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Service quality of the Waterworks Division Khao Khok Subdistrict 

Municipality Prakhon Chai District Buri Ram Province 
 

ภัสสร  เคนน ้ำเที่ยง1   ดร.สุวรรณ   เดชน้อย2 
 

บทคัดย่อ 
กำรศึกษำครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.) ศึกษำระดับคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรประปำของเทศบำลต้ำบล

เขำคอกอ้ำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์  2.) เปรียบเทียบคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรประปำของเทศบำลต้ำบลเขำ
คอก อ้ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั งนี  มีจ้ำนวนทั งสิ น 285 คน ผู้ศึกษำใช้วิธีกำร
สุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือแบบสอบถำมที่มีค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ  0.91 สถิติที่ใช้ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำสถิติร้อยละ ค่ำเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำ T-test  คำ่ F-test    

ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นหญิงมีอำยุระหว่ำง  20 - 30 ปี ระดับกำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ประกอบอำชีพ รับจ้ำงทั่วไป  รำยได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 5 ,001-10,000 บำท และ
ผลกำรวิจัยทดสอบกับสมมติฐำนคือปัจจัยส่วนบุคคลสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรน ้ำประปำเทศบำลต้ำบล
เขำคอก อ้ำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ และปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่ำงกันมีผลต่อควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรน ้ำประปำ
เทศบำลต้ำบลเขำคอก อ้ำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ 0.05 
ค าส าคัญ : คุณภำพ,ผู้ใช้,กำรบริกำร 
 
ABSTRACT 
        The objective of this study was to: 1) study the level of Service quality of the Waterworks 
Division Khao Khok Subdistrict Municipality Prakhon Chai District Buri Ram Province 2.) Compare of 
Service quality of the Waterworks Division Khao Khok Subdistrict Municipality Prakhon Chai District 
Buri Ram Province.The samples used in this study There are a total of 285 people. The study uses 
accidental sampling. The instrument used in the research was a questionnaire with a reliability of 
0.91. The statistics used for data analysis were statistical values, percentage. Mean, standard deviation, 
T-test and F-test.  

The results showed that Most of the respondents are female, aged between 20-30 years, 
education level Secondary or equivalent to general employment The average family income is 5,001-
10,000 baht per month and the test results are hypothesized that personal factors relate to the 
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satisfaction of the water supply users in Khao Khok Subdistrict Municipality. Prakhon Chai District, 
Buriram Province And different personal factors affect the satisfaction of the tap water users in Khao 
Khok Subdistrict Municipality. Prakhon Chai District, Buriram Province Differences were statistically 
significant at 0.05. 
Key word : quality ,users ,service 
 
บทน า 
 กำรกระจำยอ้ำนำจลงสู่ท้องถิ่น เป็นกำรจัดท้ำควำมสัมพันธ์ทำงอ้ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำง 
รำชกำรส่วนภูมิภำคและรำชกำรส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ เหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อสังคมมีกำรพัฒนำด้ำน
ต่ำง ๆ ประชำชนจึงมีควำมต้องกำร ควำมคำดหวังและเรียกร้องกำรบริกำรจำกรัฐเพิ่มมำกขึ น ในขณะที่รัฐมีขีด
ควำมสำมำรถและทรัพยำกรที่จ้ำกัดในกำรตอบสองควำมต้องกำรของประชำชน จึงต้องมีกำรกระจำยอ้ำนำจสู่ท้องถิ่น 
เพื่อลดบทบำทของรัฐในส่วนกลำง และเพิ่มอ้ำนำจของท้องถิ่น  
 กำรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบกำรบริหำรส่วนต้ำบล เป็นกิจกรรมหนึ่งที่รัฐบำลกระท้ำเพื่อช่วยแก้ปัญหำ
กำรปกครองในท้องถิ่น ที่เรียกว่ำ นโยบำยสำธำรณะ (อ้ำนวย บุญรัตนไมตรี,  
ด้ำเนินกิจกรรมนั นจึงจะท้ำ ให้เป้ำหมำยนั นบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยท้องถิ่นต้องมีกำรวำงแผน ก้ำหนด
แนวทำงของกำรกระท้ำ ในรูปของคณะกรรมกำร มีสิทธิเสรีภำพในกำรก้ำหนดกฎข้อบังคับให้สอดคล้องกับท้องถิ่นเป็น
ขั นตอนหนึ่งของกระบวนกำรของนโยบำยที่มีควำมส้ำคัญ (พรจันทร์ มิตรมุสิก, 2559, น.3)  
 เทศบำลต้ำบลเขำคอกอ้ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจกำรประปำในเขต
รับผิดชอบของเทศบำลต้ำบลเขำคอก  โดยจะต้องด้ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้คือ ผลิตน ้ำประปำที่มีคุณภำพ
มำตรฐำน  ปริมำณและแรงดันน ้ำเพียงพอและสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึงในเขตพื นที่ให้บริกำร  เพื่อเป็นกำรสร้ำง
ควำมมั่นใจภำยใต้กรอบกำรบริกำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีมีวัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำรต่อประชำชนให้ได้รับควำมพึง
พอใจสูงสุด  จำกสถิตกำรใช้น ้ำในปัจจุบันพบว่ำมีปริมำณเพิ่มขึ นทุกๆปีนอกจำกนี กำรประปำเทศบำลต้ำบลเขำคอกยัง
ได้รับกำรร้องเรียนจำกผู้ใช้บริกำรเกี่ยวกับน ้ำไหลอ่อน  น ้ำไม่ไหล  หรือไหลแค่บำงเวลำ  น ้ำมีตะกอนสกปรก  เป็นต้น  
ซึ่งทำง เทศบำลต้ำบลเขำคอกได้มีกล่องไว้รับจดหมำยร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรประปำต่ำงๆไว้ที่หน้ำ
ห้องกิจกำรประปำ หรือสำมำรถโทรมำร้องเรียนหรือสอบถำมข้อมูลได้ที่เทศบำลต้ำบลเขำคอก อ้ำเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์    หมำยเลขโทรศัพท์ 044-119867 ซ่ึงผู้ใช้บริกำรสำมำรถร้องเรียนข้อปัญหำต่ำงๆได้ หรือจะแจ้ง
ทำงด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลประปำหมู่บ้ำนของแต่ละหมู่ก็ได้   
 จำกสภำพปัญหำดังกล่ำว ผู้ศึกษำได้ตระหนักและเห็นถึงควำมส้ำคัญของกำรด้ำเนินงำนกิจกำรประปำ                     
จึงได้ส้ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้น ้ำประปำที่มีต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำรประปำของกำรประปำเทศบำลต้ำบลเขำคอก 
อ้ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ส้ำรวจปัญหำข้อเสนอแนะของประชำชนเกี่ ยวกับกิจกำรประปำของกำร
ประปำส่วนท้องถิ่น    
 
ค าถามของการวิจัย 
          1. ผู้ใช้น ้ำประปำมีควำมคิดเห็นต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำรประปำของกิจกำรประปำ  เทศบำลต้ำบลเขำคอก 
อ้ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  อย่ำงไร 
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          2.คุณลักษณะส่วนบุคคลต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำรประปำของกิจกำรประปำ เทศบำล
ต้ำบลเขำคอก อ้ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  อย่ำงไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            1.เพื่อศึกษำระดับคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรประปำของเทศบำลต้ำบลเขำคอกอ้ำเภอประโคนชัยจังหวัด
บุรีรัมย์   
             2.เพื่อเปรียบเทียบคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรประปำของเทศบำลต้ำบลเขำคอกอ้ำเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เพศ  อำยุ  กำรศึกษำอำชีพ  รำยได้   
 
สมมติฐานของการวิจัย 
             คุณลักษณะส่วนบุคคล  เพศ  อำยุ  กำรศึกษำ  อำชีพ  รำยได้   แตกต่ำงกัน  มีระดับคุณภำพกำรให้บริกำร
ด้ำนกำรประปำของเทศบำลต้ำบลเขำคอกอ้ำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์  แตกต่ำงกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
      1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชำกรคือ  ประชำกรในเขตเทศบำลต้ำบลเขำคอกที่ใช้บริกำรด้ำนกำรประปำของกิจกำรประปำเทศบำล
ต้ำบลเขำคอก จ้ำนวน 984 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่ำงคือ  ประชำกรที่อำศัยอยู่ในเขตเทศบำลต้ำบลเขำคอกและใช้บริกำร
ด้ำนกำรประปำของเทศบำลต้ำบลเขำคอก ผู้ศึกษำก้ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง  โดยใช้สูตรของ ยำมำเน่ (Yamane , 
1988, p.48) จ้ำนวน 285 คน 
     2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เนื อหำในกำรศึกษำ  มุ่งศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของผู้ใช้น ้ำต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำรประปำของกิจกำร
ประปำ  เทศบำลต้ำบลเขำคอก อ้ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้ำนต่ำงๆดังนี  
ด้ำนกำรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็วและควำมเชื่อถือของน ้ำประปำ,ด้ำนกำรอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร,ด้ำน
ข้อมูลข่ำวสำร,ด้ำนคุณภำพของน ้ำประปำ,ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
      3. ขอบเขตด้านพื้นที ่

ศึกษำในเขตพื นที่เทศบำลต้ำบลเขำคอก อ้ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ขอบเขตด้านเวลา 

ศึกษำช่วงระหว่ำง เดือนตุลำคมถึง เดือนธันวำคมพ.ศ.2561 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ                                                                            ตัวแปรตำม 

คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้น ้ำประปำ 
1.เพศ 
2. อำย ุ
3.ระดับกำรศึกษำ 
4. อำชีพ 
5. รำยได้ 
 

 คุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรประปำของ
เทศบำลต้ำบลเขำคอก 
1. ด้ำนกำรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว 
2.ด้ำนกำรอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 
3.ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรกำรบริกำร 
4.ด้ำนคุณภำพของน ้ำประปำ 
5. ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 

ภำพประกอบ 1.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
ที่มำ :Karbowiak. (2003) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในกำรศึกษำเรื่อง คุณภำพกำรให้บริกำรของกองประปำเทศบำลต้ำบลเขำคอกอ้ำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ครั งนี ผู้ศึกษำได้ศึกษำจำกแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน้ำมำประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดและวิธี
กำรศึกษำ  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชำกรประชำกรที่ศึกษำในครั งนี  ศึกษำจำกกลุ่มผู้ใช้น ้ำซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบในกำรจ่ำยน ้ำของ

ส้ำนักงำนประปำเทศบำลต้ำบลเขำคอก  อ้ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์จ้ำนวน984 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่ำงก้ำหนด
กลุ่มตัวอย่ำงจำกกลุ่มผู้ใช้น ้ำซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบ ในกำรจ่ำยน ้ำของส้ำนักงำนประปำส้ำนักงำนประปำเทศบำล
ต้ำบลเขำคอก  อ้ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ จ้ำนวน 984 ครัวเรือน โดยใช้สูตรในกำรก้ำหนดขนำดตัวอย่ำงจำก
กำรค้ำนวณ ตำมวิธีของ Yamané (อ้ำงถึงใน บุญธรรม กิจปรีดำบริสุทธิ์. 2549 : 16)  ได้จ้ำนวนตัวอย่ำง 285 คน 
ดังนั นกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั งนี  มีจ้ำนวนทั งสิ น285คนผู้ศึกษำใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ (Accidental 
Simple) กล่ำวคือผู้หนึ่งผู้ใดก็ตำมที่มำติดต่อขอใช้บริกำรกองประปำเทศบำลต้ำบลเขำคอกได้ขอควำมอนุเครำะห์ให้
ผู้รับบริกำรกรอกแบบสอบถำมในแต่ละหมู่บ้ำนจะใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบสะดวก (Convenience) หรือสุ่มจ้ำนวน
ครัวเรือนที่สะดวกในกำรตอบแบบสอบถำม 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น้ำหลักสถิติมำประกอบกำรวิเครำะห์ ดังนี  

 1. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) 
และค่ำร้อยละ (Percentage) 

2.สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นของผู้ใช้น ้ำประปำต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลต้ำบลเขำคอก
เฉลี่ย (Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)  กำรน้ำเสนอข้อมูลตำมควำมคิดเห็นของผู้ใช้
น ้ำประปำต่อกำรให้บริกำรของกองประปำเทศบำลต้ำบลเขำคอก อ้ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จ้ำแนกตำมเพศ  
อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation)  และค่ำทดสอบค่ำที (T-test และ F-test)พร้อมกำรบรรยำย 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ้ำแนกตำมเพศ พบว่ำ เป็นหญิงจ้ำนวน 285 คิดเป็นร้อยละ 63.9 เป็นชำย มีจ้ำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.1 จ้ำแนกตำมอำยุ พบว่ำ เป็นผู้ที่มีอำยุ 40-49ปีจ้ำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมำเป็นผู้ที่มีอำยุ 50-
59 ปีขึ นไป จ้ำนวน 96คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 และกลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุ 30-39 ปีมีจ้ำนวนน้อยที่สุด คือ 73คน คิด
เป็นร้อยละ 2.56 จ้ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ จ้ำนวน 122คน คิดเป็นร้อยละ 
42.8 รองลงมำเป็นผู้ที่มีระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ จ้ำนวน 103คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 และกลุ่มตัวอย่ำงที่มีระดับ
กำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีมีจ้ำนวนน้อยที่สุด คือ 5 คน คิดเป็นร้อย 1.8 จ้ำแนกตำมอำชีพ พบว่ำ ประกอบอำชีพ
รับจ้ำงทั่วไป จ้ำนวน 103คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมำประกอบอำชีพท้ำนำ จ้ำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1
และกลุ่มตัวอย่ำงอำชีพข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ มีจ้ำนวนน้อยสุดที่ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 จ้ำแนกตำมรำยได้ 
พบว่ำ ผู้ที่มีรำยได้ 5,001-1,0000 บำทต่อเดือน จ้ำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมำเป็นผู้ที่มีรำยได้ 
15,001 บำทขึ นไปบำทต่อเดือน จ้ำนวน 83คน คิดเป็นร้อยละ 22.1และเป็นผู้ที่มีรำยได้ 10,001-15,000บำทต่อเดือน
น้อยที่สุด จ้ำนวน63 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 

ควำมคิดเห็น ด้ำนกำรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว พบว่ำ โดยภำพรวมมีระดับควำมคิดเห็นในระดับดี  
ควำมคิดเห็น ด้ำนกำรอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับดี  
ควำมคิดเห็นด้ำนข้อมูลข่ำวสำร  พบว่ำ โดยภำพรวมมีควำมคิดเห็นในระดับปำนกลำง 
ควำมคิดเห็นด้ำนคุณภำพของน ้ำประปำ พบว่ำ โดยภำพรวมมีควำมคิดเห็นในระดับปำนกลำง 
ควำมคิดเห็นด้ำนกำรให้บริกำรเจ้ำหน้ำที่ พบว่ำ โดยภำพรวมมีควำมคิดเห็นในระดับดี 
ผลการทดสอบสมมติฐาน  
จ้ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล จ้ำแนกตำมเพศ  ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็น โดยภำพรวมและรำยด้ำนไม่

แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
จ้ำแนกตำมอำยุ พบว่ำโดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
จ้ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำโดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
จ้ำแนกตำมอำชีพ พบว่ำโดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมี นัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
จ้ำแนกตำมรำยได้ พบว่ำโดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  
สรุปผล 
1. ผลจำกกำรศึกษำปัจจัยข้อมูลพื นฐำนพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอำยุระหว่ำง40  - 

49ปีระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไปรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว5,001 - 
10,000 บำท 

2. ควำมคิดเห็นของของผู้ใช้น ้ำประปำต่อกำรให้บริกำร  โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับควำมคิดเห็น ดี 
คือด้ำนกำรให้บริกำรของพนักงำน รองลงมำกำรอ้ำนวยควำมสะดวกด้ำนสถำนที่ให้บริกำรด้ำนคุณภำพและด้ำน
กระบวนกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้น ้ำตำมล้ำดับ 
             2.1 ด้ำนกำรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็วควำมคิดเห็นของผู้ใช้น ้ำประปำด้ำนกำรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว
โดยภำพรวมมีระดับควำมคิดเห็นในระดับด ี
            2.2 ด้ำนกำรอ้ำนวยควำมสะดวกโดยภำพรวมอยู่ในระดับดี  
            2.3 ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรโดยภำพรวมมีควำมคิดเห็นในระดับปำนกลำง 



 

 933 

            2.4 ด้ำนคุณภำพของน ้ำประปำโดยภำพรวมมีควำมคิดเห็นในระดับปำนกลำง 
            2.5 ด้ำนด้ำนกำรให้บริกำรเจ้ำหน้ำที่โดยภำพรวมมีควำมคิดเห็นในระดับดี 
        3. กำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของผู้ใช้น ้ำประปำ 
            3.1เปรียบเทียบด้ำนเพศ พบว่ำ ประชำกรที่มีเพศแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมคิดเห็นจ้ำแนกตำมล้ำดับเพศชำย 
,   เพศหญงิ  โดยภำพรวมเพศไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  
            3.2 เปรียบเทียบ  อำยุ พบว่ำ ประชำกรที่มีอำยุแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมคิดเห็น  โดยภำพรวมอำยุไม่
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  
            3.3   เปรียบเทียบ  ด้ำนกำรศึกษำ   พบว่ำ ประชำกรที่มีกำรศึกษำแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมคิดเห็น โดย
ภำพรวมกำรศึกษำไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

  3.4  เปรียบเทียบ  อำ ชีพ พบว่ำ ประชำกรที่มีอำชีพแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมคิดเห็น โดยภำพรวมอำชีพ
ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
             3.5 เปรียบเทียบ   ด้ำนรำยได้   พบว่ำ ประชำกรที่มีรำยได้แตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมคิดเห็น โดยภำพรวม
รำยได้ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  

4.  สรุปควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยภำพรวมพบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่ำเรื่องที่ส้ำคัญคือเรื่องของ
คุณภำพของน ้ำประปำด้ำนควำมใสของน ้ำประปำ ไม่มีสีไม่มีกลิ่นรองลงมำคือควำมเพียงพอของน ้ำประปำควำม
สม่้ำเสมอของปริมำณน ้ำ แรงดันน ้ำ และควำมสะอำดของน ้ำประปำเป็นล้ำดับสุดท้ำย 
 
อภิปรายผล 

จำกผลสรุปข้ำงต้นสำมำรถน้ำไปใช้อภิปรำยผลดังรำยละเอียดต่อไปนี  
1. ปัจจัยข้อมูลพื นฐำนของผู้ใช้น ้ำประปำ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เพศหญิงมีอำยุระหว่ำง40  - 49

ปีระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไปรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว5,001 - 
10,000 บำท สอดคล้อง จิรำภรณ์  มำกสวัสดิ์ (2558) ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง ควำมพึงพอใจของผู้ใช้น ้ำประปำที่มีต่อกำร
ให้บริกำรของกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำหำดใหญ่จังหวัดสงขลำ โดยภำพรวมประช้ำชนในเขตเทศบำลนครหำดใหญ่ 
อ้ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ที่มีอำชีพต่ำงกันมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำ
หำดใหญ่ ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  
      2. ควำมคิดเห็นของผู้ใช้น ้ำประปำโดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับ ดีคือด้ำนกำรให้บริกำรของพนักงำน
รองลงมำกำรอ้ำนวยควำมสะดวกด้ำนสถำนที่ด้ำนคุณภำพของน ้ำประปำและด้ำนบริกำรด้วยควำมรวดเร็ว และตำม
ด้วยด้ำนข้อมูลข่ำวสำรตำมล้ำดับสอดคล้องกับ พึงใจ ศรีเดช (2553, น.73) ศึกษำควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ
กำรให้บริกำรของกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำชัยนำท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ
กำรให้บริกำรของกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำชัยนำไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

3. กำรเปรียบเทียบ. ควำมคิดเห็นของผู้ใช้น ้ำประปำพบว่ำอำชีพระดับกำรศึกษำและรำยได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวต่อเดือนต่ำงกันท้ำให้ควำมคิดเห็นของผู้ใช้น ้ำประปำต่อกำรให้บริกำรของกองประปำเทศบำลต้ำบลเขำคอก 
อ้ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ในด้ำนบริกำรด้วยควำมรวดเร็วที่ต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ  0.05 
สอดคล้องกับ จิรำภรณ์  มำกสวัสดิ์ (2558) ได้ศึกษำวิจัยเร่ือง ควำมพึงพอใจของผู้ใช้น ้ำประปำที่มีต่อกำรให้บริกำรของ
กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำหำดใหญ่จังหวัดสงขลำ โดยภำพรวมประช้ำชนในเขตเทศบำลนครหำดใหญ่ อ้ำเภอ
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หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ที่มีอำชีพต่ำงกันมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำหำดใหญ่ 
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการศึกษาไปใช้ 
จำกผลกำรศึกษำข้ำงต้นท้ำให้ผู้ศึกษำมีข้อเสนอแนะเพื่อน้ำมำเป็นแนวทำงในกำรก้ำหนยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำส้ำนักงำนประปำเทศบำลต้ำบลเขำคอก อ้ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ดังนี  
ด้ำนกำรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็วผู้ใช้น ้ำโดยรวมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับดี เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ

ทุกข้อมีควำมคิดเห็นในระดับ ดี 
ด้ำนกำรอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร โดยรวมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับดี เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ

พบว่ำทุกข้อมีควำมคิดเห็นในระดับ ดี 
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์บริกำรอยู่ในระดับน้อยในเรื่องของกำรด้ำเนินกำรซ่อมแซมท่อ

น ้ำประปำซึ่งจ้ำเป็นต้องหยุดจ่ำยน ้ำในพื นที่นั นๆขำดกำรแจ้งข่ำวสำรให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำดังนั นทำงส้ำนักงำน
ประปำเทศบำลต้ำบลเขำคอกควรมีกำรประชำสัมพันธ์มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรให้ผู้ใช้บริกำรได้ทรำบเพื่อไม่ก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยและผู้ใช้บริกำรเองก็จะเกิดควำมเข้ำใจในระบบกำรท้ำงำนของส้ำนักงำนประปำเทศบำลต้ำบลเขำคอก
ช่วยเพิ่มควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรให้ดียิ่งขึ น 

ด้ำนคุณภำพของน ้ำประปำพบว่ำหลำยครั งที่น ้ำประปำในเขตเทศบำลต้ำบลเขำคอก อ้ำเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์บำงครั งก็มีสีเหลืองขุ่นมีตะกอนมีกลิ่นคลอรีนและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆปนมำกับน ้ำท้ำให้ผู้ใช้บริกำรขำด
ควำมเชื่อมั่นในคุณภำพของน ้ำประปำดังนั นส้ำนักงำนประปำเทศบำลต้ำบลเขำคอกควรมีกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำทั ง
ควำมสม่้ำเสมอของปริมำณน ้ำประปำควำมใสสะอำดไม่มีสีกลิ่นและสิ่งแปลกปลอมส้ำนักงำนประปำเทศบำลต้ำบลเขำ
คอกควรมีกำรจัดท้ำแผนงำนในกำรพัฒนำองค์กรเพื่อที่จะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี 

ด้ำนกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ควรมีกำรพัฒนำอัตรำก้ำลังอย่ำงต่อเนื่องไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนของกำรต้อนรับ
กำรแต่งกำยกำรให้ค้ำแนะน้ำผู้ใช้บริกำรน ้ำประปำอย่ำงยิ มแย้มแจ่มใสกำรมีทักษะควำมสำมำรถควำมรอบรู้ในกำร
ท้ำงำนและกำรแก้ไขปัญหำซึ่งจะส่งผลให้มีกำรพัฒนำงำนบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 
ในกำรศึกษำกำรท้ำสำรนิพนธ์ครั งนี ผู้ศึกษำได้ท้ำกำรศึกษำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรประปำของเทศบำล

ต้ำบลเขำคอกอ้ำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์  เท่ำนั นดังนั นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะส้ำหรับกำรท้ำงำนวิจัยครั งต่อไป
ดังนี  

1. ศึกษำปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรบริหำรและบ้ำรุงรักษำระบบประปำในเขตเทศบำลต้ำบลเขำคอก อ้ำเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์

2. พฤติกรรมกำรใช้น ้ำของประชำชนในเขตเทศบำลต้ำบลเขำคอก อ้ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ศึกษำเรื่องทัศนคติของผู้ใช้น ้ำประปำต่อกำรให้บริกำรของกองประปำเทศบำลต้ำบลเขำคอก อ้ำเภอประ

โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
4. ศึกษำปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำประปำในเขตเทศบำลต้ำบลเขำคอก อ้ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
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