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ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการใหบ้ริการของส านกังาน        

การประปานครหลวงสาขามีนบุรี 

ทองเพชร  ค าใบ* 

ผูช่้วยศาสตารจารย ์ดร.จรญัญา ปานเจริญ** 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการของส่วนบริการการใช้น า้ส านักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี ประชากรที่ท  าการศึกษา

ในคร้ังน้ีคือ ผู้มาใช้บริการส่วนบริการการใช้น า้การประปานครหลวงสาขามีนบุรี จาก ป ร ะ ช า ก ร ที่

จะต้องเข้ามาใช้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 โดยท าการสุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูลท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป  SPSS 

of Windows สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics tics) ซ่ึงเป็นการ

หาค่าสถิติทดสอบสมมุติฐานคือ T-test และ F-test โดยมีผลการศึกษาดังน้ี 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการการใช้น า้ส านักงานการ

ประปานครหลวงสาขามีนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าผู้ที่มาใช้

บริการมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการการใช้น า้ในทุกๆ ด้าน

ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเทา่กบั 3.94 - 4.14  

 

 

 

 

 

 

 

*  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์

ผลการทดสอบสมมุติฐาน เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการของส่วนบริการการใช้น า้ส านักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี ตามลักษณะปัจจัยส่วน
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บุคคลกับสมมุติฐาน โดยภาพรวม พบว่า ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา

สงูสดุ  จ านวนคร้ังที่เข้ามาใช้บริการที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกันที่ระดับ

นัยส าคัญ 0.05  ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลที่มีสถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจที่ไม่

แตกต่างกนั 

1. บทน า 

 ปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีการแข่งขันในด้านคุณภาพการบริการ ซ่ึงคุณภาพการบริการ คือ การ

ให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความ

ประทบัใจและเกดิความช่ืนชมองค์กร อนัเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรเบ้ืองหลังความส าเรจ็ 

ของทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์งาน

บริการวิชาการต่างๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับซ่ึงจะต้องช่วยกัน

ขับเคล่ือนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และการประปานครหลวงได้ให้

ความส าคัญกบัคุณภาพการบริการมาก  

 การประปานครหลวงได้เร่ิมข้ึนเม่ือวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2452 พระบาทสมเดจ็พระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประกาศพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมสุขาภิบาล

จัดการที่จะน าน า้มาใช้ในพระนครตามแบบอย่างที่สมควรแก่ภมิูประเทศการที่จะต้องจัดท าน้ันคือ ให้

ต้ังท าที่น า้ขังที่คลองเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี อันเป็นที่พ้นเขตน ้าเคม็ข้ึนถึงทุกฤดู ให้ขุดคลอง

แยกจากที่ยังน า้น้ันเป็นทางน า้ลงมาถึงคลองสามเสนฝั่งเหนือ ตามแนวทางรถไฟ ต้ังโรงสูบข้ึน ณ ที่

ต าบลน้ัน สูบน ้าข้ึนยังที่เกรอะกรองตามวิธีให้น ้าสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งซ่ึงจะเป็นเช้ือโรคแล้ว

จ าหน่ายน า้ไปในที่ต่างๆ ตามควรแก่ท้องที่ของเขตพระนคร กิจการอย่างน้ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้เรียกตามภาษาสันสกฤต เพ่ือจะให้เป็นค าสั้นว่า "การประปา"ตอนหน่ึงของพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเปิดกิจการประปากรุงเทพฯ เม่ือวันที่  14 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 "  ขอประปาจงเป็นผลส าเรจ็สมความพระราชประสงค์ของสมเดจ็พระชนก

นารถของเรา และความประสงค์ของเราแลความประสงค์ของ ท่านทั้งหลาย บรรดาที่ได้ช่วยท าการอัน

น้ีส าเรจ็ ขอน า้ใสอนัจะหล่ังจากประปาน้ี จงเป็นเคร่ืองประหารสรรพโรคร้ายที่จะเบียดเบียนให้ร้ายแก่

ประชาชนผู้เป็นพสกนิกรของเรา ขอน า้อันน้ีที่ได้รับพรแล้วโดยพระสงฆ์ได้สวดมนต์ และโดยเราได้

ตั้งใจให้พร จงบันดาลให้เป็นน า้มนต์ท าให้ประชาชนมีความสขุสวัสด์ิผ่องแผ้ว เจริญทั่วทุกตัวคนต้ังแต่

วันน้ีเป็นต้นไป คุณภาพในการบริการเป็นสิ่งส าคัญ ซ่ึงส านักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรีได้

น าหลักคุณภาพในการบริการเข้ามาปรับปรุงองค์กรและสามารถเพ่ิมให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิติงานของบุคลากรในส านักงาน  เพ่ือให้ประชาชนที่เข้ามารับการบริการน้ันสามารถใช้บริการได้

อย่างรวดเร็วมีคุณภาพ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการของ
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ส านักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี โดยข้อมูลที่ได้จาการวิจัยคร้ังน้ี จะสามารถน าไปปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการของส านักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรีให้ดีขึ้นต่อไปได้ 

2. วตัถุประสงค ์

 เพ่ือตอบค าถามการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการการใช้น ้า

ส านักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส่วน

บริการการใช้น า้ส านักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรีจ าแนกตาม ปัจจัยส่วยบุคคล 

3. ระเบยีบวิธีวิจยั 

  3.1 ประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ประชากรที่เข้ามาใช้การบริการของส านักงาน

การประปานครหลวงสาขามีนบุรี 

  3.2  การก าหนดขนาดตวัอย่าง  

  เน่ืองจากจ านวนประชากรเป้าหมายคือ ประชาชน ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่สามารถ

ทราบจ านวนที่แน่นอนได้ 

  จึงไดใ้ชสู้ตรค านวณ กรณีไม่ทราบประชากร ดงันี้  

 

 

 n = ขนาดตัวอย่างที่ต้องการ 

  e = ความคาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 

  Z = ค่า Z ที่ระดับความเช่ือม่ันหรือระดับนัยส าคัญ 

  ถ้าระดับความเช่ือมั่น 90% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.65 

  ถ้าระดับความเช่ือมั่น 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 
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  ถ้าระดับความเช่ือมั่น 99% หรือระดับนัยส าคัญ 0.01 มีค่า Z = 2.58 

  แทนค่า  

 

 

  3.3 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการเกบ็ข้อมูลจากประชาชนที่เข้า

มาใช้บริการจากส านักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี จนครบตามขนาดตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ 

  3.4 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน

จากแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

  ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการจาก

ส านักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรีได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ความถี่ในการ

ใช้บริการของส านักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี จ านวน 5 ข้อ 

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการการ

ใช้น า้ส านักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 

  ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่จ านวน 4 ข้อ 

   ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการจ านวน 3 ข้อ 

  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกจ านวน 4 ข้อ 

  ด้านคุณธรรมจริยธรรมจ านวน 4 ข้อ 

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

 

  3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  ข้อมูลที่รวบรวมเพ่ือใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี 
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  1. การศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย ค้นคว้าและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการบริการ คุณภาพในการให้บริการ  

  2. การศึกษาวิจัยภาคสนาม เป็นการศึกษาด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูล โดยการใช้

แบบสอบถาม ซ่ึงท าการรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่เข้ามาติดต่อและใช้บริการที่ส านักงานการประ

ประปานครหลวงสาขามีนบุรี จ านวน 385 คน 

  เกณฑก์ารแปลผล 

  ส าหรับเกณฑก์ารแปลผลในการหาค่าความแตกต่าง แบ่งเกณฑ์ในการวัดออกเป็น 5 

ระดับ ให้มีค่าเฉล่ียของคะแนนเท่าๆกัน เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการอธิบายระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการการใช้น า้ส านักงานการประปานครหลวงสาขามีน

บุรี ได้ดังน้ี  

  ค่าเฉล่ีย  4.21 – 5.00  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ ์ ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ 

  ค่าเฉล่ีย  3.41 – 4.20  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ ์ ระดับความพึงพอใจมาก 

  ค่าเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ ์ ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย  1.81 – 2.61  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ ์ ระดับความพึงพอใจน้อย 

  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ ์ ระดับความพึงพอใจน้อยที่สดุ 

4. ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการการใช้น า้ส านักงานการ

ประปานครหลวงสาขามีนบุรี ภาพรวม ซ่ึงจ าแนกดังน้ี 

ตารางที ่1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการการใช้น า้ 

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ( X ) (S.D) ระดบัความพงึ

พอใจ 

1.ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ 4.17 .450 พึงพอใจระดับมาก 

2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 3.94 .478 พึงพอใจระดับมาก 

3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.95 .452 พึงพอใจระดับมาก 

4.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.17 .412 พึงพอใจระดับมาก 

 

355



6 
 

5. สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

        5.1 สรุปผลการวิจยั  

 5.1.1 ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 และเป็น

เพศชาย จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9  ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 25-34 ปี มีจ านวนมาก

ที่สุด จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 รองลงมาได้แก่ อายุ 35-45 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็น

ร้อยละ 15.8  

รองลงมาได้แก่ อายุต ่ากว่า 25 ปีจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1  และส่วนน้อยที่สุด มี

อายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7  ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานะภาพ 

สมรส มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาได้แก่ สถานะภาพ โสด 

จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 และส่วนน้อยที่สุด มีสถานะภาพ หย่าร้าง จ านวน 8 คน คิด

เป็นร้อยละ 2.1  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 

203 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 รองลงมาได้แก่ ระดับการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 158 

คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 และส่วนน้อยที่สดุ มีระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 29 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนคร้ังที่เข้ามาใช้บริการ มากกว่า 6 คร้ังมีจ านวนมาก

ที่สุด จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 รองลงมาได้แก่ จ านวนคร้ังที่เข้ามาใช้บริการ5 – 6 คร้ัง 

จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 รองลงมาได้แก่ จ านวนคร้ังที่เข้ามาใช้บริการ 1 – 2 คร้ัง คิด

เป็นร้อยละ 19.0  และส่วนน้อยที่สุด มีจ านวนคร้ังที่เข้ามาใช้บริการ 3 – 4 คร้ังจ านวน 43 คน คิด

เป็นร้อยละ 11.2  

 5.1.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการการใช้น า้     

ส านักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี 

  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการการใช้น า้ส านักงาน

การประปานครหลวงสาขามีนบุรีทั้งหมด 4 ด้านโดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึง

พอใจในระดับมาก โดยเรียงล าดับ ดังน้ีคือ ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ และด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมสงูสดุ รองลงมาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ด้านกระบวนการข้ันตอน

การให้บริการ ตามล าดับ  

 5.1.3 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
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 ผลการทดสอบสมมุติฐานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของ          

ส่วนบริการการใช้น า้ส านักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี  ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษาสงูสดุ จ านวนคร้ังที่เข้ามาใช้บริการต่างกนั ดังน้ี 

           1. เม่ือทดสอบสมมุติฐานตัวแปรด้านเพศ ไม่พบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการการใช้น า้ส านักงานการประปานครหลวง

สาขา   มีนบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน 

           2. เม่ือทดสอบสมมุติฐานตัวแปรด้านอายุ ไม่พบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการการใช้น า้ส านักงานการประปานครหลวง

สาขา   มีนบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน 

            3. เมื่ อทดสอบสมมุติฐานตัวแปรด้านสถานภาพ พบว่า ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการการใช้น า้ส านักงานการประปานครหลวงสาขามีน

บุรีที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าระดับความพึงพอใจมีทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ และ

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดย

แตกต่างกนั  

           4. เมื่อทดสอบสมมุติฐานตัวแปรด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการการใช้น า้ส านักงานการประปานครหลวงสาขา

มีนบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ

นัยส าคัญ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าระดับความพึงพอใจมีอยู่ 1 ด้าน ที่มีความแตกต่าง

กัน คือ             ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ โดยแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนด้าน

กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณธรรมและจริยธรรมไม่แตกต่าง

กนั  

 5.2 อภิปรายผลการวิจยั  

 จากผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการ

การใช้น า้ส านักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังน้ี 

 5.2.1 จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของ

ส่วนบริการการใช้น ้าส านักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการของส่วนบริการการใช้น า้ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ และด้านคุณธรรมและจริยธรรมสูงสุด 

รองลงมาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 
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อาจเป็นเพราะการบริการทั้ง 4 ด้านน้ีได้ค่าเฉล่ียออกมาในตัวเลขที่ใกล้เคียงกัน คืออยู่ระหว่าง 3.94 

- 4.14 จึงเป็นผลออกมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

  5.2.2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการการใช้น า้ส านักงาน

การประปานครหลวงสาขามีนบุรีที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และจ านวนคร้ังที่เข้ามาใช้บริการ

แตกต่างกนั ม ี ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการการใช้น า้ส านักงานการ

ประปานครหลวงสาขามีนบุรี ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพที่มีแตกต่างกัน มี

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการการใช้น า้ส านักงานการประปานครหลวงสาขา

มีนบุรีแตกต่างกนั 

 

 5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการ

การใช้น า้ส านักงานการประปานครหลวงสาขามีนบุรี ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ได้ดังน้ี   

  5.3.1 ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ส่วนบริการการใช้น า้ส านักงานการประปานคร

หลวงสาขามีนบุรี จ าเป็นต้องปรับปรุงวิธีการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส่วนบริการการใช้น า้โดยเฉพาะ

เพศชาย อายุ 25-34 ปี สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีให้มีความสุภาพอ่อนโยน

ของพนักงานที่รับบริการและความพยายามเข้าถึงจิตใจและความต้องการของผู้ที่เข้ามารับบริการ รับ

ฟังปัญหาหรือข้อซักถาม ด้วยความเตม็ใจ ซ่ึงวิธเีหล่านี้อาจใช้วิธกีารฝึกอบรม 

  5.3.2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ส่วนบริการการใช้น ้าส านักงานการ

ประปานครหลวงสาขามีนบุรี จ าเป็นต้องปรับปรุงในเร่ืองวิธีการสื่อสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจถึงขั้นตอน

วิธีการในการรับบริการ มีเอกสารและตัวอย่างในการกรอกข้อมูลที่ชัดเจน เพ่ือความสะดวกและ

รวดเร็วส าหรับผู้มาใช้บริการโดยเฉพาะเพศชาย อายุ 35-45 ปี สถานภาพ โสด ระดับการศึกษา

สงูสดุ ปริญญาตรี โดยสื่อ และอุปกรณ์ในการบริการกับการให้บริการหรืออาจปรับปรุงให้

ทนัสมัย โดยการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ ให้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการให้บริการ 

 5.3.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ส่วนบริการการใช้น า้ส านักงานการประปานครหลวงสาขา

มีนบุรี จ าเป็นต้องปรับปรุงในเร่ืองความพร้อมของอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการ  

สถานที่น่ังรอรับบริการ ห้องน า้ สถานที่จอดรถ เพ่ือรองรับการบริการส าหรับประชาชนที่เข้ามาติดต่อ

ขอรับบริการ โดยเฉพาะเพศหญิง อายุ 35-45 ปี สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
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ลงมา เพราะฉะน้ันการมีสถานที่น่ังรอรับบริการ มีห้องน า้ที่สะอาด และสถานที่จอดรถเพียงพอกจ็ะท า

ให้ผู้ที่มาใช้บริการมีสขุภาพจิตที่ดีข้ึน  

 5.3.4 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ส่วนบริการการใช้น า้ส านักงานการประปานครหลวงสาขา

มีนบุรี จ าเป็นต้องปรับปรุงในเร่ือง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเพศ หญิง อายุ ต ่ากว่า 25 ปี

สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่าปริญญาตรี โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการ  

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตรงไปตรงมา มีความชัดเจนในทุกๆ

ด้านด้วยความโปร่งใส ซ่ือสตัย์ สจุริต  

บรรณานุกรม 
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