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คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
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ตารางคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (สัมประสิทธอัลฟาของครอนบาค) เรื่องประสิทธผิล 

การใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธาน ี 

อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธาน ี

  

ลําดับ ดาน 

 

คาความ 

เชื่อม่ัน 

 

1 ดานความไววางใจของการบริการ 

1. นํ้าประปามีความสะอาดปลอดภัย ( มีกลิ่นคลอรีนเล็กนอย) 0.967 

2. นํ้าประปามีคุณภาพ (ใส บรสิุทธ์ิ ไมมสีิ่งใดเจือปน ) 0.968 

3. นํ้าไหลสม่ําเสมอ (มีนํ้าประปาใชทุกชวงเวลา) 0.968 

4. แรงดันนํ้าดี (ไหลขึ้นช้ัน 2 อยางสม่ําเสมอ) 0.967 

2.  ดานกระบวนการขัน้ตอนในการใหบรกิาร 

5. การติดตอขอรับบริการมีเจาหนาที่คอยแนะนําและอํานวยความสะดวก 0.967 

6. มีการติดปาย/เอกสาร ประกาศ ประชาสัมพันธขั้นตอนในการติดตอที่ชัดเจน 

เชน การชําระคานํ้าประปา การขอติดต้ังนํ้าประปา 
0.968 

7. มีการใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 0.967 

8. มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอนหลัง อยางยุติธรรม 0.966 

9. มีการประกาศแจงกําหนดระยะเวลาการซอมทอแตกทอรัว่ใหทราบลวงหนา 0.967 

10. มีการสงใบแจงหน้ีคาน้ําประปาตรงตามวันเวลาที่กําหนด 0.966 

11. การแจงใบแจงหน้ีคาน้ําประปา มีความถูกตอง 0.967 

12. การใหบริการในปจจุบันมีความเหมาะสม 0.966 

4.  ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 

13. เจาหนาที่ ใหคาํปรึกษาแนะนํา ช้ีแจงเกี่ยวกับการใหบริการ 0.966 

14. เจาหนาที่ ย้ิมแยมแจมใส ในการใหบริการ 0.967 

15. เจาหนาที่ ใหบริการดวยความเต็มใจ 0.967 

16. เจาหนาที่ใหบริการแกผูรับบริการทุกคนอยางเทาเทียมกัน 0.966 

17. เจาหนาที่มีจํานวนพอเพียงสําหรับการใหบริการไมรอนานเกินไป 0.966 

18. มีความพอเพียงของเจาหนาที่ในการใหบริการ 0.967 

19. มีความพอเพียงของเจาหนาที่ในการใหบริการ 0.966 
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ลําดับ ดาน 

 

คาความ 

เชื่อม่ัน 

 

6.  ดานสิง่อํานวยความสะดวก 

20. ทําเลที่ต้ัง มีความสะดวกสบายในการติดตอหรือขอรับบริการ 0.966 

21. มีเอกสารแนะนําการใหบริการไวอยางชัดเจนเขาใจงาย 0.966 

22. มีแผนผังแสดงขั้นตอนการใหบริการ และการติดตอไวอยางชัดเจน 0.967 

23. มีที่น่ังเพียงพอสําหรับผูมาขอรับบริการ 0.967 

24. สถานที่จอดรถมีความเพียงพอ 0.966 

 รวมทั้ง 4 ดาน 0.966 
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ภาคผนวก  ข  

การประเมินความสอดคลองแบบสอบถาม (IOC) 
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ตารางการวิเคราะหคาดัชนคีวามสอดคลองระหวางขอคาํถามกับลักษณะที่จะวัด (IOC)  

ของแบบสอบถาม เรื่องประสิทธผิลการใหบริการสาธารณะ กรณีศกึษา การประปาสวนภูมิภาค

สาขาสรุาษฎรธาน ีอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ลําดับ รายละเอียด 

คะแนนความคิดเหน็ 

ของผูเชี่ยวชาญ IOC สรุป 

1 2 3 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

�   ชาย                                       

�   ชาย                                       

+1 +1 +1 1 ใชได 

2. อายุ 

�   ตํ่ากวา 20 ป                          

�   21 - 40 ป     

�   41 - 60 ป 

�   60 ปขึ้นไป 

+1 +1 +1 1 ใชได 

3. ระดับการศึกษา 

�   ไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลาย           

�   ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา  

�   ปริญญาตรี                                        

�   สูงกวาปริญญาตร ี 

+1 +1 +1 1 ใชได 

4. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

�   นอยกวา 2 คน                              

�   3 - 5  คน  

�   มากกวา 5 คน 

+1 +1 +1 1 ใชได 

ดานความไววางใจของการบริการ 

1. นํ้าประปามีความสะอาดปลอดภัย ( มีกลิ่นคลอรีนเล็กนอย) +1 +1 +1 1 ใชได 

2. นํ้าประปามีคุณภาพ (ใส บรสิุทธ์ิ ไมมสีิ่งใดเจือปน ) +1 +1 +1 1 ใชได 

3. นํ้าไหลสม่ําเสมอ (มีนํ้าประปาใชทุกชวงเวลา) +1 +1 +1 1 ใชได 

4. แรงดันนํ้าดี (ไหลขึ้นช้ัน 2 อยางสม่ําเสมอ) +1 +1 +1 1 ใชได 
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ลําดับ รายละเอียด 

คะแนนความคิดเหน็ 

ของผูเชี่ยวชาญ IOC สรุป 

1 2 3 

ดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ 

5. การติดตอขอรับบริการ มีเจาหนาที่คอยแนะนําและอํานวย

ความสะดวก 

+1 +1 +1 1 ใชได 

6. มีการติดปาย/เอกสาร ประกาศ ประชาสัมพันธขั้นตอนใน

การติดตอที่ชัดเจน เชน การชําระคานํ้าประปา การขอ

ติดต้ังนํ้าประปา 

+1 +1 +1 1 ใชได 

7. มีการใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด +1 +1 +1 1 ใชได 

8. มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอนหลัง อยางยุติธรรม +1 +1 +1 1 ใชได 

9. มีการประกาศแจงกําหนดระยะเวลาการซอมทอแตกทอรัว่ 

ใหทราบลวงหนา 

+1 +1 +1 1 ใชได 

10. มีการสงใบแจงหน้ีคาน้ําประปาตรงตามวันเวลาที่กําหนด +1 +1 +1 1 ใชได 

11. การแจงใบแจงหน้ีคาน้ําประปา  มีความถูกตอง +1 +1 +1 1 ใชได 

12. การใหบริการในปจจุบันมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1 ใชได 

ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 

13. เจาหนาที่ใหคาํปรึกษาแนะนําช้ีแจงเกี่ยวกับการใหบริการ +1 +1 +1 1 ใชได 

14. เจาหนาที่ ย้ิมแยมแจมใส ในการใหบริการ +1 +1 +1 1 ใชได 

15. เจาหนาที่ ใหบริการดวยความเต็มใจ +1 +1 +1 1 ใชได 

16. เจาหนาที่ใหบริการแกผูรับบริการทุกคนอยางเทาเทียมกัน +1 +1 +1 1 ใชได 

17. เจาหนาที่มีจํานวนพอเพียงสําหรับการใหบริการไมรอนาน

เกินไป 

+1 +1 +1 1 ใชได 

19. มีความพอเพียงของเจาหนาที่ในการใหบริการ +1 +1 +1 1 ใชได 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

20. ทําเลที่ต้ัง มีความสะดวกสบายในการติดตอหรือขอรับบริการ +1 +1 +1 1 ใชได 

21. มีเอกสารแนะนําการใหบริการไวอยางชัดเจนเขาใจงาย +1 +1 +1 1 ใชได 

22. มีแผนผังแสดงขั้นตอนการใหบริการ และการติดตอไวอยาง

ชัดเจน 

+1 +1 +1 1 ใชได 

23. มีที่น่ังเพียงพอสําหรับผูมาขอรับบริการ +1 +1 +1 1 ใชได 

24. สถานที่จอดรถมีความเพียงพอ +1 +1 +1 1 ใชได 
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 เครื่องมือท่ีใชในการวิจยั 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง ประสิทธผิลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธาน ี 

อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี 

2. แบบสอบถามชุดน้ีแบงเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา            

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี 

 ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับศึกษาประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ 

กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี 

การตอบแบบสอบถามครั้งน้ี ไมมีผลตอทานแตประการใด และคําตอบของทานจะเปน

ประโยชนอยางย่ิงตอการศึกษาและปรับปรุงประสิทธิผลการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาค

สาขาสุราษฎรธานี จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานตอบคําถามใหครบทุกขอ และขอขอบคุณที่

กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ีเปนอยางสูง 

 

อภิชาติ ถ้ําจันทร 

ผูวิจัย 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาคําตอบที่ถูกตองของทาน 

1.  เพศ   

 ชาย  หญิง 

2.  อายุ   

 ตํ่ากวา 20 ป  21 - 40 ป 

 41 - 60 ป  60 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา   

 ไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา 

 ปริญญาตร ี           สูงกวาปริญญาตร ี

4.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   

 นอยกวา 2 คน  3 - 5 คน 

 มากกวา 5 คน 

 

ตอนที่ 2 ความคิดเหน็ตอประสทิธผิลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาค

สาขาสรุาษฎรธาน ี

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายลงในชองความคิดเห็นของผูรับบริการเพียงคําตอบเดียวในแตละขอ

ซึ่งตรงกับตัวของทานมากที่สุด 

 

คําถาม 
ความคิดเหน็ของผูรับบริการ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

1. ความไววางใจของการบริการ 

1.1 นํ้าประปามีความสะอาดปลอดภัย (มีกลิ่นคลอรีน

เล็กนอย) 

     

1.2 นํ้าประปามีคุณภาพ (ใส บริสุทธ์ิ ไมมสีิ่งใดเจือปน)      

1.3 นํ้าไหลสม่าํเสมอ (มีนํ้าประปาใชทุกชวงเวลา)      

1.4 แรงดันนํ้าดี (ไหลขึ้นช้ัน 2 อยางสม่ําเสมอ)      

2.  ดานกระบวนการขัน้ตอนในการใหบรกิาร 

2.1 การติดตอขอรับบริการ มีเจาหนาที่คอยแนะนําและ

อํานวยความสะดวก 
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คําถาม 
ความคิดเหน็ของผูรับบริการ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

2.2 มีการติดปาย/เอกสาร ประกาศ ประชาสัมพันธขั้นตอนใน

การติดตอที่ชัดเจน เชน การชําระคานํ้าประปา การขอ

ติดต้ังนํ้าประปา 

     

2.3 มีการใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด      

2.4 มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอนหลังอยางยุติธรรม      

2.5 มีการประกาศแจงกําหนดระยะเวลาการซอมทอแตกทอ

รั่ว ใหทราบลวงหนา  

     

2.6 มีการสงใบแจงหน้ีคาน้ําประปาตรงตามวันเวลาที่กําหนด      

2.7 การแจงใบแจงหน้ีคาน้ําประปา มีความถูกตอง      

2.8 การใหบรกิารในปจจุบันมีความเหมาะสม      

3.  ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 

3.1 เจาหนาทีใ่หคําปรึกษาแนะนํา ช้ีแจงเกี่ยวกับการ

ใหบริการ  

     

3.2 เจาหนาที ่ย้ิมแยมแจมใส ในการใหบรกิาร      

3.3 เจาหนาที ่ใหบริการดวยความเต็มใจ      

3.4 เจาหนาทีใ่หบริการแกผูรบับริการทุกคนอยางเทาเทียมกัน      

3.5 เจาหนาที่มีจํานวนพอเพียงสําหรับการใหบริการไมรอนาน

เกินไป 
     

4.  ดานสิง่อํานวยความสะดวก 

4.1 ทําเลที่ต้ัง มีความสะดวกสบายในการติดตอหรือขอรับ

บริการ 

     

4.2 มีเอกสารแนะนําการใหบริการไวอยางชัดเจนเขาใจงาย      

4.3 มีแผนผังแสดงขั้นตอนการใหบริการ และการติดตอไว

อยางชัดเจน 

     

4.4 มีที่น่ังเพียงพอสําหรับผูมาขอรับบริการ      

4.5 สถานที่จอดรถมีความเพียงพอ      
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ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทานในประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษาการประปา

สวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี 

1. ปญหา       

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

2. ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ค 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 

ชื่อ-สกุล  นายธีรพล คงปญญา 

ตําแหนง            ผูชวยผูอํานวยการ การประปาสวนภูมิภาคเขต 4  

จังหวัดสุราษฎรธานี  

วุฒิการศึกษา  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

ชื่อ-สกุล   นายธีรวิทย เลิศคณาวนิชกุล 

ตําแหนง ผูอํานวยการกองระบบจําหนาย การประปาสวนภูมิภาคเขต 4                                                 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

วุฒิการศึกษา  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

ชื่อ-สกุล   นายกิตติศักด์ิ เก้ือกาญจน  

ตําแหนง            ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาระนอง  

จังหวัดระนอง 

วุฒิการศึกษา  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ประวตัิผูทําภาคนิพนธ 

 
ชื่อ - นามสกุล  นายอภิชาติ ถ้ําจันทร 

 

วัน เดือน ปเกิด  9 เมษายน 2510 

 

สถานที่อยูปจจุบัน 3/108  หมู 3 ตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 

 

ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย กรุงเทพมหานคร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนคย  

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

                                

ประสบการณทํางาน สํานักงานใหญการประปาสวนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

การประปาสวนภูมิภาคเขต 4 อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ตําแหนงหนาที่  หัวหนางานเทคโนโลยีควบคุมผลิต  

 

สถานทีท่ํางานปจจุบนั การประปาสวนภูมิภาคเขต 4 ตําบลวัดประดู อําเภอเมือง                                

จังหวัดสุราษฎรธานี  

 

โทรศัพท  0-7720-0270 

 

โทรสาร   0-7720-0270 

 

E-mail   th_api@yahoo.com 

 


