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บทคดัย่อ 

 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความรู้ของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค 

สํานักงานใหญ่ ที่มีต่อระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ. 2537              

และเพื่อ เปรียบเทียบความรู้ของพนักงาน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช ้                   

ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่  จ ํานวน 305 คน                   

ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว             

โดยมีค่านยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

ผลการวจิยัพบวา่  พนกังานการประปาส่วนภูมิภาค สาํนกังานใหญ่ มีความรู้เก่ียวกบัระเบียบ

การประปาส่วนภูมิภาคว่าดว้ยการลาของพนักงาน พ.ศ. 2537 อยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัที่มีผลทาํให้

ความรู้ของพนกังาน แตกต่างกนั คือ อายุ สายงาน และระยะเวลาในการทาํงาน ปัจจยัที่ไม่มีผล           

ทาํใหค้วามรู้ แตกต่างกนั คือ เพศ และระดบัการศึกษา 

 

คาํสําคญั  :  ความรู้,  การเปรียบเทียบ,  การประปาส่วนภูมิภาค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The purpose of this research are to study knowledge and understanding in the leave rules 

of the officer B.E 2537 of the officers in the Provincial Waterworks Authority and to compare the 

related  factors of the knowledge and understanding in the leave rules of the officer B.E 2537 with 

the personal factors of the officer. The sample are 305 officers who work in the Provincial 

waterworks Authority headquarters with the tools to collect the data is the questionnaire and data 

were analyzed by statistics percentage (Percentage) Average (Mean), standard deviation 

(Standard deviation) one way analysis of variance (one way ANOVA) t-test and  proceeded with 

level of significance as .05 for the questionnaire to test the hypothesis.  

 

The result from this research is that most officers have levels of knowledge and 

understanding about the leave rules B.E 2537 at high level and factors of age, job position  and 

working period were statistically significantly associated with the all mean of knowledge,          

but factors of gender and educational level  were no statistically significantly associated with the 

all mean of knowledge.  
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บทนํา 

 

 องคก์ารที่ทาํการศึกษา คือ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติั

การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 เม่ือวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2522 มีวตัถุประสงคใ์นการประกอบ

และส่งเสริมธุรกิจการประปา โดยสาํรวจจดัหาแหล่งนํ้ าดิบและจดัให้ไดม้าซ่ึงนํ้ าดิบ เพื่อใชใ้นการ

ผลิตจดัส่งและจาํหน่ายนํ้ าประปา  รวมทั้งการดาํเนินธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวกบัหรือต่อเน่ืองกบัธุรกิจการ

ประปาเพือ่เกิดประโยชน์แก่การใหบ้ริการสาธารณูปโภค โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพ

อนามัยของประชาชนเป็นสําคญั กปภ. มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เพื่อสามารถให้บริการ

นํ้ าประปาแก่ประชาชนได้อย่างทัว่ถึง และรองรับการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจการคา้ในส่วน

ภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ จึงมีความจาํเป็นในการจดัเตรียมทรัพยากรในดา้นต่างๆ เพื่อรองรับการ

ขยายตวัของธุรกิจ ซ่ึงบุคลากรถือเป็นส่ิงสาํคญัโดยที่ผ่านมา กปภ. ไดส้รรหาพนักงานที่มีความรู้

ความสามารถเพื่อเขา้ทาํงานกบัองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ของ กปภ. ที่มุ่ง

ไปสู่  “กปภ. จะเป็นองคก์ารชั้นนาํระดบัสากลที่ให้บริการนํ้ าประปาดว้ยมาตรฐานและบริการเป็น

เลิศ”  ดงันั้นการใชน้ํ้ าอยา่งประหยดั การดูแลรักษาคุณภาพของแหล่งนํ้ าธรรมชาติ จะช่วยอนุรักษ์

ทรัพยากรนํ้ าของประเทศใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 

 สิทธิการลาถือเป็นสิทธิพื้นฐานของการทาํงาน การประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงาน

รัฐวสิาหกิจขนาดใหญ่ที่มีพนกังานจาํนวนมาก และเป็นหน่วยงานที่มีขอ้บงัคบั ระเบียบ และคาํสั่ง 

ซ่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้กับพนักงานการที่

พนกังานขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิการลาของตนเอง  ทาํให้พนักงานขาดโอกาสในการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน การปรับชั้นงานหรือขาดโอกาสในการปรับค่าตอบแทน  ซ่ึงอาจส่งผล

ต่อขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน และส่งผลต่อองคก์ารในเวลาต่อมา เพือ่ใหต้อบสนองกบันโยบาย

ขององคก์ารซ่ึงในขณะเดียวกนัก็เช่ือไดว้า่สวสัดิการของพนกังานเป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างขวญั

และกาํลังใจให้กับพนักงานที่ปฏิบติัหน้าที่ดว้ยความทุ่มเท  อีกทั้งยงัมีการแก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับ

ระเบียบการลาอยูบ่่อยคร้ัง เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์และเพือ่ใหเ้ป็นปัจจุบนั จากปัญหาดงักล่าว

ผูว้ิจยัจึงมีเห็นความสําคญัของปัญหาดังกล่าวขา้งตน้ เพื่อเป็นการสะทอ้นปัญหาเก่ียวกับความรู้

ความเข้าใจของพนักงานที่มี ต่อระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการลาของพนักงาน            

พ.ศ. 2537 และยงัส่งผลให้การปฏิบติังานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ

มากยิง่ขึ้น 

 

 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค  สํานักงานใหญ่ ที่มีต่อ

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาควา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 

 

2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ที่มีต่อ

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาควา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

ขอบเขตของวิจัย 

 

 ในการทําวิจัย เ ร่ือง ความรู้ของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่                     

ที่มีต่อระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าดว้ยการลาของพนักงาน พ.ศ. 2537  เป็นการวิจยัในเชิง

ปริมาณ มีขอบเขตในการวิจยั คือ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ จาํนวนทั้งหมด 

1,275 คน (ขอ้มูล ณ ธนัวาคม 2559) 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรั้บจากการศึกษาวิจยั เร่ือง ความรู้ของพนักงานการประปาส่วน

ภูมิภาค สาํนกังานใหญ่ ที่มีต่อระเบียบการประปาส่วนภูมิภาควา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537  

คือ เป็นแนวทางสาํหรับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งใชใ้นการเสริมสร้างความรู้  และเป็นแนวทางในการ

พฒันากลยุทธ์ในการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการลาของ

พนักงาน  และจะเป็นแนวทางในการวางรากฐานให้กบับุคลากรมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับ

สิทธิและผลประโยชน์ที่เก่ียวขอ้งต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวความคดิในการวจิยั 

  ตวัแปรอสิระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 

โดยรวบรวมข้อมูลจากพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ด้วยวิธีการสุ่ม

ตวัอย่างแบบชั้นภูมิโดยอาศยัสัดส่วน (Proportional Stratified Sampling) โดยการสุ่มจบัสลากแบบ              

ไม่ทดแทนกลบัคืน (Without Replacement) ได้ขนาดตวัอย่างจาํนวน 305 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการ

วิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่ผูว้ิจ ัยได้สร้างขึ้ น เป็นแบบสอบถามที่เป็นคาํถามปลายปิด            

(Close-ended Question) มีคาํถามที่เป็นมาตรวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ของพนักงาน             

การประปาส่วนภูมิภาคที่มีต่อระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค วา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 

แบบเลือกตอบวา่ใช่หรือไม่ใช่ ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดว้ยโปรแกรม SPSS 

for Windows สาํหรับสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ปัจจยัส่วนบุคคล  ได้แก่  

1) เพศ 

 

2) อายุ 

 

3) ระดับการศึกษา 

 

4) สายงาน 

 

5) ระยะเวลาในการทาํงาน   

ความรู้ของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาํนักงานใหญ่ 

ที่มีต่อระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการลาของ

พนักงาน พ.ศ. 2537  ได้แก่ 

 

1) บททั่วไป  

 

2) ประเภทของการลา 

 

3) อาํนาจอนุญาตการลา 

 



การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

การตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือซ่ึงประกอบด้วยความเที่ยงตรง 

(Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) มีวธีิการดงัน้ี 

 1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยนาํแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างขึ้น ไปเสนอต่อ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพือ่ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งหาความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) ของคาํถามในแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดประสงคข์องการวิจยัหรือไม่ และนาํ

ขอ้เสนอแนะมาแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ขึ้นเพือ่ดาํเนินการต่อไป 

2. การหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยผูว้ิจยัจะนําแบบสอบถามไปทาํการ

ทดสอบ  (try-out) กบับุคลากรที่มิไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดแ้ก่ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค 

สาํนักงานใหญ่ จาํนวน 40 ชุด แล้วนําแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมั่นด้วยการวดัความ

สอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency Method) โดยในส่วนของความรู้ความเขา้ใจของพนักงาน

การประปาส่วนภูมิภาคที่มีต่อระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค วา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 

ใชว้ธีิคูเดอร์–ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.835 ถือว่าแบบสอบถามน้ี

ยอมรับได ้

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

 สมมติฐานที่ 1 พนกังานที่มีเพศต่างกนั มีความรู้ต่อระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าดว้ย

การลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีเพศต่างกนั มีความรู้ต่อระเบียบการประปา

ส่วนภูมิภาค วา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

.05 แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อความรู้ต่อระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าดว้ยการลาของพนักงาน 

พ.ศ. 2537 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้อาจเป็นเพราะพนักงานทั้งเพศหญิงและเพศชายมี

ความสนใจและทาํความเขา้ใจกับระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการลาของพนักงาน            

พ.ศ. 2537 เพื่อให้การลาของตนไดรั้บการอนุญาตและถูกตอ้งตามที่ระเบียบกาํหนด จึงทาํให้มี

ความรู้ไม่แตกต่างกนั 

 

 



สมมติฐานที่ 2 พนกังานที่มีอายตุ่างกนั มีความรู้ต่อระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าดว้ย

การลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความรู้ต่อระเบียบการประปา

ส่วนภูมิภาค วา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

แสดงว่า อายุมีผลต่อความรู้ต่อระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการลาของพนักงาน                 

พ.ศ. 2537 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้อาจเป็นเพราะพนักงานช่วงอายุที่แตกต่างกันจะ          

ใหค้วามสาํคญักบัระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าดว้ยการลาของพนักงาน พ.ศ. 2537 พนักงาน

อายไุม่มากให้ความสนใจกบัระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคในเร่ืองอ่ืนมากกว่าการลา จึงทาํให้มี

ความรู้แตกต่างกนั  

 

 สมมติฐานที่ 3 พนักงานที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความรู้ต่อระเบียบการประปาส่วน

ภูมิภาค วา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความรู้ต่อระเบียบ

การประปาส่วนภูมิภาค วา่ดว้ยการลาของพนักงาน พ.ศ. 2537 ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั .05 แสดงว่า ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อความรู้ต่อระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค             

วา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเป็นเพราะทุกระดบั

ศึกษาใหค้วามสาํคญักบัการลาและระเบียบต่างๆ เก่ียวกบัการลา อีกทั้งไม่ว่าจะมีการศึกษาระดบัใด

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าดว้ยการลาของพนักงาน พ.ศ. 2537 ก็สามารถทาํความเขา้ใจได้

ไม่ยากนกั  

 

สมมติฐานที่ 4 พนักงานที่มีสายงานต่างกนั มีความรู้ต่อระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค         

วา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีสายงานต่างกัน มีความรู้ต่อระเบียบ                

การประปาส่วนภูมิภาค วา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที่ระดบั .05 แสดงวา่ สายงาน มีผลต่อความรู้ต่อระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าดว้ยการลาของ

พนักงาน พ.ศ. 2537 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเป็นเพราะ พนักงานที่อยูใ่นสายงานที่

เก่ียวขอ้งกบัระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค วา่ดว้ยการลาของพนักงาน พ.ศ. 2537 จะมีความเขา้ใจ

มากกวา่พนกังานที่อยูใ่นสายงานอ่ืนที่ไม่เก่ียวกบัระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค โดยตรง 

 



 สมมติฐานที่ 5 พนกังานทีมี่ระยะเวลาในการทาํงานต่างกนั มีความรู้ต่อระเบียบการประปา

ส่วนภูมิภาค วา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการทาํงานต่างกนั มีความรู้ต่อ

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค วา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงว่า ระยะเวลาในการทาํงาน มีผลต่อความรู้ต่อระเบียบการประปาส่วน

ภูมิภาค ว่าดว้ยการลาของพนักงาน พ.ศ. 2537 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้อาจเป็นเพราะ

พนกังานที่มีระยะเวลาในการทาํงานมาก มีประสบการณ์ในการลามากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลา 

ในการทาํงานนอ้ย ทาํใหมี้ความเขา้ใจในระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค วา่ดว้ยการลาของพนักงาน 

พ.ศ. 2537  

 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 เพศ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง          

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 และเป็นเพศชาย มีจาํนวน 121 คน           

คิดเป็นร้อยละ 39.7 

 1.2 อายุ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง             

กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีจาํนวน 122 คน             

คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือกลุ่มที่มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี มีจาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 

ต่อมาเป็นกลุ่มอายรุะหวา่ง 41-50 ปี มีจาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 ส่วนกลุ่มอาย ุ51 ปีขึ้นไป 

เป็นกลุ่มที่มีจาํนวนนอ้ยที่สุด มีจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 

 1.3 ระดบัการศึกษา พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ที่เป็นกลุ่ม

ตวัอย่าง กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  มีจาํนวน 224 คน คิดเป็น          

ร้อยละ 73.4  รองลงมาคือกลุ่มที่มีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี  มีจาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.2 ส่วนกลุ่มที่มีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี เป็นกลุ่มที่มีจาํนวนน้อยที่สุด มีจาํนวน 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.3 

 1.4 สายงาน พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มท่ีใหญ่ที่สุดอยูส่ายงานบริหาร มีจาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 รองลงมาคือกลุ่มสายงาน

วชิาการ มีจาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 ต่อมาเป็นกลุ่มสายงานแผนยทุธศาสตร์ มีจาํนวน 35 

คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 กลุ่มสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีจาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 

กลุ่มสายงานการเงิน มีจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 สายงานสาํนักตรวจสอบ มีจาํนวน 19 คน 



คิดเป็นร้อยละ 6.2 กลุ่มสายงานสาํนักส่ือสารองคก์รและลูกคา้สัมพนัธ์  มีจาํนวน 14 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 4.6  กลุ่มสายงานสาํนกัผูว้า่การ มีจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 กลุ่มสายงานปฏิบติัการ 1           

มีจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6  สาํหรับกลุ่มสายงานปฏิบติัการ 3 และกลุ่มสายงานปฏิบติัการ 5 

มีจาํนวนเท่ากนัคือ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 กลุ่มสายงานปฏิบติัการ 2 และกลุ่มสายงานปฏิบติัการ 4 

มีจาํนวนเท่ากนัคือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ส่วนผูว้่าการ เป็นกลุ่มที่มีจาํนวนน้อยที่สุด มีจาํนวน 1 

คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 

 1.5 ระยะเวลาในการทาํงาน พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่            

ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดมีอายุงาน 16 ปีขึ้นไป                

มีจาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 รองลงมาคือกลุ่มที่มีอายงุานระหว่าง 1-5 ปี มีจาํนวน 74 คน 

คิดเป็นร้อยละ 24.3 ต่อมาเป็นกลุ่มอายงุานระหว่าง 11-15 ปี มีจาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 

กลุ่มอายงุานระหว่าง 6-10 ปี มีจาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ส่วนกลุ่มอายงุานน้อยกว่า 1 ปี 

เป็นกลุ่มที่มีจาํนวนนอ้ยที่สุด มีจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 

 

2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ. 2537 

ของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอย่างความรู้เก่ียวกับของระเบียบการประปาส่วน

ภูมิภาค วา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยสามารถเรียงลาํดบั

จากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ความรู้เก่ียวกับอาํนาจอนุญาตการลา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ .98  ความรู้

เก่ียวกบัประเภทการลา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั .96 และความรู้เก่ียวกบับททัว่ไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั .73 ซ่ึง

ทั้งหมดมีความรู้อยูใ่นระดบัมาก 

ทั้งน้ี ประเด็นที่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบถูกในระดบัมากจะเก่ียวกบัอาํนาจอนุญาตการลา 

ได้แก่ การลาพกัผ่อนประจาํปี หากสะสมไม่เกิน 5 วนั หัวหน้างานมีอาํนาจอนุญาตการลาได ้

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั .99) เก่ียวกบัประเภทการลา ไดแ้ก่ การลากิจส่วนตวั หากมีกรณีจาํเป็นเก่ียวกบังาน

ในหน้าที่ที่ตอ้งปฏิบัติ ผูบ้ ังคับบัญชาที่อนุญาตมีอาํนาจสั่งระงบัการลากิจส่วนตวัและเรียกมา

ปฏิบติังานได ้(ค่าเฉล่ียเท่ากบั .99) และเก่ียวกับบททัว่ไป ได้แก่ วนัหยุดงานต่อเน่ืองก่อนวนัลา            

ใหน้บัวนัลาเร่ิมตั้งแต่วนัเปิดทาํการ ถา้มีวนัหยดุงานต่อเน่ืองหลงัวนัลาให้นับวนัก่อนวนัหยดุงาน

เป็นวนัหมดเขตการลา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั .99) ขณะที่ประเด็นซ่ึงกลุ่มตวัอย่างตอบถูกในระดบัมาก            

แต่มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุด เก่ียวกบัอาํนาจอนุญาตการลา ไดแ้ก่ พนักงานผูท้ี่ลาป่วยเกิน 60 วนั ตอ้งขอ

อนุญาตการลาป่วยจากผูว้า่การ และการลากิจส่วนตวั หากสะสมไม่เกิน 5 วนั หัวหน้างานมีอาํนาจ

อนุญาตการลาได ้(ค่าเฉล่ียเท่ากบั .98) เก่ียวกบัประเภทการลา ไดแ้ก่ การลาป่วยติดต่อกนัเกิน 3 วนั



ทาํการ ตอ้งมีใบรับรองแพทยแ์นบไปกบัใบลาดว้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั .91) เก่ียวกบับททัว่ไป ไดแ้ก่     

ถา้มีวนัหยุดงานอยู่ในระหว่างวนัลา ตอ้งนับวนัหยดุงานนั้นเป็นวนัลาด้วย (ค่าเฉล่ียเท่ากับ .03)            

เป็นตน้ 

 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อาย ุระดับการศึกษา สายงาน และระยะเวลา          

ในการทาํงาน ส่วนตวัแปรตาม คือ ความรู้เก่ียวกบัระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการลา

ของพนกังาน พ.ศ. 2537 ผลปรากฏวา่ 

ปัจจัยที่มีผลทาํให้ความรู้ของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ที่มีต่อ

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค วา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญั

ทางสถิติ คือ อาย ุสายงาน และระยะเวลาในการทาํงาน ปัจจยัที่ไม่มีผลทาํให้ความรู้ของพนักงาน

การประปาส่วนภูมิภาคที่มีต่อระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค วา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 

แตกต่างกนั คือ เพศ และระดบัการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ความรู้เก่ียวกบัของระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าดว้ยการลา

ของพนักงาน พ.ศ. 2537 ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก จึงควรมีการจดัอบรมพนักงานเก่ียวกบัของ

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าดว้ยการลาของพนักงาน พ.ศ. 2537 ให้กบัพนักงานที่บรรจุเขา้

ทาํงานใหม่ เพือ่ใหพ้นกังานใหม่มีความรู้และความเขา้ใจในระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าดว้ย

การลาของพนกังาน จะช่วยทาํใหก้ารลาไดรั้บการอนุญาตอยา่งถูกตอ้งตามระเบียบท่ีกาํหนด 

 เม่ือพิจารณาในประเด็นที่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ประเด็นแรกเก่ียวกับอาํนาจอนุญาต    

การลา ไดแ้ก่ การลาพกัผอ่นประจาํปี หากสะสมไม่เกิน 5 วนั หวัหนา้งานมีอาํนาจอนุญาตการลาได ้

ประเด็นแรกเก่ียวกบัประเภทการลา ไดแ้ก่ การลากิจส่วนตวั หากมีกรณีจาํเป็นเก่ียวกบังานในหน้าที่

ที่ตอ้งปฏิบติั ผูบ้งัคบับญัชาที่อนุญาตมีอาํนาจสั่งระงบัการลากิจส่วนตวัและเรียกมาปฏิบติังานได ้

และประเด็นแรกเก่ียวกบับททัว่ไป ไดแ้ก่ วนัหยดุงานต่อเน่ืองก่อนวนัลา ให้นับวนัลาเร่ิมตั้งแต่วนั

เปิดทาํการ ถ้ามีวนัหยุดงานต่อเน่ืองหลังวนัลาให้นับวนัก่อนวนัหยุดงานเป็นวนัหมดเขตการลา   

ควรมีการช้ีแจงเร่ืองอาํนาจการอนุญาตการลาของในแต่ระยะเวลาการลาและแต่ละประเภทการลา

ใส่ไวใ้นใบลา เพือ่ความสะดวกในการตรวจสอบการลาก่อนทาํการยืน่ใบลาให้ถูกตอ้งและเป็นไป

ตามระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค วา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 ที่กาํหนด 



 ประเด็นที่สอง ความรู้เก่ียวกบับททัว่ไปของระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าดว้ยการลา

ของพนกังาน พ.ศ. 2537 ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุด ดงันั้นจาํเป็นตอ้งมีการ

ให้ความรู้กับพนักงานบททัว่ไปของระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าดว้ยการลาของพนักงาน 

พ.ศ. 2537 ให้มากขึ้น โดยการจดัอบรม ประชาสัมพนัธ์ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้พนักงานประปา

ส่วนภูมิภาค สาํนกังานใหญ่ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับททัว่ไปของระเบียบการประปา

ส่วนภูมิภาค วา่ดว้ยการลาของพนักงานให้มากที่สุด แต่เน่ืองจากบททัว่ไปของระเบียบการประปา

ส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ. 2537 มีเน้ือหาสาระหลายเร่ืองการจดัอบรมหรือ

ประชาสมัพนัธ์ดงักล่าว อาจแยกเป็นแต่ละเร่ืองเพื่อให้พนักงานสามารถเขา้ใจเน้ือหาในบททัว่ไป

ของระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าดว้ยการลาของพนักงาน พ.ศ. 2537 ไดอ้ยา่งละเอียดและ

ครบถว้นมากยิง่ขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 

 1. การวิจยัในคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ เท่านั้น  

ในโอกาสต่อไปควรศึกษาพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ในสาํนกังานเขต และสาขาต่างๆ เพื่อจะ

ไดเ้ป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัของระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าดว้ยการ

ลาของพนกังานเหมือนและแตกต่างกนั เพือ่นาํมาใชใ้นการปรับปรุงใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ควรศึกษาเพิม่เติมความรู้เก่ียวกบัของระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าดว้ยการลาของ

พนักงาน พ.ศ. 2537 ให้ลึกซ้ึงยิ่งขึ้ น โดยนําตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการวิจยัคร้ังน้ีมา

ทาํการศึกษาเพิ่มเติม ซ่ึงจะสามารถนําความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อระเบียบการประปาส่วน

ภูมิภาค วา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้นต่อไป 

 3. ศึกษาแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของพนักงาน ปัญหา และอุปสรรคในการลาของพนักงานที่

ผ่านมา เพื่อประโยชน์ในการวางแผน การจดัการเก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัของระเบียบการประปา

ส่วนภูมิภาค วา่ดว้ยการลาของพนกังาน พ.ศ. 2537 ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

 4. ควรมีการศึกษาวจิยัโดยใชว้ธีิการรวบรวมขอ้มูลแบบอ่ืน ท่ีไม่ใช่การเก็บรวบรวมขอ้มูล

ดว้ยแบบสอบถาม เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ และการใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อให้

พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็นเพิม่เติมได ้จะทาํใหก้ารวจิยัสมบูรณ์มากขึ้น 
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