับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ การพัฒ นาบุคลากร เพื่อพัฒ นาความรู
ความชํานาญในการปฏิบัติงาน
3) การเปดโอกาสใหพนักงานไดรับการพัฒนาจาก กปภ. อยางสม่ําเสมอ
นอกเหนือจากปจจัยดังกลาวขางตนแลว กปภ. ยังควรพิจารณาปรับปรุงปจจัยที่ไดคาคะแนนนอยกวา
คาเฉลี่ยคือ 3.97 คะแนนดวย ถึงแมวาผลการจัดระดับความสําคัญจะนอยกวาคาเฉลี่ยระดับความสําคัญก็ตาม
ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้
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1) โครงสรางการบริหารองคกร (F3) โดยเฉพาะประเด็น อัตรากําลังของหนวยงานใหมีความเหมาะสม
กับบริบทของหนวยงาน
2) ภาวะผูนํา (F4)
3) นโยบายและยุทธศาสตรขอองคกร (F5)
4) ผลตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน (F7)
5) การดําเนินการดานทรัพยากรบุคคลเชิงรุก (F11)
6) การสรรหา คัดเลือกบุคลากร (F12)
7) การพัฒนาบุคลการ (F13)
8) การบริหารผลงานและประเมินผล (F14)
9) ความเหมาะสม ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ทํางาน (F15)
10) ความปลอดภัย สุขอนามัย (F16)
11) กระบวนการสื่อสารสารสนเทศ (F17)
12) โอกาสในความกาวหนา (F19)
13) การชื่นชม ยกยอง (F24)
14) การไดรับความเปนธรรม (F25)
5. ขอเสนอแนะจากที่ปรึกษา
จากผลการสํารวจตามแบบสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ตอ กปภ. การสัมภาษณ
เชิงลึก การสนทนากลุมของพนักงานในพื้นที่ตาง ๆ ของ กปภ. และการวิเคราะหผล เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
เปนรูปธรรม มีแนวทางสอดคลองกับระบบการประเมินผลตามหลักเกณฑ Enablers ดานที่ 6 การบริหารทุนมนุษย
(Human Capital Management : HCM) นั้ น ด ว ยองค ป ระกอบที่ สํ าคั ญ ที่ ทํ าให เกิ ด ความพึ งพอใจในการ
ทํางานและความผูกพันนั้น มีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก งานที่รับผิดชอบ ผลตอบแทนที่ไดรับ ผลประโยชน
ตอบแทนอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากเงิ น เดื อน โอกาสที่ ได รั บ การเลื่ อนขั้ น หรื อ เลื่ อนตํ าแหน ง การยอมรั บ จาก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน สภาพการทํางานและความปลอดภัยในการทํางาน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และโครงสรางองคกร การจัดการ การบริหารองคกร เปนตน ดังนั้น กปภ. มีประเด็นที่ควรพิจารณาดําเนินการ
ให ได ม าตรฐานการบริ ห ารจั ด การรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในประเด็ น ด า นการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย (Human Capital
Management : HCM) ดังนี้
1) ตองมีการจัดทําหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร และกลยุทธในการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย
ของ กปภ. ใหทันสมัย รวมทั้ง กปภ. ตองจัดใหมีแผนปฏิบัติการดานบริหารและพัฒนาทุนมนุษยทั้งเปน
แผนระยะสั้น และระยะยาว เปนการดําเนินการใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานของ กปภ. รวมถึงความทาทายที่เกิดขึ้นในดานตาง ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการบริห ารความเสี่ยงดานการบริหารทุนมนุษย โดยพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ทั้ ง นี้ การจั ดทํ าหรื อทบทวนแผนยุ ทธศาสตร และและกลยุ ทธ ในการบริ หารและพั ฒ นาทุ นมนุ ษย ของ กปภ.
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ให ทันสมั ย รวมถึ งแผนปฏิ บั ติการดานบริหารและพัฒนาทุนมนุษยทั้ งระยะสั้น และระยะยาวนี้ จะต องมี การนํ า
ความเห็ น ของผู มี ส วนได ส ว นเสี ย โดยเฉพาะพนั กงานของ กปภ. ซึ่งเป น ผูมีสว นไดสว นเสี ย ที่สําคัญ มาเป น
สวนสําคัญในการประกอบการพิจารณาดําเนินการ
2) การบริหารทุน มนุ ษยภายในองคกร ของ กปภ. เปน การพิ จารณาถึงการจัดการอัตรากําลังที่
สอดรับกับภารกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต ของ กปภ. ซึ่งปจจัยดานอัตรากําลังที่เหมาะสมกับบริบทขององคกรนี้
จากผลการประเมิ น ความพึ งพอใจและความผูกพัน ที่พ นักงานมีตอ กปภ. ทั้ งในป งบประมาณ พ.ศ. 2562
และ พ.ศ. 2563 ไดคะแนนประเมินความพึงพอใจที่อยูในเกณฑที่ควรพิจารณาพัฒนา นอกจากนี้แลว กปภ.
ควรพิ จารณาถึงการทดแทนของเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อทดแทนอัตรากําลังในอนาคต รวมถึงการ
พิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชนที่เปนธรรม จูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพใหยังคงสภาพการเปนพนักงาน
กปภ. โดยให มี ค วามสอดคล อ งกั บ ผลการปฏิ บั ติ งานของแต ล ะบุ ค คล จั ด ให มี ร ะบบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารงานทรัพยากรดานบุคคลของ กปภ. เปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนองคกร ทั้งนี้มีปจจัยตาง ๆ ที่จําเปนตองคํานึงถึง ดังนี้
• การกํ าหนดโครงสรางงานและกลุ มของงาน และโครงสร างอั ตรากํ าลัง ที่มีความสอดคลองกั บ
โครงสรางการดํ าเนิ นงาน และกระบวนการหลั กในการดําเนิ นงานของ กปภ. โดยเฉพาะด านการใหบริ การแก
ประชาชน และการสนองตอบตอผูมีสวนไดสวนเสียภาคสวนตาง ๆ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล
• การจัดการอัตรากําลังระยะสั้นและระยะยาวที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปจจุบันและในอนาคต
โดยมีการวิเคราะหอุปสงค อุปทาน ของอัตรากําลัง การวิเคราะหและวางแผนการทดแทนอัตรากําลังที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการวิเคราะหผลผลิตประสิทธิภาพ หรืออัตราสวนระหวางผลผลิตหลัก
ของ กปภ. และอัตรากําลัง หรือคาใชจายที่เกี่ยวของกับบุคลากรในภาพรวมขององคกร การวิเคราะหกระบวนการ
การทํ างานและการใช อุ ปกรณ เครื่ องมื อต าง ๆ ที่ เหมาะสมเพื่ อเป นการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลใน
กระบวนการปฏิบัติงาน
• กระบวนการสรรหา คัดเลือก ที่เปนระบบ ทั้งบุคลากรระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ รวมถึง
แนวทางในการหมุ นเวียนบุคลากรที่ ชัดเจน เพื่ อเป นการฝ กฝนพนั กงานของ กปภ. ให มีความสามารถมากขึ้ น
รวมถึงป ญหาที่พนักงานของ กปภ. ตองการยายกลับภูมิลําเนาเดิม เมื่อผานชวงระยะเวลาตามเงื่อนไขที่ กปภ.
กําหนดแลว ซึ่งเปนปญหาที่พนักงานของ กปภ. มีการรองขอใหฝายบริหารของ กปภ. ดําเนินการ
• การพิ จ ารณาผลตอบแทน และสิ ท ธิ ป ระโยชน ที่ มี ค วามเป น ธรรม มี แ นวทางการพั ฒ นา
ผลตอบแทนและสิทธิประโยชนของกลุมและรายบุคคล มีการเปรียบเทียบโครงสรางผลตอบแทนกับตลาดแรงงาน
หรือรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ที่ครอบคลุมทั้งดานโครงสรางเงินเดือน ผลตอบแทนจูงใจ และผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ
ทั้งนี้การดําเนินการตองสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับพนักงาน
ของ กปภ. ดวย
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• มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เปนระบบประเมินผลการดําเนินงานที่มี
หลั กเกณฑ แนวทาง และรอบระยะเวลาการประเมิ น ผลที่ ชั ด เจน มี การกํ าหนดตั วชี้ วั ดผลการดํ าเนิ น งาน
(Key Performance Index : KPI) ระดับสายงาน และระดับบุคคล ที่มีการถายทอดตัวชี้วัดมาจากตัวชี้วัดองคกร
และตัวชี้วัดสายงาน มีการนําเอาผลการประเมินเชื่อมโยงกับการปรับเลื่อนตําแหนง การยกยอง/ชมเชย เพื่อเปน
การเสริมสรางศักยภาพของพนักงาน ทั้งนี้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานควรบูรณาการรวมกับระบบงานอื่น ๆ
ที่ เกี่ ยวข อง เช น การวางแผนอั ตรากํ าลั ง การบริหารจัดการผลตอบแทน ระบบการเรียนรู และพั ฒ นาบุ คคล
การบริหารคนเกง การสืบทอดตําแหนง การบริหารความกาวหนาในสายอาชีพ การสรางคานิยมและวัฒนธรรม
องคกร และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3) การพัฒนาทุนมนุษย กปภ. ควรพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒ นาของแตละกลุมบุคลากรที่
แตกตางกั น อย างเหมาะสม โดยให มีทั้ งความรู และทั กษะที่ ส อดคล องกั บ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี
และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรมผูบริโภค รวมถึงการปรับรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรที่ปจจุบัน
คนมุงเนนการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง โดยมีองคประกอบ ดังนี้
3.1) การเรียนรูและการพัฒนาขององคกร ประกอบดวย
(1) การวิ เคราะห ส มรรถนะหลั ก สมรรถนะรายตํ าแหน ง (Core / Managerial / Functional
Competency) ที่จําเปนตอการดําเนินงานของ กปภ. ทั้งในปจจุบันและในอนาคต
(2) การประเมินชองวางสมรรถนะ (Competency Gap) ของบุคลากรของ กปภ. อยางครบถวน
และมีคุณภาพ เพื่อนําไปประกอบการวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
(3) การวางแผนการพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) โดยคํานึงถึงการพัฒนา
ใหบุคลากรมีทั้งความรู และทักษะความเชี่ยวชาญ ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม นโยบายตาง ๆ
รวมถึงมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการทํางาน
(4) การพัฒนาผูน ําในทุกระดับ ทั้งผูบริหารระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง
(5) การปรับรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรที่ไมไดมุงเนนการอบรมเพียงอยางเดียว โดยมีการเนน
การสอนงาน (Coaching) และการฝกฝนในหนาที่การงานระหวางการปฏิบัติงาน (On the Job Training) รวมถึงการ
สรางแนวคิดและสรางความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองของพนักงาน
(6) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนระบบการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร โดยจัดใหมี
ระบบการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management: KM) โดยผานระบบอิเล็คทรอนิคสภายในของ กปภ.
(7) มีการประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรู และการพัฒนาที่ครอบคลุมถึงรูปแบบการพัฒนา
แบบตาง ๆ ที่นอกเหนือจากการฝกอบรม รวมถึงการวิเคราะหความคุมคาในการพัฒนา เพื่อใชประโยชนในการตัดสินใจ
พัฒนาปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร
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3.2) การพัฒนาบุคลากรและผูนําที่มีศักยภาพ มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพที่
เปนรูปธรรม มีการกําหนดการสืบทอดตําแหนง/การบริหารจัดการคนเกง/การจัดการสายอาชีพ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
• การจั ด ทํ าแผนสื บ ทอดตํ า แหน ง (Succession plan) ที่ เป น มาตรฐาน โดยครอบคลุ ม
ทุ ก กระบวนการตั้ งแต ตํ าแหน งเป า หมาย การสรรหาผู สืบ ทอดตํ าแหน ง การจั ดทํ าแผนพั ฒ นาเพื่ อเตรีย ม
ความพรอมก อนเขารับ ตําแหน ง การติดตามประเมิน ผลหลังเขารับ ตําแหน ง และการบริห ารจัดการคนเก ง
(Talent management) การจัดทําแผนงานการบริหารจัดการคนเกง ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกคนเกงที่
มีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนพัฒ นาคนเกง เพื่ อให สามารถใชป ระโยชนจากคนเกงในการสรางองคกรให มี
ความเขมแข็งมากขึ้น และเปนการพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนา
• มีการจัดการความกาวหนาในสายอาชีพ (Career management & planning) ที่ มีการ
จั ด ทํ าเส น ทางความก าวหน าในสายอาชี พ (Career Path) โดยมีห ลัก เกณฑ การเคลื่อ นย ายและหมุน เวีย น
ที่ชัดเจนเพื่อใหบุคลากรมองเห็นเสนทางเจริญเติบโตของตําแหนงงานภายในองคกร
4) การจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย ไดแก การยกระดับโครงสราง
พื้นฐานตาง ๆ ไดแก แนวทางการสรางคานิยม/วัฒนธรรมองคกร การปลูกฝงใหบุคลากรมีจริยธรรม มีการสราง
ใหพนักงาน กปภ. ปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและโปรงใส มีการเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้น รวมถึงการจัดการสภาพแวดลอมในการทํางานใหเกิดความปลอดภัย และมีสวัสดิภาพ การจัดใหมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการออกแบบใหเอื้อตองานดานทรัพยากรมนุษย เชนจัดใหมีระบบ HRIS (Human
Resource Information System) ทั้ งนี้ หน วยงานที่ รับผิ ดชอบด านทรัพยากรมนุ ษย ตองมี การพั ฒนาตลอดเวลา
โดยผูบริหารสายงานภายในองคกรตองสงเสริมการทํางานอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1) ความผูกพันองคกร คานิยม และวัฒนธรรมองคกร การจัดการการเปลี่ยนแปลง การสงเสริม
จรรยาบรรณและจริยธรรม โดยการมีการกําหนดแนวทางในการสรางสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการบริหารและ
พัฒนาทุนมนุษย ไดแก ความผูกพันองคกร คานิยมองคกร การจัดการการเปลี่ยนแปลง และระบบทรัพยากร
มนุษยที่มีธรรมาภิบ าล สรางสภาพแวดลอมที่ สนับสนุ นการบริหารและพัฒ นาทุ นมนุษย มีลักษณะของการ
ดําเนินงานในแตละดาน ดังนี้
(1) การสรางความผูกพันองคกร โดยทราบถึงระดับความผูกพันและปจจัยดานความผูกพันของ
บุคลากร และมีการเสริมสรางเพื่อยกระดับความผูกพันองคกร ตลอดจนการตอยอดสูการสรางประสบการณที่ดี
ใหแกบุคลากร (Employee experience) สรางความประทับใจผานการดําเนินงาน/กิจกรรมที่องคกรสามารถจัด
ใหบุคลากรเขาถึงได ตลอดชวงชีวิตการทํางานของบุคลากร ทั้งในดานการทํางานและการดําเนินชีวิต ครอบคลุม
ตั้ งแตชวงการรับสมั คร ช วงทํ างาน จนถึงช วงที่ออกจากองคกร เพื่อใหบุ คลากรมีความสัมพั นธที่ดีกับองคกร
มีความสุขกับการทํางาน และสงผลใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
(2) การเสริ ม สร า งค า นิ ย มองคก ร ผ านการกํ าหนดพฤติก รรมที่ พึ งประสงค การจัด ให มี
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรทุกระดับไดตระหนัก และปฏิบัติตนเองจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร
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(3) การจัดการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีการดําเนินการอยางเปนระบบ มีการพัฒนาบุคลากรให
มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
(4) การกําหนดจรรยาบรรณและจริยธรรม มีชองทางในการรับฟงขอรองเรียนตาง ๆ มีการ
สงเสริมใหระบบบริหารที่มีธรรมาภิบาล ภายใน กปภ. ไดแก
• การจัดทําและสื่อสารคูมือจรรยาบรรณและจริยธรรม (Code of Conduct) ของ กปภ.
โดยมี กิ จ กรรมต าง ๆ ที่ ส งเสริ ม ให บุ ค ลากรมี ก ารปฏิ บั ติ ตนตามจรรยาบรรณและ
จริยธรรมของ กปภ.
• การสื่อสารให ความรูด านความขัด กัน ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมใหแกพนักงานของ กปภ. จัดใหมีการเปดเผยขอมูลหรือตัวอยางที่เกี่ยวของ
กับ ความขั ดแยงทางผลประโยชน สวนตนกับ ผลประโยชน สว นรวม และมีคูมือการ
ปฏิบัติงานเพื่อไมใหการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
• การมีชองทางในการรับฟงความคิดเห็น หรือรับขอรองเรียนจากพนักงานของ กปภ.
อยางเหมาะสม และมีการบริหารขอรองเรียนของพนักงาน ของ กปภ. อยางจริงจัง
และมีการสื่อสารใหพนักงานรับทราบถึงแนวทางการจัดการขอรองเรียนนั้น ๆ
• การมีโครงสรางคณะกรรมการ และการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลของ กปภ.
ที่เหมาะสมและเปนธรรม เพื่อใหเกิดความโปรงใส เชน
- การมีคณะกรรมการกําหนดเกณฑดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- การมีหลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงโทษและการใหรางวัล
- มีคณะกรรมการกําหนดเกณฑ และพิจารณาปรับเลื่อนตําแหนงบุคลากร
4.2) เทคโนโลยีดิจิทัลด านทรัพยากรมนุ ษย จัด ให มีระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรมนุ ษย ของ
พนักงานและสายงานที่ครบถวน ไดแก ขอมูลประวัติสวนบุคคล และประวัติการทํางาน (ขอมูลสวนบุคคล ตอง
รวมถึงความสามารถหรือคุณลักษณะพิเศษ และคุณลักษณะที่โดดเดนของบุคคลนั้น ๆ) ขอมูลการพัฒนา ขอมูล
ผลตอบแทนและสิ ทธิป ระโยชน ขอมู ลการประเมิ นผลการปฏิ บัติงาน ขอมูลอัตรากําลัง เป น ตน และมีการ
พัฒนาเครื่องมือตาง ๆ รวมถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานดานทรัพยากรมนุษย และเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหมีการนําขอมูลมาใชในการวิเคราะหและคาดการณ เพื่อการตัดสินใจในงานดานตาง ๆ ได
เชน งานดานธุรการ งานดานกระบวนการภายใน และงานดานวางแผนกลยุทธ เปนตน
4.3) ความปลอดภั ยและสภาพแวดล อมในการทํ างาน โดยเฉพาะโรงงานผลิ ตน้ําประปา หรื อ
บริเวณที่จัดเก็บแหลงน้ําดิบ เพื่อการผลิตน้ําประปา มีการจัดทําแผนงานดานความปลอดภั ยและสวัสดิภาพ
งานดานอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ที่เปนแผนงานระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบงาน
ดานความปลอดภัยฯ ที่ชัดเจน เชน เจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) เปนตน โดยแผนงานดานความปลอดภัยฯ
ที่เปนแผนงานระยะสั้นและระยะยาวนั้น มีองคประกอบอยางนอย ดังนี้
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(1) การทบทวนมาตรการ กฎระเบียบ ขอบั งคับ คําสั่ ง หรือ แผนงานที่ เกี่ ยวของ เพื่อให
แผนงานมีความครอบคลุมชัดเจน และนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) การกําหนดมาตรฐานดานความปลอดภัย สวัสดิ ภ าพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
ในการทํางานที่เหมาะสมกับบริบทการทํางาน
(3) มีการสรางความตระหนัก และการจัดใหมีกิจกรรมที่สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภั ย และการสร า งสภาพแวดล อมที่ดี ในการทํ างานเพื่ อปรับ เปลี่ย นพฤติ กรรม และส งเสริม ให
พนักงานเห็นถึงความสําคัญและนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง
4.4) บทบาทของสายงานดานทรัพยากรมนุษย และการสนับสนุนจากผูบริหาร มีการสนับสนุน
และการใหความรวมมือจากผูบริหารทุกระดับในองคกร และการพัฒ นาผูบริหารสายงานภายในองคกรและ
ผูแทนของสายงาน ใหมีความรูและทักษะในงาน ทั้งนี้หนวยงานที่รับผิดชอบมีการพัฒนาระบบและทีมงานของ
ตนเองอยางสม่ําเสมอ โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้
(1) หน ว ยงานที่ รับ ผิ ดชอบงานด านทรัพ ยากรมนุษ ย ของ กปภ. มีการเขารวมเครือขาย
ภายนอก โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐแหงอื่น ๆ และมีการแลกเปลี่ยนองคความรูอยางตอเนื่อง
และสามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนาไดอยางแทจริง
(2) บุคลากรของหนวยงานที่รับผิดชอบดานทรัพยากรมนุษยมีทักษะและสมรรถนะที่เพียงพอที่
จะขับเคลื่อนงานดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา
สําหรับขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อเปนการพัฒนาความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานตอ กปภ. มี ดังนี้
1) ความมั่นคงในการทํางาน (Job Security) และ ภาพลักษณองคกร (Corporate Image)
เนื่องจากพนักงานทั่วไปรับรูวา กปภ. มีความมั่นคงในการทํางานอยูในระดับสูง จากเสียงสะทอน
ที่วา กปภ. เปนองคกรรัฐวิสาหกิจที่มีความสําคัญระดับประเทศ “อยางไรก็ตองมี กปภ. อยูคูประเทศไทย” “ไมมี
การปลดบุคลากรออก อยู ไดจนเกษี ย ณ ถ าไมทําความผิ ดรายแรง” และ “มีผ ลตอบแทนและสวัสดิ การที่ ดี
พอสมควร” จึงอาจทําใหพนักงานมีสภาวะติดอยูใน Comfort Zone คือ รูสึกวาสภาวะปจจุบันที่เปนอยูนี้ดี
แลว สบายแลว ไมคอยมีความกังวล และทําแบบเดิมตามความเคยชินก็อยูได ดังนั้นเพื่อกระตุนใหพนักงานไม
ติดอยูใน Comfort Zone ที่ปรึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้
• สรางความรูสึกถึงตองอยูในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง (Sense of Urgency) เกี่ยวกับสถานการณ
ของโลก สถานการณขององคกร เพื่อใหบุคลากรไดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง และรวมกันที่
จะพัฒนาองคกรใหกาวไปขางหนา
• ใชภาพลักษณองคกรทําใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจที่จะทําดีเพื่อองคกร เปนแรงจูงใจจาก
ภายใน แทนการตั้งคําถามวา “ทําแลวไดอะไร”
โดยอาจเริ่มตนจากผูบริหารสื่อสารใหบุคลากรรับทราบขอมูลการดําเนินงาน สถานการณสําคัญ
และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร เชน กระแส Disruption , Digital Transformation แลว
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เชื่อมโยงใหบุคลากรไดตระหนักวา บุคลากรทุกคนเปนสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรผานพนสถานการณตาง ๆ
หรือดําเนินการไดอยางยั่งยืนตอไป โดยอาจนําประวัติความเปนมาขององคกรมานําเสนอในรูปแบบเรื่องเลา
(Story Telling) ใหบุคลากรไดตระหนักถึงภารกิจสําคัญของ กปภ. และเกิดความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งใน
การสานตอภารกิจ และขับเคลื่อนองคกร หรือเพื่อใหเกิดความชัดเจนเปนรูปธรรมอาจใชการสราง Sense of
Urgency โดยดําเนินการภายใตระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปที่บุคลากรทุกคนควรมีเนื้องานที่
สอดคลองกับสภาวการณขององคกร เชน การลดใชกระดาษ การลดคาใชจายการประหยัดพลังงาน และการ
พัฒนานวัตกรรม เปนตน
2) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Relationship with Colleague) และงานที่ทาทาย
(Challenge Work)
สภาพโดยทั่ วไปของ กปภ. โดยเฉพาะพนักงานที่อยูตางจังหวัด พนักงานจะมีความสัมพั นธกับ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานในระดับดี ผลประเมินความพึงพอใจในปจจัยนี้ไดคะแนนสูง ซึ่งความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงานที่ดีนั้นเปนคุณลักษณะเดนของการทํางานรวมกันใน กปภ. โดยมีประเด็นที่เปนเสียงสะทอน
จากพนักงาน การอยูกันแบบครอบครัว พี่นองชวยเหลือดูแลกันทั้งในงาน และเรื่องสวนตัว มีความสัมพันธที่ดี
กับเพื่อนรวมงาน ชวยเหลือในการทํางานทั้งในหนวยงานเดียวกัน และนอกหนวยงาน/ตางพื้นที่ ซึ่งเปนเหมือน
วัฒนธรรมองคกรที่ถูกถายทอดสืบตอกันมา ถามีงาน/เหตุฉุกเฉินเขามา ผูที่เกี่ยวของจะรวมมือชวยเหลือกัน
ทํางาน พรอมใหการสนับสนุนงานตาง ๆ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของตนเอง มีการทํางานเปนทีม สามารถ
แบงป น ความคิ ดการทํ างานรวมกั น และในหน วยงานสามารถทํางานแทนกัน ได เพื่ อให งานลุ ล วง ไมมีการ
แบ ง แยก เป น ต น อี ก ทั้ ง จากผลสํ ารวจสะท อ นให เ ห็ น ว า พนั ก งานส ว นใหญ เป น กลุ ม Gen Y (53.50%)
หนวยงานยอยตาง ๆ ภายใน กปภ. มีสัดสวน Gen Y เพิ่มขึ้น และเปนกลุมใหญกวา Generation อื่น ๆ โดย
การปรับตัวระหวางบุคลากรระหวางชวงอายุสวนใหญจะอยูรวมกันแบบ “พี่นอง ครอบครัวเดียวกัน” มีการ
แบ งป น ความรู ร ะหว างรุ น ทั้ ง จากรุ น น อ งสู รุ น พี่ และรุ น พี่ สู รุ น น อ ง และการสนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรแสดง
ความสามารถ ซึ่งคนรุนใหมมีความกลาแสดงออก มีความสามารถโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี มีความคลองตัวใน
การทํ า งาน ทั้ ง นี้ ในการทํ า งานยั ง มี ค วามแตกต า งกั น ระหว า งกลุ ม คนแต ล ะช ว งวั ย เช น ความอดทน
ประสบการณ รวมถึงบุคลากร Gen B และ Gen X มองวา กลุม Gen Y มีความเอื้ออาทรตอสวนรวมคอนขาง
นอย ขาดมนุษยสัมพันธในการทํางาน มักจะทํางานเฉพาะในสวนงานที่ตนเองรับผิดชอบ เนื่องดวยคนรุนใหม
มักตองการความชัดเจนในการทํางาน ทําใหความสามัคคีกันภายในหนวยงานลดนอยลง นอกจากนี้ กลุม Gen Y
ใหความเห็นวาขั้นตอนการทํางานที่ยังคงเปนแบบเดิม สงผลตอการทํางานของคนรุนใหม ที่จะตองมีการปรับตัว
เพื่อใหสามารถทํางานรวมกันได ทั้งนี้ขอสรุปสําคัญที่ไดจากการสนทนากลุมยอยในประเด็นการทํางานรวมกัน
ของบุคลากรต างวัย คือ กปภ. จะขับ เคลื่ อนตอไปได จากการนํ าจุดแข็งของบุ คลากรตางวัยมาใชป ระโยชน
รวมกั น นอกจากนี้ แล ว สํ าหรับ คนใน Gen Y พบวางานที่ ทาทายเป น ป จ จัย ที่ สงผลตอความอยากทุมเทใน
การทํางาน ดังนั้นเพื่อกระตุนใหพนักงานยังคงอยากทุมเทกาย ใจ ในทํางาน โดยการมอบหมายงานที่ทาทาย
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พรอมทั้งนําเรื่องความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานมาใชใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น ที่ปรึกษาจึงมีขอเสนอแนะ
ให กปภ. มีการดําเนินการ ดังนี้
• การสงเสริมการสรางนวัตกรรมดวยการทํางานแบบทีมขามสายงาน (Cross-Functional Team)
• การเสริมสรางความเขาใจในการทํางานระหวางบุคลากรตางวัยและสงเสริมใหบุคลากรตางวัยมี
สวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม (Cross-Generational Team)
จากการศึ กษาพบวาลั กษณะการทํางานแบบที มขามสายงาน (Cross-functional Team) เปน
หนึ่งในคุณลักษณะที่สําคัญขององคกรนวัตกรรม เนื่องจากลักษณะการทํางานแบบทีมขามสายงาน (Crossfunctional Team) จะทํ า ให เกิ ดความหลากหลายของสมาชิกภายในทีมซึ่งมีความแตกตางกัน ทางมุ มมอง
และความคิด โดยลักษณะการทํางานเชนนี้จะกระตุนใหเกิดความคิดใหม การพัฒนาตอยอด และสนับสนุนให
เกิด นวั ต กรรม เช น กรณี ของ Steve Jobs พัฒ นาผลิตภั ณ ฑโทรศัพ ท หรืออุป กรณ คอมพิ วเตอร Mac Air
ไดเชิญพนักงานจากหลายฝายมารวมทีม ไดแก ทีมออกแบบ ทีมการตลาด และทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญการผลิต
ซึ่งการทํางานแบบทีมขามสายงานไมใชแคการมาระดมความคิด แตเปนการสรางมุมมองใหม ลดความคิดที่
ซ้ําซาก สรางการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น ซึ่งการจัดการใหมีการทํางานแบบทีมขามสายงาน (Crossfunctional Teams) นั้นเปนวิธีการฝงรากนวัตกรรมในองคกร การทํางานลักษณะนี้จะเนนการทํางานแบบที ม
เป น หลั ก ไม เน น ที่ ตั ว บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ ง เป น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพงานผ า นการปรั บ ปรุ งพั ฒ นาทั้ ง
ดานความสัมพันธและดานระบบงาน
ในการสรางที มขามสายงาน (Cross-functional Team) กปภ. ตองใหความสําคัญ กับ การคัดเลือก
บุ คลากรที่ เหมาะสมเข า ที ม โดยคํ า นึ งถึ งมิ ติข องความหลากหลาย ความสมดุล และทั กษะความสามารถ
เพื่อนําไปสูความคิดสรางสรรค และการสรางผลิตผลในการทํางาน ในการคัดเลือกสวนผสมของทีมใหเหมาะสม
องคการจึงตองพิจารณาจาก 3 ปจจัยสําคัญ ดังนี้
(1) ความชํ า นาญในงาน (Technical or Functional expertise) การศึ ก ษา การฝ กอบรมพั ฒ นา
องคความรู ทักษะ และประสบการณ
(2) ทักษะการแกปญหาและการตัดสินใจ (Problem-solving and Decision-making skills) ความสามารถ
ในการระบุประเด็นปญหา การสรางโอกาส การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจดําเนินการ
(3) การมีมนุษยสัมพันธและความสามารถในการเขารวมกับผูอื่น (Interpersonal skills and Compatibility)
บุคลิกภาพ อารมณ การสื่อสาร ทักษะการสนับสนุน และการอํานวยความสะดวก
ทั้งนี้การเสริมสรางความเขาใจในการทํางานระหวางบุคลากรตางวัย อาจไมจําเปนตองจัดเปนโครงการ
หรือกิจ กรรมสานสัมพั น ธ แต ดําเนิ น การโดยสอดแทรกไปกับ การสรางทีมขามสายงาน (Cross functional
Team) และส งเสริ ม ให บุ ค ลากรต า งวั ย มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นานวั ต กรรม (Cross-Generational Team)
โดยการนําจุดแข็งของบุคลากรตางวัยมาใชประโยชนรวมกัน
บทสรุปผูบ ริหาร ผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
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การทํางานอาจจะออกแบบให กลุม Gen B และ Gen X อยูในสถานะที่ปรึกษาหรือโคชที่ทําหนาที่ให
ขอเสนอแนะแตไมลงรายละเอียดในการดําเนินการ มีการสะทอนความคิดเห็นในการทํางานรวมกันเปนระยะ
เพื่อใหกลุม Gen Y มีพื้นที่ใหการแสดงออกมาขึ้นและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีคิดและแนวทางการทํางาน
รวมกันระหวางพนักงานตางวัย ซึ่งการเสริมสรางการทํางานแบบเปนทีมขามสายงานนี้จะเปนการปรับปรุงการ
ทํางานของ กปภ. ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
นอกจากนี้อีกประเด็นที่ กปภ. ควรพิ จารณาดําเนิน การคือการจัดใหมีความรวมมื อระหวางสาขาที่
ตั้งอยูใกลเคียงกัน ลักษณะเหมือนสาขาพี่สาขานอง เพื่อทําใหเกิดการทํางานรวมมือกัน ดังที่ประสบความสําเร็จ
ในการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
3) ความชัดเจนในหนาที่และอํานาจตามความรับผิดชอบ (Clear Accountability , Empowerment)
และความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน (Work-Life Balance)
จากขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมพบวาพนักงานที่สามารถทํางานไดสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย
ก็จะถูกมอบหมายใหทําอยูเรื่อย ๆ ตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นในประเด็น ความสมดุลระหวางชีวิต
และการทํางานที่วา “คนที่ทํางานไดก็จะไดรับงานตอเนื่องในขณะที่บางคนวาง จะอยูไดอยางสบาย ๆ” ทั้งนี้
เป น การสะท อ นให เห็ น ว า ผู บั งคั บ บั ญ ชาเป น บุ ค คลสํ า คั ญ จะทํ าให เกิ ด ความชั ด เจนในหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โดยเฉพาะกั บ พนั กงานกลุ ม Gen Y ที่ มัก ตั้ งคําถามเมื่อไดรับ มอบหมายหมายงาน เช น “ทําไมตนเองตอ ง
รับผิดชอบ ไมเห็นอยูใน JD เลย” “งานนี้ทําแลวจะไดอะไร”“สามารถทําดวยแนวทางอื่นไดไหม” “มีอะไร
สนับสนุนบาง” ตัวผูบังคับบัญชาก็ตองปรับตัวและแนวทางการบริหารจัดการใหเหมาะสมกับกลุม Gen Y สวน
กลุม Gen Y มักจะสะทอนวาที่ถามมิไดตองการจะสรางปญหา หรือเรื่องมากเพียงแคตองการความชัดเจนหรือ
เสนอความคิดเห็นเทานั้น อีกทั้งมีเสียงสะทอนวา บางครั้งหัวหนาไมเปดโอกาสใหแสดงอํานาจตัดสินใจในหนาที่
รับผิดชอบ หรือหัวหนาสั่งการไมชัดเจน ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา และงานที่รุนพี่ทําแลวเบื่อ ก็จะยกใหรุนนอง
ทําซึ่งอาจไมตรงกับหนาที่รับผิดชอบ
ดังนั้นที่ปรึกษาจึงมีขอเสนอแนะ เพิ่มเติมสําหรับผูบริหาร กปภ. ดังนี้
3.1) การพัฒนาใหผูบริหารเรียนรูการจัดทําตัววัดผลงาน (KPI or OKR)
ใหมีความชั ดเจนในงานที่ ทําและให บุ คลากรเกิดการมี สวนรวม เชื่ อมโยงวัตถุป ระสงคกับ ตัววัดได และ
สามารถจัดสรรการทํางาน และชีวิตสวนตัวได
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ตั ว ชี้ วั ด ผล การป ฏิ บั ติ ง าน ที่ สํ า คั ญ (Key Performance Indicator: KPI) ห มายถึ ง
การกําหนดตัววัดที่เฉพาะเจาะจง (specific) เปนตัวเลข (quantifiable) อันสะทอนผลการปฏิบัติงานระดับ
องคกรหรือความสําเร็จของธุรกิจ ซึ่งวัตถุประสงคหลักของการกําหนด KPI คือ เพื่อทําใหองคกรสามารถวัดสิ่งที่
มีความสําคัญ ตอความสําเร็จองคกร (organization’s critical success factors) และติดตามเปาหมายของ
ธุรกิจที่เปนระยะยาว (long-term business goal) ทั้งนี้การกําหนด KPI ระดับบุคคลอาจเปน
(1) ตั ว วั ด ในระดั บ ป จ จั ย นํ าเขา (input) หรื อกระบวนการ (process) ซึ่ งเป น ตั ว วั ดที่ บุ ค คล
ควบคุมไดภายใตกระบวนการคิดเชิงระบบ
(2) ตัววัดเชิงประสิทธิผล (Effectiveness) หรือตัววัดเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency)
(3) ควรเปนตัววัดที่ไดรับการถายโอนตามแนวคิดแผนผังตนไมหรือการแปลงตัววัดจากองคกรสู
หนวยงานและตัวบุคคล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงตัววัดสวนบุคคลไดดวยการถายโอนตัวชี้วัด
การตั้งเปาหมายองคกร (Objectives and Key Result: OKR) เปนวิธีการตั้งเปาหมายของแต
ละบุคคลในองคกรใหมีเปาหมายที่สอดคลองกันทั้งองคกร โดยมีวัตถุประสงคหลัก/การตั้งเปาหมาย (objectives)
ซึ่งเปนการบอกจุดมุงหมายขององคกรในระดับตาง ๆ และมีผลลัพธหลัก (key result) คือ วิธีการทําใหบรรลุ
จุดมุ งหมายที่ตั้งเปาหมายไวโดยกําหนดคาความสําเร็จที่ ทําใหเป าหมายนั้ น สําเร็จ ซึ่งระบบ OKR จะทํ าให
บุคลากรทุกคนในองคกรทราบวิธีการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ในการตั้งเปาหมาย
นั้นตองเปนเปาหมายสูงเพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจ สรางแรงผลักดันใหบริษัท อีกทั้งการตั้ง OKR ไมไดคิดอยางลอย ๆ
ตามเนื้องานที่ทํา แตทุก ๆ Objective จะถูกรอยเรียงมาจากวิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร และแตกออกมา
เปนเปาหมายในแตละปจากนั้นจึงมากําหนดเปนเปาหมายรายไตรมาส และจึงแตกออกมาเปน Key Result
ของแตละเปาหมาย ซึ่งหลังจากกําหนด Key Result จึงไปแตกออกมาเปน Action Plan
3.2) การฝ กทั กษะการมอบหมายงาน และการใหขอมูลยอนกลับที่ชวยเสริมสรา งกําลังใจและ
การพัฒนา
ในสวนนี้เปนทักษะที่สําคัญในการบริหารผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
การมอบหมายงาน (Job Delegation) เพื่อใหสามารถมอบหมายงานไดอยางชัดเจน และการ
มอบอํานาจ (Empowerment) เพื่อใหผูใตบังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถ
การสอนงาน/การโคช (Coaching) เปนการพัฒนาทักษะใหบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน โดยชวยจัดการกับปญหาและสรางความทาทายตาง ๆ ซึ่งกระบวนการโคช เปนกระบวนการใน
การตั้ งคํ าถาม เพื่ อให ผู ถูกโค ช หาคํ า ตอบเอง ทั้ งนี้ การโคช สามารถเป น หั ว หนางาน ทําการสอนงานใหกั บ
บุคลากรซึ่งอาจเปนผูใตบังคับบัญชาโดยตรงหรือไมก็ได การโคชเปนที่นิยมมากขึ้นในปจจุบัน เนื่องจากเปนการ
พัฒ นาบุคลากรที่ทําไดทุกวัน มีความเฉพาะเจาะจงเปนรายบุคคลเปนการพัฒ นาทักษะในงาน และชวยเพิ่ม
ความมั่นใจในการทํางาน ชวยเติมพลังใหบุคลากรรูสึกวาไดรับการดูแล ชวยลดความทอแทจากการทํางานไดอีกดวย
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การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring) เปนวิธีการพัฒนาที่เปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรไดชวยเหลือ
สนับสนุนและสงเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีพี่เลี้ยง (Mentor) และผูที่ไดรับการดูแล (Mentee) โดยมากจะเปน
เพื่อนรวมงานที่เพิ่งมาเริ่มงานกับองคกร หรือมาเริ่มงานในหนวยงานใหม โดยมีเปาประสงคเพื่อเรียนรูงานตาม
หนาที่ และสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่องคกรและสังคมการทํางานตองการจะเปน
การใหขอมูลปอนกลับ (Feed backing) เปนการปอนขอมูลกลับที่เปน คําแนะนํา ขอเสนอแนะ
คําติชม หรือความคิดเห็น ซึ่งการใหขอมูลปอนกลับเปนหนึ่งในวิธีการเรียนรู ซึ่งผลการวิจัยของ University of
Reading พบวาการใหขอมูลปอนกลับมีความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรมากกวาวิธีการสอน
4) การวางแผนและจัดสรรอัตรากําลัง (Workforce Management)
จากขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมพบวาพบวาพนักงานในตางจังหวัดรูสึกไดวามีภาระงานเกินกวา
อัตรากําลังที่ไดรับการจัดสรร ประกอบกับผลคะแนนประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอ กปภ. ในปจจัย
นี้ไดคะแนนนอยที่สุดในทุกปจจัย ดังนั้น กปภ. ควรพิจารณาศึกษาและหาแนวทางดําเนินการจัดการในสวนนี้
ปญหาจากการคนพบ กปภ. ในระดับสาขาบางแหงประสบปญหาอัตรากําลังนอยกวาปริมาณงาน ทั้งนี้เนื่องจาก
มีพนักงานลาออกแลวยังไมมีพนักงานใหมมาแทน หรือการจัดสรรพนักงานใหมมาไมทันความตองการของ
หนวยงาน เปนตน
กปภ. ควรพิ จารณาจัด สรรอัต รากําลังให เพีย งพอ และเหมาะสมกับ ปริมาณงานของแตละสายงาน
เพื่อใหการบริหารจัดการบุคลากรมีความเหมาะสมกับภาระงานตามพื้นที่ของสําหนักงาน กปภ.สาขา มีการ
พิจารณาวิเคราะหคางาน ตามขอบเขตการทํางาน จัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดการวางแผน และจัดสรรอัตรากําลัง
ใหเหมาะสมตอไป เพื่อเปนการแกไขปญหาระยะยาวของ กปภ.
5) ความกาวหนาในงาน (Career Growth) และงานทีท่ าทาย (Challenge Work)
จากขอมูลการสัมภาษณผูบริหาร ความกาวหนาในงาน (Career Path) ของ กปภ. ยังไมชัดเจน
และจากขอมูลที่ไดรับจากการสนทนากลุม พบวาปจจัยความกาวหนาในหนาที่การงาน โดยเฉพาะการกาวไปสู
หัวหนางานไมไดสรางความรูสึกภูมิใจและความอยากทุมเทในการทํางาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประเด็นตาง ๆ
ดังนี้
• ในระดับตําแหนงพนักงานระดับปฏิบัติการ เกิดจากการที่ไดเลื่อนอัตโนมัติ แตลักษณะงานที่ทํา
ยังคงเป น งานเดิ ม ๆ ไม มีความทาทายเพิ่มขึ้น ไดป รับ ระดับ /ตําแหนง แตงานก็เหมือนเดิม
ทํางานเดิม ๆ เลยไมรูสึกภูมิใจ หรือตองทุมเทเพิ่ม
• ในระดับตําแหนงผูบริหารระดับตน และผูบริหารระดับกลาง อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ที่ยังไมได
รับการพัฒนาใหมีความพรอมกอนที่จะไดรับการแตงตั้งในตําแหนงที่สูงขึ้น
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• สําหรับตําแหนงหัวหนางานเมื่อไดรับความกาวหนาเพิ่มขึ้น ภาระงานมากขึ้น ความรับผิดชอบ
มากขึ้น ความเสี่ยงสูงขึ้น แตเงินเดือนยังเทาเดิม จึงไมเกิดแรงจูงใจ
• งานที่ไดรับมอบหมายเกินศักยภาพ ไมตรงสายงาน/ความสามารถ และความรูในการปฏิ บัติงาน
อยางแทจริง รวมถึงไมไดรับการยอมรับทําใหไมสามารถสั่งงานได
จากข อมู ล สะท อนให เห็ น วา กปภ. ยั งอาจจะมีการบริห ารจัดการที่ยังไมเหมาะสมในเรื่อง Career
Development ที่ปรึกษาจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ จากกรณีพนักงานปฏิบัติการที่ไดเลื่อนอัตโนมัติ แตลักษณะ
งานที่ทํายังคงเปนงานเดิม ๆ ไมมีความทาทายเพิ่มขึ้น ไดปรับระดับ/ตําแหนง แตงานก็เหมือนเดิม ทํางานเดิม ๆ
เลยไมรูสึกภูมิใจหรือตองทุมเทเพิ่ม จึงควรใชการเพิ่มคุณคาในงาน (Job Enrichment) มาเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน และกระตุนใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการทํางาน โดยการบริหารจัดการที่เนน
การออกแบบงานที่แตกตางจากเดิ มที่ เคยปฏิ บัติ เน นให พนักงานเกิ ดความชํ านาญในงานที่ หลากหลายขึ้น (Skill
Variety) เกิดความรับผิดชอบในงานของตน (Task Identity) เปนลักษณะงานที่มีความสําคัญ (Task Significance)
มีอิสระสามารถบริหารจัดการงานนั้นดวยตนเอง (Autonomy) และการไดรับขอมูลปอนกลับจากผูบังคับบัญชา
(Feedback) เปนระยะอยางตอเนื่อง ซึ่งเปาหมายหรือวัตถุประสงคหลักของการออกแบบงานในลักษณะของ
Job Enrichment ไดแก
• การทําใหเกิดความแปลกใหม (Renewal) ไมใหพนักงานเกิดความเบื่อหนาย โดยการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะงาน บุคคลที่จะตองติดตอประสานงานดวย เปลี่ยนมุมมองหรือความคิดจากงานเดิม
• การพัฒนาและการแสวงหาทักษะความชํานาญที่มากขึ้น (Exploration) พัฒนาสัมพันธภาพที่
เกิดขึ้นจากการทํางานใหมๆ
• การชํานาญในงานเปนพิเศษ (Specialization) กอใหเกิดความสามารถในการบริหารจัดการ
งานนั้นที่ลึกขึ้น ยากขึ้น และทาทายมากขึ้น
ทั้ งนี้ ห ากผู บั งคั บ บั ญ ชาต องการที่ จ ะมอบหมายงานใหพ นักงานยากและทาทายขึ้น ผูบังคับ บั ญ ชา
จะต อ งชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ชั ด เจน (Clarity) เชื่ อ มโยงกั บ ความก า วหน า และเป า หมายในอาชี พ โดยให
คําแนะนํา/กรอบแนวทางปฏิบัติ ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงแกพนักงานในการบริหารจัดการกับงานที่เพิ่มมากขึ้น
เพื่อชวยสรางความมั่นใจในตัวพนักงานวาพวกเขาสามารถบริหารงานที่กอใหเกิดมูลคาในงาน (Job Value Added)
ที่มากขึ้นและยากกวาเดิมได
ในเชิงการบริหารงานดานทรัพยากรมนุษย ที่ปรึกษาจึงมีขอเสนอ ดังนี้
1) การจัดทําแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) และการพัฒนาระบบการคัดกรองและ
พัฒนาเตรียมความพรอมผูที่จะขึ้นตําแหนงตามหลักสมรรถนะ (Competency-based)
เพื่อมั่นใจวาองคกรไดคนที่เหมาะสมกับตําแหนง เพื่อมั่นใจวาองคกรไดคนที่เหมาะสมกับตําแหนง
มีการพัฒนาบุคลากรใหมี “ภาวะผูนํา” และมี “ความสามารถในการบริหาร” มีการออกแบบความกาวหนา
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ในสายอาชีพดวยระบบ Credit Score ซึ่งเปนระบบสะสมคะแนนจากการปฏิบัติงานประจํา งานพัฒนา และ
งานพิเศษ โดยที่บุคลากรสามารถเลือกทําผลงานตามความสามารถและศักยภาพที่มี โดยไดรับการอนุมัติจาก
ผูมีสวนเกี่ยวของคะแนนที่สะสมจะถูกนําไปเทียบกับระดับคะแนนมาตรฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน
ตําแหน งในระดั บ ถัดไป และจั ดเก็บ ขอมู ล Employee Portfolio ของบุ คลากร ซึ่งผูบ ริห ารก็ จะสามารถใช
ขอมู ล ประกอบการตั ดสิ น ใจในการพิ จ ารณาขึ้น เงิน เดือนและปรับ ตําแหนงอัน จะสงผลตอความโปรงใสใน
การตัดสินใจของผูบริหาร โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
(1) เพื่อให กปภ. มีระบบการจัดเก็บขอมูล (Fact-Based) ที่สามารถใชในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรวมถึงขอมูลที่สะทอนศักยภาพของบุคลากรได
(2) เพื่อให กปภ. มีการจัดการความกาวหนาในสายอาชีพที่เปนมาตรฐาน และมีการพิจารณา
เลื่อนตําแหนงบนพื้นฐานของการใชขอมูล
(3) เพื่อใหบุคลากรเกิดความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองเพื่อเขาสูตําแหนงใหม และสามารถ
วางแผนเสนทางสายอาชีพของตนที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและการดําเนินธุรกิจของ
องคกรได
การพัฒนาบุคลากรใหมี “ภาวะผูนํา” และมี “ความสามารถในการบริหาร” จําเปนที่จะตองดําเนินการให
ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรม 3 เรื่อง ไดแก
(1) Mindset การปรับเปลี่ยนความคิดหรือการรับรู / ตระหนักรู ในบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ
(2) Toolset การติ ดอาวุธ หรือเครื่องมื อในการทํางาน ใชองค ความรูที่ไดเรีย นรูเพื่ อกลั บไป
ปฏิบัติงาน และสามารถประยุกตใชการเรียนรูไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(3) Skillset การพัฒนาทักษะ การพัฒนาทักษะจําเปนตองใหผูเรียนไดมีเวลาในการทดลองปฏิบัติ
จริ งจึ งจะเรี ยนรู ดั งนั้ นวิ ธี การเรี ยนรู ที่ นิ ยมในการพั ฒนาบุ คลากรจึ งควรใช Action-based
Learning
นอกจากนี้ รู ป แบบหรื อ วิ ธี ก ารพั ฒ นาบุ คลากรกลุ ม นี้ กปภ. ควรปรั บ รู ป แบบไปใช Blended
Learning ซึ่งเปนรูปแบบการพั ฒนาบุคลากรที่ผสมผสานการเรียนรูแบบลงมือปฏิบั ติ มีการเรียนรูในหองเรียน
และการเรียนรูผานระบบ On-line หรือ E-learning โดยมีสัดสวนการเรียนรูเปน 70 : 20 : 10 คือ กระบวนการ
ร อยละ 70 เป น กระบวนการเรี ยนรู โดยการลงมื อปฏิ บั ติ เพื่ อให เกิ ด ประสบการณ ทํ างานจริ ง เห็ น ผลลั พ ธ
จากการพั ฒ นา กระบวนการอี กร อยละ 20 เป น กระบวนการพี่ เลี้ ยงหรื อ Coaching และอี กรอยละ 10 เป น
กระบวนการเรียนรูผานการอบรม สัมมนาในหองเรียน หรือผานระบบการเรียนรูผาน On-line หรือผานทางระบบ
E-Learning ซึ่งการเรียนรูนี้ควรพิจารณาใชวิทยากรภายในที่เปนบุคลากรของ กปภ. เนื่องจากวิทยากรภายในจะมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบงาน วัฒนธรรมของ กปภ. ดีกวาวิทยากรภายนอก โดยในการออกแบบหลักสูตร
อาจจะเลือกใชวิทยากรภายในผสมผสานกับวิทยากรภายนอก
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2) ผลตอบแทนที่ไดจากการทํางาน (Compensation)
ปจจัยผลตอบแทนที่ไดจากการทํางานเปนปจจัยพื้นฐาน (Hygiene Factor) ที่ถือเปนปจจัยที่พนักงาน
จะรูสึกวาไมเพียงพอ หรือถมไมเต็ม กลาวคือ ยิ่งไดมากขึ้นก็ยิ่งพึงพอใจ ภูมิใจ แตไมไดสงผลใหทุมเททํางานมากขึ้น
พนักงานพึงพอใจเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ไดจากการทํางานในระดับมาก พนักงานมีการรับรูวาผลตอบแทนที่ไดรับนั้น
มีความเหมาะสมเปนธรรม แตมีประเด็นที่เปนเสียงสะทอนจากพนักงานผานการสนทนากลุม คือ
• พนักงานบางคนทํางานไมคุมคากับผลตอบแทน ไมมีความสามารถในการทํางานตามผลตอบแทน
• ควรมีรางวัลพิเศษสําหรับผูที่ทํางานดี เพื่อใหคนอื่นอยากทํางานดีจนไดรางวัลพิเศษ เปนผลดี
ตอองคกร
• คนที่ทํางานจริง ๆ รูสึกวาผลการประเมินและคาตอบแทน ไมสะทอนกับผลงานที่ทํา
ทีป่ รึกษาจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
(1) บริหารการรับรูของบุคลากรในเรื่องคาตอบแทน
โดยหากสามารถพัฒนาระบบ Credit Score ซึ่งเปนระบบสะสมคะแนนจากการปฏิบัติงานประจํา
งานพัฒนา และงานพิเศษ โดยที่บุคลากรสามารถเลือกทําผลงานตามความสามารถและศักยภาพที่มี โดยไดรับ
การอนุมัติจากผูมีสวนเกี่ยวของ คะแนนที่สะสมจะถูกนําไปเทียบกับระดับคะแนนมาตรฐาน และจัดเก็บขอมูล
และแสดงผลในรู ปแบบ Employee Portfolio ผู บริ หารก็ จะสามารถใช ข อมู ลจากระบบ Employee Portfolio
เชื่ อ มโยงสู เรื่ อ งการจ ายผลตอบแทนซึ่ งจะช ว ยให ก ารรั บ รู ต อ ป จ จั ย ผลตอบแทนที่ ได จ ากการทํ างานดี ขึ้ น
โดยเฉพาะในประเด็น “คาตอบแทนที่ไดรับมีความเปนธรรม เหมาะสมกับกําลังและความสามารถที่ใชในการ
ทํ า งาน” และ “เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เพื่ อนรว มงานที่ ทํ างานในลั กษณะเดี ย วกั น ถื อวาได รั บ ค าตอบแทนที่
เหมาะสมแลว
(2) การสื่อสารเกี่ยวกับคาตอบแทนเปนภาพรวม รวมถึงเงื่อนไขการจายโบนัส
มีการสื่ อสารคาตอบแทนในภาพรวมรวมกับ สวัสดิ การ สิ ทธิป ระโยชน และความมั่ น คงในงาน
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการคิดเรื่องคาตอบแทนในภาพรวม มิใชพิจารณาแตเรื่องเงินเดือนที่มีความแตกตางกัน
เทานั้น รวมถึงตองมีการสื่อสารเกี่ยวกับเงื่อนไขการจายโบนัสที่ชัดเจนแกพนักงาน ไมปลอยใหเกิดสภาวการณที่
อึมครึม ตองทําความกระจางในทุกเรื่องกับพนักงาน
(3) ปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจายตรงคารักษาพยาบาล
ควรพิ จารณาปรับ เปลี่ยนระบบการเบิ กจายตรงคารักษาพยาบาลสําหรับ พนั กงาน กปภ. ที่ ไป
รักษาพยาบาลในลักษณะคนไขนอก เพื่อเปนการตอบสนองตอขอเรียกรองของพนักงาน กปภ. สวนใหญ
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6) ระบบการประเมินผลงาน (Performance Management System: PMS)
ผลจากการตอบแบบสอบถาม และการสนทนากลุม พนักงานรูสึกไมไดรับความเปนธรรมจากการ
ประเมินผล การประเมินผลนั้นเปนการทําตามพิธีกรรม เพราะผลการประเมินไมไดวัดจากความสามารถอยาง
แทจริง อยูที่ผูบังคับบัญชาระดับสูง หากผูบังคับบัญชาระดับสูงไมมีความเปนธรรม ผลการประเมินจะมีลักษณะ
ของการเล น พรรคเล น พวก ดั งนั้ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานนับ วามีส วนสําคัญ มากตอ ความพึ งพอใจ
และสงผลตอความรักความผูกพันของพนักงานทั้งองคกร ซึ่งโดยทั่วไประบบการประเมินผลงานมักนํามาใช
เพื่อใหเงินรางวัลเปนสําคัญ โดยมักจะละเลยประโยชนของการประเมินผลงานที่จะนํามาสูการพัฒนาพนักงาน
ใหทํางานแบบมี ป ระสิทธิภ าพสู งขึ้ น และในหลายๆ ครั้งการเนน ประเมินเพื่อเงิน รางวัล จะทําใหเกิดปญ หา
ความขัดแยง และการลดหยอนประสิทธิภาพการทํางาน รวมทั้งบั่นทอนความสุขของพนักงานในการอยูรวมงาน
กับ กปภ. และยิ่ งมี ป ระเด็ น ของความไม เป น มืออาชีพ หรือความลําเอีย งของผูบังคับ บัญ ชามาประกอบใน
การประเมิ น ผลด ว ยแล ว จะยิ่ งทํ าให ก ารประเมิ น ผลไม ส งผลดี กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ างานหรื อ ความรั ก
ความผูกพันของพนักงาน ดังนั้นการประเมินผลงานจึงควรมีหลักการและแนวทางที่ดี
ดังนั้นที่ปรึกษาจึงมีขอเสนอแนะให กปภ. ปรับปรุงแนวนโยบายในการประเมินผล รวมถึงในการ
ปรับตําแหนงงาน หรือการแตงตั้งใหพนักงานไดรับตําแหนงที่สูงขึ้น ควรที่จะมีการกําหนดหลักเกณฑการปรับ
ตําแหนง การจั ดสอบการประเมิน ผลงาน หรือการวัดความสามารถในการดํ ารงตําแหน งที่ จะปรับขึ้ นอยาง
แทจริง ไมมีการเลนพรรคเลนพวก หรือมีการใชเพียงระบบอาวุโสเทานั้น การดําเนินการนี้จะสงผลใหพนักงานมี
ความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น
7) สภาพแวดลอมการทํางาน (Work Environment)
สภาพแวดลอมการทํางานเปนปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งปจจัยนี้จัดอยูใน
กลุมปจจัยพื้นฐาน (Hygiene Factor) ที่องคกรควรใหการสนับสนุนเพื่อปองกันไมใหพนักงานไมพอใจ เพราะ
อาจสงผลตอความรูสึกในการทํางาน และการคงอยูกับองคกรตอไป ทั้งนี้ขอมูลจากผลสํารวจแสดงใหเห็นวา
พนักงานใหความเห็นที่ควรพิจารณาใน 2 ประเด็นสําคัญ ดังนี้
ประเด็น แรก คือ ความสะอาด สุขอนามัยของสถานที่ ทํางาน รวมถึงความปลอดภัยในสถานที่
ทํางาน เชน พื้ นที่ทํางานที่ คับแคบ แออัด ฝุน จากกองเอกสาร/พรม (ทําใหเปนภูมิแพ ) มลพิษจากเครื่องใช
สํานักงาน มีสัตวพาหะ (หนู/แมลงสาบ) สภาพอาคารสํานักงานโดยเฉพาะตางจังหวัดจะมีสภาพสถานที่ทํางาน
ที่ดอยกวาสํานักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ เชน การไฟฟาสวนภูมิภาค เพราะสํานักงานของ กปภ. มีสภาพเกา
ทรุด โทรม คั บ แคบ แออั ด โดยเฉพาะบ านพั ก จะมีส ภาพที่ทรุดโทรมมาก และมีจํ านวนไม เพี ย งพอ แต อยู
รวมกันหลายครอบครัวในหลังเดียวกัน
ประเด็ น ที่ ส อง คื อ สิ่ งอํ านวยความสะดวก และเครื่ อ งมื อ /อุ ป กรณ ในการทํ างาน โดยเฉพาะ
อุปกรณคอมพิวเตอร ทั้งฮารดแวรและซอฟแวร ยานพาหนะเกา เสียบอย และมีจํานวนไมเพียงพอ เครื่องใช
สํานักงานมีจํานวนไมเพียงพอ
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ทั้ งนี้ กปภ. ควรพิ จ ารณาจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อ ทํ า โครงการเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาและพั ฒ นา
สภาพแวดลอมการทํางานที่เอื้อตอสุขอนามัย ความปลอดภัย และการยศาสตร (Ergonomics) (ศาสตรที่ศึกษา
ความสัมพั นธระหวางคนกับงานและสภาพแวดลอมในการทํางาน นําไปประยุกตและปรับ สภาพของงานให
เหมาะสม รวมทั้งทําใหผูปฏิบัติงานมีความเปนอยูและสุขภาพอนามัยที่ดี) และอีกประเด็นสําคัญที่หนวยงานที่
เกี่ยวของควรดําเนินการ คือ การสื่อสารความคืบหนาเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ รวมถึงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ในการทํางานใหพนักงานไดรับทราบ เพื่อลดความคิดเชิงลบของพนักงานที่อาจมองวาองคกรไมใสใจ
กับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อีกทั้งการสื่อสารยังชวยใหพนักงานเกิดการรับรูขอมูลที่ถูกตองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
8) การดําเนิ นงานดานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงรุก (Proactively Human development
Management)
ส วนงานที่ เกี่ ยวข องกั บ ทรั พยากรมนุ ษย ของ กปภ. ทุ กส วนงานควรพิ จารณาจั ดตั้ งคณะทํ างาน
และกํ าหนดแผนงานเพื่ อสื่ อสาร และสรางความรูความเขาใจให แก พนักงานของ กปภ. เกี่ยวกั บนโยบายและ
การดํ าเนิ นงานดานต าง ๆ ที่ เกี่ ยวข องกั บการบริหารจัดการด านทรัพยากรมนุษย ของ กปภ. เนื่ องจากผลที่ ได
จากการจั ดสนทนากลุ มกั บ พนั กงาน กปภ. นั้ น ที่ ป รึ กษาพบว าพนั กงานของ กปภ. ไม ได รั บ ทราบเกี่ ยวกั บ
การดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษยในหลาย ๆ ดาน อีกทั้งผลจากการตอบแบบสอบถามนั้นพบวาพนักงานของ
กปภ. ในทุ กระดับตองการใหหนวยงานดานทรัพยากรมนุ ษยไดมีการสื่อสาร ชี้แจง รวมถึ งใหมีการจัดกิ จกรรม
แรงงานสั มพั น ธ เพื่ อสร างความเข าใจอั น ดี ระหว างฝ ายบริ ห ารของ กปภ. กั บ พนั กงาน แต ทั้ งนี้ ก อนที่ จะมี
การสื่อสารและทําความเขาใจกับพนักงาน กปภ. นั้น คณะทํางานควรศึกษาหาประเด็นตาง ๆ ที่พนักงานยังขาด
ความรูความเขาใจ หรือมีการศึกษาหาความตองการของพนักงาน เพื่อทําใหการสื่อสารเพื่อสรางความรูความเขาใจ
นั้นมีประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จตามที่ไดตั้งวัตถุประสงคไว
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