
 

บทท่ี 4  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเรื่องประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขา 

สุราษฎรธานี ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ราย ไดแบบสอบถามตอบกลับมาสมบูรณ 

จํานวน 400 ชุด วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและนํามาแสดงผลในรูปแบบตาราง

ประกอบคําบรรยาย แบงเปน 4 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นตอประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ 

กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา              

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

สัญลักษณทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

n  แทน จํานวนขนาดกลุมตัวอยาง 

X  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D.  แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

t  แทน คาสถิติทีใ่ชทดสอบสมมติฐาน (t-test : Independent Samples) 

F  แทน สถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจง F (F-Distribution) 

*  แทน คานัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

Sig.  แทน นัยสําคญัทางสถิติ (Significant) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ตอนที่ 1 ปจจยัสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และจํานวน

สมาชิกในครัวเรือน  
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ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยสวนบคุคล  

 

ปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน  

(n = 400) 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

156 

244 

อายุ  

ตํ่ากวา 20 ป 15 

21 - 40 ป 244 

41 - 60 ป 131 

60 ป ขึ้นไป 10 

ระดับการศึกษา  

มัธยมศึกษา 93 

ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา 67 

ปริญญาตร ี

สูงกวาปริญญาตร ี

211 

29 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  

นอยกวา 2 คน 62 

3 - 5 คน 269 

มากกวา 5 คน 69 

 

จากตารางที่ 4.1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 244 คน เพศชาย 

จํานวน 156 คน สวนใหญอายุ 21 - 40 ป จํานวน 244 คน รองลงมา คือ อายุ 41 - 60 ป จํานวน 

131 คน และนอยที่สุด อายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 10 คน ระดับการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตร ี

จํานวน 211 คน รองลงมา คือ มัธยมศึกษา จํานวน 93 คน และนอยที่สุดคือ สูงกวาปริญญาตรี 

จํานวน 29 คน จํานวนสมาชิกในครอบครัว สวนใหญอยูระหวาง 3 - 5 คน จํานวน 269 คน รองลงมา 

คือ มากกวา 5 คน จํานวน 69 คน และนอยที่สุด คือ นอยกวา 2 คน จํานวน 62 คน  
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

การวิเคราะหความคิดเห็นตอประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปา

สวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี วิเคราะหเปนรายดาน ประกอบดวย ดานความไววางใจของการบริการ 

ดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการและดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

ตารางที่ 4.2 ความคิดเหน็ตอประสทิธผิลการใหบริการสาธารณะ กรณศีกึษา การประปาสวนภูมิภาค

สาขาสรุาษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม  

 

การใหบริการดาน X S.D. ระดับประสิทธผิล 

1. ดานความไววางใจของการบริการ 2.86 0.85 ปานกลาง 

2. ดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ 3.23 0.90 ปานกลาง 

3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 3.28 0.93 ปานกลาง 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.22 0.91 ปานกลาง 

รวม 3.14 0.89 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.2 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ 

กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี โดยรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.14) 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ( X =3.28) มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดาน

กระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานความไววางใจของการบริการ 

ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.3 ความคิดเหน็ตอประสทิธผิลการใหบริการสาธารณะ กรณศีกึษา การประปาสวนภูมิภาค

สาขาสรุาษฎรธานี ดานความไววางใจของการบรกิาร จําแนกเปนรายขอ 

 

ดานความไววางใจของการบริการ                       X S.D. ระดับประสิทธผิล 

1. นํ้าประปามีความสะอาดปลอดภัย (มีกลิ่นคลอรีนเล็กนอย) 3.14 0.98 ปานกลาง 

2. นํ้าประปามีคุณภาพ (ใส บริสุทธ์ิ ไมมีสิ่งใดเจือปน) 2.93 1.03 ปานกลาง 

3. นํ้าไหลสม่ําเสมอ (มีนํ้าประปาใชทุกชวงเวลา) 2.71 1.15 ปานกลาง 

4. แรงดันนํ้าดี (ไหลขึ้นช้ัน 2 อยางสม่ําเสมอ) 2.68 1.07 ปานกลาง 

รวม 2.86 0.85 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.3 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ 

กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี ดานความไววางใจของการบริการ โดยรวม      

อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.86) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นํ้าประปามีความสะอาดปลอดภัย

(มีกลิ่นคลอรีนเล็กนอย) ( X = 3.14) มีระดับมากสุด รองลงมา คือ นํ้าประปามีคุณภาพ (ใส บริสุทธ์ิ 

ไมมีสิ่งใดเจือปน) นํ้าไหลสม่ําเสมอ (มีนํ้าประปาใชทุกชวงเวลา) และแรงดันนํ้าดี (ไหลขึ้นช้ัน 2 อยาง

สม่ําเสมอ) ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 4.4 ความความคดิเห็นตอประสทิธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปา

สวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี ดานกระบวนการขัน้ตอนในการใหบรกิาร                

จําแนกเปนรายขอ 

 

ดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ X S.D. ระดับประสิทธผิล 

1. การติดตอขอรับบริการ มีเจาหนาที่คอยแนะนําและอํานวย

ความสะดวก 

 

3.24 

 

0.91 

 

ปานกลาง 

2. มกีารติดปาย/เอกสาร ประกาศ ประชาสัมพันธขั้นตอนในการติดตอ

ที่ชัดเจน เชน การชําระคานํ้าประปา การขอติดต้ังนํ้าประปา 

 

2.89 

 

0.92 

 

ปานกลาง 

3. มีการใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

4. มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอนหลังอยางยุติธรรม 

5. มีการประกาศแจงกําหนดระยะเวลาการซอมทอแตกทอรัว่ ให

ทราบลวงหนา 

6. มีการสงใบแจงหน้ีคาน้ําประปาตรงตามวันเวลาที่กําหนด 

7. การแจงใบแจงหน้ีคาน้ําประปา มีความถูกตอง 

8. การใหบริการในปจจุบันมีความเหมาะสม 

3.25 

3.36 

 

3.10 

3.48 

3.46 

3.09 

0.87 

0.93 

 

0.93 

0.88 

0.87 

0.93 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

รวม 3.23 0.90 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.4 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ 

กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี ดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ 

โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.23) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการสงใบแจงหน้ีคานํ้า 

ประปาตรงตามวันเวลาที่กําหนด ( X = 3.48) มีระดับมากสุด รองลงมา คือ การแจงใบแจงหน้ีคานํ้า 

ประปา มีความถูกตอง มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอนหลังอยางยุติธรรม การติดตอขอรับ

บริการ มีการใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีเจาหนาที่คอยแนะนําและอํานวยความ
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สะดวก มีการประกาศแจงกําหนดระยะเวลาการซอมทอแตกทอรั่วใหทราบลวงหนา การใหบริการ  

ในปจจุบันมีความเหมาะสม และมีการติดปาย/เอกสาร ประกาศ ประชาสัมพันธขั้นตอนในการติดตอ 

ที่ชัดเจน เชน การชําระคานํ้าประปา การขอติดต้ังนํ้าประปา ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.5 ความคิดเหน็ตอประสทิธผิลการใหบริการสาธารณะ กรณศีกึษา การประปาสวนภูมิภาค

สาขาสรุาษฎรธานี ดานเจาหนาทีผู่ใหบรกิาร จําแนกเปนรายขอ 

 

ดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ X S.D. ระดับประสิทธผิล 

1. เจาหนาที่ใหคาํปรึกษาแนะนํา ช้ีแจงเกี่ยวกับการใหบริการ 3.11 0.96 ปานกลาง 

2. เจาหนาที่ ย้ิมแยมแจมใส ในการใหบริการ 3.32 0.97 ปานกลาง 

3. เจาหนาที่ ใหบริการดวยความเต็มใจ 

4. เจาหนาที่ใหบริการแกผูรับบริการทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

5. เจาหนาที่มีจํานวนพอเพียงสําหรับการใหบริการไมรอนานเกินไป 

3.29 

3.31 

3.39 

0.91 

0.87 

0.94 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.28 0.93 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.5 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ 

กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี ดานเจาหนาที่ผูใหบริการโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ( X = 3.28) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เจาหนาที่มีจํานวนพอเพียงสําหรับการให 

บริการไมรอนานเกินไป ( X = 3.39) มีระดับมากสุด รองลงมา คือ เจาหนาที่ใหบริการแกผูรับบริการ

ทุกคนอยางเทาเทียมกัน เจาหนาที่ย้ิมแยมแจมใส ในการใหบริการ เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ 

และเจาหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําช้ีแจงเกี่ยวกับการใหบริการ ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.6 แสดงความคดิเห็นตอประสทิธผิลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปา

สวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี ดานสิ่งอํานวยความสะดวก จําแนกเปนรายขอ 

 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   X S.D. ระดับประสิทธผิล 
1. สถานที่ต้ัง มีความสะดวกสบายในการติดตอหรือขอรับบริการ 3.24 0.92 ปานกลาง 
2. มีเอกสารแนะนําการใหบริการไวอยางชัดเจนเขาใจงาย 3.31 0.87 ปานกลาง 
3. มีแผนผังแสดงขั้นตอนการใหบริการและการติดตอไวอยางชัดเจน 
4. มีที่น่ังเพียงพอสําหรับผูมาขอรับบริการ 
5. สถานที่จอดรถมีความเพียงพอ 

3.30 
3.28 
2.98 

0.85 
0.96 
0.97 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.22 0.91 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.6 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ 

กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ( X = 3.22) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีเอกสารแนะนําการใหบริการไวอยางชัดเจน

เขาใจงาย ( X = 3.30) มีระดับมากสุด รองลงมา คือ มีแผนผังแสดงขั้นตอนการใหบริการ และ            

การติดตอไวอยางชัดเจน มีที่น่ังเพียงพอสําหรับผูมาขอรับบริการ สถานที่ต้ังมีความสะดวกสบาย          

ในการติดตอหรือขอรับบริการและสถานที่จอดรถมีความเพียงพอ ตามลําดับ 
 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธผิลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปา

สวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปา

สวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี จําแนกตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน โดยใชสถิติคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว

ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ซึ่งกําหนดไว ดังน้ี 

ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนที่ใชบริการนํ้าประปาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิผล 

การใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทยีบประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปา             

สวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี จําแนกตามเพศ 

 

การใหบริการ 

เพศ 

t Sig. ชาย (n=156) หญิง (n=244) 

X S.D. X S.D. 

1. ดานความไววางใจของการบริการ 2.90 0.82 2.83 0.87 0.72 0.26 

2. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 3.30 0.80 3.26 0.70 0.56 0.55 

3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 3.25 0.84 3.30 0.97 -0.55 0.88 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   3.21 0.84 3.26 0.73 -0.84 0.19 

รวม 3.17 0.83 3.17 0.82 -0.02 0.47 

* Sig. < 0.05 

 

จากตารางที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา       

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี จําแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการใหบริการ ไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 4.8 การเปรียบเทยีบประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปา            

สวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี จําแนกตามอายุ 

 

การใหบริการ 
แหลงความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1.  ดานความไววางใจของการบริการ ระหวางกลุม 1.69 3 0.57 0.77 0.51 

ภายในกลุม 

รวม 

290.36 

292.07 

396 

399 

0.73 

 

  

2.  ดานกระบวนการขั้นตอนใน                

การใหบริการ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.58 

220.35 

221.92 

3 

396 

399 

0.53 

0.57 

0.94 0.42 

3.  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.18 

333.28 

336.46 

3 

396 

399 

1.06 

0.84 

1.26 0.29 

4.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.23 

237.48 

239.72 

3 

396 

399 

0.74 

0.60 

1.24 0.30 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.05 

186.39 

188.44 

3 

396 

399 

0.68 

0.47 

1.44 0.23 

* Sig. < 0.05 

 

จากตารางที่ 4.8 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะกรณีศึกษา         

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี จําแนกตามอายุ ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการใหบริการไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.9 การเปรียบเทยีบประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปา             

สวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

การบริการ 
แหลงความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1.  ดานความไววางใจของการบริการ ระหวางกลุม 10.35 3 3.35 4.85 0.02* 

ภายในกลุม 

รวม 

281.70 

292.05 

396 

399 

0.71   

2.  ดานกระบวนการขั้นตอนใน                

การใหบริการ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.02 

218.90

221.90 

3 

396 

399 

1.00 

0.55 

1.82 0.14 

3.  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.52 

334.94 

336.64 

3 

396 

399 

0.50 

0.85 

0.60 0.61 

4.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.93 

236.79 

239.72 

3 

396 

399 

0.96 

0.60 

1.63 0.18 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.31 

185.13 

188.40 

3 

396 

399 

1.10 

0.47 

2.35 0.72 

* Sig. < 0.05 

 

จากตารางที่ 4.9 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา       

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี จําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกัน            

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความไววางใจของการบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ         

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของเชฟฟามาวิเคราะหเปรียบเทียบ

ผลการวิเคราะหปรากฏในตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10 การเปรียบเทยีบระดับประสิทธผิลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปา

สวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี จําแนกตามระดับการศึกษา ดานความไววางใจ 

ของการบริการ โดยการเปรยีบเทียบเปนรายคู 

 

การใหบริการ ระดับการศึกษา X 

ระดับการศึกษา 

มัธยม 

ศึกษา 

ประกาศนียบัตร 

/อนุปริญญา 

ปริญญา 

ตรี 

สูงกวา

ปริญญาตร ี

ดานความ

เช่ือถือไดของ

นํ้าประปา 

มัธยมศึกษา 2.84 - -0.37 0.08 -0.78 

ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา 

ปริญญาตร ี

3.21 

2.76 

 - 

 

0.45* 

- 

0.29 

-0.16 

สูงกวาปริญญาตร ี 2.91    - 

* Sig. < 0.05 

 

จากตารางที่ 4.10 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา       

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี ดานความไววางใจของการ จําแนกตามระดับการศึกษา 

โดยเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี กับกลุมตัวอยางที่มี

การศึกษาระดับประกาศนียบัตร/อนุปริญญา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.11 การเปรียบเทยีบประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปา        

สวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

 

การใหบริการ 
แหลงความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1.  ดานความไววางใจของการบริการ ระหวางกลุม 4.92 3 1.64 2.26 0.80 

ภายในกลุม 

รวม 

287.11 

292.06 

397 

399 

0.73   

2.  ดานกระบวนการขั้นตอนใน                

การใหบริการ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

0.93 

220.99

221.92 

2 

397 

399 

030 

0.56 

0.55 0.65 

3.  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.09 

334.38 

336.46 

2 

397 

399 

0.67 

0.84 

0.83 0.48 

4.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.35 

237.36 

241.11 

2 

397 

399 

0.79 

0.60 

1.31 0.27 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.70 

186.74 

188.44 

2 

397 

399 

0.57 

0.47 

1.20 0.31 

* Sig. < 0.05 

 

จากตารางที่ 4.11 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา      

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ในภาพรวม          

ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการใหบริการ               

ไมแตกตางกัน 
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ตอนที่ 4 ปญหาขอเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 1. ปญหาในการรบับริการ 

  1.1 นํ้าประปามีแรงดันตํ่า 

  1.2 นํ้าประปาไหลไมสม่าํเสมอตลอดเวลา 

  1.3 นํ้าประปามีความขุนเปนบางครั้ง 

  1.4 การประชาสัมพันธแจงใหผูใชนํ้าทราบกอนลวงหนา กรณีหยุดจายนํ้าประปาไม

ทราบทั่วถึง 

  1.5 ใบแจงหน้ีคานํ้าประปาไมถูกตอง 

  1.6 สถานที่จอดใชรถสําหรับผูใชบริการ ไมเพียงพอ  

 2.  ขอเสนอแนะในการใหบริการ 

  2.1 ควรปรับปรุงแรงดันนํ้าใหเพ่ิมขึ้น 

  2.2 ควรปรับปรุงใหนํ้าประปาไหลสม่ําเสมอตอเน่ืองตลอดเวลา 

  2.3 ควรปรับปรุงเรื่องคุณภาพนํ้าประปา ใหสะอาดไมมีความขุนอยูเสมอ 

  2.4 ควรมีการประชาสัมพันธแจงใหผูใชนํ้าทราบกอนลวงหนา กรณีหยุดจายนํ้าประปา 

  2.5 ควรทําการตรวจสอบใบแจงหน้ีคานํ้าประปาใหถูกตองทุกครั้งกอนสงใหผูใชนํ้า 

  2.6 ควรปรับปรุงสถานที่จอดรถสาํหรับบริการลูกคา  

 


