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บทคัดย่อ 

การศึกษามีวัตถุประสงค์ คือ  1) ศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของกองประปาของเทศบาลต าบล
ดอนหวาย 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของกองประปาของเทศบาลต าบลดอนหวาย 
ท าการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ใช้น  าประปาของเทศบาลต าบลดอนหวาย สุ่ม
แบบเจาะจง แบบไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน จ านวน 285 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์ความแปรปรวน T-test และ  F-test (one 
way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพการบริการของกองประปาเทศบาล
ดอนหวาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 3.74) รายด้านเรียงล าดับค่าคะแนนจากมากไปน้อยสามล าดับ
แรกอยู่ระดับดี คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ( X̅ = 4.40) ด้านการอ านวยความสะดวก ( X̅=3.88)  และ 
ด้านการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ( X̅ = 3.66)  2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการน  าประปา จ าแนก
ตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนที่มีเพศที่แตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกัน ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ, ผู้ใช้บริการ, การบริการ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study the level of service quality of the 
waterworks division of Don Wai subdistrict municipality, 2) to compare the opinions towards 
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service quality of  the waterworks division of Don Wai subdistrict municipality. The samples 
were 285 people by specific randomness. The research instrument was a questionnaire. The 
statistics for  data analysis were percentage, mean, standard deviation, and hypothesis test by 
T-test and F-test (One-way ANOVA). The results of the study showed that 1) the overall opinion 
towards water service quality of  Don Wai subdistrict municipality waterworks  division was at 
high level ( X̅ = 3.74). When considered the top three mean scores in descending order, they 
were staff service ( X̅ = 4.40), followed by the facilitation convenience ( X̅=3.88) and the service 
with speed ( X̅ = 3.66). 2) In comparing the opinions of respondents towards water service 
quality of Don Wai sub-district municipality waterworks division, classified by different 
gender,  age, educational levels, and  professions,  it was found that there was no significant 
difference at the 0.05 level. 

 
KEYWORDS: Service quality, Service users, Service 
 
บทน า 

น  าเป็นปัจจัยพื นฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ โดยจะน ามาซึ่งความสุข ความพึงพอใจใน 
ชีวิตซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการขั นต่ าสุด
ของมนุษย์ (สมบัติ ทีฆทรัพย์ และคณะ,  2556 : 
124) นอกจากเป็นสิ่ งจ าเป็นขั น พื นฐานแล้ว 
ทรัพยากรน  ายังถูกน ามาใช้เป็นปัจจัยการผลิตที่
ส าคัญในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ บริการ 
และการรักษาระบบนิเวศน์ (Grey and Sadoff, 
2007 : 546) นอกจากนี น  าเป็นปัจจัยหลักในการ 
พัฒนาประ เทศ  Global Water Partnership 
(GWP), (2010: 3) โดยมีความส าคัญเชื่อมโยงกับ
ความ มั่นคงด้านต่างๆ เช่น ความม่ันคงด้านอาหาร 
พลังงาน สิ่งแวดล้อม รวมทั ง น  ายังช่วยลดความ
ยากจน น ามาสู่ความมั่งคั่งของประเทศ ส าหรับ
ก า ร พั ฒน าท รั พย าก รน  า ข อ ง ไ ทย  ก็ ไ ด้ ใ ห้
ความส าคัญกับทรัพยากรน  ายิ่งขึ น ทั งนี ในระยะ
เริ่มต้นของการพัฒนาประเทศ การพัฒนาแหล่งน  า
เพ่ือรองรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม
จากการเร่งพัฒนาประเทศ ต่อมาใน ปัจจุบันได้ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการน  าแบบบูรณา
การเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้น  า มากยิ่งขึ น 
ในระดับสากล ปัญหาในเรื่องนี เป็นปัญหาที่ได้รับ
ความส าคัญเป็นล าดับแรกๆ ทั งนี จาก รายงานการ

วิจัยพบว่าวิกฤติด้านน  าจะทวีความรุนแรงมากขึ น
เรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งมี
ประชาชนจ านวนมากท่ียังไม่สามารถเขาถึงน  าดื่มที่
สะอาด และยังไม่มีสุขอนามัยที่ดี นอกจากนั น ภัย
พิบัติต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับน  า  ที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ ภูมิอากาศ ทวีความรุนแรง
และเกิดขึ นบ่อยครั ง โดยได้สร้างความเสียหาย
ให้กับประเทศคิดเป็นมูลค่า มหาศาล เช่น การเกิด
แผ่นดินไหวในประเทศชิลี ปี 2554 และ   สึนามิใน
ประเทศ ญี่ปุ่น ปี 2554 ได้สร้างความเสียหาย คิด
เป็นมูลค่าประมาณ 15% และ 3% ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมใน ประเทศ GDP ส าหรับประเทศไทย
ความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงปลายปี 2553 ท า
ให้อัตราการ ขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ลดลง
ประมาณ 0.2% จะเห็นได้ว่าทรัพยากรน  าสร้างทั ง 
คุณประโยชน์และให้คุณโทษ ดังนั น ประเทศที่ขาด
การบริหารจัดการทรัพยากรน  าที่ดีไม่มีความมั่นคง
ใน ด้านน  า จะพบกับอุปสรรคและข้อจ ากัดต่างๆ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั นการสร้าง
ความ มั่นคงทางด้านน  าจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
ทั งนี  ประเด็นเรื่องความมั่นคงด้านน  า ได้ถูกหยิบ
ยกมาเป็นประเด็นในการอภิปรายตั งแต่ การ
ประชุม Asian Water Development Outlook 
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2007(AWDO 2007) ในปี 2550 และการออก 
รายงาน Asian Water Development Outlook 
2013 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา  
 น  าเป็นทรัพยากรที่จ าเป็นและส าคัญต่อ
สิ่งมีชีวิตมาช้านาน (ส านักงาน กปร, 2552) รัฐบาล
จึงน้อมน าพระราชด ารัสมาด าเนินการในโครงการ
จัดหาน  าสะอาดเพ่ือการบริโภค และอุปโภคของ
ประชาชน โดยก าหนดให้มีระบบประปาหมู่บ้าน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ เป็นบริการ ขั นพื นฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีพ และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชนบท เป็นการกระจาย การบริการ
พื นฐานไปสู่ประชาชนให้ทั่วถึงและเป็นรูปธรรม 
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 
2534 ให้จัดตั งคณะท างานเพ่ือพิจารณาจัดท า
แผนงานโครงการเร่งรัดจัดให้มีนสะอาด ในชนบท 
ด้วยระบบประปาหรือระบบประปาหมู่บ้าน 
 การกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น เป็นการ
จัดท าความสัมพันธ์ทางอ านาจหน้าที่ระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและ
ราชการส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ เหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อสังคมมีการพัฒนาด้านต่างๆ 
ประชาชนจึงมีความต้องการ ความคาดหวังและ
เรียกร้องการบริการจากรัฐเพ่ิมมากขึ น ในขณะที่
รัฐมีขีดความสามารถและทรัพยากรที่จ ากัดในการ
ตอบสองความต้องการของประชาชน จึงต้องมีการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพ่ือลดบทบาทของรัฐใน
ส่วนกลาง และเ พ่ิมอ านาจของท้องถิ่น การ
ปกครองท้องถิ่นในรูปแบบการบริหารส่วนต าบล 
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่รัฐบาลกระท าเพ่ือช่วยแก้ปัญหา
การปกครอง ในท้องถิ่ นที่ เ รี ยกว่ า  น โยบาย
สาธารณะ ด า เนินกิจกรรมนั นจึ งจะท า  ให้
เป้าหมายนั นบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ท้องถิ่นต้องมีการวางแผน ก าหนดแนวทางของการ
กระท า ในรูปของคณะกรรมการ มีสิทธิเสรีภาพใน
การก าหนดกฎข้อบังคับให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
เป็นขั นตอนหนึ่งของกระบวนการของนโยบายที่มี
ความส าคัญ  (อภิศักดิ์  วิลัยสุทธ์ ,  2559  : 82) 
เทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจการ
ประปาในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดอน
หวาย  โดยจะต้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้คือ  ผลิตน  าประปาที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
ปริมาณและแรงดันน  า เ พียงพอและสามารถ
ให้บริการได้อย่างทั่วถึงในเขตพื นที่ให้บริการ เพ่ือ
เป็นการสร้างความมั่นใจภายใต้กรอบการบริการ
จัดการบ้านเมืองที่ดีมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
ต่อประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด จากสถิต
การใช้น  าในปัจจุบันพบว่ามีปริมาณเพ่ิมขึ นทุกๆ ปี
นอกจากนี การประปาเทศบาลต าบลดอนหวายยัง
ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับน  าไหล
อ่อน น  าไม่ไหล หรือไหลแค่บางเวลา น  ามีตะกอน
สกปรก เป็นต้น ซึ่งทาง เทศบาลต าบลดอนหวาย
ได้มี กล่อง ไว้ รั บจดหมายร้อง เรียนร้ องทุกข์  
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประปาต่างๆ ไว้ที่หน้า
ห้องกิจการประปา หรือสามารถโทรมาร้องเรียน
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่เทศบาลต าบลดอนหวาย 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้ใช้บริการ
สามารถร้องเรียนข้อปัญหาต่างๆ ได้ หรือจะแจ้ง
ทางด้านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประปาหมู่บ้านของแต่ละ
หมู่ก็ ได้  จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ ศึกษาได้
ต ร ะหนั ก และ เห็ น ถึ ง คว ามส า คั ญขอ งก า ร
ด าเนินงานกิจการประปา จึงได้ส ารวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้น  าประปาที่มีต่อการให้บริการด้านการ
ประปาของการประปาเทศบาลต าบลดอนหวาย 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และได้ส ารวจ
ปัญหาข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับกิจการ
ประปาของการประปาส่วนท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการ
ของกองประปาของเทศบาลต าบลดอนหวาย 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
             2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้ใช้น  าประปาต่อการให้บริการของกองประปาของ
เทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา   
สมมติฐานของการวิจัย 
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  ประชาชนผู้ใช้บริการน  าประปาที่มี  เพศ  
อายุ  การศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการน  าประปาของ
กองประปาเทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

           จากการศึ กษาแนวคด  ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้ศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการน  าประปาของ
กองประปาเทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา ใช้แนวคิดของ (Karbowiak, 
2003)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรประชากรที่ศึกษาในครั งนี  ได้แก่

ผู้ใช้น  าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบในการจ่ายน  าของ
ส านักงานประปาเทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 984 ครัวเรือน 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการ
ค านวณ ตามวิธีของ Yamané (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์, 2551 : 16) ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 
ได้จ านวนตัวอย่าง 285 คนผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้ใช้น  าประปาจากเทศบาล
ต า บ ล ด อน ห ว า ย  อ า เ ภ อ โ น น สู ง  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา กล่าวคือผู้มาติดต่อขอใช้บริการกอง
ประปาที่ท าการเทศบาล และประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้าน ที่ใช้บริการน  าประปาจากเทศบาลต าบล
ดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ใน
การตอบแบบสอบถาม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวม

รวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีเนื อหาเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการ มาก าหนดโครงร่างแบบสอบถามตาม
ประเด็นส าคัญ โดยพิจารณาเนื อหาให้สอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี  
          ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครัวเรือ ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 
 ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถามคุณภาพการ
บริการน  าประปาของกองประปาเทศบาลดอน
หวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ทั ง 5 ด้าน คือ 1.ด้านการให้บริการ
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ด้วยความรวดเร็ว 2.ด้านการอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการ 3. ด้านข้อมูลข่าวสารการบริการ 
4.ด้านคุณภาพของน  าประปา และ 5.ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
ปัญหาข้อเสนอแนะต่อคุณภาพการให้บริการของ
กองประปาเทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้ วิ จั ยด า เนินการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือพิจารณาความครบถ้วน ความเหมาะสม ความ
ถูกต้องของการใช้ภาษาและครอบคลุมเนื อหาของ
งานวิจัย จากนั นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try 
- out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน 
แ ล ะห า ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น  ( Reliability) ข อ ง
แบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิ ธี ของ  Cronbach’s 
Alpha Coefficient ได้ค่าความเชื่อมั่นคุณภาพ
การให้บริการของกองประปาเทศบาลต าบลดอน
หวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีค่า
เท่ากับ 0.80 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าหลัก
สถิติมาประกอบการวิเคราะห์ ดังนี  

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วน
ที่  1  เป็นข้อมูล เกี่ ยวข้อมูลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ความถี่ (Frequency)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 
2 แบบสอบถามคุณภาพการบริการน  าประปาของ
กองประปาเทศบาลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา ใช้วิธีกาหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
แ ล ะ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  ( Standard 
Deviation) 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ ใช้
น  าประปาต่อคุณภาพการให้บริการของกองประปา
ของเทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง 

จังหวัดนครราชสีมา ด้วยการทดสอบค่า T-test 
และ F-test (One-way ANOVA) 
ผลการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นหญิงจ านวน 
285 คิดเป็นร้อยละ 63.9 เป็นชาย มีจ านวน 103 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 อายุอยู่ระหว่างอายุ 40-
49 ปีจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 122 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.8 ประกอบอาชีพ อาชีพรับจ้างทั่วไป 
จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 มีรายได้ อยู่
ระหว่าง 5,001-1,0000 บาทต่อเดือน จ านวน 139 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.8  
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพ
การบริการน  าประปาของกองประปาเทศบาลดอน
หวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
ระดับคุณภาพการให้บริการน  าประปาของกอง
ประปาเทศบาลดอนหวาย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงล าดับค่าคะแนนจากมากไปน้อยสาม
ล าดับแรก คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ ด้านการอ านวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และ ด้านการ
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 
ตามล าดับ  
 2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพ
การบริการน  าประปาของกองประปาเทศบาลดอน
หวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาด้านการ
ให้บริการด้วยความรวดเร็วโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรก 
พบว่า ขั นตอนการให้บริการแต่ละขั นตอนมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 การประสานงาน 
การติดตามงานและการท างานแทนกันได้  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และ ขั นตอนการให้บริการมี
ระบบไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ตามล าดับ 
 2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพ
การบริการน  าประปาของกองประปาเทศบาลดอน
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หวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการ โดยภาพรวม
อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสาม
ล าดับแรก พบว่า สถานที่จอดรถมีเพียงพอ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ท าเลที่ตั งของส านักงาน
สามารถไปมาสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และ 
มีที่นั่งพักส าหรับผู้มาติดต่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 
ตามล าดับ 
 2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพ
การบริการน  าประปาของกองประปาเทศบาลดอน
หวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาด้าน
ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.40  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก จ านวน 2 ข้อ และระดับปานกลาง 
จ านวน 2 ข้อ เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยสามล าดับแรก คือ การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองประปาเทศบาล
ต าบลดอนหวาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20 ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และ ความสะดวก รวดเร็วใน
การค้นหาข้อมูล/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.25 ตามล าดับ 
 2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพ
การบริการน  าประปาของกองประปาเทศบาลดอน
หวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาด้าน
คุณภาพของน  าประปา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากจ านวน 1 ข้อ ระดับ
ปานกลาง จ านวน 4 ข้อ เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยสามล าดับแรก พบว่า ความใส
ของน  าประปาไม่มีสีไม่มีกลิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.91 ความเพียงพอของน  าประปา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.40 และ ความสม่ าเสมอของปริมาณ
น  าประปา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ตามล าดับ 
 2.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพ
การบริการน  าประปาของกองประปาเทศบาลดอน

หวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาด้านการ
ให้บริการเจ้าหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรก พบว่า การ
ยิ มแย้มแจ่มใสในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.69 และ ความเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.47 ตามล าดับ 
 3 .  ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น  ป ร ะ ช า ช น
ผู้ใช้บริการน  าประปาที่มี  เพศ  อายุ  การศึกษา  
อาชีพ  รายได้   แตกต่างกัน  มีระดับความคิดเห็น
ต่อคุณภาพการบริการน  าประปาของกองประปา
เทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา แตกต่างกัน พบว่า  

3.1 คุณภาพการบริการน  าประปาของกอง
ประปาเทศบาลต าบลดอนหวายอ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามเพศ พบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.2 คุณภาพการบริการน  าประปาของกอง
ประปาเทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามอายุ   พบว่า
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.3 คุณภาพการบริการน  าประปาของกอง
ประปาเทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.4 คุณภาพการบริการน  าประปาของกอง
ประปาเทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามอาชีพพบว่า
โดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกันอย่ างมี  
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.5 คุณภาพการบริการน  าประปาของกอง
ประปาเทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
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เดือนของครอบครัวพบว่าโดยภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับคุณภาพการบริการน  าประปาของกองประปา
เทศบาลดอนหวาย อ า เภอโนนสู ง  จั งหวั ด
นครราชสีมา พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริการ
น  าประปาของกองประปาเทศบาลดอนหวาย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
คุณภาพของน  าประปาเทศบาลดอนหวาย อ าเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (ทรงยศ แก้วมงคล และคณะ, 2561) ได้
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับริการที่มีต่อการ
ให้บริการ (คุณภาพการให้บริการ) ของเทศบาล
เมืองบึงยี่โถ อ าเภทธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า 
ประชาชนที่มีใช้บริการมีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะความพึงพอใจด้าน
บุคลากร ด้านขั นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ทั งนี เพราะ ความพึงพอใจต่อบริการ 
จะเกิดขึ นได้หรือไม่นั นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะ
ของการให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับ
ความรู้สึกของผู้มารับบริการ ในมิติต่างๆ ของ
บุคคล อย่างไรก็ตามการบริการเป็นการปฏิบัติงาน
ที่กระท าหรือติดต่อและเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
การให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทาง
หนึ่ง ทั งด้วยความพยายามใดๆก็ตามด้วยวิธีการ
หลากหลายในการท าให้คนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั งสิ น
การให้บริการจึงสามารถด าเนินการได้หลากหลาย
วิธี จุดส าคัญ คือ เป็นการช่วยเหลือและอ านวย
ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้ใช้น  าประปาต่อการให้บริการของกองประปาของ
เทศบาลต าบล ดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า อาชีพระดับการศึกษาและ
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนต่างกันเป็นผล

ให้ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้น  าประปาต่อการ
ให้บริการของกองประปาเทศบาลต าบลดอนหวาย
จังหวัดนครราชสีมาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง (จิราภรณ์  มาก
สวัสดิ์, 2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้น  าประปาที่มีต่อการให้บริการ (คุณภาพ
การให้บริการ) ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมประชาชนใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค  สาขา
หาดใหญ่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ (พึงใจ ศรีเดช, 
2553 : 73) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการ (คุณภาพการให้บริการ) ของการ
ป ร ะ ป า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค ส า ข า ชั ย น า ท  โ ด ย มี
วั ตถุประสงค์ เ พ่ื อศึ กษาความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาชัยนาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.ด้านคุณภาพของน  าประปา พบว่าหลาย
ครั งที่น  าประปาในเขตประปาของเทศบาลต าบล
ดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
บางครั งก็มีสีเหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นคลอรีน 
และสิ่ งแปลกปลอมอ่ืนๆ ปนมากับน  า ท าให้
ผู้ ใช้บริการขาดความเชื่ อมั่น ในคุณภาพของ
น  าประปา ดังนั น ส านักงานประปาเทศบาลต าบล
ดอนหวาย ควรมีการตรวจสอบคุณภาพน  า ทั ง
ความสม่ าเสมอของปริมาณน  าประปา ความใส
สะอาดไม่มีสีกลิ่นและสิ่งแปลกปลอม ส านักงาน
ประปาเทศบาลต าบลดอนหวายควรมีการจัดท า
แผนงานในการพัฒนาองค์กรเพ่ือที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่าง
ดีด้านการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  

2 .  ด้ า น ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์บริการ อยู่ในระดับน้อย ในเรื่อง
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ของการด าเนินการซ่อมแซมท่อน  าประปา ซึ่ง
จ าเป็นต้องหยุดจ่ายน  าในพื นที่นั นๆ ขาดการแจ้ง
ข่าวสารให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ดังนั นทาง
ส านักงานประปาเทศบาลต าบลดอนหวาย ควรมี
การประชาสัมพันธ์ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้
ผู้ใช้บริการได้ทราบเพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
และผู้ใช้บริการเองก็จะเกิดความเข้าใจในระบบ
การท างานของส านักงานประปาเทศบาล ช่วยเพ่ิม
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ น 

3. ในด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ควรมี
การพัฒนาอัตราก าลังอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นใน
ด้ านของการต้อนรั บ  การแต่ งกาย  การ ให้
ค าแนะน าผู้ ใช้บริการน  าประปาอย่างยิ มแย้ม
แจ่มใส การมีทักษะความสามารถ ความรอบรู้ใน

การท างานและการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะส่งผลให้มี
การพัฒนางานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ศึกษาปัจจั ยที่ มีผลกระทบต่อการ
บริหารและบ ารุงรักษาระบบประปาในเขตเทศบาล
ต า บ ล ด อน ห ว า ย  อ า เ ภ อ โ น น สู ง  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา หรือ หน่วยงานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.  ศึ กษ า พฤ ติ ก ร ร มก า ร ใ ช้ น  า ข อ ง
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา หรือ หน่วยงานที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

3. ศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้ใช้น  าประปา
ต่อการให้บริการของกองประปาเทศบาลต าบล
ดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา หรือ 
หน่วยงานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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