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ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงาน
การประปานครหลวงสาขามีนบุรี
ทองเพชร คาใบ*
ผูช้ ่วยศาสตารจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ**

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ การต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้ บริการของส่วนบริการการใช้ นา้ สานักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี ประชากรที่ทาการศึกษา
ในครั้งนี้คือ ผู้มาใช้ บริการส่วนบริการการใช้ นา้ การประปานครหลวงสาขามีนบุรี จาก ป ร ะ ช า ก ร ที่
จะต้ องเข้ ามาใช้ บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 โดยทาการสุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน และใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้ อมูลทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
of Windows สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics tics) ซึ่งเป็ นการ
หาค่าสถิติทดสอบสมมุติฐานคือ T-test และ F-test โดยมีผลการศึกษาดังนี้
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการให้ บริการของส่วนบริการการใช้ นา้ สานักงานการ
ประปานครหลวงสาขามีนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้ าน พบว่าผู้ท่มี าใช้
บริการมีความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการให้ บริการของส่วนบริการการใช้ นา้ ในทุกๆ ด้ าน
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 - 4.14

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
ผลการทดสอบสมมุติฐาน เมื่อเปรี ยบเทียบความพึ งพอใจของผู้ใช้ บ ริ การต่อคุณภาพการ
ให้ บริการของส่วนบริการการใช้ นา้ สานักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี ตามลักษณะปัจจัยส่วน
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บุ คคลกับสมมุ ติฐาน โดยภาพรวม พบว่ า ลั กษณะปั จจั ยส่วนบุ คคลที่มี เพศ อายุ ระดับการศึ กษา
สูงสุด จานวนครั้ งที่เข้ ามาใช้ บริ การที่แตกต่ างกัน มีระดับความพึ งพอใจที่ไม่ แตกต่ างกันที่ระดั บ
นัยสาคัญ 0.05 ลั กษณะปั จจั ยส่วนบุ คคลที่มีสถานภาพ ที่แตกต่ างกัน มีระดับความพึ งพอใจที่ไม่
แตกต่างกัน

1. บทนา
ปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีการแข่งขันในด้ านคุณภาพการบริการ ซึ่งคุณภาพการบริการ คือ การ
ให้ ความช่วยเหลือหรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อ่ นื การบริการที่ดีผ้ ูรับบริการจะได้ รับความ
ประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ท่ดี ีแก่องค์กรเบื้องหลังความสาเร็จ
ของทุกงาน มักจะมีงานบริ การเป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุ น ไม่ ว่าจะเป็ นงานประชาสัมพั นธ์งาน
บริ การวิชาการต่างๆ ตลอดทั้งความร่ วมมือ ร่ วมแรงร่ วมใจจากเจ้ าหน้ าที่ทุกระดับซึ่งจะต้ องช่ วยกัน
ขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นางานบริ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการประปานครหลวงได้ ใ ห้
ความสาคัญกับคุณภาพการบริการมาก
การประปานครหลวงได้ เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2452 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ได้ ประกาศพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ กรมสุขาภิบาล
จัดการที่จะนานา้ มาใช้ ในพระนครตามแบบอย่างที่สมควรแก่ภมู ิประเทศการที่จะต้ องจัดทานั้นคือ ให้
ตั้งทาที่นา้ ขังที่คลองเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี อันเป็ นที่พ้นเขตน้าเค็มขึ้นถึงทุกฤดู ให้ ขุดคลอง
แยกจากที่ยังนา้ นั้นเป็ นทางนา้ ลงมาถึงคลองสามเสนฝั่งเหนือ ตามแนวทางรถไฟ ตั้งโรงสูบขึ้น ณ ที่
ตาบลนั้ น สูบน้าขึ้นยังที่เกรอะกรองตามวิ ธีให้ น้าสะอาดบริ สุทธิ์ปราศจากสิ่งซึ่ งจะเป็ นเชื้ อโรคแล้ ว
จาหน่ายนา้ ไปในที่ต่างๆ ตามควรแก่ท้องที่ของเขตพระนคร กิจการอย่างนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
ให้ เรี ยกตามภาษาสัน สกฤต เพื่ อจะให้ เป็ นคาสั้น ว่ า "การประปา"ตอนหนึ่ งของพระราชดารั สของ
พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ในการเปิ ดกิ จ การประปากรุ ง เทพฯ เมื่ อ วั น ที่ 14
พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 " ขอประปาจงเป็ นผลสาเร็จสมความพระราชประสงค์ของสมเด็จพระชนก
นารถของเรา และความประสงค์ของเราแลความประสงค์ของ ท่านทั้งหลาย บรรดาที่ได้ ช่วยทาการอัน
นี้สาเร็จ ขอนา้ ใสอันจะหลั่งจากประปานี้ จงเป็ นเครื่องประหารสรรพโรคร้ ายที่จะเบียดเบียนให้ ร้ายแก่
ประชาชนผู้เป็ นพสกนิกรของเรา ขอนา้ อันนี้ท่ไี ด้ รับพรแล้ วโดยพระสงฆ์ได้ สวดมนต์ และโดยเราได้
ตั้งใจให้ พร จงบันดาลให้ เป็ นนา้ มนต์ทาให้ ประชาชนมีความสุขสวัสดิ์ผ่องแผ้ ว เจริญทั่วทุกตัวคนตั้งแต่
วันนี้เป็ นต้ นไป คุณภาพในการบริการเป็ นสิ่งสาคัญ ซึ่งสานักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรีได้
น าหลั ก คุ ณ ภาพในการบริ ก ารเข้ า มาปรั บ ปรุ ง องค์ ก รและสามารถเพิ่ ม ให้ มี ป ระสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักงาน เพื่อให้ ประชาชนที่เข้ ามารั บการบริ การนั้นสามารถใช้ บริการได้
อย่ า งรวดเร็ว มี คุณ ภาพ ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ งสนใจที่จ ะท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
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สานักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี โดยข้ อมูลที่ได้ จาการวิจัยครั้งนี้ จะสามารถนาไปปรับปรุง
คุณภาพการให้ บริการของสานักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรีให้ ดีข้ นึ ต่อไปได้

2. วัตถุประสงค์
เพื่อตอบคาถามการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ ต้งั วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บริ การต่อคุณ ภาพการให้ บริ การของส่วนบริ การการใช้ น้า
สานักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของส่วน
บริการการใช้ นา้ สานักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรีจาแนกตาม ปัจจัยส่วยบุคคล

3. ระเบียบวิธีวิจยั
3.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ แก่ ประชากรที่เข้ ามาใช้ การบริการของสานักงาน
การประปานครหลวงสาขามีนบุรี
3.2 การกาหนดขนาดตัวอย่าง
เนื่ องจากจานวนประชากรเป้ าหมายคือ ประชาชน ผู้ ท่ีเข้ ามาใช้ บริ การ ไม่สามารถ
ทราบจานวนที่แน่นอนได้
จึ งได้ใช้สูตรคานวณ กรณีไม่ทราบประชากร ดังนี้

n = ขนาดตัวอย่างที่ต้องการ
e = ความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้
Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสาคัญ
ถ้ าระดับความเชื่อมั่น 90% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.65
ถ้ าระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96
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ถ้ าระดับความเชื่อมั่น 99% หรือระดับนัยสาคัญ 0.01 มีค่า Z = 2.58
แทนค่า

Z2
4e 2
1.96 2
n
4(0.05) 2
n  384.16  385
n

3.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง

ทาการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการเก็บข้ อมูลจากประชาชนที่เข้ า
มาใช้ บริการจากสานักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี จนครบตามขนาดตัวอย่างที่ได้ กาหนดไว้
3.4 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้น
จากแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนที่เข้ ามาใช้ บริการจาก
สานักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรีได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ความถี่ในการ
ใช้ บริการของสานักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี จานวน 5 ข้ อ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการให้ บริการของส่วนบริการการ
ใช้ นา้ สานักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี จานวน 4 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านการบริการของเจ้ าหน้ าที่จานวน 4 ข้ อ
ด้ านกระบวนการขั้นตอนการให้ บริการจานวน 3 ข้ อ
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกจานวน 4 ข้ อ
ด้ านคุณธรรมจริยธรรมจานวน 4 ข้ อ
ส่วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้ อมูลที่รวบรวมเพื่อใช้ ในการวิจัยครั้งนี้
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1. การศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย ค้ นคว้ าและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้ องและข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริการ คุณภาพในการให้ บริการ
2. การศึกษาวิจัยภาคสนาม เป็ นการศึกษาด้ วยวิธีการรวบรวมข้ อมูล โดยการใช้
แบบสอบถาม ซึ่งทาการรวบรวมข้ อมูลจากประชาชนที่เข้ ามาติดต่อและใช้ บริการที่สานักงานการประ
ประปานครหลวงสาขามีนบุรี จานวน 385 คน
เกณฑ์การแปลผล
สาหรับเกณฑ์การแปลผลในการหาค่าความแตกต่าง แบ่งเกณฑ์ในการวัดออกเป็ น 5
ระดับ ให้ มีค่าเฉลี่ ยของคะแนนเท่าๆกัน เพื่ อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการอธิบายระดับความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการให้ บริการของส่วนบริการการใช้ นา้ สานักงานการประปานครหลวงสาขามีน
บุรี ได้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.61 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจน้ อยที่สดุ

4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการให้ บริการของส่วนบริการการใช้ นา้ สานักงานการ
ประปานครหลวงสาขามีนบุรี ภาพรวม ซึ่งจาแนกดังนี้
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการให้ บริการของส่วนบริการการใช้ นา้
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
1.ด้ านการบริการของเจ้ าหน้ าที่
2.ด้ านกระบวนการขั้นตอนการให้ บริการ
3.ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
4.ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
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(X )

(S.D)

4.17
3.94
3.95
4.17

.450
.478
.452
.412

ระดับความพึง
พอใจ
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับมาก
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5. สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจยั
5.1.1 ข้ อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 139 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.1 และเป็ น
เพศชาย จานวน 246 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.9 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 25-34 ปี มีจานวนมาก
ที่สุด จานวน 217 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.4 รองลงมาได้ แก่ อายุ 35-45 ปี จานวน 61 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 15.8
รองลงมาได้ แก่ อายุต่ากว่า 25 ปี จานวน 58 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.1 และส่วนน้ อยที่สุด มี
อายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป จานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.7 ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานะภาพ
สมรส มีจานวนมากที่สุด จานวน 206 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.5 รองลงมาได้ แก่ สถานะภาพ โสด
จานวน 171 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.4 และส่วนน้ อยที่สุด มีสถานะภาพ หย่าร้ าง จานวน 8 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มีจานวนมากที่สุด จานวน
203 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.7 รองลงมาได้ แก่ ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 158
คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.7 และส่วนน้ อยที่สดุ มีระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรีจานวน 29 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 7.5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวนครั้งที่เข้ ามาใช้ บริการ มากกว่า 6 ครั้งมีจานวนมาก
ที่สุด จานวน 191 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.6 รองลงมาได้ แก่ จานวนครั้งที่เข้ ามาใช้ บริการ5 – 6 ครั้ง
จานวน 74 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.2 รองลงมาได้ แก่ จานวนครั้งที่เข้ ามาใช้ บริการ 1 – 2 ครั้ง คิด
เป็ นร้ อยละ 19.0 และส่วนน้ อยที่สุด มีจานวนครั้งที่เข้ ามาใช้ บริการ 3 – 4 ครั้งจานวน 43 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 11.2
5.1.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการให้ บริการของส่วนบริการการใช้ นา้
สานักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการต่อ คุณภาพการให้ บริการของส่วนบริการการใช้ นา้ สานักงาน
การประปานครหลวงสาขามีนบุรีท้งั หมด 4 ด้ านโดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจในระดับมาก โดยเรี ยงลาดับ ดังนี้ คือ ด้ านการบริ การของเจ้ าหน้ า ที่ และด้ านคุณ ธรรมและ
จริยธรรมสูงสุด รองลงมาด้ านสิ่งอานวยความสะดวก และค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้ านกระบวนการขั้นตอน
การให้ บริการ ตามลาดับ
5.1.3 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
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ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ านความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
ส่วนบริการการใช้ นา้ สานักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด จานวนครั้งที่เข้ ามาใช้ บริการต่างกัน ดังนี้
1. เมื่อ ทดสอบสมมุ ติฐานตั ว แปรด้ า นเพศ ไม่ พ บความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ยความพึ ง
พอใจของผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการให้ บริการของส่วนบริการการใช้ นา้ สานักงานการประปานครหลวง
สาขา มีนบุรี โดยภาพรวมและรายด้ าน
2. เมื่ อ ทดสอบสมมุ ติฐานตั วแปรด้ านอายุ ไม่ พบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ยความพึ ง
พอใจของผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการให้ บริการของส่วนบริการการใช้ นา้ สานักงานการประปานครหลวง
สาขา มีนบุรี โดยภาพรวมและรายด้ าน
3. เมื่ อ ทดสอบสมมุ ติ ฐ านตั ว แปรด้ านสถานภาพ พบว่ า ความพึ ง พอใจของ
ผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการให้ บริการของส่วนบริการการใช้ นา้ สานักงานการประปานครหลวงสาขามีน
บุรีท่มี ีสถานภาพแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าระดับความพึงพอใจมีท้งั 4 ด้ าน คือ ด้ านการบริการของเจ้ าหน้ าที่ และ
ด้ านกระบวนการขั้นตอนการให้ บริการ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม โดย
แตกต่างกัน
4. เมื่อทดสอบสมมุติฐานตัวแปรด้ านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่ า ความพึ งพอใจ
ของผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการให้ บริการของส่วนบริการการใช้ นา้ สานักงานการประปานครหลวงสาขา
มีนบุ รีท่ีมีระดับการศึ กษาสูงสุดแตกต่ างกัน มีระดับความพึ งพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าระดับความพึงพอใจมีอยู่ 1 ด้ าน ที่มีความแตกต่าง
กัน คือ
ด้ านการบริ การของเจ้ า หน้ าที่ โดยแตกต่างกัน ที่ระดับนั ยสาคัญ 0.05 ส่วนด้ า น
กระบวนการขั้นตอนการให้ บริการ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านคุณธรรมและจริยธรรมไม่แตกต่าง
กัน
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการให้ บริการของส่วนบริการ
การใช้ นา้ สานักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้
5.2.1 จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการต่อ คุณภาพการให้ บริการของ
ส่วนบริ การการใช้ น้าสานักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุ รี มี ความพึ งพอใจต่อ คุ ณ ภาพการ
ให้ บริการของส่วนบริการการใช้ นา้ ด้ านการบริการของเจ้ าหน้ าที่ และด้ านคุณธรรมและจริยธรรมสูงสุด
รองลงมาด้ านสิ่งอานวยความสะดวก และค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้ านกระบวนการขั้นตอนการให้ บริ การ
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อาจเป็ นเพราะการบริการทั้ง 4 ด้ านนี้ได้ ค่าเฉลี่ยออกมาในตัวเลขที่ใกล้ เคียงกัน คืออยู่ระหว่าง 3.94
- 4.14 จึงเป็ นผลออกมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
5.2.2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ านพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการต่อ คุณภาพการให้ บริการของส่วนบริการการใช้ นา้ สานักงาน
การประปานครหลวงสาขามีนบุ รีท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึ กษา และจานวนครั้ งที่เข้ ามาใช้ บริ การ
แตกต่างกัน มี ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของส่วนบริการการใช้ นา้ สานักงานการ
ประปานครหลวงสาขามีนบุรี ไม่แตกต่างกัน ส่วนปั จจัยส่วนบุคคลด้ านสถานภาพที่มีแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริ การของส่วนบริการการใช้ นา้ สานักงานการประปานครหลวงสาขา
มีนบุรีแตกต่างกัน
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการให้ บริการของส่วนบริการ
การใช้ นา้ สานักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย ได้ ดังนี้
5.3.1 ด้ านการบริการของเจ้ าหน้ าที่ ส่วนบริการการใช้ นา้ สานักงานการประปานคร
หลวงสาขามีนบุรี จาเป็ นต้ องปรับปรุงวิธีการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่ส่วนบริการการใช้ นา้ โดยเฉพาะ
เพศชาย อายุ 25-34 ปี สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีให้ มีความสุภาพอ่อนโยน
ของพนักงานที่รับบริการและความพยายามเข้ าถึงจิตใจและความต้ องการของผู้ท่เี ข้ ามารับบริการ รับ
ฟังปัญหาหรือข้ อซักถาม ด้ วยความเต็มใจ ซึ่งวิธเี หล่านี้อาจใช้ วิธกี ารฝึ กอบรม
5.3.2 ด้ านกระบวนการขั้นตอนการให้ บริ การ ส่วนบริ การการใช้ น้าสานักงานการ
ประปานครหลวงสาขามีนบุรี จาเป็ นต้ องปรับปรุงในเรื่องวิธีการสื่อสารชี้แจงให้ ท่านเข้ าใจถึงขั้นตอน
วิ ธีการในการรั บ บริ ก าร มีเ อกสารและตัว อย่ า งในการกรอกข้ อมู ลที่ชั ดเจน เพื่ อ ความสะดวกและ
รวดเร็วสาหรั บ ผู้มาใช้ บริ การโดยเฉพาะเพศชาย อายุ 35-45 ปี สถานภาพ โสด ระดับการศึกษา
สูงสุด ปริญญาตรี โดยสื่อ
และอุป กรณ์ ในการบริ การกับ การให้ บ ริ การหรื ออาจปรั บ ปรุ งให้
ทันสมัย โดยการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ ให้ มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บริการ
5.3.3 ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ส่วนบริการการใช้ นา้ สานักงานการประปานครหลวงสาขา
มีนบุรี จาเป็ นต้ องปรับปรุงในเรื่องความพร้ อมของอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ ูท่มี าใช้ บริการ
สถานที่น่ังรอรับบริการ ห้ องนา้ สถานที่จอดรถ เพื่อรองรับการบริการสาหรับประชาชนที่เข้ ามาติดต่อ
ขอรับบริการ โดยเฉพาะเพศหญิง อายุ 35-45 ปี สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
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ลงมา เพราะฉะนั้นการมีสถานที่น่ังรอรับบริการ มีห้องนา้ ที่สะอาด และสถานที่จอดรถเพียงพอก็จะทา
ให้ ผ้ ูท่มี าใช้ บริการมีสขุ ภาพจิตที่ดีข้ นึ
5.3.4 ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม ส่วนบริการการใช้ นา้ สานักงานการประปานครหลวงสาขา
มีนบุรี จาเป็ นต้ องปรับปรุงในเรื่อง เจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเพศ หญิง อายุ ต่ากว่า 25 ปี
สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ากว่าปริญญาตรี โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการ
การปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่มีความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตรงไปตรงมา มีความชัดเจนในทุกๆ
ด้ านด้ วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต
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