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การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารงานตามยทุธศาสตร์ดา้นหลกัธรรมาภิ
บาลของผูบ้ริหาร ตามทกัษะของบุคลากรภายในองคก์ารประปานครหลวง ( ส านกังานใหญ่ ) จ  าแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือบุคลากรภายในองคก์รการประปานครหลวง ( ส านกังาน
ใหญ่ ) จ  านวน 270 คน ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายและใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่Independent Samples t-test, One-Way ANOVA, LSD ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี0.05 

ผลจากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 270 คน และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 26 – 40 ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และระยะเวลาในการ
ท างาน 6-10 ปี ทศันะต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ดา้นหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารตามทศันะของ
บุคลากรภายในองคก์รการประปานครหลวง ( ส านกังานใหญ่ )ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นจะพบว่า ระดบัความคิดเห็นในทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ หลกัความคุม้ค่า 
เช่นกนั ผลการทดสอบสมมติฐานระดบัการศึกษา,ระยะเวลาในการท างาน และระดบัต าแหน่งงานท่ีมีทศันะ
ต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ดา้นหลกั ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารตามทศันะของบุคลากรภายในองคก์ร
การประปานครหลวง ( ส านกังานใหญ่ ) แตกต่างกนั 
 
1. บทน า 

สังคมไทยในยุคโลกาภิวตัน์ไดมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของกระแสสังคมโลก ส่งผลให้
ไทยเกิดการเปล่ียนแปลง ทั้งทางดา้น เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อนัเน่ืองมาจากการพฒันาในดา้นต่าง ๆ 
เช่น การด าเนินชีวิต ส่ิงก่อสร้างเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัข้ึน ท าให้ประชาชนสามารถท่ีจะรับทราบข้อมูล
ข่าวสารในดา้นต่าง ๆ ไดร้วดเร็วข้ึนกวา่สมยัก่อน จากส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่าง
                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ส่ิงเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นผลกระทบกบั
ปัญหาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้และปัญหาเหล่าน้ีมีสาเหตุมาจากความอ่อนแอและการขาดประสิทธิภาพของ
ระบบในการบริหารงานทั้งในระดบัองคก์ร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้เหล่าน้ีจึง
ท าให้เกิดการคอร์รัปชั่น และการกระท าความผิดจริยธรรมในการปฏิบติังาน ท าให้คุณภาพของชีวิตของ
ประชาชนแยล่ง ดงันั้นการแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยืนคือ การแกปั้ญหาท่ีสาเหตุของปัญหา โดยการน าเอาหลกัธรร
มาภิบาล(Good Governance) มาใช้ในการบริหารบา้นเมือง ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริงทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 ดังนั้ นวิธีการส าคัญในการพฒันาบุคลากรในชาติให้พร้อมรับและปรับตัวให้สอดคล้อง
เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกในทุกรูปแบบทั้งในส่วนของภาครัฐ หรือภาคเอกชนจะตอ้ง
บริหารงานใหท้นัต่อกระแสสังคมของความเปล่ียนแปลงใหท้นัสมยั โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงเพื่อท่ีจะน า
ใหป้ระเทศชาติมีการพฒันากา้วหนา้ 

 การประปานครหลวง ( กปน. ) เป็นรัฐวสิาหกิจซ่ึงอยูใ่นกระทรวงมหาดไทย มีวตัถุประสงค ์คือ
ต้องบริหารงานโดยยึดประโยชน์ของประชาชรเป็นหลัก โดยการน านโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
( MWA Good Governance Policy ) มาปรับใช้กับการบริหารงานโดยจะเรียกว่า “หลักธรรมาภิบาลของ 
กปน. ( MWACoporate Governance )” ในการบริหารจดัการองค์กร ซ่ึงหมายความว่า ระบบการควบคุม
กิจการ มีกระบวนการแบ่งแยกความรับผิดชอบตามหน้าท่ีโครงสร้างภาวะผูน้ า มีการควบคุมกิจการด้วย
ความโปร่งใสและสร้างความสามารถในการแข่งขนั เพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มมูลค่าให้ผูถื้อหุ้นระยะยาว
ภายใตก้รอบการมีจริยธรรมท่ีดีค านึงถึงสังคมโดยรวม มีกรอบในการปฏิบติั สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อ
ผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั ค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และ
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ( เน่ืองจากการประปานครหลวงเป็นรัฐวสิาหกิจจึงไม่มีการน ากรอบของ
สิทธิผูถื้อหุน้และ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัมาปรับใช ้) 

 
2.วตัถุประสงค์การวจัิย 

 2.1) เพื่อศึกษาถึงการบริหารตามยทุธศาสตร์ดา้นหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร ตามทกัษะของ
บุคลากรภายในองคก์ารการประปานครหลวง (ส านกังานใหญ่)  

 2.2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารตามยุทธศาสตร์ดา้นหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารตาม
ทัศนะของบุคลากรภายในองค์กรการประปานครหลวง (ส านักงานใหญ่ ) จ  าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 

 
3. สมมติฐานทางการวจัิย 
 3.1 บุคลากรภายในองคก์รท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีทศันะต่อการบริหารงาน
ตามยทุธศาสตร์ดา้นหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกนั  
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4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

4.1 ทราบถึงระดบัการบริหารตามยุทธศาสตร์ด้านหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร ตามทศันะของ
บุคลากรภายในองคก์รการประปานครหลวง (ส านกังานใหญ่)  

4.2 ทราบถึงสามารถหาแนวทางในการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางยุทธศาสตร์ดา้นหลกั ธรรมาภิ
บาลของบุคลากรภายในองคก์รการประปานครหลวง (ส านกังานใหญ่) 

4.3 ทั้งยงัสามารถน าไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงขอ้บกพร่องของการบริหารการจดัการ
ต่อไป 

 
5. ขอบเขตการวจัิย 

 ขอบเขตประชากรไดแ้ก่ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ บุคลากรภายในองคก์รการประปา
นครหลวง (ส านกังานใหญ่) จ  านวน 800 คน 

 ขอบเขตด้านระยะเวลาขอบเขตระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีตั้งแต่ 1 กนัยายน2560 – 30 
พฤศจิกายน2560 
 
6. ระเบียบวจัิย 

 ผูว้ิจ ัยได้ท าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวบขอ้มูลโดยมี
ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของแบบสอบถามดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบไดแ้ก่เพศอายุสถานภาพระดบั
การศึกษาระดบัต าแหน่งงานและสายงานท่ีกลุ่มตวัอยา่งปฏิบติังานเป็นแบบสอบถามแบบ Check List 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม เก่ียวกบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของการประปานคร
หลวงซ่ึงประกอบด้วย 6 หลัก 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักการมีส่วนร่วม 4. หลักความ
รับผิดชอบ 5. หลกัความคุม้ค่า 6. หลกัความโปร่งใสเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประ เมินค่า  
(Rating Scale )โดยให้ เลือกตามล าดับความส าคัญ 5 ระดับ  

ขอ้มูลในส่วนท่ี 1 ถึง ส่วนท่ี 3 ก าหนดทศันะในแต่ละช่วงไดด้งัน้ี 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง1.00-1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง1.81-2.60 หมายถึงนอ้ย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง2.61-3.60 หมายถึงปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.61-4.20 หมายถึงมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21-5.00 หมายถึงมากท่ีสุด 
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7. ผลการศึกษา 
7.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 270 คน

และผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 270 คน และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 76.30 และเพศชายจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 23.70มีอายุ 26-40 ปี มาก
ท่ีสุด จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 78.1 รองลงมาคืออาย ุ41-60 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 และ
อายุไม่เกิน 25 ปีมีนอ้ยท่ีสุด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มาก
ท่ีสุด จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 64.81 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.08 และ ต ่ากวา่ปริญญาตรี มีนอ้ยท่ีสุด จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11ระดบัในต าแหน่งงานใน ระดบั 
3-5 มากท่ีสุด จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 55.93 รองลงมาคือระดบั 1-2 จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.78 ผูป้ฏิบติังาน จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 17.04 และระดบั 6 ข้ึนไป มีน้อยท่ีสุด จ านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.26 

7.2 การวเิคราะห์ทศันะต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ดา้นหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารตาม
ทศันะของบุคลากรภายในองค์กรการประปานครหลวง (ส านักงานใหญ่)เม่ือเรียงล าดบัความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารตามทศันะของบุคลากรภายในองค์กรการ
ประปานครหลวง (ส านกังานใหญ่) จากมากท่ีสุดไปถึงนอ้ยท่ีสุด เรียงล าดบัดงัน้ี ล าดบัท่ี 1 หลกัความคุม้ค่า 
มีค่าเฉล่ีย 3.84 ล าดบัท่ี 2 คือ หลกัการมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ีย 3.81 ล าดบัท่ี 3 หลกัความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ีย 
3.79 ล าดบัท่ี 4 หลกันิติธรรม มีค่าเฉล่ีย 3.70ล าดบัท่ี 5 หลกัคุณธรรม มีค่าเฉล่ีย 3.62 และล าดบัสุดทา้ย คือ 
หลกัความโปรงใส มีค่าเฉล่ีย 3.48  

 7.3 สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท างานพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความเห็นอยู่
ในระดบัท่ีดีมากและเม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ล่ะดา้นของหลกัธรรมาภิบาลพบวา่ผูต้อบแบบอบถามให้
ความส าคญักบัเร่ืองของหลกัความคุม้ค่า มาเป็นล าดบัแรกรองลงมาคือหลกัการมีส่วนร่วม 

 7.4 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างมี
ผลต่อทศันะต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ดา้นหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร ผลการศึกษาพบว่าระดบั
การศึกษา,ระดับต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการท างาน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ดา้นหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารตามทศันะของบุคลากรภายในองค์กรการประปานครหลวง 
(ส านักงานใหญ่)ทางด้านหลกัธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัการมีส่วน
ร่วม หลกัความรับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า และ หลกัความโปร่งใส 
 
8. อภิปรายผล 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ทัศนะต่อการด า เ นินงานตามยุทธศาสตร์ดา้นหลกัธรร
มาภิบาลของผู ้บ ริหารตามทัศนะของบุคลากรภายในองค์กร การประปานครหลวง(ส านักงาน
ใหญ่)จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 270 คนพบประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี จากภาพรวมทั้งหมดสรุปไดว้า่บุคลากร
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ภายในองค์กรการประปานครหลวง(ส านักงานใหญ่)ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษา,ระดบัต าแหน่งงาน 
และระยะเวลาในการท างาน ท่ีแตกต่างกนัมีทศันะต่อการ 

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ดา้นหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารในดา้น หลกัคุณธรรม หลกัการมี
ส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ จามรีพิลาสมบติัได้
ศึกษาวิจยัเร่ือง “ศึกษาทศันะคติของผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
แนวทางธรรมาภิบาล : ศึกษากรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพลวงอ าเภอประทายจงัหวดันครราชสีมา” 
ผลการวิจยัพบวา่ทศันคติของผูท่ี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าแนกตาม
การศึกษาตามต าแหน่งทางราชการ ระยะเวลาในการท างานมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั0.05 และมีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการบริหารงานทั้งในส่วนท่ีเป็นงานบริหารงานบริการและงาน
วชิาการ 
 
9. ข้อเนอแนะจากการศึกษา 

 จากผลการศึกษาเร่ืองการบริหารงานตามยทุธศาสตร์ดา้นหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารตาม
ทศันะของบุคลากรภายในองคก์รการประปานครหลวง (ส านกังานใหญ่)ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1.จากผลการวิจยัผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัเป็นพิเศษในเร่ืองความโปร่งใสให้มากท่ีสุด ควร
รายงานผลใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบในระดบัท่ีสูงข้ึนไดท้ราบปัญหาต่าง ๆ ขององคก์ร  

 2. จากผลการวิจยัผูบ้ริหารควรให้การสนบัสนุนทุกภาคส่วนท่ียงัขาดความพร้อมในดา้นปัจจยั
ต่าง ๆ ต่อการพฒันาองคก์ร และอ านวยความสะดวก ในดา้นการท างาน  

 3. จากผลการวจิยัผูบ้ริหารควรมีการวางแผน การตรวจสอบการด าเนินงานทุกขั้นตอน มีเกณฑช้ี์
วดัผลการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม และสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได ้อีกทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของแต่ละภาคส่วนขององคก์รอยา่งต่อเน่ืองส่งผลต่อการบริหารงานอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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