
 

บทท่ี 5  

 

สรุป อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่องประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขา 

สุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอประสิทธิผล 

การใหบริการสาธารณะ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ โดยจําแนกตามปจจัย

สวนบุคคล และเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะกรณีศึกษา            

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี 

วิธีการดําเนินการวิจัยเปนรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจโดยเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงปริมาณ

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนผูมาขอรับบริการ การประปาสวนภูมิภาคสาขา           

สุราษฎรธานี ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 66,856 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเทากับ 400 ราย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานการทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  

 

สรุปผล 

 

จากการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาค

สาขาสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี สามารถสรุปได ดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ประชาชน       

ที่มาใชบริการการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21 - 40 ป           

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวอยูระหวาง 3 - 5 คน  

 2. ผลการวิเคราะหประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวน

ภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวา ประสิทธิผลการใหบริการ อยูในระดับปานกลาง        

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานกระบวนการขั้นตอนในการ

ใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานความไววางใจของการบริการ ตามลําดับ 

 รายละเอียดในแตละดานปรากฏ ดังน้ี 

  2.1 ประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขา      

สุราษฎรธานี ดานความไววางใจของการบริการ โดยภาพรวมมีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง และ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ปรากฏวา คาเฉลี่ยประสิทธิผลการใหบริการสูงสุดไดแก นํ้าประปามีความ
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สะอาดปลอดภัย (มีกลิ่นคลอรีนเล็กนอย) นํ้าประปามีคุณภาพ (ใส บริสุทธ์ิ ไมมีสิ่งใดเจือปน) นํ้าไหล

สม่ําเสมอ (มีนํ้าประปาใชทุกชวงเวลา) ตามลําดับ สวนคาเฉลี่ยประสิทธิผลการใหบริการลําดับสุดทาย 

คือ แรงดันนํ้าดี (ไหลขึ้นช้ัน 2 อยางสม่ําเสมอ)  

  2.2 ประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขา  

สุราษฎรธานี ดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ โดยภาพรวมมีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง 

และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ปรากฏวา คาเฉลี่ยประสิทธิผลการใหบริการสูงสุด ไดแก มีการสงใบแจงหน้ี

คานํ้าประปาตรงตามวันเวลาทีก่ําหนด การแจงใบแจงหน้ีคานํ้าประปา มีความถูกตอง มีการใหบริการ

เปนไปตามลําดับกอนหลังอยางยุติธรรม การติดตอขอรับบริการมีการใหบริการเปนไปตามระยะเวลา 

ที่กําหนด มีเจาหนาที่คอยแนะนําและอํานวยความสะดวก มีการประกาศแจงกําหนดระยะเวลาการซอม

ทอแตกทอรั่วใหทราบลวงหนา การใหบริการในปจจุบัน มีความเหมาะสม ตามลําดับ สวนคาเฉลี่ย

ประสิทธิผลการใหบริการลําดับสุดทาย คือ มีการติดปาย/เอกสาร ประกาศ ประชาสัมพันธขั้นตอน          

ในการติดตอที่ชัดเจน เชน การชําระคานํ้าประปา การขอติดต้ังนํ้าประปา  

  2.3 ประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขา        

สุราษฎรธานี ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ โดยภาพรวมมีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา

เปนรายขอ ปรากฏวา คาเฉลี่ยประสิทธิผลการใหบริการสูงสุดไดแก เจาหนาที่มีจํานวนพอเพียงสําหรับ

การใหบริการไมรอนานเกินไป เจาหนาที่ใหบริการแกผูรับบริการทุกคนอยางเทาเทียมกัน เจาหนาที่

ย้ิมแยมแจมใสในการใหบริการ เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ ตามลําดับ สวนคาเฉลี่ยประสิทธิผล

การใหบริการลําดับสุดทาย คือ เจาหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําช้ีแจงเกี่ยวกับการใหบริการ  

  2.4 ประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขา      

สุราษฎรธานี ดานความสิ่งอํานวยสะดวก โดยภาพรวมมีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ ปรากฏวา คาเฉลี่ยประสิทธิผลการใหบริการสูงสุดไดแก มีเอกสารแนะนําการ

ใหบริการไวอยางชัดเจนเขาใจงาย มีแผนผังแสดงขั้นตอนการใหบริการและการติดตอไวอยางชัดเจน 

มีที่น่ังเพียงพอสําหรับผูมาขอรับบริการ สถานที่ต้ังมีความสะดวกสบายในการติดตอหรือขอรับบริการ 

ตามลําดับ สวนคาเฉลี่ยประสิทธิผลการใหบริการลําดับสุดทาย คือ สถานที่จอดรถมีความเพียงพอ  

 3.  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวน

ภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผูวิจัยได

ใชการทดสอบสมมุติฐาน ซึ่งผลการทดสอบ มีดังน้ี  

  3.1 ประชาชนที่มี เพศ อายุ และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน แตกตางกัน มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการใหบริการ ในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

  3.2 ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล

การใหบริการ ในภาพรวม ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความไววางใจของการ

บริการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการใหบริการ แตกตางกัน  
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 4.  ปญหาและขอเสนอแนะประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปา

สวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งผูวิจัยไดสรุปปญหาและขอเสนอแนะ

โดยภาพรวม ดังน้ี 

  4.1 ปญหาสวนใหญ พบวา 

   4.1.1 นํ้าประปามีแรงดันนํ้าไมเพียงพอ นํ้าไหลไมสม่ําเสมอตอเน่ืองเวลา 

โดยเฉพาะเวลาชวงเชาและชวงเย็น ซึ่งเปนเวลาที่มีผูใชนํ้าเปดใชนํ้าประปาพรอม ๆ กัน  

   4.1.2 นํ้าประปามีความขุนเปนบางครั้ง  

   4.1.3 การปดปายประกาศขั้นตอนการใหบริการมีนอยเกินไปทําใหผูใชบริการ

ไมสะดวกและเสียเวลาในการติดตอสอบถามเจาหนาที่  

   4.1.4 ขาดการประชาสัมพันธแจงใหผูใชนํ้าทราบกอนลวงหนา เชน กรณีการ

ซอมทอแตกทอรั่ว  

   4.1.5 สถานที่จอดรถไมเพียงพอ 

  4.2 ขอเสนอแนะ พบวา 

   4.2.1 ควรปรับปรุงแรงดันนํ้าประปาใหเพ่ิมขึ้น 

   4.2.2 ควรปรับปรุงใหนํ้าประปาไหลสม่ําเสมอตอเน่ืองตลอดเวลา 

   4.2.3 ควรปรับปรุงเรื่องคุณภาพนํ้าประปา ใหสะอาดไมมีความขุน  

   4.2.4 ควรทําการตรวจสอบใบแจงหน้ีคานํ้าประปาใหถูกตองทุกครั้ง กอนสงใบ

แจงหน้ีใหผูใชนํ้า 

   4.2.5 ควรปรับปรุงสถานที่จอดรถสําหรับบริการลูกคา  

 

อภิปรายผล 

 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวน

ภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังน้ี 

ประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี 

อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ประสิทธิผลการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

โดยเรียงตามลําดับ คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ ดาน       

สิ่งอํานวยความสะดวก และดานความไววางใจของการบริการ สามารถอภิปรายเปนรายดาน ไดดังน้ี 

 1.  ดานความไววางใจของการบริการ พบวา มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการใหบริการ 

โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากสุดคือ นํ้าประปามีความสะอาดปลอดภัย 

(มีกลิ่นคลอรีนเล็กนอย) ซึ่งช้ีใหเห็นวา การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี เปนหนวยงานที่ให 

บริการนํ้าประปา ตามนโยบายของรัฐบาล โดยคํานึงถึงสุขอนามัยของประชาชนเปนสําคัญและเปน
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หนวยงานที่ผลิตนํ้าประปาที่สะอาดปลอดภัยและไดมาตรฐาน สําหรับใชในการอุปโภคและบริโภค         

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย ดาราย (2549) ไดศึกษาเรื่อง เรื่องการประเมินคุณภาพการบริการ

ของสํานักงานประปาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของผูใชนํ้าแยกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูใชนํ้าที่มี เพศ การศึกษา อาชีพ รายได และเขตจําหนาย

นํ้าที่แตกตางกัน มีการประเมินคุณภาพการบริการ ไมแตกตางกัน 

 2. ดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ พบวา มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการ

ใหบริการ ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากสุดคือ การใหบริการเปนไปตาม

ระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งช้ีใหเห็นวา การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี มีการวางแผนและจัดขบวน 

การขั้นตอนการใหบริการดานตาง ๆ ไวอยางเปนระบบ สามารถทํางานไดอยางสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของสิรภัทร เหลาโกธา (2555) ไดศึกษาเรื่องประสิทธิผลในการปฏิบัติงานดานขยะขององคการ 

บริหารสวนตําบลกุฎโงง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบวา ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ดานขยะ ดานเทคนิควิธีการ อยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ดานขยะ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่องน้ีไมแตกตางกัน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของอุดมพร สุคนธฉายา (2547) ศึกษาเรื่อง 

การศึกษาประสิทธิผลของการใหบริการประชาชนแบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ : กรณีศึกษา 

ประชาชนผูมาขอรับบริการ ณ สํานักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ดาน

กระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร ประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริการแบบศูนยบริการจุดเดียว

เบ็ดเสร็จยูในระดับปานกลาง และผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุ รายได ไมมีผลตอ

ความพึงพอใจในการบริการประชาชนแบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จโดยรวม  

 3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการใหบริการ          

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากสุดคือ ความพอเพียงของเจาหนาที่ในการ

ใหบริการ ซึ่งช้ีใหเห็นวาการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี ไดมีการจัดของเจาหนาที่สําหรับ

คอยใหบริการประชาชนผูมาใชนํ้าอยางเพียงพอ จึงสงผลใหผูใชน้ําเกิดความพึงพอใจ ซึ่งผลการวิจัย

สอดคลองกับงานวิจัยของปราณี อินทวงค (2550) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาล

ตําบลบางกะด่ี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาล

ตําบลบางกะด่ี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ผูมาใชบริการที่มีอายุ

ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการใหบริการ ในภาพรวม ดานเจาหนาที่ผูใหบริการและดานอาคาร

สถานที่ ไมแตกตางกัน สวนดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา แตกตางกัน และผูมีใชบริการที่มีระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส รายได และระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับผล

การใหบริการของเทศบาลตําบลบางกะด่ี ในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ความคิดเห็นตอประสิทธิผลการใหบริการในภาพรวม 

อยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีเอกสารแนะนําการใหบริการไวอยางชัดเจน
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เขาใจงาย ซึ่งช้ีใหเห็นวาการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี ไดมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก

ดานตาง ๆ สําหรับไวบริการผูใชนํ้าไดอยางพอเพียง จึงสงผลใหผูใชนํ้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของปราณี อินทวงค (2550) ไดศึกษา ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบางกะด่ี 

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบางกะด่ี 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ผูมาใชบริการที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็น

เก่ียวกับประสิทธิผลการใหบริการ ในภาพรวม ดานเจาหนาที่ ผูใหบริการและดานอาคารสถานที่           

ไมแตกตางกัน  

 

ขอเสนอแนะ 

 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปา 

สวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ทําใหผูวิจัยทราบขอมูลตาง ๆ และ

พบวา ดานความไววางใจของการบริการ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการใหบริการ 

อยูในระดับตํ่าสุด ดังน้ันเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง การกําหนดกลยุทธและมาตรการในการ

ใหบริการดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ควรมีการปรับปรุงระบบการสงจายนํ้าประปาใหนํ้ามีแรงดันที่สูงขึ้นและเพ่ิมปริมาณ

การไหลของนํ้าใหตอเน่ืองมีนํ้าใชอยางเพียงพอตลอดเวลา เชน มีการติดต้ังสถานีเพ่ิมแรงดันนํ้า (Booster 

Pump) เพ่ิมแรงดันนํ้าในเสนทอใหสูงขึ้น เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูใชนํ้าในพ้ืนที่ใหบริการ

ไดอยางทั่วถึง 

 2. ควรมีการเฝาระวังและตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพนํ้าประปาใหไดมาตรฐานตลอดเวลา 

และนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนในการใชงาน เชน มีการติดต้ังเครื่องวัดและตรวจสอบ

คุณภาพนํ้าอัตโนมัติแบบออนไลน บริเวณแหลงนํ้าดิบ มีติดต้ังเครื่องตรวจสอบแรงดันและอัตราการไหล

ของนํ้า บริเวณทอจําหนายนํ้าตามจุดตาง ๆ เพ่ือเฝาระวังแจงเตือนและสามารถแกปญหาดานคุณภาพ

นํ้าที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว 

 3. ควรมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือแจงใหผูใชนํ้าทราบขาวสารของการ

ประปาสวนภูมิภาคไดทันทวงที กรณีมีการซอมทอแตกทอรั่วหรือการหยุดจายนํ้าในบริเวณพ้ืนที่

ใหบริการตาง ๆ เชน มีการติดปายการประกาศแจง ตามบริเวณสถานที่ตาง ๆ เชน หนวยงานราชการ 

สถานศึกษา หางสรรพสินคาและทางสื่อวิทยุ/โทรทัศน เปนตน  
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ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ควรทําการศึกษาประสิทธิผลการบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาค

ตางสาขา เพ่ือนําขอมูลที่ศึกษา มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 

 2.  ควรทําการศึกษาแนวทางการมีสวนรวมการขยายเขตจําหนายนํ้าประปาบริเวณ

พ้ืนที่องคการบริหารสวนทองถิ่นที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการของการประปาสวนภูมิภาค เพ่ือ

บูรณาการรวมกันระหวางการประปาสวนภูมิภาคและองคการบริหารสวนทองถิ่น  


