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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค (2) เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาคจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรท่ีเป็นผู้ใช้น้ าของการ
ประปาส่วนภูมิภาค    

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 400 คนโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติการทดสอบ
แบบ t-test ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาค ท่ีมี
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันท าให้ทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาค ท่ี มี
เพศ อายุแตกต่างกันท าให้ทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน 
 
ค้ำส้ำคัญ : ทัศนคติ, ธรรมาภิบาล   
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to (1) study attitude of water users towards management to 
Good Governance of The Provincial Waterworks Authority. (2) study attitude of water users towards 
management to Good Governance of The Provincial Waterworks Authority, classified by personal factors of 
the population about water users of The Provincial Waterworks Authority.  

The sample group used in this research are water users of The Provincial Waterworks Authority 
400 peoples and questionnaires are a tool for data collection. By the statistics used in the descriptive 
analysis are frequency, percentage, mean, and standard deviation. Hypothesis test were for comparison, 
using t-test statistics to test hypotheses with one-way ANOVA. If differences are found, they will be 
compared in pairs by using LSD method. 
 Test results of the hypothesis found that The personal factors of the water users of The Provincial 
Waterworks Authority have different status, education, occupation, and monthly income, causing attitude 
of water users towards management to Good Governance of The Provincial Waterworks Authority is 
different and The personal factors of the water users of The Provincial Waterworks Authority have different 
gender, age, causing the attitude of water users towards management to Good Governance of The 
Provincial Waterworks Authority is not different.  
 
Keywords : Attitude, Good Governance 
 
บทน้ำ 

ธรรมาภิบาล เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1989 องค์กรแรกท่ีเร่ิมใช้ คือ ธนาคารโลก (World Bank) 
เพื่ออธิบายถึงการบริหารจัดการท่ีเป็นมาตรฐานในการก าหนดเงื่อนไขการรับการช่วยเหลือทางการเงิน
ระหว่างประเทศจากหน่วยงานระหว่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ องค์การ
สหประชาชาติ และประเทศท่ีให้การช่วยเหลือระหว่างประเทศ เป็นหลักประกันในการให้ความช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศ เพื่อท่ีจะบริหารจัดการเงินสนับสนุนจากการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ธนาคารโลกมีความเช่ือว่าปัญหาการพัฒนาประเทศมีรากฐานมาจากเรื่อ งการบริหารการจัดการ 
(Governance) ท่ีเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับระบบการเมือง การใช้อ านาจของรัฐท่ีธนาคารโลกไม่มีสิทธิท่ีจะ
เข้าไปแทรกแซงได้ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพยายามผลักดันให้ประเทศในแถบทวีป
เอเชียและประเทศอื่นๆ พยายามเดินตามกรอบของธรรมาภิบาล ซึ่งแนวทางการจัดการองค์กรตามหลัก    
ธรรมาภิบาลเป็นท่ียอมรับในระดับโลก เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเป็นแนวคิดและปัจจัยส าคัญท่ีช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน และการจะให้ทุนช่วยเหลือแก่ประเทศใดน้ัน ประเทศผู้ ท่ีให้ทุนช่วยเหลือ
ต่างประเทศ จะพิจารณาจากระดับธรรมาภิบาลและระดับความรับผิดทางการเมืองของประเทศน้ันๆ 
(World Bank , 1992 อ้างอิงใน ทิวากร แก้วมณี, 2554) 

ส าหรับประเทศไทยเริ่มน าแนวคิดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในช่วงปี พ.ศ. 
2540 (ค.ศ.1997) หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย ธรรมาภิ บาลมีการ
กล่าวถึงครั้งแรกของประเทศไทยในหนังสือของรัฐบาลไทยท่ีแสดงเจตจ านงกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ  
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ในปี พ.ศ. 2542 ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ) ซึ่งมีหลักการส า คัญของธรรมาภิบาล                
6 องค์ประกอบ คือ หลักนิ ติธรรม (Rule of Law) หลักคุณ ธรรม (Morality)  หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Public Participation) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) และ
หลักความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) โดยแต่ละองค์ประกอบดังกล่าวได้ก าหนดการสร้างธรรมาภิบาลท้ัง
ระดับชาติและระดับองค์กรไว้  

ในปี พ.ศ. 2546 มีการยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ และตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีได้ขยายกรอบ
แนวคิดธรรมาภิบาลจากเดิมท่ีให้ความส าคัญกับหลักการธรรมาภิบาลท้ังหกองค์ประกอบให้ครอบคลุมถึงการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการให้บริการเพื่อให้ประชาชนพึงพอใจให้
ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ มีการจัดการแนวใหม่ท่ีใช้ระบบ
ข้อมูลท่ีทันสมัยใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร และมีการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

รัฐบาลไทยจึงมีหน้าท่ีก าหนดหลักการธรรมาภิบาลเป็นวาระแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติรองรับให้
เร่งสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นแกนน าในการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้สังคมไทย 
และยังมีหนังสือแจ้งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติโดยไม่ถูก
ยกเลิกเมื่อเปลี่ยนรัฐบาล ซึ่งเหตุผลอาจเป็นเพราะรัฐบาลเล็งเห็นว่าองค์กรภาครัฐส่วนใหญ่อยู่ในการก ากับ
ดูแลและการบังคับบัญชาของรัฐบาลท่ีสามารถใช้กฎ ระเบียบ ออกกฎหมายบังคับได้ ท้ังการมุ่งเน้น การเร่ง
สร้างธรรมาภิบาลระดับองค์กรภาครัฐ เมื่อมีการพัฒนาธรรมาภิบาลในระดับองค์กรแล้ว ก็จะพัฒนา             
ธรรมาภิบาลของหลายๆ องค์กรหรือทุกองค์กรให้กลายเป็นธรรมาภิบาลระดับชาติได้ จึงท าให้สังคมไทยให้
ความสนใจการส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับองค์กรมากกว่าธรรมาภิบาลระดับชาติ การน าหลักธรรมาภิบาล  
มาใช้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทย เพราะจะส่งผลให้ประชาชนโดยรวมและสังคมไทยเติบโต 
สามารถขับเคลื่อนประเทศชาติให้สามารถก้าวเข้าสู่สภาพแวดล้อมการแข่งขันท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและ
รวดเร็ว 

องค์ประกอบหลักที่ส าคัญของธรรมาภิบาล คือ การเน้นบทบาทของผู้บริหารงานภาครัฐในฐานะท่ี
เป็นผู้ให้บริการ การสนับสนุนให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่ละระดับมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การลดการควบคุมหรือข้ันตอนของราชการการมองเห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานท้ังในระดับบุคคล
และระดับองค์กร เกณฑ์ในการวัดผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทน การตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุตามเป้าหมายได้             
การเปิดกว้างให้มีการแข่งขัน โดยพิจารณาว่าจุดมุ่งหมายของงานภาครัฐในแบบใดท่ียังควรกระท าโดย      
ส่วนราชการและส่วนใดท่ีควรปล่อยให้ภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทน (ลาชิต ไชยอนงค์, 2556) 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ท าหน้าท่ี
บริการสาธารณูปโภคด้านน้ าประปาแก่ประชาชนภารกิจหลัก คือ การผลิต จัดส่ง จ าหน่าย และให้บริการ   
น้ าสะอาดแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคให้ได้ท่ัวถึงและเพียงพอในทุกครัวเรือนท่ัวประเทศ การประปาส่วน
ภูมิภาคมองว่าหลักธรรมาภิบาลเป็นเร่ืองส าคัญ มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับการด าเนินงานขององค์กร
เพื่อท่ีจะน าไปสู่การบริหารจัดการองค์กรท่ีดี จึงมีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีฯ ให้
สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของ กปภ. ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและแนวทางปฏิบัติสากล รวมท้ังส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีฯ ใน
ส่วนของการจัดการความรู้ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน กปภ. เห็นว่าความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล     
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ควรท่ีจะได้รับการเผยแพร่เป็นล าดับแรก เพราะเป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการท่ีดีในเบ้ืองต้นท่ีจะน าไปสู่
การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง หรือ HPO (High Performance Organization) ไม่ว่าจะปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีใดหรือต าแหน่งใดจะต้องมีหลักธรรมาภิบาลประจ าตัวอยู่เสมอ  

การบริหารงานของการประปาส่วนภูมิภาคมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นให้มี
ส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในการท างาน ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีระหว่างผู้บริหาร
และพนักงาน ท าให้การท างานเป็นทีมมีประสิทธิผล สามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม การประปาส่วนภูมิภาคมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ใช้น้ าเป็นหลัก เน้นหลักการบริหารงานท่ีเท่ียงธรรม สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ใช้น้ ามากข้ึนและน าความคิดเห็นน้ันมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ           
มากยิ่งข้ึน  

ดังน้ันผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญและมีความสนใจในเร่ือง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
จึงต้องการท่ีจะศึกษาทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วน
ภูมิภาค เพื่อรับทราบทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วน
ภูมิภาคและใช้เป็นแนวทางในการทบทวนหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปา
ส่วนภูมิภาค 
 2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปา
ส่วนภูมิภาคจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรท่ีเป็นผู้ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาค  
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1. ขอบเขตของประชำกร 
 ขอบเขตการศึกษาการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยต้ังใจศึกษากลุ่มผู้ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาค  
 2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่ำง 
 ทางผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนของประชากรท่ีเป็นผู้ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาคท่ีแน่นอน จึงใช้
วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) โดยท่ีผู้วิจัยได้
ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 0.05 จึงท าให้มีระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% และ
จากการเปิดตาราง พบว่าจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีจะต้องท าการศึกษาน้ันอยู่ท่ี 400 ตัวอย่าง 
 3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีจะใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นส าคัญต่างๆ     
ในด้านของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีเป็นผู้ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาค และทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อ             
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. ขอบเขตด้ำนเนื อหำและประเด็นในกำรศึกษำ    
  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรท่ีเป็นผู้ใช้น้ าของการประปา             
ส่วนภูมิภาค แบ่งเป็นด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
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  ตัวแปรตำม ได้แก่ ทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของการประปาส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลัก         
ความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า 
 5. ขอบเขตระยะเวลำ 
 การด าเนินการศึกษาวิจัยเริ่มต้ังแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2563 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รบั 
 1. เพื่อให้ทราบระดับทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการ
ประปาส่วนภูมิภาค 
 2. เพื่อให้ทราบระดับทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการ
ประปาส่วนภูมิภาค โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และขอมูลท่ีเกี่ยวของกับบทความทางวิชาการตางๆ รวมถึงงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับงานวิจัย ดังน้ี 

ทัศนคติ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิดเห็น  

 กรุงเทพธุรกิจ (2558) ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ระดับของความรู้สึกนึกคิดท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะ
ทางจิตใจของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่น และต่อสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

วิรัช สงวนวงศ์วาน (2558) ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกในการประเมินว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งใด    
สิ่งหน่ึง เช่น สิ่งของ คน หรือเหตุการณ์ต่างๆ ทัศนคติ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ด้านความเข้าใจ ด้านอารมณ์
หรือความรู้สึกและด้านพฤติกรรม  

รัฐกรณ์ ตีระพงษ์ศักด์ิ (2558) ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นท่ีแสดงออกถึง
ความชอบหรือไม่ชอบ เกี่ยวกับการใช้สิ่งๆ หน่ึงของบุคคลน้ันๆ ซึ่งมีผลท าให้ประชาชนพร้อมท่ีจะแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนอง ด้วยพฤติกรรมการมีส่วนร่วม  

หลักธรรมาภิบาล 
ปิยะวัฒน์ โพธิ์หิรัญ (2554) หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองด้วยหลักการบริหารจัดการท่ีดี

มีประสิทธิภาพเน้นการเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีความเป็นธรรมท้ังใน
ความคิดและการปฏิบัติมี จุดมุ่งหมายเดียวกันมีความเสมอภาค รับผิดชอบ โปร่งใส ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความส าเร็จอย่างมั่นคงและมีการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 

ธเนศ เธียรนันทน์ (2556) หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการพื้นฐานในการบริหารงาน               
6 ประการ ได้แก่  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
และ หลักความคุ้มค่า ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องน าไปปฏิบัติเพื่อเป็นหลักประกันส าหรับประชาชน           
ท่ีจะต้องได้รับการบริการที่ดีตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง 

ฤทธานุพงษ์ ชาภูมี (2556) หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของ
ประเทศ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และต้ังอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรมตามหลักพื้นฐานการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี ประกอบด้วยหลักส าคัญ 6 ประการ คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
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สัมพันธ์ ต้ังเบญจพล (2557) หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักในการปกครองท่ีใช้หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยหลัก
ธรรมาภิบาลสามารถใช้ในการบริหารได้ท้ังองค์กรเอกชนและในระบบบริหารงานราชการ ท้ังน้ีเพื่อให้องค์กร
หน่วยงานประสบผลส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน เกิดความแข็งแกร่งในการบริหารงานใน
ระดับชาติอีกด้วย อีกท้ังหน่วยงานต่างๆ ยังสามารถตรวจสอบได้อีกด้วย 

อิสมาแอล โตงนุแย (2557) หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองด้วยหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
โดยเป็นเรื่องของการพัฒนาการอยู่ร่วมกันโดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากประชาชนในการเข้าถึง 
ตัดสินใจ สามารถตรวจสอบได้ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนในสังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 

กมลวรรณ สุยอย (2558) หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองด้วย หลักการบริหารจัดการท่ีดี
โดยเป็นเรื่องของการพัฒนาประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเน้นการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างจริงจังและต่อเน่ือง
เพื่อให้ประเทศมีพื้นฐานประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง มีโครงสร้างการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม  
โปร่งใส ลดการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ 

การประปาส่วนภูมิภาค (2558) หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการปกครอง การบริหาร         
การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในทางท่ีตรง ถูกต้อง รวมถึงการบริหารจัดการท่ีดี                 
การก ากับดูแลกิจการท่ีดี Corporate Governance (CG) ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการบริหารงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

ปธาน สุวรรณมงคล (2558) หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการบริหาร การปกครองท่ีมุ่ง
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน และประเทศชาติโดยยึดหลักเหตุผล และความเป็นธรรม กล่าวอีกแง่มุมหน่ึง 
ธรรมาภิบาลเป็นท้ังหลักการ (principles) และแนวทาง (guidelines) ส าหรับการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักการท่ีก าหนด 

สุเชาว์ ชยมชัย (2559) หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี เป็น
แนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน มีความรู้รักสามัคคีและ
ร่วมกันเป็นพลัง ตลอดจนมีการใช้อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพ มีความโปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้  

อุบลวรรณ อังสุวร (2559) หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารการจัดก ารทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีการเช่ือมโยงองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม โดยมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์จะส่งผลให้สังคมด ารงอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ตลอดจนมีการใช้อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ          
มีคุณภาพ มีความโปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

พิทักษ์ชัย วรสุข (2560) หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นระบบของ
ภาครัฐที่เช่ือมโยงกันระหว่างภาคพลเมือง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกันในมิติต่างๆ เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครองโดยเน้นเร่ืองของการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  

ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2560) หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การ
ปกครองท่ียึดถือความถูกต้องดีงามเป็นหลักหรือการปกครองโดยธรรม  

ส า นั ก งานคณ ะกรรมการข้ าร าชก ารพ ล เรือ น  (2562 ) หลั ก ธรรมาภิ บ าล  หมาย ถึ ง                    
การปกครองท่ีเป็นธรรม หรือเป็นหลักของการบริหารราชการท่ีเรียกว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี”  
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งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ปิยะวัฒน์ โพธิ์หิรัญ (2554) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระชับโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระชับแตกต่างกัน  

ธเนศ เธียรนันทน์ (2556) พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงานตามหลัก              
ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก         
มีความคิดเห็นในด้านหลักนิติธรรมอยู่ในระดับดีมากท่ีสุดโดยมีความคิดเห็นเป็นอันดับแรก ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองท่าช้างอ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน  

สัมพันธ์ ต้ังเบญจพล (2557) การศึกษาปัจจัยสมรรถนะด้านความรู้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุโขทัยโดยการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหารงาน เพื่อ
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุโขทัย พบว่าผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลมา
ปรับใช้ในการบริหารงาน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน  

ฤทธานุพงษ์ ชาภูมี (2557) การศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรและเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารงานส่วนโยธาตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาลของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็น
ของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส่วนโยธา 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนก ตาม
ต าแหน่ง และระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน  

อิสมาแอล โตงนุแย (2557) การศึกษาครั้งน้ีพบว่า ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนเพศและอายุท่ีแตกต่างกัน
ทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

กมลวรรณ สุยอย (2558) การศึกษาครั้งพบว่า ผู้เช่าท่ีดินราชพัสดุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีมหาสารคาม  ท้ัง  6  ด้าน โดยรวมและ          
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

สุเชาว์ ชยมชัย (2559) ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ใน
ระดับมาก และจากผลของการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ และอาชีพ ของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล แต่
กลุ่มตัวอย่างท่ีมี เพศ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล ไม่มีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล  
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  อุบลวรรณ อังสุวร (2559) ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามล้ม 
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เห็นด้วยอย่างมากต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและพบว่า
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือนไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 ชวบดินทร์ อิทธิพงศ์เดช (2560) ผลการวิจัย พบว่า ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรสังกัดท่ีว่าการอ าเภอ วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการการ
เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสังกัดท่ีว่าการอ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกันมีการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลแตกต่างกัน ส่วนบุคลากรท่ีมี เพศ วุฒิการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน 

พิทักษ์ชัย วรสุข (2560) ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก           
1 ด้าน คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ และผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารจ าแนกตามเพศพบว่าโดยรวมแตกต่างกัน 
จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานและหน่วยงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีพบว่าโดยรวมแตกต่างกัน 
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันน่าจะท าให้ทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลัก    
ธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาคต่างกัน 
 
วิธีด้ำเนนิกำรวิจัย 

ในการวิจัยครั้ง น้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยท่ีมี
การศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ  
 ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้างข้ึนโดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด               
(closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended question) ซึ่งมี 3 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนท่ี  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาค 
ประกอบด้วยด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้ต่อเดือน      
มีจ านวน 6 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า มีจ านวน 24 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิดท่ีถามเกี่ยวกับความต้องการให้การประปาส่วนภูมิภาคปรับปรุง
แก้ไขการบริหารจัดการในด้านใด จ านวน 1 ข้อ 
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กำรวิเครำะห์ขอ้มูล 
 1. สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรท่ีมี
ระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยบุคคลท่ีประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับ
การศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้ต่อเดือน  
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ 
ทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค 

2. สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
  2.1 เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการ
ประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามเพศ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ t-test 
  2.2 เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการ
ประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยใช้การ
วิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่
การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 
 
สรุปผลกำรวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี  
 1. ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปา
ส่วนภูมิภาค โดยภาพรวม ระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ 
ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
และด้านหลักความรับผิดชอบ 
 2. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการ
ประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน สามารถ
สรุปการวิจัยได้ดังน้ี 
  2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาคท่ีมีสถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้ทัศนคติท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่างกัน 
  2.2. ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาคท่ีมีเพศ อายุต่างกัน ท าให้ทัศนคติ
ท่ีมีต่อการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลไม่ต่างกัน 
 
กำรอภิปรำยผล  

ผลการวิจัยทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วน
ภูมิภาค สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปา
ส่วนภูมิภาค โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  1.1 ด้านหลักนิติธรรม ทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของการประปาส่วนภูมิภาค อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้ใช้น้ าส่วนใหญ่ ยอมรับในกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ของการประปาส่วนภูมิภาคว่ามีความเป็นธรรมและมีการปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ใช้น้ าพบเห็นว่าพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ   
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ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ธเนศ เธียรนันทน์ (2556) กล่าวว่า เทศบาลเมือง ท่าช้างมีการด าเนินงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดไว้ การใช้อ านาจและปฏิบัติงานก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย สอดคล้อง
กับ อิสมาแอล โตงนุแย (2557) กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ มีการตรากฎหมาย กฎข้อบังคับ
ต่างๆ ให้ทันสมัย จัดท าระเบียบข้อบังคับให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติสืบทอดกันต่อไป และสอดคล้องกับ 
กมลวรรณ สุยอย (2558) กล่าวว่า ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีมหาสารคามให้ความส าคัญในการบริหารงาน    
ซึ่งเน้นความเป็นธรรม ความถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบและค าสั่งอย่างเคร่งครัด 

1.2 ด้านหลักคุณธรรม ทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของการประปาส่วนภูมิภาค อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีการออก
ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งให้กับผู้ใช้น้ าเมื่อมาช าระเงิน ผู้ใช้น้ าได้รับการบริการจากพนักงานการประปา            
ส่วนภูมิภาคอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสุภาพอ่อนโยนพร้อมให้บริการ และ
ป ฏิ บั ติ ง าน อย่ า ง เต็ ม ค วาม ส าม ารถ  โดยค า นึ ง ถึ งป ระ โย ช น์ ขอ งผู้ ใ ช้ น้ า  ซึ่ ง ส อ ดค ล้ อ งกั บ                        
ธเนศ เธียรนันทน์ (2556) กล่าวว่า เทศบาลเมืองท่าช้างปลูกฝังจิตส านึกให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความ
สุจริต ปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถโดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชน อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเสมอภาค สอดคล้องกับ อิสมาแอล โตงนุแย (2557) 
กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค 
และสอดคล้องกับ กมลวรรณ สุยอย (2558) กล่าวว่า เจ้าหน้าท่ีส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีมหาสารคาม
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ให้บริการด้วยความเสมอภาค             
เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ  

1.3 ด้านหลักความโปร่งใส ทัศนคติของผู้ ใช้น้ าท่ีมี ต่ อการบริหารจัดการตามหลัก                 
ธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ใช้น้ าส่วนใหญ่รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารส าคัญที่ผู้ใช้น้ าควรทราบ สามารถเข้าถึงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย 
ด้วยวิธีการต่างๆ และผู้ใช้น้ าสามารถติดตาม ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยะวัฒน์ 
โพธิ์หิรัญ (2554) กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระชับมีข้ันตอนในการด าเนินงานท่ีชัดเจน เช่น       
การก าหนดอัตราการให้บริการติดต้ังระบบประปา การซ่อมแซม โดยประกาศแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างเป็นทางการ สอดคล้องกับ อิสมาแอล โตงนุแย (2557) กล่าวว่า ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกาลอ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมา และสอดคล้องกับ กมลวรรณ สุยอย (2558) กล่าวว่า ส านักงานธนารักษ์พื้น ท่ี
มหาสารคามมีการบริหารงานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานถูกต้องตามข้ันตอนเป็นไป
ตามระเบียบ 

1.4 ด้านหลักความมีส่วนร่วม ทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลัก               
ธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ใช้น้ าส่วนใหญ่ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมท่ีการประปาส่วนภูมิภาคจัดข้ึน เช่น การรณรงค์ให้มีการใช้น้ าอย่างประหยัด เป็นต้น ผู้ใช้น้ ามี
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ และผู้ใช้น้ ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผน
โครงการต่างๆ ในพื้นท่ีท่ีให้บริการ เช่น การท าประชาพิจารณ์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยะวัฒน์ โพธิ์หิรัญ 
(2554) กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระชับมีการส ารวจความต้องการของประชาชนเพื่อน ามา
ปรับปรุงพัฒนาระบบประปา สอดคล้องกับ อิสมาแอล โตงนุแย (2557) กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนต าบล
กาลอ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้การบริหารงาน เปิดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อให้ประชาชน
เสนอแนะความคิดเห็น และสอดคล้องกับ กมลวรรณ สุยอย (2558) กล่าวว่า ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ี
มหาสารคาม เปิดโอกาสให้ผู้เช่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีส่วนร่วมในการรับรู้             
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การด าเนินงาน มีการส ารวจความคิดเห็นของผู้เช่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการปรับปรุงการท างานกรณี
ท่ีได้รับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

1.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ ทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลัก               
ธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ใช้น้ าส่วนใหญ่ได้รับการ
บริการด้านคุณภาพน้ าประปาได้มาตรฐาน ปริมาณน้ าประปาเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ า                    
ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยะวัฒน์ โพธิ์หิรัญ (2554) กล่าวว่า  ประชาชนในต าบลท่ากระชับได้รับการบริการ              
อย่างเร่งด่วนเมื่อมีปัญหาน้ าประปาไม่ไหล รั่ว เป็นต้น และกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องหยุดจ่ายน้ าประปาจะมี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า สอดคล้องกับ อิสมาแอล โตงนุแย (2557) กล่าวว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลกาลอ ใส่ใจปัญหาสาธารณะในเขตพื้นท่ีและสามารถแก้ปัญหาได้ มีการก าหนดเป้าหมายใน
การด าเนินงานให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบการท างาน และสอดคล้องกับกมลวรรณ สุยอย (2558) กล่าวว่า 
เจ้าหน้าท่ีส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีมหาสารคามมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ช่วยแก้ปัญหาให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน าแก่ผู้เช่า  

1.6 ด้านหลักความคุ้มค่า ทัศนคติของผู้ ใช้ น้ า ท่ีมี ต่อการบริหารจัดการตามหลัก                       
ธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้ใช้น้ าส่วนใหญ่ได้รับ               
การบริการอย่างมีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และทราบถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าของการประปา
ส่วนภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับ ธเนศ เธียรนันทน์ (2556) กล่าวว่า เทศบาลเมืองท่าช้างได้น าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ เกิ ดความสะดวก 
รวดเร็ว สอดคล้องกับ อิสมาแอล โตงนุแย (2557) กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการอบรมประชาชนเพื่อให้มีจิตส านึกถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสอดคล้องกับกมลวรรณ สุยอย (2558) กล่าวว่า ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ี
มหาสารคามมีโครงการจัดให้เช่าก็มีประโยชน์และคุ้มค่า ท าให้ผู้เช่ามีท่ีท ากิน มีรายได้ 

2. ผลการศึกษาทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปา
ส่วนภูมิภาค จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้น้ า สามารถสรุปได้ดังน้ี 

  2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาคท่ีมีเพศต่างกันท าให้ทัศนคติท่ี
มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค โดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ใช้น้ าท่ีมีเพศต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดระดับทัศนคติท่ีมีต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปิยะวัฒ น์                  
โพธิ์หิรัญ (2554) ท าการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล              
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระชับ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า 
ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล           
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระชับ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับแนวคิดของอิสมาแอล โตงนุแย (2557) ท าการศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา พบว่า 
ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลกาลออ าเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยรวมไม่แตกต่างกัน รายด้านพบว่าด้านหลัก
ความคุ้มค่าแตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุเชาว์ ชยมชัย (2559) ท าการศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า เพศท่ีต่างกันของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
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2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาคท่ีมีอายุต่างกันท าให้ทัศนคติท่ี
มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค โดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ใช้น้ าอายุต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดระดับทัศนคติท่ีมีต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปิยะวัฒ น์                  
โพธิ์หิรัญ (2554) ท าการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล             
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระชับ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า 
ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหาร                 
ส่วนต าบลท่ากระชับ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมตามหลักธรรมาภิบาลด้านโครงสร้างพื้นฐาน                       
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องแนวคิดของอิสมาแอล โตงนุแย (2557) ท าการศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใน
พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกาลออ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ
อุบลวรรณ อังสุวร (2559) ความคิดเห็นของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเส้น อ าเภอบาง  
ปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พบว่าบุคลากรท่ีมีอายุต่างกันไม่มีผลท า
ให้ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่ วนต าบลมะขามล้ม 
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีแตกต่างกัน 

2.3 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาคท่ีมีสถานภาพต่างกันท าให้
ทัศนคติท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค โดยรวมต่างกัน เป็นไป
ตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้ใช้น้ าท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันสามารถก าหนดระดับทัศนคติท่ีมีต่อ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค โดยสถานภาพสมรสมีทัศนคติแตกต่าง
และมากกว่าสถานภาพโสดและหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ อาจเป็นเพราะว่า สถานภาพสมรสอยู่เป็น
ครอบครัว มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารท่ีรับรู้มาของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ  
ปิยะวัฒน์ โพธิ์หิรัญ (2554) ท าการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลัก                 
ธรรมาภิบาลด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระชับ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม พบว่า ประชาชนท่ีมีสถานภาพต่างกัน ท าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ท่ากระชับ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมตามหลักธรรมาภิบาลด้านโครงสร้าง
พื้นฐานไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ อุบลวรรณ อังสุวร (2559) ความคิดเห็นของบุคลากร
ในองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเส้น อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อการบริหารงานตามหลัก                  
ธรรมาภิบาล พบว่าบุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกันไม่มีผลท าให้ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีแตกต่างกัน 

2.4 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันท า
ให้ทัศนคติท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค โดยรวมต่างกัน เป็นไป
ตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้ใช้น้ าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันสามารถก าหนดระดับทัศนคติท่ีมีต่อ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค อาจเป็นเพราะว่าระดับการศึกษา
สามารถก าหนดพฤติกรรมหรือทัศนคติท่ีมีต่อสิ่งต่างๆ ตามโอกาสท่ีแต่ละบุคคลได้เรียนรู้มา ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของธเนศ เธียรนันทน์ (2556) ท าการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัด
จันทบุรี แตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของอิสมาแอล โตงนุแย (2557) ท าการศึกษาทัศนคติของ
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ประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลัก                
ธรรมาภิบาลในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกาลออ าเภอรามัน จังหวัดยะลา แตกต่างกัน 

2.5 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาคท่ีมีอาชีพต่างกันท าให้ทัศนคติ
ท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค โดยรวมต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ใช้น้ าท่ีมีอาชีพต่างกันสามารถก าหนดระดับทัศนคติท่ีมีต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค โดยกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจมีระดับทัศนคติมาก
ท่ีสุด อาจเป็นเพราะว่าผู้ใช้น้ ากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจอยู่ในองค์กรท่ีมีการท างานคล้ายกัน การได้รับทราบ
ข้อมูลการบริหารจัดการหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากการประปาส่วนภูมิภาคจึงแตกต่างกันได้  ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของธเนศ เธียรนันทน์ (2556) ท าการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนท่ีประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง พนักงานบริษัท และเกษตรกรหรือประมง มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากกลุ่ม
ประชาชนท่ีมีอาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สอดคล้องกับแนวคิดของอิสมาแอล โตงนุแย (2557) 
ท าการศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกาลออ าเภอรามัน จังหวัดยะลา แตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับแนวคิดของสุเชาว์ ชยมชัย (2559) ท าการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
พบว่า อาชีพท่ีต่างกันของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีผลต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีแตกต่างกัน 

2.6 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาคท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันท า
ให้ทัศนคติท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค โดยรวมต่างกัน เป็นไป
ตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ใช้น้ าท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันสามารถก าหนดระดับทัศนคติท่ีมีต่อ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อิสมาแอล                 
โตงนุแย (2557) ท าการศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา พบว่า รายได้ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกาลออ าเภอรามัน จังหวัด
ยะลา แตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ สัมพันธ์ ต้ังเบญจพล (2557) ท าการศึกษาระดับความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะด้านความรู้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุโขทัย 
โดยการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหารงาน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลให้
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะด้านความรู้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุโขทัยในภาพรวมต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อน้ำไปใช้ 

จากผลวิจัยครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางแก่องค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
 1. ทัศนคติท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาคด้านหลัก
ความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด เป็นด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโดยตรงของการประปาส่วน
ภูมิภาค ข้อย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ การแก้ไขปัญหาของผู้ใช้น้ าอย่างเร่งด่วน ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
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ดังน้ัน การประปาส่วนภูมิภาคควรมีการปรับปรุง/แก้ไข กระบวนการท างานเร่ือง การแก้ไขปัญหาของผู้ใช้น้ า
อย่างเร่งด่วนไม่ให้เกิดความล่าช้า โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาท่อแตกรั่ว จะส่งผลกระทบ ต่อผู้ใช้น้ า
โดยตรงและส่งผลต่อน้ าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาคเอง  

2. ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันท าให้ทัศนคติท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของการประปาส่วนภูมิภาคท่ีแตกต่างกัน ดังน้ัน การประปาส่วนภูมิภาคควรให้ความรู้ ความเข้าใจและเพิ่ม
ช่องทางให้ผู้ ใช้น้ าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากยิ่ง ข้ึน เช่น จัดกิจกรรมโครงกา รต่างๆ การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ใช้น้ ามีความเข้าใจการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริม
ใหผู้้ใช้น้ ามีทัศนคติท่ีดีต่อการประปาส่วนภูมิภาคมากยิ่งข้ึน   
 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั งต่อไป  
 1. ควรศึกษาทัศนคติของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วน
ภูมิภาคแต่ละภูมิภาค เพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 

2. ควรเพิ่มเครื่องมือในการศึกษาวิจัยให้กว้างข้ึนนอกเหนือจากแบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์ 
เป็นต้น เพื่อให้เป็นข้อมูลท่ีเป็นเชิงคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 
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