การรับรูข้ องบุคลากรต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
กรณีศึกษา : บุคลากรในสังกัดผูช้ ่วยผูว้ ่าการ (บริหาร)
การประปานครหลวง
น.ส.สิริพร บัวจันทร์*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของบุคลากรและเปรียบเทียบการ
รั บ รู้ต่อการน าหลั กธรรมาภิบาลมาใช้ ในการปฏิบัติงานในสังกัดผู้ ช่วยผู้ว่าการ (บริ หาร) การ
ประปานครหลวง จ าแนกตามลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ กลุ่ มตั งอย่ า งที่ใช้ ในการวิ จั ย คื อ
บุ ค ลากรในสั ง กั ด ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การ (บริ ห าร) การประปานครหลวง จ านวน 160 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล วิธีวิเคราะห์ทางสถิติแบบ t-test แบบ
One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 160 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 54.4 เพศ
ชาย ร้ อยละ 45.6 มีอายุต้งั แต่ 26 – 40 ปี ร้ อยละ56.9 รองลงมาอายุ 41 – 60 ปี ร้ อยละ 33.1
มีสถานภาพโสด ร้ อยละ 61.9 รองลงมาสถานภาพสมรส ร้ อยละ 31.9 ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี ร้ อยละ 57.5 รองลงมาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้ อยละ 25.0 ตาแหน่งงานระดับ 3 – 5 ร้ อย
ละ 49.4 รองลงมาระดับผู้ปฏิบัติงาน ร้ อยละ 25.6 หน่ วยงานที่ปฏิบัติงานฝ่ ายบริการกลาง ร้ อย
ละ 43.8 รองลงมาฝ่ ายจัดหาและพัสดุ ร้ อยละ 35.0 ระยะเวลาในการทางาน 1 – 5 ปี ร้ อยละ
56.9 รองลงมา 10 ปี ขึ้นไป ร้ อยละ 25.0
2. ช่องทางในการรับรู้ของบุคลากรต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการปฏิบัติ งาน
ในสังกัดผู้ ช่วยผู้ ว่า การ (บริ หาร) การประปานครหลวง ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี
ช่ อ งทางในการรั บ รู้ หลั ก ธรรมาภิ บ าล จากข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบ Intranet มากที่สุด
จานวน 118 คน ร้ อยละ 73.8 รองลงมาคือ จอ LCD ในลิฟท์ จานวน 100 คน ร้ อยละ 62.5
กิจกรรม MWA CG Day จานวน 78 คน ร้ อยละ 48.8 วารสารนา้ ก๊อก จานวน 72 คน ร้ อยละ
45.0 บุคคลรอบข้ าง จานวน 52 คน ร้ อยละ 32.5 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จานวน 51 คน ร้ อย
ละ 31.9 เวปไซต์ CG และ Facebook มีจานวนน้ อยที่สดุ จานวน 29 คน ร้ อยละ 18.1

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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3. ระดับการรับรู้ของบุคลากรต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการปฏิบัติงาน ใน
สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริ หาร) การประปานครหลวง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิ จารณา
เป็ นรายด้ านจะพบว่า ระดับการรับรู้ในทุกด้ านอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หลักการมี
ส่วนร่วม และความโปร่งใส รองลงมา คือ ด้ านหลักนิติธรรม ตามลาดับ
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า ระดับการศึ กษา และหน่ วยงานที่ปฏิบัติงานที่มี
การรับรู้ของบุคลากรต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ
(บริ หาร) การประปานครหลวงแตกต่ า งกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐาน โดยมี เ พี ยงบุ คลากรที่
ปฏิบัติงานในหน่ วยงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริ หาร) การประปานครหลวงที่มีเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับตาแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีการรับรู้ของบุคลากรต่อการนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ ในการปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวงไม่
แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้ านทั้ง 6 ด้ าน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
• ความหลากหลายทางปัจจัยส่วนบุคคล ส่งผลต่อการรับรู้หลักธรรมาภิบาลที่ต่างกัน
• หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ได้ แก่ ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายบริการกลาง และ
ฝ่ ายจัดหาและพัสดุ มีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการปฏิบัติงานในหน่ วยงานของ
ตนเองและไม่ส่งผลกระทบกับการดาเนินชีวิตประจาวัน

จุดประสงค์การวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การรั บ รู้ ของบุ ค ลากรต่ อ การน าหลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง
2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของบุลากรต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ใ นการปฏิบัติงาน
จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์

สมมติฐานงานวิจยั
บุคลากรที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการนาหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้ ในการปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวงแตกต่างกัน
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ขอบเขตการวิจยั
ด้ านประชากรและพื้นที่
- บุคลากรที่สงั กัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) 3 หน่วยงาน จานวน 230 คน
ด้ านเนื้อหา
- ศึ กษาเกี่ยวกับการรั บรู้ ของบุ คลากรต่อการนาหลั กธรรมาภิบาลมาใช้ ในการ
ปฏิบั ติ งานในสังกัดผู้ ช่ว ยผู้ ว่า การ (บริ ห าร) โดยมุ่ งเน้ น ศึ กษาในเรื่ องหลั กธรรมาภิบ าลตาม
แนวคิดของ วัชราภรณ์ ฉัตรเงิน
ด้ านระยะเวลา
- ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล คือ ช่วงเดือนตุลาคม 2558

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
ผลที่ได้ จากการศึกษาครั้งนี้จะสามารถเป็ นแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายของการประปานครหลวง และ
สามารถสร้ างระบบธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรต่อไป

กรอบแนวคิดในงานวิจยั
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี รวมถึ ง ผลวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้ ศึ ก ษาได้ ก าหนด
แนวความคิดไว้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรต่ อ การน าหลั ก
ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ใ นการปฏิบั ติ ง าน
ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การ
ประปานครหลวง
- หลักนิติธรรม
- หลักคุณธรรม
- หลักความโปร่งใส
- หลักการมีส่วนร่วม
- หลักความรับผิดชอบ
- หลักความคุ้มค่า

ลักษณะประชากรศาสตร์
-

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ระดับตาแหน่งงาน
หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการทางาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั
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ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ซึ่ง
มีจานวน 230 คน (ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล, กันยายน 2558)
การกาหนดขนาดตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ซึ่งมี
จานวน 230 คน ซึ่งทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้ สูตรกาหนดตัวอย่างแบบทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอน Yamane (1973)
จากการคานวณได้ ขนาดตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 147 ตัวอย่าง เพื่อ
ป้ องกันการไม่ตอบกลับและการได้ ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงกาหนดให้ มีการสารองเพิ่มจานวน
13 ฉบับ จะทาการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้นจานวน 160 ฉบับ ดังนี้
ฝ่ ายงาน
ฝ่ ายกฎหมาย
ฝ่ ายบริการกลาง
ฝ่ ายจัดหาและพัสดุ
รวมทั้งสิ้ น

ขนาดประชากร
40
100
90
230

ขนาดตัวอย่าง
27
70
63
160

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลที่สร้ างขึ้นจากการศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง โดยข้ อคาถามได้
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ท่ตี ้ องการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ช่ อ งทางในการรั บ รู้ ของการนาหลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านใน
สั ง กั ด ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การ (บริ ห าร) การประปานครหลวง
ส่วนที่ 3 การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การ
ประปานครหลวง เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยให้ เลือก
ตามลาดับความสาคัญ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับการรับรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ค่าคะแนน
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80
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ระดับความต้องการมากที่สุด
ระดับความต้องการมาก
ระดับความต้องการปานกลาง
ระดับความต้องการน้อย
ระดับความต้องการน้อยที่สุด

ส่ว นที่ 4 คาถามเกี่ยวกับ ข้ อ คิ ดเห็นและข้ อ เสนอแนะ เกี่ยวกับ แนวทางการพั ฒนาการบริ หาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปานครหลวง
การวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติเชิงพรรณนา
1.วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถามโดยใช้ การแจกแจงความถี่
(requency) และค่ า ร้ อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ข้อมูลความต้ องการแรงจูงใจในการทางานของพนักงานในแต่ละช่วงอายุ
โดยการคานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ทดสอบสมมติฐาน
- ใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ONE WAY ANOVA)
- กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05
- ใช้ วิธี Least Significant Difference (LSD) ทดสอบความแตกต่างของกลุ่ม

ผลการศึกษา
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
- จาแนกตามเพศ
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
จานวน 87 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.4 และเพศชายจานวน 83 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.4
- จาแนกตามอายุ
จากผลการศึก ษา พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 26-40 ปี มากที่สุด
จานวน91 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.9 รองลงมาคืออายุ 41-60 ปี จานวน 53 คน คิดเป็ นร้ อยละ
33.1 และอายุไม่เกิน 25 ปี มีน้อยที่สดุ จานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.0
- จาแนกตามสถานภาพ
จากผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีสถานภาพโสด มากที่สุด
จานวน 99 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.9 รองลงมาคือสถานภาพสมรส จานวน 51 คน คิดเป็ นร้ อยละ
13.9 และสถานภาพหม้ าย / หย่าร้ าง มีน้อยที่สดุ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.3
- จาแนกตามระดับการศึกษา
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
มากที่สดุ จานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.5 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 40 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 25.0 และต่ากว่าปริญญาตรี มีน้อยที่สดุ จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.5
- จาแนกตามตาแหน่งงาน
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จากผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ตาแหน่ ง ในระดั บ
3-5 มากที่สดุ จานวน 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.4 รองลงมาคือผู้ปฏิบัติงาน จานวน 41 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 25.6 ระดับ 1-2 จานวน 33 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.6 และระดับ 6 ขึ้นไป มีน้อย
ที่สดุ จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.4
- จาแนกตามหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเป็ นพนักงานฝ่ ายบริการกลาง
มากที่สุด จานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.8 รองลงมาคือฝ่ ายจัดหาและพัสดุ จานวน 56 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 35.0 และฝ่ ายกฎหมาย มีน้อยที่สดุ จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.3
- จาแนกตามระยะเวลาในการทางาน
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทางาน 1-5
ปี มากที่สุด จานวน 91 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.9 รองลงมาคือ 10 ปี ขึ้นไป จานวน 40 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 25.0 และ6-10 ปี มีน้อยที่สดุ จานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.1
ผลการวิเคราะห์ระดับของช่องทางในการรับรูข้ องบุคลากรต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการปฏิบตั ิงาน ในสังกัดผูช้ ่วยผูว้ ่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง
จากผลการศึกษา พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ช่ อ งทางในการรั บ รู้
หลั ก ธรรมาภิ บ าล จากข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบ Intranet มากที่สุด จานวน 118 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 73.8 รองลงมาคือ จอ LCD ในลิฟท์ จานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.5 กิจกรรม
MWA CG Day จานวน 78 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.8 วารสารนา้ ก๊อก จานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 45.0 บุคคลรอบข้ าง จานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.5 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จานวน
51 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.9 เวปไซต์ CG และ Facebook มีจานวนน้ อยที่สุด จานวน 29 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 18.1
ผลการวิเคราะห์การรับรูข้ องบุค ลากรต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน ใน
สังกัดผูช้ ่วยผูว้ ่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง
ด้านหลักนิติธรรม
จากผลการศึ ก ษา พบว่ า บุ ค ลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริ หาร)
การประปานครหลวง มี ร ะดั บ กา ร รั บ รู้ ตา ม หลั ก นิ ติ ธ รรม โดยรวมเฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก
บุ ค ลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง นาหลั ก นิ ติ ธ รรม
มาใช้ มากเป็ นอั น ดั บ 1 คื อ การบริหารงานของผู้บริหาร / หัวหน้ างาน เป็ นไปตามกฎระเบียบ
/ ข้ อบังคับ อั น ดั บ ที่ 2 คื อ การบริหารงานของผู้บริ หาร / หัวหน้ างาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของการประปานครหลวง อย่ า งเคร่ ง ครั ด และ อั น ดั บ ที่ 3 คื อ ท่ า นมี ก ารรั บ รู้ ข้ อ ก าหนด /
กฎระเบียบ / ข้ อบังคับ ของหน่วยงาน
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ด้านหลักคุณธรรม
จากผลการศึ ก ษา พบว่ า บุ ค ลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริ หาร)
การประปานครหลวง มี ร ะดั บ การรั บ รู้ ตาม หลั ก คุ ณ ธรรม โดยรวมเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มาก
บุ ค ลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง นาหลั ก คุ ณ ธรรม
มาใช้ มากเป็ นอั น ดั บ 1 คื อ การปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานของท่านมีความซื่อสัตย์
สุจริ ต ตรงไปตรงมา อันดับที่ 2 คือ หน้ าที่ความรั บผิดชอบ ในหน่ วยงานของท่านมีความเป็ น
ธรรมและผู้บังคับบัญชาของท่านยึดหลักความเป็ นธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน และ
กล้ ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้ อง อันดับที่ 3 คือ การพิจารณาความดีความชอบ ในหน่วยงานของท่าน
เป็ นไปตามระบบประเมิน โดยไม่ใช้ ระบบอุปถัมภ์
ด้านหลักความโปร่งใส
จากผลการศึ ก ษา พบว่ า บุ ค ลากร ที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริ หาร)
การประปานครหลวง มี ร ะดั บ การรั บ รู้ ตามหลักความโปร่ ง ใส โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
บุ ค ลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริ หาร) การประปานครหลวง นาหลั ก ความ
โ ป ร่ ง ใ ส ม า ใ ช้ ม า ก เ ป็ น อั น ดั บ 1 คื อ หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารเปิ ดเผยข้ อมู ล อย่ า ง
ตรงไปตรงมา อั น ดั บ ที่ 2 คื อ มีการเผยแพร่ สื่อสาร และทาความเข้ าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้ าหมายของหน่วยงานให้ แก่ บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชนโดยทั่วไป และอันดับที่ 3
คือ ท่านมีการรับรู้นโยบายต่างๆ เข้ าใจนโยบายเป้ าหมาย และทิศทางการดาเนินงาน
ด้านหลักการมีส่วนร่วม
จากผลการศึ ก ษา พบว่ า บุ ค ลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การ
ประปานครหลวง มี ร ะดั บ การรั บ รู้ ตาม หลั ก การส่ ว นร่ ว ม โดยรวมเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บ มาก
บุ ค ลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ ช่วยผู้ ว่าการ (บริ หาร) การประปานครหลวง นาหลั ก การมี
ส่ ว นร่ ว มมาใช้ มากเป็ นอั น ดั บ 1 คื อ ผู้บริหาร / หัวหน้ า มีการเปิ ดโอกาสให้ ท่านได้ แสดง
ความคิดเห็น อั น ดั บ ที่ 2 คื อ เป็ นการดีท่อี งค์กรได้ จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยเชิญ
ชวนพนักงาน ร่ วมกิจกรรมทุกคนเป็ นการเสริมสร้ างความสามัคคี และอันดับที่ 3 คือ หน่วยงาน
ของท่านมีการทากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์
ด้านหลักความรับผิดชอบ
จากผลการศึ ก ษา พบว่ า บุ ค ลากร ที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริ หาร)
การประปานครหลวง มี ร ะดั บ การรั บ รู้ ตามหลักความรั บ ผิ ด ชอบ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก บุ ค ลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ ช่วยผู้ ว่าการ (บริ หาร) การประปานครหลวง นาหลั ก
ความรั บ ผิ ด ชอบ มาใช้ มากเป็ นอั น ดั บ 1 คื อ ท่า นมีความรั บ ผิ ดชอบต่ อ หน้ า ที่ ที่ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อันดับที่ 2 คือ การปฏิบัติงานของพนักงาน /ผู้ปฏิบัติงาน คานึงถึง
ความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สัง คม และอั น ดั บ ที่ 3 คื อ ผู้ บ ริ ห าร/หั ว หน้ า เอาใจใส่ ต่อ ปั ญ หาของ
พนักงาน/ผู้ปฏิบัติงาน
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ด้านหลักความคุม้ ค่า
จากผลการศึ ก ษา พบว่ า บุ ค ลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริ หาร)
การประปานครหลวง มี ร ะดั บ การรั บ รู้ ตามหลักความคุ้ มค่ า โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
บุ ค ลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ ช่วยผู้ ว่าการ (บริ หาร) การประปานครหลวง นาหลั ก ความ
คุ้ มค่ า มาใช้ มากเป็ นอั น ดั บ 1 คื อ เป็ นการดีท่หี น่วยงานของท่านจะเป็ นหน่วยงานที่มีการใช้
กระดาษน้ อยที่สุด ด้ วยมาตรการประหยัดกระดาษ อั น ดั บ ที่ 2 คื อ ผลตอบแทนที่ท่านได้ รับ
เหมาะสมกั บ ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของงานที่ ท า และอั น ดั บ ที่ 3 คื อ ผู้ บ ริ ห าร / หั ว หน้ า ใน
หน่วยงานของท่านลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มุ่งเน้ นคุณภาพและผลงานเป็ นสาคัญ
สรุ ป ภาพรวมของการรับรูข้ องบุคลากรต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ในสังกัดผูช้ ่วยผูว้ ่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง
การ ศึ ก ษาร ะ ดั บ การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรต่ อ การน าหลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง มีการรับรู้ในระดับมากต่ อ
การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการปฏิบัติงาน ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปา
นครหลวง เมื่ อ เรี ย งลาดั บ การรั บ รู้ จากมากที่ สุ ด ไปถึ ง น้ อยที่ สุ ด เรี ย งลาดั บ ดั ง นี้ ลาดั บ
ที่ 1 หลั ก ความโปร่ ง ใสและหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม มี ค่ า เฉลี่ ย 3.89 รองลงมา คื อ หลั ก
นิ ติ ธ รรม มี ค่ า เฉลี่ ย 3.88 ลาดั บ ที่ 3 หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.85 ลาดั บ ที่
4 หลั ก ความคุ้ มค่ า มี ค่ า เฉลี่ ย 3.78 และลาดั บ สุ ด ท้ า ย คื อ หลั ก คุ ณ ธรรม มี ค่ า เฉลี่ ย
3.75
ผลการการทดสอบสมมติฐาน
บุ ค ลากรที่ มี ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารรั บ รู้ ต่ อ การนา
หลั ก ธร ร ม าภิ บ าลม าใช้ ในก าร ปฏิ บ ั ต ิ ง านในสั ง กั ด ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า กา ร (บ ริ ห าร ) กา ร
ประปานครหลวง แตกต่ า งกั น
เพศ
หลักธรรมาภิบาล
1. หลั ก นิ ติ ธ รรม
2. หลั ก คุ ณ ธรรม
3. หลั ก ความโปร่ ง ใส

ชาย
หญิง
x S.D.
S.D.`
3.83 0.76 3.92 0.64

T

Sig.

- 0.28
0.80
3.74 0.78 3.76 0.65 - 0.64
0.17
3.89 0.74 3.90 0.61 - 0.22
0.07
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ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

4. หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม

3.83 0.67 3.93 0.55

1.08
5 . ห ล ั ก ค ว า ม 3.83 0.68 3.87 0.55 รั บ ผิ ด ชอบ
0.43
6. หลั ก ความคุ้ มค่ า
3.69 0.69 3.85 0.62 1.53
3.8 0.58 3.8 0.4 รวม
0
7
6 0.5
8

0.72

ไม่แตกต่าง

0.65

ไม่แตกต่าง

0.28

ไม่แตกต่าง

0.8
7

ไม่แตกต่าง

การทดสอบความแตกต่ า งของปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ ระดั บ การรับรู้ของบุคลากร
ต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการปฏิบัติงาน ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปา
นครหลวง จาแนกตามเพศ ระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยวิเคราะห์ท้งั 6 ด้ าน ได้ แก่ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่านั้น ได้ ค่า t = -0.58 ค่า Sig. = 0.87 ดังนั้นความแตกต่ า งของปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ
ระดั บ การรับรู้ของบุคลากรต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการปฏิบัติงาน ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่า
การ (บริหาร) การประปานครหลวง จาแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์รายคู่ Post Hoc และ LSD
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรูต้ ่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานในสังกัดผูช้ ่วยผูว้ ่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง แตกต่างกัน
หลักคุณธรรม
- บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีค่าความเฉลี่ยต่ากว่าบุคลากรที่ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
- บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่ าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกว่ า
ปริญญาตรี
- บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ากว่ าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่ าบุคลากรที่ระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี
หลักความโปร่งใส
- บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ากว่ าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ ยน้ อยกว่ าบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
- บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี
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หลักการมีส่วนร่วม
- บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีค่าความเฉลี่ยต่ากว่าบุคลากรที่ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
- บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี
หลักความรับผิดชอบ
- บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ากว่ าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ ยน้ อยกว่ าบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
- บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา พบว่า บุคลากรในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปา
นครหลวง มีระดับการรั บรู้หลั กธรรมาภิบาลอยู่ ในระดับมาก ในทุกๆด้ าน หลั กธรรมาภิบาลที่
บุคลากรมีการรั บรู้มากที่สุด คือ หลั ก ความโปร่ ง ใสและหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม รองลงมา คือ
หลั ก นิ ติ ธ รรม น้ อยที่สุด คือ หลั ก คุ ณ ธรรม และมีความแตกต่างทางด้ านปัจจัยส่วนบุคคล แต่
ไม่ส่งผลในภาพรวมของการรับรู้หลักธรรมาภิบาล คือ ระดับการศึกษา และหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
จึงได้ ทาการวิเคราะห์รายคู่ Post Hoc ด้ วยค่า LSD ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี้
1. ด้ านระดับการศึกษา
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านระดับการศึกษา มีความแตกต่างในด้ าน
ธรรมาภิบาลจานวน 2 ด้ าน คือ 1. ด้ านหลักคุณธรรม พบว่า มีความแตกต่างกัน 3 คู่ คือ 1)
ระดับต่ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาตรี (Sig = 3.54) โดยระดับต่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยน้ อย
กว่าระดับปริญญาตรี 2)ระดับปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี (Sig = 3.71) โดยระดับปริญญา
ตรี มีค่าเฉลี่ ยน้ อยกว่ าระดับสูงกว่ าปริ ญญาตรี 3) ระดับสูงกว่ าปริ ญญาตรี กับต่ากว่ าปริ ญญาตรี
(Sig = 3.99) โดยระดับต่ากว่ าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่ าระดับสูงกว่ าปริ ญญาตรี 2) ด้ าน
หลักความโปร่งใส พบว่า มีความแตกต่ างกัน 2 คู่ คือ 1) ระดับต่ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาตรี
(Sig = 3.47) โดยระดับต่ากว่าปริ ญญาตรีมีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่ าระดับปริญญาตรี 2. ระดับสูงกว่ า
ปริญญาตรีกับต่ากว่าปริญญาตรี (Sig = 4.08) โดยระดับต่ากว่าปริ ญญาตรีมีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่ า
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ ความสาคัญกับการศึกษาของบุคลากรในหน่วยงาน
ของตนเอง ส่งเสริมในด้ านการศึกษาของบุคลากร เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
ตนเองและทาให้ การรับรู้และการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
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2. ด้ านหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
จากผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน มีความแตกต่าง
ในด้ านธรรมภิบาลจานวน 2 ด้ าน คือ 1. ด้ านหลักนิติธรรม จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มี
ความแตกต่างกัน 1 คู่ คือ ฝ่ ายกฎหมายกับฝ่ ายบริการกลาง (Sig = 4.08) โดยฝ่ ายบริการกลาง
มีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่ าฝ่ ายกฎหมาย 2. ด้ านหลักความโปร่ งใส พบว่า มีความแตกต่างกัน 1 คู่ คือ
ฝ่ ายบริการกลางกับฝ่ ายจัดหาและพัสดุ (Sig = 3.73) โดยฝ่ ายบริการกลางมีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่าฝ่ าย
จัดหาและพัสดุ ซึ่งความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลทั้งสองด้ านนี้ไม่ส่งผลต่อภาพรวมของการ
รับรู้หลักธรรมภิบาลของบุคลากรในสังกั ดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง ดังนั้น
ผู้บริหารของทั้งสามหน่วยงาน คือ ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายบริการกลาง ฝายจัดหาและพัสดุ ควรมีการ
จัดกิจกรรมที่มีหลักธรรมาภิบาลมาทาร่ วมกัน เช่น หลักการมีส่วนร่ วม ให้ พนักงานได้ ทากิจกรรม
ต่างๆที่เป็ นประโยชน์ในการทางานร่ วมกัน เพื่อทาให้ เกิกการรับรู้หลักธรรมาภิบาลที่ตรงกัน และ
เป็ นการลดความไม่เข้ าในหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอเกี่ยวกับผู้บริหารในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)การประปานคร
หลวง มีความเข้ าใจในการบริ หารงาน ในรูปแบบของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ดังนั้น ผู้บริหารต้ องมีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดของตนเอง และให้ บุคลากรมีส่วนร่ วมในการ
ทางานและพัฒนางาน มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
จั ด ให้ มี กิ จ กรรมที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าลในหน่ ว ยงานมากขึ้ นและจริ ง จั ง ส่ ง เสริ ม ให้
บุคลากรร่วมกิจกรรมทุกคน จัดทาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานให้ กับบุคลากร ปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยม ธรรมาภิบาลในการทางานให้ กับบุคลากรทุกคน
ตระหนักถึงบทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบ ให้ เกิดการพั ฒนาร่ วมกันเพื่ อหน่ วยงานมีการ
พัฒนาไปสู่ความสาเร็จต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของบุคลากรต่อการนาหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ ในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บุคลากรในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานคร
หลวง ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาถึงประเด็นการนาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้
หรือสร้ างธรรมาภิบาลในหน่วยงานของตนเองในรูปแบบอื่นๆ ได้ หรือควรขยายขอบเขตการศึกษา
โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานในสังกัดอื่นๆ เพื่ อพั ฒ นาศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ประปานครหลวงให้ มากขึ้ น
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