
การรบัรูข้องบุคลากรต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการปฏิบติังาน  

กรณีศึกษา : บุคลากรในสงักดัผูช่้วยผูว่้าการ (บริหาร)  

การประปานครหลวง 

น.ส.สิริพร บวัจนัทร*์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลยัพร รตันเศรษฐ** 

บทคดัย่อ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ของบุคลากรและเปรียบเทยีบการ

รับรู้ต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การ

ประปานครหลวง จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตังอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 

บุคลากรในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง จ านวน 160 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์ทางสถิติแบบ t-test แบบ 

One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า 

  1. ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 160 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.4 เพศ

ชาย ร้อยละ 45.6 มีอายุตั้งแต่ 26 – 40 ปี ร้อยละ56.9 รองลงมาอายุ 41 – 60 ปี ร้อยละ 33.1 

มีสถานภาพโสด ร้อยละ 61.9 รองลงมาสถานภาพสมรส ร้อยละ 31.9 ระดับการศึกษาปริญญา

ตรี ร้อยละ 57.5 รองลงมาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 25.0 ต าแหน่งงานระดับ 3 – 5 ร้อย

ละ 49.4 รองลงมาระดับผู้ปฏบัิติงาน ร้อยละ 25.6 หน่วยงานที่ปฏบัิติงานฝ่ายบริการกลาง ร้อย

ละ 43.8 รองลงมาฝ่ายจัดหาและพัสดุ ร้อยละ 35.0 ระยะเวลาในการท างาน 1 – 5 ปี ร้อยละ

56.9 รองลงมา 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 25.0 

 2. ช่องทางในการรับรู้ของบุคลากรต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏบัิติงาน

ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ช่องทางในการ รับ รู้หลักธรรมาภิบาล  จากข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบ Intranet มากที่สุด 

จ านวน 118 คน ร้อยละ 73.8 รองลงมาคือ จอ LCD ในลิฟท์ จ านวน 100 คน ร้อยละ 62.5 

กิจกรรม MWA CG Day จ านวน 78 คน ร้อยละ 48.8 วารสารน า้กอ๊ก จ านวน 72 คน ร้อยละ 

45.0 บุคคลรอบข้าง จ านวน 52 คน ร้อยละ 32.5 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 51 คน ร้อย

ละ 31.9  เวปไซต์ CG และ Facebook มีจ านวนน้อยที่สดุ จ านวน 29 คน ร้อยละ 18.1 

  

 

 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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 3. ระดับการรับรู้ของบุคลากรต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ใน

สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านจะพบว่า ระดับการรับรู้ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ หลักการมี

ส่วนร่วม และความโปร่งใส รองลงมา คือ ด้านหลักนิติธรรม ตามล าดับ  

 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษา และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่มี

การรับรู้ของบุคลากรต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ 

(บริหาร) การประปานครหลวงแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีเพียงบุคลากรที่

ปฏิบัติงานในหน่วยงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวงที่มีเพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏบัิติงานแตกต่างกันมีการรับรู้ของบุคลากรต่อการน าหลัก

ธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวงไม่

แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายด้านทั้ง 6 ด้าน ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

• ความหลากหลายทางปัจจัยส่วนบุคคล ส่งผลต่อการรับรู้หลักธรรมาภิบาลที่ต่างกนั 

• หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ได้แก่ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบริการกลาง และ

ฝ่ายจัดหาและพัสดุ มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของ

ตนเองและไม่ส่งผลกระทบกบัการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 

จุดประสงคก์ารวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ของบุคลากรต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ

ปฏบัิติงานในสงักดัผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง 

 2. เพ่ือเปรียบเทยีบการรับรู้ของบุลากรต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏบัิติงาน 

จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 

สมมติฐานงานวิจยั 

 บุคลากรที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีการรับรู้ต่อการน าหลักธรรมาภิ

บาลมาใช้ในการปฏบัิติงานในสงักดัผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวงแตกต่างกนั 
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ขอบเขตการวิจยั 

 ด้านประชากรและพ้ืนที่  

  - บุคลากรที่สงักดัผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)  3 หน่วยงาน จ านวน 230 คน  

 ด้านเน้ือหา 

  - ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของบุคลากรต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) โดยมุ่งเน้นศึกษาในเร่ืองหลักธรรมาภิบาลตาม

แนวคิดของ วัชราภรณ์ ฉัตรเงิน  

 ด้านระยะเวลา 

  - ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล คือ ช่วงเดือนตุลาคม 2558  

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 ผลที่ได้จากการศึกษาคร้ังน้ีจะสามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏบัิติงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของการประปานครหลวง และ

สามารถสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรต่อไป 

กรอบแนวคิดในงานวิจยั 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงผลวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ก าหนด

แนวความคิดไว้ดังน้ี 

   ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

     -  เพศ 

     -  อายุ 

     -  สถานภาพ 

     -  ระดับการศึกษา 

     -  ระดับต าแหน่งงาน 

     -  หน่วยงานที่ปฏบัิติงาน 

     -  ระยะเวลาในการท างาน 

 

การรับรู้ของบุคลากรต่อการน าหลัก

ธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน  

ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)  การ

ประปานครหลวง 

     -  หลักนิติธรรม 

     -  หลักคุณธรรม 

     -  หลักความโปร่งใส 

     -  หลักการมีส่วนร่วม 

     -  หลักความรับผิดชอบ 

     -  หลักความคุ้มค่า 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในงานวจิยั 
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ประชากร  

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรในสงักดัผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ซ่ึง

มีจ านวน 230 คน (ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล, กนัยายน 2558) 

การก าหนดขนาดตวัอย่าง 

 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรในสงักดัผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ซ่ึงมี

จ านวน 230 คน ซ่ึงทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรก าหนดตัวอย่างแบบทราบจ านวน

ประชากรที่แน่นอน Yamane (1973)             

 จากการค านวณได้ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่น้อยกว่า 147 ตัวอย่าง เพ่ือ

ป้องกันการไม่ตอบกลับและการได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงก าหนดให้มีการส ารองเพ่ิมจ านวน 

13 ฉบับ จะท าการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 160 ฉบับ  ดังน้ี 

 

ฝ่ายงาน ขนาดประชากร ขนาดตวัอย่าง 

ฝ่ายกฎหมาย 40 27 

ฝ่ายบริการกลาง 100 70 

ฝ่ายจัดหาและพัสดุ  90 63 

รวมทั้งส้ิน 230 160 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลที่สร้างข้ึนจากการศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยข้อค าถามได้

ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 ช่องทางในการรับ รู้ของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใ ช้ ในการปฏิบั ติงานใน

สังกัดผู้ช่วยผู้ ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง  

ส่วนที่ 3 การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การ

ประปานครหลวง เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยให้เลือก

ตามล าดับความส าคัญ 5 ระดับ ดังน้ี 

 

 

 

 

ระดบัการรับรู้           ระดบัคะแนน  
มากท่ีสุด  5  
มาก   4  
ปานกลาง  3  
นอ้ย   2  
นอ้ยท่ีสุด  1  
 

ค่าคะแนน 
 4.21 – 5.00    ระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด 
 3.41 – 4.20    ระดบัความตอ้งการมาก 
 2.61 – 3.40    ระดบัความตอ้งการปานกลาง 
 1.81 – 2.60    ระดบัความตอ้งการนอ้ย 
 1.00 – 1.80    ระดบัความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด  
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ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปานครหลวง 

การวิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 

สถติิเชิงพรรณนา  

 1.วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้การแจกแจงความถี่  

(requency) และค่าร้อยละ (Percentage)   

 2. วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการแรงจูงใจในการท างานของพนักงานในแต่ละช่วงอายุ 

โดยการค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ทดสอบสมมติฐาน  

 - ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ONE WAY ANOVA)  

 - ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติเทา่กบั 0.05  

 - ใช้วิธ ีLeast Significant Difference (LSD) ทดสอบความแตกต่างของกลุ่ม  

 

ผลการศึกษา 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

- จ าแนกตามเพศ 

 จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 และเพศชายจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 

- จ าแนกตามอายุ 

 จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26-40 ปี มากที่สุด 

จ านวน91 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 รองลงมาคืออายุ 41-60 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.1 และอายุไม่เกนิ 25 ปีมีน้อยที่สดุ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 

- จ าแนกตามสถานภาพ 

 จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มากที่สุด 

จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 รองลงมาคือสถานภาพสมรส จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.9 และสถานภาพหม้าย / หย่าร้าง มีน้อยที่สดุ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 

- จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มากที่สดุ จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 40 คน คิด

เป็นร้อยละ 25.0 และต ่ากว่าปริญญาตรี มีน้อยที่สดุ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 

- จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
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 จากผลการศึกษา  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งในระดับ  

3-5 มากที่สดุ จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 รองลงมาคือผู้ปฏบัิติงาน จ านวน 41 คน คิด

เป็นร้อยละ 25.6  ระดับ 1-2 จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6  และระดับ 6 ขึ้นไป  มีน้อย

ที่สดุ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 

- จ าแนกตามหน่วยงานที่ปฏบัิติงาน 

 จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเป็นพนักงานฝ่ายบริการกลาง 

มากที่สุด จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาคือฝ่ายจัดหาและพัสดุ จ านวน 56 คน 

คิดเป็นร้อยละ 35.0 และฝ่ายกฎหมาย มีน้อยที่สดุ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 

- จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน 

 จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างาน 1-5 

ปี มากที่สุด จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 รองลงมาคือ 10 ปีขึ้ นไป จ านวน 40 คน คิด

เป็นร้อยละ 25.0 และ6-10 ปี มีน้อยที่สดุ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 

ผลการวิเคราะหร์ะดบัของช่องทางในการรบัรูข้องบุคลากรต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้

ในการปฏิบติังาน ในสงักดัผูช่้วยผูว่้าการ (บริหาร) การประปานครหลวง 

 จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่องทางในการรับ รู้

หลักธรรมาภิบาล  จากข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบ Intranet มากที่สุด จ านวน 118 คน คิด

เป็นร้อยละ 73.8 รองลงมาคือ จอ LCD ในลิฟท ์จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 กิจกรรม 

MWA CG Day จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 วารสารน า้กอ๊ก จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อย

ละ 45.0 บุคคลรอบข้าง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 

51 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9  เวปไซต์ CG และ Facebook มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 29 คน คิด

เป็นร้อยละ 18.1 

ผลการวิเคราะหก์ารรบัรูข้องบุคลากรต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการปฏิบติังาน ใน

สงักดัผูช่้วยผูว่้าการ (บริหาร) การประปานครหลวง 

ดา้นหลกันติิธรรม 

 จากผลการศึกษา พบว่ า  บุคลากรที่ปฏบัิติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) 

การประปานครหลวง มีร ะดับกา รรับ รู้ ต ามหลักนิติธรรม โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

บุคลากรที่ปฏบัิติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง น าหลักนิติธรรม

มาใช้มากเป็นอันดับ 1 คือ การบริหารงานของผู้บริหาร / หัวหน้างาน เป็นไปตามกฎระเบียบ 

/ ข้อบังคับ อันดับที่  2 คือ การบริหารงานของผู้บริหาร / หัวหน้างาน ปฏบัิติตามกฎระเบียบ

ของการประปานครหลวง อย่างเคร่งครัด และ อันดับที่ 3 คือ ท่านมีการรับรู้ข้อก าหนด / 

กฎระเบียบ / ข้อบังคับ ของหน่วยงาน 
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ดา้นหลกัคุณธรรม 

 จากผลการศึกษา พบว่ า  บุคลากรที่ปฏบัิติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) 

การประปานครหลวง มีร ะดับการรับ รู้ต ามหลักคุณธรรม  โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

บุคลากรที่ปฏบัิติงานในสงักดัผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง น าหลักคุณธรรม

มาใช้มากเป็นอันดับ 1 คือ การปฏบัิติงานของพนักงานในหน่วยงานของท่านมีความซ่ือสัตย์ 

สุจริต ตรงไปตรงมา อันดับที่ 2 คือ หน้าที่ความรับผิดชอบ ในหน่วยงานของท่านมีความเป็น

ธรรมและผู้บังคับบัญชาของท่านยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการปฏบัิติงาน และ

กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง อันดับที่ 3 คือ การพิจารณาความดีความชอบ ในหน่วยงานของท่าน

เป็นไปตามระบบประเมิน โดยไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ 

ดา้นหลกัความโปร่งใส 

 จากผลการศึกษา พบว่ า  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) 

การประปานครหลวง มีระดับการ รับ รู้ตามหลักความโปร่งใส โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง น าหลักความ

โ ป ร่ ง ใ ส ม า ใ ช้ ม า ก เ ป็ น อ ัน ด ับ  1  ค ือ  หน่วยงานของท่านมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

ตรงไปตรงมา อันดับที่  2 คือ มีการเผยแพร่ สื่อสาร และท าความเข้าใจในวิสัยทศัน์ พันธกิจ 

และเป้าหมายของหน่วยงานให้แก่ บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชนโดยทั่วไป และอันดับที่ 3 

คือ ทา่นมีการรับรู้นโยบายต่างๆ เข้าใจนโยบายเป้าหมาย  และทศิทางการด าเนินงาน 

ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 

 จากผลการศึกษา พบว่า บุคลากรที่ปฏบัิติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การ

ประปานครหลวง มีร ะดับการรับ รู้ตามหลักการส่วนร่ วม  โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง น าหลักการมี

ส่วนร่ วมมาใช้มากเ ป็นอันดับ  1 คือ ผู้บริหาร / หัวหน้า มีการเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดง

ความคิดเหน็ อันดับที่  2 คือ เป็นการดีที่องค์กรได้จัดกจิกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ โดยเชิญ

ชวนพนักงาน ร่วมกิจกรรมทุกคนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และอันดับที่ 3 คือ หน่วยงาน

ของทา่นมีการท ากจิกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

ดา้นหลกัความรบัผดิชอบ 

 จากผลการศึกษา พบว่ า  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) 

การประปานครหลวง มีระดับการ รับ รู้ตามหลักความรับผิดชอบ โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับ

มาก  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง น าหลัก

ความรับผิดชอบมา ใ ช้มาก เ ป็นอันดับ  1  คือ  ท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อันดับที่ 2 คือ การปฏบัิติงานของพนักงาน /ผู้ปฏบัิติงาน ค านึงถึง

ความรับผิดชอบต่อสังคม และอันดับที่  3  คือ  ผู้บริหาร/หัวหน้า เอาใจใส่ต่อปัญหาของ

พนักงาน/ผู้ปฏบัิติงาน 
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ดา้นหลกัความคุม้ค่า 

 จากผลการศึกษา พบว่ า  บุคลากรที่ปฏบัิติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) 

การประปานครหลวง มีระดับการรับ รู้ตามหลักความคุ้มค่า  โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง น าหลักความ

คุ้มค่ามาใช้มากเป็นอันดับ 1 คือ เป็นการดีที่หน่วยงานของท่านจะเป็นหน่วยงานที่มีการใช้

กระดาษน้อยที่สุด ด้วยมาตรการประหยัดกระดาษ อันดับที่  2 คือ  ผลตอบแทนที่ท่านได้รับ

เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงานที่ท  า และอันดับที่ 3 คือ ผู้บริหาร / หัวหน้า ใน

หน่วยงานของทา่นลดขั้นตอนการปฏบัิติงาน มุ่งเน้นคุณภาพและผลงานเป็นส าคัญ 

สรุปภาพรวมของการรบัรูข้องบุคลากรต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการปฏิบติังาน  

ในสงักดัผูช่้วยผูว่้าการ (บริหาร)  การประปานครหลวง 

 การศึกษาร ะดับ การรับรู้ของบุคลากรต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน  ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)  การประปานครหลวง มีการรับรู้ในระดับมากต่อ

การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน  ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)  การประปา

นครหลวง เ ม่ือเ รียงล าดับการรับ รู้จากมากที่สุดไปถึง น้อยที่สุด เ รียงล าดับดัง น้ี  ล าดับ

ที่  1 หลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม มี ค่า เฉล่ีย 3.89 รองลงมา คือ หลัก

นิติธรรม มีค่าเฉล่ีย 3.88 ล าดับที่  3 หลักความรับผิดชอบ มีค่า เฉล่ีย 3.85 ล าดับที่  

4 หลักความคุ้มค่า มี ค่า เฉล่ีย 3.78 และล าดับสุดท้าย คือ หลักคุณธรรม มีค่า เฉล่ีย 

3.75  

ผลการการทดสอบสมมติฐาน 

 บุคลากรที่มี ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีการรับ รู้ต่อการน า

หลักธรรมาภิบ าลมา ใ ช้ ในก ารปฏิบัติง าน ในสังกัด ผู้ ช่ ว ย ผู้ ว่ า ก า ร  (บริห า ร )  ก า ร

ประปานครหลวง แตกต่างกัน  

 

หลกัธรรมาภิบาล 

เพศ 

T Sig. 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน ชาย หญิง 

x S.D.  ` S.D. 

1. หลักนิติธรรม  3.83 0.76 3.92 0.64 -

0.80 

0.28 ไม่แตกต่าง 

2. หลักคุณธรรม  3.74 0.78 3.76 0.65 -

0.17 

0.64 ไม่แตกต่าง 

3. หลักความโปร่งใส  3.89 0.74 3.90 0.61 -

0.07 

0.22 ไม่แตกต่าง 
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4. หลักการมีส่วนร่วม  3.83 0.67 3.93 0.55 -

1.08 

0.72 ไม่แตกต่าง 

5 . ห ล ัก ค ว า ม

รับผิดชอบ  

3.83 0.68 3.87 0.55 -

0.43 

0.65 ไม่แตกต่าง 

6. หลักความคุ้มค่า  3.69 0.69 3.85 0.62 -

1.53 

0.28 ไม่แตกต่าง 

รวม 

3.8

0 

0.58 3.8

7 

0.4

6 

-

0.5

8 

0.8

7 

ไม่แตกต่าง 

 

 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับ การรับรู้ของบุคลากร

ต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)  การประปา

นครหลวง จ าแนกตามเพศ ระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยวิเคราะห์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิติ

ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ

คุ้มค่านั้น ได้ค่า t = -0.58  ค่า Sig. = 0.87  ดังน้ันความแตกต่างของปัจจัยส่ วนบุคคลกับ

ระดับการรับรู้ของบุคลากรต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏบัิติงาน  ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่า

การ (บริหาร)  การประปานครหลวง จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะหร์ายคู่ Post Hoc และ LSD 

บุคลากรที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  มีการรบัรูต่้อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการ

ปฏิบติังานในสงักดัผูช่้วยผูว่้าการ (บริหาร) การประปานครหลวง แตกต่างกนั  

หลกัคุณธรรม  

- บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าความเฉล่ียต ่ากว่าบุคลากรที่ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี 

- บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี 

- บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าบุคลากรที่ระดับการศึกษาสูง

กว่าปริญญาตรี 

หลกัความโปร่งใส 

- บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี 

- บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูง

กว่าปริญญาตรี 
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หลกัการมีส่วนร่วม 

- บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าความเฉล่ียต ่ากว่าบุคลากรที่ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี 

- บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูง

กว่าปริญญาตรี 

หลกัความรบัผดิชอบ 

- บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี 

- บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูง

กว่าปริญญาตรี 

ขอ้เสนอแนะ 

  จากผลการศึกษา พบว่า บุคลากรในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปา

นครหลวง มีระดับการรับรู้หลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก ในทุกๆด้าน หลักธรรมาภิบาลที่

บุคลากรมีการรับรู้มากที่สุด คือ หลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วน ร่วม  รองลงมา คือ 

หลักนิติธรรม น้อยที่สุด คือ หลักคุณธรรม และมีความแตกต่างทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล แต่

ไม่ส่งผลในภาพรวมของการรับรู้หลักธรรมาภิบาล คือ ระดับการศึกษา และหน่วยงานที่ปฏบัิติงาน 

จึงได้ท าการวิเคราะห์รายคู่ Post Hoc ด้วยค่า LSD ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะดังน้ี 

 1. ด้านระดับการศึกษา 

 จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา มีความแตกต่างในด้าน

ธรรมาภิบาลจ านวน 2 ด้าน คือ 1. ด้านหลักคุณธรรม พบว่า มีความแตกต่างกัน 3 คู่ คือ 1) 

ระดับต ่ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาตรี (Sig = 3.54) โดยระดับต ่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียน้อย

กว่าระดับปริญญาตรี 2)ระดับปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี (Sig = 3.71) โดยระดับปริญญา

ตรีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าระดับสูงกว่าปริญญาตรี 3) ระดับสูงกว่าปริญญาตรีกับต ่ากว่าปริญญาตรี 

(Sig = 3.99) โดยระดับต ่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าระดับสูงกว่าปริญญาตรี 2) ด้าน

หลักความโปร่งใส พบว่า มีความแตกต่างกัน 2 คู่ คือ 1) ระดับต ่ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาตรี 

(Sig = 3.47) โดยระดับต ่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าระดับปริญญาตรี 2. ระดับสูงกว่า

ปริญญาตรีกับต ่ากว่าปริญญาตรี (Sig = 4.08) โดยระดับต ่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่า

ระดับสงูกว่าปริญญาตรี ดังน้ัน ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกบัการศึกษาของบุคลากรในหน่วยงาน

ของตนเอง ส่งเสริมในด้านการศึกษาของบุคลากร เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ

ตนเองและท าให้การรับรู้และการปฏบัิติงานเกดิประสทิธภิาพมากขึ้น 
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 2. ด้านหน่วยงานที่ปฏบัิติงาน  

 จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านหน่วยงานที่ปฏบัิติงาน มีความแตกต่าง

ในด้านธรรมภิบาลจ านวน 2 ด้าน คือ 1. ด้านหลักนิติธรรม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มี

ความแตกต่างกัน 1 คู่ คือ ฝ่ายกฎหมายกับฝ่ายบริการกลาง (Sig = 4.08) โดยฝ่ายบริการกลาง

มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าฝ่ายกฎหมาย 2. ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า มีความแตกต่างกัน 1 คู่ คือ 

ฝ่ายบริการกลางกบัฝ่ายจัดหาและพัสดุ (Sig = 3.73) โดยฝ่ายบริการกลางมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าฝ่าย

จัดหาและพัสดุ ซ่ึงความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลทั้งสองด้านน้ีไม่ส่งผลต่อภาพรวมของการ

รับรู้หลักธรรมภิบาลของบุคลากรในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง ดังน้ัน

ผู้บริหารของทั้งสามหน่วยงาน คือ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบริการกลาง ฝายจัดหาและพัสดุ ควรมีการ

จัดกจิกรรมที่มีหลักธรรมาภิบาลมาท าร่วมกัน เช่น หลักการมีส่วนร่วม ให้พนักงานได้ท ากิจกรรม

ต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการท างานร่วมกัน เพ่ือท าให้เกิกการรับรู้หลักธรรมาภิบาลที่ตรงกัน และ

เป็นการลดความไม่เข้าในหลักธรรมาภิบาล 

 ดังน้ันผู้วิจัยขอเสนอเกี่ยวกบัผู้บริหารในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)การประปานคร

หลวง มีความเข้าใจในการบริหารงาน ในรูปแบบของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ดังน้ัน ผู้บริหารต้องมีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดของตนเอง และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ท างานและพัฒนางาน มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

จัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงานมากข้ึนและจริงจัง ส่งเสริมให้

บุคลากรร่วมกจิกรรมทุกคน จัดท าตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ท างานให้กับบุคลากร ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม ธรรมาภิบาลในการท างานให้กับบุคลากรทุกคน 

ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเพ่ือหน่วยงานมีการ

พัฒนาไปสู่ความส าเรจ็ต่อไปในอนาคต 

 

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของบุคลากรต่อการน าหลักธรรมาภิบาล

มาใช้ในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บุคลากรในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานคร

หลวง ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจมีการศึกษาถึงประเดน็การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้

หรือสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานของตนเองในรูปแบบอื่นๆ ได้หรือควรขยายขอบเขตการศึกษา 

โดยเปรียบเทยีบกบัหน่วยงานในสงักดัอื่นๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการ

ประปานครหลวงให้มากขึ้ น  
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