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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
น้้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการน้้าประปา
การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3) ศึกษาปัจจัยพยากรณ์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการน้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน
ที่ใช้บริการน้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มาโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย ตามสัดส่วน
ของจ้านวนประชากร ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ้านวน 398 คน วิธีการศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตามโดยใช้การหาค่านัยส้าคัญทางสถิติ ด้วยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

1) ระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน้้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ มุมมองด้าน รองลงมา คือ มุมมองด้านเรียนรู้และพัฒนา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มุมมอง
ด้านกระบวนการภายใน 

2) ระดับคุณภาพการให้บริการน้้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการ
ที่เสมอภาคกัน รองลงมา คือ ด้านการบริการอย่างก้าวหน้า และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการให้บริการ
อย่างตรงต่อเวลา 

3) ปัจจัยพยากรณ์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน้้าประปา  
การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้านวน 3 ปัจจัย ร่วมกันพยากรณ์คุณภาพการให้บริการ
น้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 78.40 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

�́� = .043X1+.049X3+.051X4 
 
ความส้าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพการให้บริการ การประปาส่วนภูมิภาค 
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ABSTRACT 
The purpose of this research are as follows; 1) To study the level of achievement 

that effected the quality of service of water supply of Provincial Waterworks Authority, 
Chachoengsao. 2 ) To Study the level of quality of service of water supply of Provincial 
Waterworks Authority, Chachoengsao. 3) To Study the predictive factors on the achievement 
of quality of service of water supply of Provincial Waterworks Authority, Chachoengsao. 
The simples are people who use the water supply from Provincial Watermarks Authority, 
Chachoengsao, Acquired by simple randomization of proportion of population. The Total 
sample size is 398 persons. The method is collecting questionnaires. The statistic used 
are frequency, Percentage, mean, standard deviation and the test of the influence of 
independence variables that effected the following variation by using statistical significance 
which come from multiple regression analysis. The results can be summarized as follow; 

1) The achievement level that effected the quality of water supply service 
of Provincial Waterworks Chachoengsao Authority Chachoengsao found that the overall 
mean is low. When considering from the highest mean the following aspect are learning 
and development. The lowest mean side is the in-process aspect. 

2) The level of water supply service of Provincial Waterworks Authority, Chachoengsao. 
Overall, the mean is low. When considering highest mean side, the service is equal 
followed by Progressive service. The lowest mean side is the punctuality of service. 

3) The achievement predictive factors that effected the quality of water supply 
service of Provincial Waterworks Authority, Chachoengsao are 3 factors combines together 
to predict the quality of water supply service of Provincial Waterworks Authority, Chachoengsao 
is 78.40% with the statistical significance at the .05 level. The standard predictive equation 
are as follows; 

  = .043X1+.049X3+.051X4 
 

Keywords: Achievement, Quality of service, Provincial Watermarks Authority 
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ส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา” เล่มนี  ส้าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ 
ดร.ธนบดี ฐานะชาลา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
อาจารย์ ดร.กานต์ เสกขุนทด ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  และคณะกรรมการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาช่วยเหลือในการให้ค้าปรึกษา 
แนะน้าแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ นับตั งแต่ผู้วิจัยได้เริ่มด้าเนินการวิจัยด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณ 
พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฐเมธี, ดร. ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเมตตา ถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งท้าให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้างานนิพนธ์ครั งนี ได้อย่างถูกต้อง  และ
สมบูรณ์ยิ่งขึ น  

ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและอนุเคราะห์ ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม รวมทั งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการท้าวิจัย และผู้บริหาร
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั งบุคลากร และประชาชนในเขตการให้บริการทั ง 4 แห่ง 
ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามส่งคืนผู้วิจัย 

สุดท้ายนี ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณแด่บิดา มารดา รวมทั งบูรพาจารย์และผู้มีพระคุณ
ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสรรค์สร้างงานวิจัยเล่มนี ให้แก่ผู้วิจัย จนเป็นผลส้าเร็จด้วยดี  ตลอดจนทุกท่าน
ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก้าลังใจ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

น้้ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนที่ส้ำคัญในกำรด้ำรงชีวิต ทั้งพืชและสัตว์ ถ้ำพืช
ขำดน้้ำ ก็จะต้องแห้งเหี่ยวและเฉำตำยในที่สุด ทั้งที่มีอยู่ในโลกนี้ประมำณ 3 ใน 4 ส่วน  พบในมหำสมุทร 
น้้ำส่วนที่เป็นแหล่งน้้ำผิิวดินและแหล่งน้้ำใต้ดินที่สำมำรถน้ำมำใช้นั้นมีเพียง 1 ส่วนเท่ำนั้น นอกนั้นเป็นน้้ำ
ที่กลำยเป็นน้ำแข็งท่ีอยู่ขั้วโลก น้้ำที่พบในแหล่งน้้ำธรรมชำตินั้น เป็นน้้ำฝนที่ตกลงมำสู่พื้นโลก ขณะที่น้้ำฝน
ไหลผิ่ำนพ้ืนผิิวโลกจะละลำยสิ่งเจือปนต่ำงๆ บนพ้ืนโลก ซึ่งมีทั้งสำรอินทรีย์ และอนินทรีย์ สิ่งเจือปนต่ำงๆ 
เหล่ำนี้เป็นทั้งของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่งเป็นสำเหตุที่ท้ำให้น้้ำไม่สะอำดและก่อให้เกิดกำรปนเปื้อน 
เมื่อจะน้ำน้้ำไปใช้ในกำรอุปโภคบริโภค ถึงแม้ว่ำน้้ำจะเป็นทรัพยำกรธรรมชำติประเภทที่ทดแทนได้ก็ตำม 
แต่จำกกำรที่มนุษย์ได้น้ำน้้ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงไม่ระมัดระวัง ขำดกำรควบคุมดูแลให้ถูกต้องอันเนื่องมำจำก
กำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสำหกรรม ด้ำนกำรแพทย์ ฯลฯ มีกำรน้ำเทคโนโลยีต่ำงๆ 
มำใช้ยิ่งจ้ำนวนประชำกรเพ่ิมมำกขึ้นเท่ำใด ผิลผิลิตจำกกิจกรรมต่ำงๆ ก็ต้องมีปริมำณมำกข้ึนเป็นเงำตำมตัว 
กำรพัฒนำดังกล่ำวมีผิลกระทบต่อสภำพแวดล้อมทั้งโดยตรงและทำงอ้อมกับแหล่งน้้ำธรรมชำติ เช่น 
โรงงำน อุตสำหกรรม อำคำรบ้ำนเรือน ชุมชนต่ำงๆ ปล่อยน้้ำเสียที่ไม่ได้ผิ่ำนกระบวนกำรบ้ำบัดลงสู่
แหล่งน้้ำธรรมชำติ ท้ำให้เกิดกำรปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในแหล่งน้้ำนั้น และจำกกำรพัฒนำผิลผิลิต
กำรเกษตรเพื่อกำรส่งออก กำรใช้วัตถุมีพิษ เพื่อก้ำจัดศัตรูพืชและวัชพืชจะมีผิลผิสมในดิน เมื่อมีน้้ำ
หรือน้้ำฝนมำชะล้ำงลงสู่แหล่งน้้ำธรรมชำติ ซึ่งเป็นแหล่งน้้ำส้ำหรับอุปโภคบริโภค เกิดกำรปนเปื้อนสำรเคมี
ดังกล่ำว รวมทั้งกำรหมุนเวียนของน้้ำตำมธรรมชำติ มีกำรเคลื่อนไหวจำกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งทั้งแนวรำบ
และแนวดิ่งของพ้ืนดิน กำรเคลื่อนไหวดังกล่ำวจะมีส่วนท้ำให้คุณสมบัติของน้้ำทั้งเคมี ฟิสิกส์ และแบคทีเรีย
เปลี่ยนแปลงไป หำกน้ำน้้ำดังกล่ำวที่มีกำรปนเปื้อนสำรเคมี แบคทีเรียมำบริโภคจะมีผิลกระทบต่อสุขภำพ
อนำมัย น้้ำที่กล่ำวข้ำงต้นนั้นเป็นวัตถุดิบที่ส้ำคัญในกำรผิลิตน้้ำประปำ ซึ่งเป็นแหล่งน้้ำที่ส้ำคัญในกำรอุปโภค
บริโภคของประชำชนทุกระดับ ดังนั้นจึงจ้ำเป็นอย่ำงยิ่งต้องควบคุมกระบวนกำรผิลิต กำรอ้ำนวยควำมสะดวก
ในกำรบริกำรน้้ำประปำ รวมทั้งเฝ้ำระวังตรวจสอบหำสำเหตุของกำรปนเปื้อนในน้้ำประปำ เพ่ือให้ได้น้้ำประปำ
ที่สะอำดในกำรอุปโภคบริโภคอย่ำงทั่วถึงในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพ่ือทดแทนกำรใช้น้้ำจำกแหล่งน้้ำ
ธรรมชำติที่เสื่อมสภำพลงจนไม่สำมำรถน้ำมำอุปโภคบริโภคได้โดยตรง กำรหันมำดื่มน้้ำประปำจึงเป็น
ทำงเลือกที่ดีอีกทำงหนึ่งส้ำหรับประชำชน น้้ำเป็นปัจจัยส้ำคัญยิ่งส้ำหรับกำรด้ำรงชีวิตของมนุษย์
ในกำรอุปโภคบริโภค โดยเฉพำะกำรอุปโภคบริโภคน้้ำสะอำด ปลอดภัยจำกเชื้อโรค และสำรเคมี กำรประปำ
ส่วนภูมิภำค เป็นหนึ่งหน่วยงำนในกำรด้ำเนินกำรจัดหำน้้ำสะอำดเพ่ือใช้อุปโภคบริโภคตำมควำมต้องกำร
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ของประชำชน โดยเริ่มตั้งแต่กำรวำงแผินจัดหำแหล่งน้้ำจัดสร้ำงระบบผิลิตและจ่ำยน้้ำประปำ แต่ปัจจุบัน 
ประชำชนมีควำมต้องกำรน้้ำประปำเพ่ิมมำกขึ้น แต่แหล่งน้้ำธรรมชำติมีอยู่จ้ำกัด ประกอบกับสภำพมลพิษ
สิ่งแวดล้อมอันเกิดมำจำกน้้ำเนื่องจำกโรงงำนอุตสำหกรรม และอำคำรบ้ำนเรือน ปล่อยน้้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้้ำ
เป็นจ้ำนวนมำก โดยแหล่งน้้ำดังกล่ำวใช้เป็นแหล่งน้้ำดิบในกำรผิลิตน้้ำประปำอำจมีสำรเคมี และเชื้อโรค
ที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ปนเปื้อนอยู่ในระดับที่เกินมำตรฐำน กำรประปำส่วนภูมิภำค จึงได้ตระหนักถึง
ควำมส้ำคัญของคุณภำพน้้ำดื่ม ซึ่งมีผิลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชนโดยตรง จึงได้จัดโครงกำร
น้้ำประปำดื่มได้ เพื่อให้ประชำชนได้ดื่มน้้ำสะอำดปรำศจำกเชื้อโรค และมีคุณภำพชีวิตที่ดี (กำรประปำ
ส่วนภูมิภำค, ออนไลน์, 2560) 

น้้ำจึงเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีคุณค่ำยิ่งต่อมนุษย์เป็นปัจจัยส้ำคัญในกำรด้ำรงชีวิต ดังนั้น 
น้้ำที่มนุษย์จะน้ำมำใช้ในกำรอุปโภคบริโภคนั้น จะต้องเป็นน้้ำสะอำด จะต้องมีกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำ
ให้เหมำะสมส้ำหรับกำรอุปโภค บริโภค ซึ่งในปัจจุบันถือว่ำน้้ำประปำเป็นน้้ำสะอำด เป็นน้้ำที่ผิ่ำน
กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพ เพ่ือให้เป็นน้้ำส้ำหรับกำรอุปโภคบริโภค น้้ำประปำจึงมีควำมส้ำคัญต่อ
ชุมชนต่ำงๆ อย่ำงยิ่ง และปัจจุบันเกิดกำรขยำยตัวทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม อย่ำงรวดเร็วท้ำให้
ชุมชนต่ำงๆ เกิดขึ้นอย่ำงมำกและรวดเร็ว ส่งผิลให้ควำมต้องกำรใช้น้้ำประปำมีมำกขึ้น กำรจัดหำน้้ำสะอำด
ในรูปแบบน้้ำประปำส้ำหรับประชำชนในปัจจุบัน คือ กำรประปำส่วนภูมิภำค ซึ่งมีภำรกิจและหน้ำที่ส้ำรวจ
แหล่งน้้ำดิบและจัดให้ได้มำซึ่งน้้ำดิบ ผิลิต จัดส่ง และจ้ำหน่ำยน้้ำประปำทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพฯ 
นนทบุรี และสมุทรปรำกำร ซึ่งกำรบริกำรน้้ำประปำนั้น จัดเป็นบริกำรสำธำรณะ เนื่องจำกกำรบริกำร
น้้ำประปำจะต้องมีลักษณะในกำรให้บริกำร เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและมีกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้เสมอโดยกฎหมำย ทั้งนี้ ต้องเพ่ือประโยชน์โดยส่วนรวมของประชำชน และกำรบริกำร
จะต้องเป็นกำรกระท้ำอย่ำงต่อเนื่อง จะต้องกระท้ำด้วยควำมเสมอภำค จำกลักษณะส้ำคัญดังกล่ำวนี้
จะชี้ให้เห็นว่ำ กำรบริกำรสำธำรณะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์โดยรวมของประชำชน ดังนั้นกำรบริกำร
น้้ำประปำจึงจัดเป็นบริกำรสำธำรณะ (ส้ำนักงำนกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำฉะเชิงเทรำ, 2560) 

จังหวัดฉะเชิงเทรำเป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรรำชกำรของจังหวัดฉะเชิงเทรำ  มีพื้นที่ 5,351 
ตำรำงกิโลเมตร ประชำกร 704,399 คน เป็นเพศชำย 345,179 คน เป็นเพศหญิง 359,220 คน ประกอบไปด้วย
อ้ำเภอทั้งหมด 11 อ้ำเภอ คือ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอบำงคล้ำ อ้ำเภอคลองเขื่อน อ้ำเภอรำชสำส์น อ้ำเภอ
พนมสำรคำม อ้ำเภอสนำมชัยเขต อ้ำเภอท่ำตะเกียบ อ้ำเภอบำงน้้ำเปรี้ยว อ้ำเภอแปลงยำว อ้ำเภอบำงปะกง 
อ้ำเภอบ้ำนโพธิ์ (ที่มำ: กระทรวงมหำดไทย ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน วันที่ 31 ธันวำคม 2559) จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่รำบชำยฝั่ งทะเลทำงด้ำนตะวันตกเฉียงใต้ สูงกว่ำ
ระดับน้้ำทะเลประมำณ 2 เมตร และมีที่ดินบำงส่วนโดยเฉพำะในเขตอ้ำเภอสนำมชัยเขต และอ้ำเภอ
ท่ำตะเกียบมีลักษณะเป็นที่ดอน ซึ่งบริเวณที่อยู่ถัดเข้ำไปในพื้นที่แผิ่นดินด้ำนตะวันออก เฉียงเหนือ 
มีสภำพพ้ืนที่รำบที่เกิดจำกกำรทับถมของตะกอนล้ำน้้ำ พ้ืนที่จะค่อยๆ ลำดสูงขึ้นไปทำงทิศตะวันออก และ
ทิศเหนือ โดยที่ประมำณครึ่งหนึ่งของจังหวัดจะมีสภำพเป็นลูกคลื่นและสูงชันเป็นพ้ืนที่ภูเขำ อยู่ในพ้ืนที่
อ้ำเภอพนมสำรคำมและอ้ำเภอสนำมชัยเขต มีควำมสูงจำกระดับน้้ำทะเล 30 - 80 เมตร จังหวัด
ฉะเชิงเทรำมีแม่น้้ำบำงปะกงไหลผิ่ำนพ้ืนที่อ้ำเภอต่ำงๆ คือ อ้ำเภอบำงน้้ำเปรี้ยว อ้ำเภอบำงคล้ำ อ้ำเภอ
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เมืองฉะเชิงเทรำ อ้ำเภอบ้ำนโพธิ์ และออกสู่อ่ำวไทย อ้ำเภอบำงปะกง รวมควำมยำวชำยฝั่งทะเลประมำณ 
12 กิโลเมตร  

กำรประปำส่วนภูมิภำค ได้แบ่งกำรบริหำรจัดกำรน้้ำประปำส่วนภูมิภำคออกเป็น 5 ภำค 
ทั่วประเทศ และมีเขตกำรประปำส่วนภูมิภำค 10 เขต จังหวัดฉะเชิงเทรำอยู่ในกำรดูแลของกำรประปำ
ส่วนภูมิภำคที่ 1 มีทั้งหมด 7 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรำด กำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
มีกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำอยู่ 4 แห่ง คือ กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำฉะเชิงเทรำ กำรประปำ
ส่วนภูมิภำคสำขำบำงคล้ำ กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำพนมสำรคำม กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบำงปะกง 
(กำรประปำส่วนภูมิภำคเขต 1, ออนไลน์, 2560)  

จำกกำรที่รัฐบำลมีนโยบำยจัดท้ำโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (eastern 
economic corridor) เพ่ือให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน้ำของอำเซียน โดยจะส่งเสริม 10 อุตสำหกรรม
เป้ำหมำยให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต (new engine of growth) ซึ่งจะด้ำเนินกำร
ใน 3 จังหวัดภำคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรำ ด้วยกำรแบ่งเป็น
เขตอุตสำหกรรม เขตพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน และเขตพัฒนำเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำถูกวำงต้ำแหน่ง
ให้เป็นเมืองเพ่ือรองรับกำรเป็นที่อยู่อำศัย เป็นที่ตั้งศูนย์รำชกำรแห่งใหม่ รองรับกำรขยำยตัวของกรุงเทพมหำนคร 
(ที่มำ: ส้ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 28 พฤษภำคม 2559) จังหวัดฉะเชิงเทรำจึงมีนักลงทุนเดินทำง
มำสร้ำงโรงพยำบำล โรงแรม หมู่บ้ำนจัดสรร อำคำรพำณิชย์ อพำร์ทเม้นท์ มีกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนเกษตรกรรม
และอุตสำหกรรม ประชำชนเข้ำมำประกอบอำชีพในจังหวัดฉะเชิงเทรำเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็วผิลจำก
โครงกำรระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก จะมีประชำกรเพิ่มอีก 3 เท่ำ อีก 5 ปีข้ำงหน้ำ จึงท้ำให้
ควำมต้องกำรใช้น้้ำประปำมีปริมำณมำกตำมไปด้วย แต่แหล่งน้้ำดิบในจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีปริมำณจ้ำกัด
ท้ำให้เกิดปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำอย่ำงรุนแรง ไม่เพียงพอต่อกำรจ่ำยน้้ำให้กับครัวเรือน โดยเฉพำะในช่ วง
ฤดูแล้งมักประสบปัญหำขำดแคลนน้้ำดิบเพ่ือใช้ในกำรผิลิตน้้ำประปำ ส่งผิลกระทบต่อครัวเรือนที่อำศัยอยู่
ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ นอกจำกน้้ำประปำไม่เพียงพอต่อจ้ำนวนผิู้ใช้บริกำรแล้ว คุณภำพของน้้ำประปำ
ที่ครัวเรือนจะได้รับก็อำจจะด้อยลงและน้้ำประปำก็จะกร่อยและเค็มในช่วงฤดูแล้งเนื่องจำกแม่น้้ำบำงปะกง
ถูกน้้ำทะเลรุกคืบเพรำะไม่มีน้้ำจืดจำกต้นน้้ำมำผิลักดันน้้ำเค็มเป็นเวลำถึง 8 เดือน จำกสภำวกำรณ์ที่กล่ำวมำ 
ผิู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำผิลสัมฤทธิ์ที่ส่งผิลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำกำรประปำส่วนภูมิภำค 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ซึ่งเป็นพ้ืนที่กำรให้บริกำรของกำรประปำส่วนภูมิภำคเขต 1 เพื่อจะได้น้ำเอำผิลที่ได้
จำกกำรศึกษำวิจัย ไปน้ำเสนอเพ่ือปรับปรุง หรือพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรของกำรประปำส่วนภูมิภำค
จังหวัดฉะเชิงเทรำ  
 

1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 

กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำผิลสัมฤทธิ์ที่ส่งผิลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำกำรประปำ
ส่วนภูมิภำค จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยมีควำมส้ำคัญของกำรวิจัย ดังนี้ 
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1.2.1 ระดับผิลสัมฤทธิ์ที่ส่งผิลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำกำรประปำส่วนภูมิภำค 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ประกอบด้วย 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรเงิน 2) ด้ำนลูกค้ำ 3) ด้ำนกระบวนกำรภำยใน 
4) ด้ำนเรียนรู้และพัฒนำ อยู่ในระดับใด 

1.2.2 ระดับคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำกำรประปำส่วนภูมิภำค จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ประกอบด้วย 5 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเสมอภำค 2) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงตรงต่อเวลำ 
3) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ 4) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 5) ด้ำนกำรบริกำรอย่ำงก้ำวหน้ำ 
อยู่ในระดับ 

1.2.3 ผิลสัมฤทธิ์ที่ส่งผิลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำ กำรประปำส่วนภูมิภำค จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ ประกอบด้วย 4 ผิลสัมฤทธิ์ 1) ผิลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรเงิน 2) ผิลสัมฤทธิ์ด้ำนลูกค้ำ 3) ผิลสัมฤทธิ์
ด้ำนกระบวนกำรภำยใน และ 4) ผิลสัมฤทธิ์ด้ำนเรียนรู้และพัฒนำ มีผิลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำ
ในจังหวัดฉะเชิงเทรำหรือไม่อย่ำงไร 
 

1.3 วัตถุประสงคก์ำรวิจัย 
 

กำรวิจัยเรื่องผิลสัมฤทธิ์ที่ส่งผิลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำกำรประปำส่วนภูมิภำค 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยมีวัตถุประสงค์กำรวิจัยดังนี้ 

1.3.1 เพื่อศึกษำระดับผิลสัมฤทธิ์ที่ส่งผิลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำกำรประปำ
ส่วนภูมิภำค จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

1.3.2 เพ่ือศึกษำระดับคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำกำรประปำส่วนภูมิภำค จังหวัดฉะเชิงเทรำ
อยู่ระดับใด 

1.3.3 เพื่อศึกษำเกี่ยวกับผิลสัมฤทธิ์ที่ส่งผิลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำ กำรประปำ
ส่วนภูมิภำค จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 

1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
  

กำรวิจัยครั้งนี้มีสมมุติฐำนกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ สำมำรถตั้งสมมุติฐำนกำรวิจัย (hypothesis) 
ได้ดังนี้ 

1.4.1 ระดับผิลสัมฤทธิ์ที่ส่งผิลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำกำรประปำส่วนภูมิภำค 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ อยู่ในระดับน้อย 

1.4.2 ระดับคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำกำรประปำส่วนภูมิภำค จังหวัดฉะเชิงเทรำอยู่ใน
ระดับน้อย 

1.4.3 ผิลสัมฤทธิ์ที่ส่งผิลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำ กำรประปำส่วนภูมิภำค จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ มีผิลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำ 
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1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
 

ในกำรศึกษำผิลสัมฤทธิ์ที่ส่งผิลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำกำรประปำส่วนภูมิภำค 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ผิู้วิจัยได้ก้ำหนดขอบเขตกำรวิจัยได้ ดังนี้ 

1.5.1 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1) ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ประชำชนที่มีอำยุไม่ต่้ำกว่ำ 18 ปีขึ้นไป และพักอำศัย

อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ จ้ำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย (1) กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำ
ฉะเชิงเทรำ (2) กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำบำงปะกง (3) กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำบำงคล้ำ 
(4) กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำพนมสำรคำม ซึ่งมีจ้ำนวน 101,086 คน (ส้ำนักบริหำรงำนทะเบียน
กำรประปำส่วนภูมิภำคเขต 1 จงัชลบุรี, เมษำยน, 2560) 

2) กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ประชำชนที่ใช้บริกำรน้้ำประปำ กำรประปำ
ส่วนภูมิภำค จังหวัดฉะเชิงเทรำ จ้ำนวน 4 แห่ง จ้ำนวนประชำกร 101,086 คน ได้มำโดยใช้สุ่มอย่ำงง่ำย 
(simple random sampling) โดยก้ำหนดจ้ำนวนตัวอย่ำงให้มีค่ำควำมคำดเคลื่อนของกำรสุ่ม .05 
เมื่อใช้สูตรของทำโร ยำมำเน่ (Taro Yamane)   

1.5.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
1) ตัวแปรอิสระ ผิลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับกำรประเมินผิลกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย (1) มุมมอง

ด้ำนกำรเงิน (2) มุมมองด้ำนลูกค้ำ (3) มุมมองด้ำนกระบวนกำรภำยใน (4) มุมมองด้ำนเรียนรู้และพัฒนำ  
2) ตัวแปรตำม คุณภำพกำรให้บริกำร ประกอบด้วย (1) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเสมอภำค 

(2) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงตรงต่อเวลำ (3) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ (4) ด้ำนกำรให้บริกำร
อย่ำงต่อเนื่อง (5) ด้ำนกำรบริกำรอย่ำงก้ำวหน้ำ 

1.5.3 ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำในครั้งนี้  คือ จ้ำนวนผิู้ใช้บริกำรน้้ำประปำที่อำศัยอยู่ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ ซึ่งมีกำรประปำส่วนภูมิภำคอยู่ 4 สำขำ คือ กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำฉะเชิงเทรำ 
กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบำงคล้ำ กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำพนมสำรคำม กำรประปำส่วนภูมิภำค
สำขำบำงปะกง  

1.5.3 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

กำรศึกษำครั้งนี้ผิู้วิจัยมุ่งศึกษำ ผิลสัมฤทธิ์ที่ส่งผิลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำกำรประปำ
ส่วนภูมิภำค จังหวัดฉะเชิงเทรำ ตัวแปรอิสระ ตำมแนวคิด Balance Scorecard (BSC) ทฤษฎีของ 
Kaplan & Norton (1996) ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้ำนกำรเงิน 2) ด้ำนลูกค้ำ 3) ด้ำนกระบวนกำรภำยใน 
4) ด้ำนเรียนรู้และพัฒนำ ตัวแปรตำมแนวคิดของ John D. Millett (1954) จ้ำนวน 5 ข้อ มำเป็นเกณฑ์
วัดคุณภำพกำรให้บริกำร ประกอบด้วย 1) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเสมอภำค 2) ด้ำนกำรให้บริกำร
อย่ำงตรงต่อเวลำ 3) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ 4) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 5) ด้ำนกำรบริกำร
อย่ำงก้ำวหน้ำ 
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1.5.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 

กำรศึกษำครั้งนี้ผิู้วิจัยได้ศึกษำ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 ถึง 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 

 

1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
  

กรอบแนวคิดในกำรวิจัยครั้งนี้ได้จำกกำรศึกษำแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอิสระ 
ตำมแนวคิด ทฤษฎีของ Kaplan & Norton (1996) เกี่ยวกับ Balance Scorecard (BSC) ซึ่งประกอบด้วย 
1) ด้ำนกำรเงิน 2) ด้ำนลูกค้ำ 3) ด้ำนกระบวนกำรภำยใน 4) ด้ำนเรียนรู้และพัฒนำ ตัวแปรตำมแนวคิด
ของ John D. Millett (1954) จ้ำนวน 5 ข้อ มำเป็นเกณฑ์วัดคุณภำพกำรให้บริกำร ประกอบด้วย 
1) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเสมอภำค 2) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงตรงต่อเวลำ 3) ด้ำนกำรให้บริกำร
อย่ำงเพียงพอ 4) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 5) ด้ำนกำรบริกำรอย่ำงก้ำวหน้ำ ผิู้วิจัยได้น้ำมำก้ำหนด
กรอบแนวคิดและตัวแปร เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรวิจัย 

 
            ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพ 1  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  

1.7.1 คุณภำพกำรให้บริกำร (service quality) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของธุรกิจให้บริกำร คุณภำพของบริกำรเป็นสิ่งส้ำคัญที่สุดที่จะสร้ำงควำมแตกต่ำงของธุรกิจ
ให้เหนือกว่ำคู่แข่งขันได้ กำรเสนอคุณภำพกำรให้บริกำรที่ตรงกับควำมคำดหวังของผิู้รับบริกำรเป็นสิ่งที่
ต้องกระท้ำ ผิู้รับบริกำรจะพอใจถ้ำได้รับสิ่งที่ต้องกำร เมื่อผิู้รับบริกำรมีควำมต้องกำร ณ สถำนที่
ที่ผิู้รับบริกำรต้องกำร และในรูปแบบที่ต้องกำร 

1.7.2 กำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัดฉะเชิงเทรำ หมำยถึง กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำ
ฉะเชิงเทรำ กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำบำงคล้ำ กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำพนมสำรคำม และ
กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำบำงปะกง  

ผิลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับกำรประเมินผิล
กำรปฏิบัติงำน 

1. มุมมองด้ำนกำรเงิน 
2. มุมมองด้ำนลูกค้ำ 
3. มุมมองด้ำนกระบวนกำรภำยใน 
4. มุมมองด้ำนเรียนรู้และพัฒนำ 
 

คุณภำพกำรให้บริกำร 
1. ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเสมอภำค 
2. ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงตรงต่อเวลำ 
3. ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ   
4. ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
5. ด้ำนกำรบริกำรอย่ำงก้ำวหน้ำ 
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1.7.3 ผิลสัมฤทธิ์ หมำยถึง กำรประเมินผิลกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งผิลสัมฤทธิ์ เป็นกำรประเมินเชิง
สมดุล balanced scorecard (BSC) คือ สัมฤทธิ์ผิลเป็นหลัก 

1.7.4 กำรประปำส่วนภูมิภำค หมำยถึง กำรประปำส่วนภูมิภำค หรือ กปภ. (provincial 
waterworks authority) เป็นรัฐวิสำหกิจหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหำดไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 
มีหน้ำที่ผิลิตและให้บริกำรเกี่ยวกับน้้ำประปำในทุกพ้ืนที่ของประเทศ  (ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร จังหวัด
นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปรำกำร) อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลขององค์กำรอนำมัยโลก 

1.7.5 กำรให้บริกำรน้้ำประปำกำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัดฉะเชิงเทรำ หมำยถึง น้้ำสะอำด
ที่มีคุณภำพเหมำะสมในกำรอุปโภคและบริโภค ผิู้รับบริกำร หมำยถึง ผิู้ใช้น้้ำประปำของส้ำนักงำนประปำ
ส่วนภูมิภำคจังหวัดฉะเชิงเทรำ ที่อำศัยอยู่ในเขตกำรจ่ำยน้้ำของส้ำนักงำนประปำส่วนภูมิภำคจังหวัด
ฉะเชิงเทรำทั้งหมด 4 สำขำ ที่ไมใ่ช่ผิู้ประกอบกำรธุรกิจ 

1.7.6 มุมมองด้ำนกำรเงิน (financial perspective) คือ สิ่งที่เจ้ำของกิจกำรต้องกำรจำก
กำรด้ำเนินกิจกำร กำรเติบโตของรำยได้และก้ำไร กำรลดลงของต้นทุน  

1.7.7 มุมองด้ำนลูกค้ำ (customer perspective) คือ คุณค่ำที่ให้แก่ลูกค้ำแนวทำงในกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ เพรำะเหตุใดลูกค้ำจึงยอมจ่ำยเงินซื้อผิลิตภัณฑ์ และท้ำอย่ำงไรจึงจะสำมำรถ
เพ่ิมควำมภักดีของลูกค้ำ และไม่ควรเน้นเฉพำะลูกค้ำปัจจุบันเท่ำนั้น 

1.7.8 มุมมองด้ ำนกระบวนกำรภำยใน  (internal business process perspective) คือ
กระบวนกำรหรือกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดคุณค่ำแก่ลูกค้ำ และตอบสนองควำมต้องกำรของผิู้ถือหุ้น โดยใช้
ลูกโซ่คุณค่ำ (value chain) ในกำรหำกระบวนกำรที่มีควำมส้ำคัญ กระบวนกำรอื่นๆ ให้พิจำรณำ
ด้ำนต้นทุน ระยะเวลำ และคุณภำพ ทั้งนี้ต้องพิจำรณำทรัพยำกรและควำมสำมรรถภำยในขององค์กรที่ต้อง
พัฒนำขึ้นมำ  

1.7.9 มุมมองด้ำนเรียนรู้และพัฒนำ (learning and growth perspective) คือ กำรท้ำให้องค์กำร
มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระยะยำว ท้ำอย่ำงไรจึงรักษำ พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรตอบสนอง
และน้ำเสนอคุณค่ำที่ลูกค้ำต้องกำร โครงสร้ำงและสภำวะที่เหมำะสมที่ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
ขององค์กำร  

1.7.10 กำรให้บริกำรอย่ำงเสมอภำค (equitable service) หมำยถึง ควำมยุติธรรมในกำรบริหำรงำน
ภำครัฐที่มีฐำนของควำมคิดว่ำทุกคนเท่ำเทียมกัน ดังนั้นประชำชนทุกคนจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ในทุกแง่มุมของกฎหมำยไม่มีกำรแบ่งแยกกีดกันในกำรให้บริกำรประชำชนจะได้รับกำรปฏิบัติในฐำนะ
ที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มำตรฐำนกำรให้บริกำรเดียวกัน  

1.7.11 กำรให้บริกำรอย่ำงตรงต่อเวลำ (timely service) หมำยถึง ในกำรบริกำรจะต้องมองว่ำ
กำรให้บริกำรสำธำรณะนั้นจะต้องตรงต่อเวลำเสมอ ผิลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐจะถือว่ำไม มี
ประสิทธิผิลเลยถ้ำไมตรงต่อเวลำหรือทันต่อเหตุกำรณทั้งยังสร้ำงควำมไมพึงพอใจแกประชำชน ผิู้ไปขอรับ
บริกำรอีกด้วย 

1.7.12 กำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ (ample service) หมำยถึง กำรให้บริกำรจะต้องมีลักษณะ
ที่มีจ้ำนวนกำรให้บริกำรและสถำนที่ ให้บริกำรอย่ำงเหมำะสม (the right quantity at the right 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2522
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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geographical location) มิลเลทท์ (Millett) เห็นว่ำ ควำมเสมอภำคหรือกำรตรงเวลำจะไม่มีควำมหมำยเลย 
ถ้ำมีจ้ำนวนกำรให้กำรบริกำรที่ไม่เพียงพอและสถำนที่ตั้งที่ให้บริกำรสร้ำงควำมไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้น
แก่ผิู้รับบริกำร 

1.7.13 กำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง (continuous service) คือ กำรให้บริกำรที่เป็นไปอย่ำงสม่้ำเสมอ 
โดยยึดประโยชน์ของสำธำรณชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดตำมควำมพอใจของหน่วยงำนที่  ให้บริกำรว่ำจะให้ หรือ
หยุดบริกำรเมื่อใดก็ได้ 

1.7.14 กำรให้บริกำรอย่ำงก้ำวหน้ำ (progressive service) คือ กำรให้บริกำรที่มีกำรปรับปรุง 
คุณภำพและผิลกำรปฏิบัติงำน กล่ำวอีกนัยหนึ่ง คือ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพหรือควำมสำมำรถที่จะท้ำหน้ำที่
ได้มำกขึ้นโดยใช้ทรัพยำกรเท่ำเดิม 

 

1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำได้รับ 
  

กำรวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับดังนี้ 
1.8.1 ท้ำให้ทรำบระดับผิลสัมฤทธิ์ที่ส่งผิลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำกำรประปำ

ส่วนภูมิภำค จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
1.8.2 ท้ำให้ทรำบคุณภำพที่ส่งผิลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำกำรประปำส่วนภูมิภำค 

จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีอะไรบ้ำง 
1.8.3 ท้ำให้ทรำบผิลสัมฤทธิ์ที่ส่งผิลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำกำรประปำส่วนภูมิภำค

จังหวัดฉะเชิงเทรำต่อไป 
1.8.4 ท้ำให้ทรำบถึงข้อมูลให้กลุ่มงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำในกำรวำงแผินเพ่ือจัดท้ำยุทธศำสตร์

ของจังหวัดฉะเชิงเทรำและก่อให้เกิดกระบวนกำร กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรน้้ำประปำอย่ำงมีระบบ 
1.8.5 ส่งผิลกำรวิจัยให้กำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัดฉะเชิงเทรำต่อไป 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ในภาพรวม โดยจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผู้ศึกษาได้เลือกแนวคิดและทฤษฎีมาเป็นกรอบ
ในการศึกษาดังนี  

2.1 แนวคิดเก่ียวกับ Balance Scorecard  
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
2.5 บริบทเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard  
 

2.1.1 ขอบข่ายของ Balanced Scorecard  
Balanced Scorecard เป็นรูปแบบ (model) การวัดผลการด้าเนินงานขององค์กร โดยก้าหนด

กรอบงาน (framework) ของคณะผู้บริหาร (executives) ซึ่งแปลงจากวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์
เป็นวัตถุประสงค์ (objectives) และการวัด (measures) ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งก้าหนดกรอบเป็นมุมมอง 
4 ด้าน ได้แก่ การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน การเรียนรู้และการพัฒนาจัดท้าเป็นตารางกรอบ
การประเมิน (scorecard) ใช้เป็นกรอบงานการบริหาร และหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีรายละเอียด
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร นอกจากนี  แคปแลน และนอร์ตัน ยังได้น้าเสนอว่า 
balanced scorecard มีความสมบูรณ์ในการวัด และประเมินผลที่ใช้มุมมองทั งด้านการเงินและไม่ใช่
ด้านการเงินมีความสมดุลกัน เพื่อสะท้อนภาพของวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร ประกอบด้วยมุมมอง  
4 ด้าน คือ มุมมองด้านการเงิน (financial) ด้านลูกค้า (customer) ด้านกระบวนการภายใน (internal 
business process) และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (learning and growth) แต่ละมุมมอง จะต้อง
ก้าหนดรายละเอียดย่อยจ้านวน 4 รายการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ (objective) การวัด (measures) 
เป้าหมาย (target) และกลยุทธ์ริเริ่ม (initiatives) ซึ่งมุมมองทั งสี่ด้านดังกล่าวนี  จัดเป็นหลักการที่ส้าคัญ 
ของ Balanced Scorecard ซึ่งความสมดุลของการวัดมีรายละเอียด โดยสรุป ดังนี  1) มีความสมดุลในแง่
ของการประกอบด้วยการวัดที่เป็นทั งการวัดด้านการเงิน และการวัดที่ไม่ใช้ด้านการเงินท้าให้องค์กร
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ไม่มุ่งเน้นในด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป 2) มีความสมดุลในแง่ของการประกอบด้วยวัตถุประสงค์ และ
การวัดที่แสดงถึงปัจจัยทั งภายในองค์กร ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน กระบวนการภายใน การเรียนรู้  และ
การพัฒนา และภายนอกองค์กร ได้แก่ มุมมองด้านลูกค้า 3) มีความสมดุลในแง่ของการประกอบด้วย
การวัดที่มุมมองเน้นทั งในระยะสั น ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน และในระยะยาว ได้แก่ ภายใต้มุมมอง
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 4) เป็นความสมดุลระหว่างการวัดที่ก้าหนดตัวชี วัดที่ เป็นตัวเหตุ ( lead 
indicators or drivers) และตัวชี วัดที่เป็นผล (lag indicators or outcomes) โดยตัวชี วัดที่เป็นผล 
จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ นจากตัวชี วัดที่เป็นเหตุ ตัวอย่างเช่น การวัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อเมื่อเหตุการณ์นั น
ผ่านพ้นไปแล้ว ในขณะที่ตัวชี วัดที่เป็นเหตุของความพึงพอใจของลูกค้า อาจจะประกอบไปด้วยคุณภาพ
ของสินค้า ความเร็วในการให้บริการ และราคา เป็นต้น การใช้ความส้าคัญทั งตัวชี วัดที่เป็นเหตุและผล 
จะท้าให้ผู้บริหารสามารถคาดการณ์ได้ถึงโอกาสหรือปัญหาที่จะเกิดขึ นในอนาคต จากการพิจารณาตัวชี วัด
ที่เป็นเหตุท้าให้ทราบ ทั งผลการด้าเนินงานในปัจจุบัน และปัจจัยที่จะส่งผลต่อการด้าเนินงานขององค์กร
ในระยะยาว 5) นอกจากความสมดุลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ลักษณะที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งของ balanced 
scorecard ได้แก่ การที่วัตถุประสงค์และตัวชี วัดทุกตัวมีความเชื่อมโยง และสัมพันธ์กันในลักษณ์ของ
เหตุและผลจึงสรุปว่า Balanced Scorecard คือ รูปแบบของการวัดผลการด้าเนินงานขององค์กร
ระบบใหม่ เกิดจากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กรโดยใช้การวัด (measurement) 
เป็นเครื่องมือที่ส้าคัญ ก้าหนดกรอบงานการวัดทั งด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน ประกอบด้วย สี่มุมมอง 
ได้แก่ การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และการพัฒนา ซึ่งงานหลักของการวัดโดยหลักการ 
balanced scorecard คือ การก้าหนดตารางกรอบการประเมินผล (scorecard) และการใช้ตาราง
กรอบการประเมินผล  

2.1.2 กรอบงานของ Balanced Scorecard 
การจัดท้าตารางกรอบการประเมิน Scorecard นั น จะด้าเนินการโดยคณะผู้บริหารองค์กร 

ซึ่งการด้าเนินการจะต้องเป็นไปโดยใช้มติเอกฉันท์ จะต้องยึดกรอบงานของ balanced scorecard 
แปลงมาจากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กร (an organization’s vision and strategy) 
ก้าหนดเป็นวัตถุประสงค์และการวัดจะสะท้อนให้เห็นภาพการปฏิบัติงานขององค์กรประกอบด้ว ย 
4 มุมมอง (perspectives) ได้แก่ การเงิน (financial) ลูกค้า (customer) กระบวนการภายใน (internal 
business process) และการเรียนรู้และการพัฒนา (learning and growth) ซึ่งแต่ละมุมมองจะต้อง
ก้าหนดตัวชี วัดมีองค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ (objectives) และการวัด(measures) เป้าหมาย 
(target) และกลยุทธ์ริ เริ่มและองค์ประกอบทั งสี่มุมมองเหล่านี จัดเป็นกรอบงานของ balanced 
scorecard มีความเป็นเหตุเป็นผลและมีความสมดุลกัน น้าเสนอดังภาพประกอบข้างล่างนี    
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ภาพ 2  กรอบโครงสร้างตามหลักการ Balanced Scorecard (BSC) 
ที่มา: (Kapland Norton, 1996, p. 100) 
 

จากภาพ 2 จะเห็นได้ว่า การประเมินผลการด้าเนินงานในองค์กรตามหลักการ balanced 
scorecard ของ แคปแลน และนอร์ตัน มีความสมดุลซึ่งกันและกันในการก้าหนดมุมมองในการวัดเป็น 
4 มุมมอง ทุกมุมมองจะต้องเริ ่มต้นจากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรมุมมอง ด้าน
การเงินจะมีความสัมพันธ์และมีความสมดุล (balance) กับมุมมองด้านลูกค้าและกระบวนการภายใน 
มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนาจะมีความสัมพันธ์และมีความสมดุลกับมุมมองด้านลูกค้า มุมมอง
ด้านกระบวนการภายใน และในแต่ละมุมมองจะต้องก้าหนดตารางกรอบการประเมิน ( scorecard) 
มีองค์ประกอบใช้เป็นดัชนีชี วัดความส้าเร็จ (key performance indicator: KPI) ประกอบด้วย 4 รายการ 
ได้แก่ วัตถุประสงค์ การวัด เป้าหมาย และกลยุทธ์ริเริ่ม ซึ่งในแต่ละรายการ จะต้องมีคว ามสัมพันธ์กัน
สอดคล้องกันเป็นเหตุเป็นผลกัน และมีความสมดุลซึ่งกันและกัน ซึ่งมีความหมายโดยสรุป ดังนี  

1) วัตถุประสงค์ (objectives) คือ สิ่งที่องค์กรมุ่งหวังหรือต้องการที่จะบรรลุในด้านต่างๆ 
ซึ่งวัตถุประสงค์แต่ละมุมมองจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กร 

2) การวัด (measures) คือ รายละเอียดที่ก้าหนดไว้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวัดว่า
องค์กร บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 

3) เป้าหมาย (target) คือ เป้าหมายหรือตัวเลขที่องค์กรต้องการจะบรรลุการวัดแต่ละตัว 
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4) กลยุทธ์ริเริ่ม (initiatives) คือ แผนงานโครงการหรือกิจกรรมเบื องต้นที่ต้องการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

จากการศึกษา และวิเคราะห์แนวคิดตามหลักการ Balanced Scorecard ของ แคปแลน และ
นอร์ตัน สรุปได้ว่า การน้าหลักการ Balanced Scorecard ไปใช้ในองค์กรนั นคณะผู้บริหารองค์กรทุกคน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน และจะต้องด้าเนินการสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
มีภาพงานและมีเจตคติที่ดีต่อ Balanced Scorecard และด้าเนินการจัดท้า ตามล้าดับขั นตอนโดยสรุป 
ดังนี  

1) ก้าหนดคณะผู้ด้าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร 
2) คณะผู้ด้าเนินการประเมินวิเคราะห์วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การด้าเนินงานขององค์กร 
3) ก้าหนดกรอบการประเมินว่าจะใช้มุมมองสี่มุมมอง ได้แก่ การเงิน ลูกค้ากระบวนการ 

ภายใน และการเรียนรู้และการพัฒนา 
4) น้ามุมมองที่ก้าหนดมาจัดเรียงตามล้าดับความส้าคัญ โดยพิจารณาความสัมพันธ์

ในด้านของเหตุและผล (cause and effect) ของแต่ละมุมมอง 
5) ก้าหนดวัตถุประสงค์ภายใต้แต่ละมุมมอง ทั งสี่มุมมองที่เรียงล้าดับไว้ รวมทั งจัดเรียง 

วัตถุประสงค์แต่ละมุมมองตามล้าดับความส้าคัญก่อนหลัง รวมทั งจัดเรียงเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในเชิงเหตุ
และผลซึ่งกันและกันระหว่างมุมมองด้านการเงินกับลูกค้า และกระบวนการภายใน มุมมองด้านลูกค้า
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับการเรียนรู้และการพัฒนารวมทั งมุมมองด้านกระบวนการ ภายใน
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กับมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา และให้เกิดความสมดุล (balance) 
กับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 

6) ก้าหนดการวัดเป้าหมายและกลยุทธ์ริเริ่มของแต่ละวัตถุประสงค์ในแต่ละมุมมอง
ให้ครบถ้วน โดยก้าหนดตารางกรอบการประเมิน (scorecard) ในแต่ละมุมมอง 

7) คณะผู้ท้าหน้าที่ประเมินใช้ตารางกรอบการประเมินเป็นแนวทางในการประเมินผล
การด้าเนินงานขององค์กร 

2.1.3 ความหมายและขอบข่ายของ balanced scorecard 
ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย (2541, หน้า 37) ได้ให้ความหมาย ของ Balanced Scorecard ไว้ว่า คือ 

เครื่องมือในการวัดผลการด้าเนินกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นชุดของเครื่องวัดที่ท้าให้ผู้บริหารระดับสูง 
สามารถเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจน และรวดเร็วโดยมีการวัดผลทางการเงินที่เป็นผลของ
การกระท้าที่เกิดขึ นในองค์กร และการวัดผลการปฏิบัติการซึ่งเป็นการประเมินผลงานที่จะเกิดขึ นในอนาคต 
ทั งที่เกี่ยวกับความพอใจของลูกค้า กระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กรตลอดจน การปรับปรุงและ
นวัตกรรมขององค์กร 

กฤษณา สุวรรณภักดี  (2544, หน้า 29) ให้ความหมายของ balanced scorecard ไว้ว่า 
balanced scorecard คือ เครื่องมือและกระบวนการที่ใช้ส้าหรับวัดประสิทธิผลในการด้าเนินกลยุทธ์
ขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนในองค์กรได้มุ่งเน้นประเด็นที่มีทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์โดยรวม
ขององค์กร balanced scorecard จะมุ่งเน้นทั งตัววัดที่เป็นข้อมูลทางด้านการเงินและตัววัดอื่น  
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ที่นอกเหนือจากข้อมูลทางด้านการเงิน โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องจัดขึ นโดยพนักงานทั งหมดขององค์กร 
ซึ่งพนักงานในระดับปฏิบัติการจ้าเป็นต้องมีความเข้าใจข้อมูลทางด้านการเงิน เพ่ือจะน้าไปสู่ การตัดสินใจ
และการปฏิบัติการ ส่วนผู้บริหารระดับสูงต้องเข้าใจถึงปัจจัยที่เป็นมาของข้อมูลเหล่านั น 

ณัฐพันธ์ เขจรนันท์ (2544, หน้า 85) ให้ความหมายของ Balanced Scorecard ว่าเป็น
เครื่องมือทางการบริหารที่เชื่อมโยงการวัดผลกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งมีการวัดและประเมิน 
องค์กร 4 ด้าน ได้แก่ ผลการด้าเนินงานด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการบริหารภายใน และ
ด้านการเรียนรู้และการเติบโต 

ณัฐพล ชวลิตชีวิน และคณะ (2545, หน้า 156) ให้ความหมายของ Balanced Scorecard ไว้ว่า 
คือ เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม เพ่ือช่วยให้การน้าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ สัมฤทธิผลโดยอาศัย
การวัด เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานในหลายมุมมอง และใช้ได้ทั งทางด้านเป็นเครื่องมือในการประเมินผล
เพ่ือการควบคุม และการน้าไปใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการผลัก ดันกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วีระเดช เชื อนาม (2547, หน้า 10) ให้ความหมายของ balanced scorecard ไว้ว่า คือ
เครื่องมือที่ช่วยให้ผู ้บริหารก้าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และแนวทางไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
ของเป้าหมาย ตลอดจน ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมกลยุทธ์กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยให้
ความส้าคัญในการวัดผลงานทั งทางด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน แต่เป้าหมาย ของ balanced 
scorecard มีมากกว่าการวัดและการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเงินและด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเงิน
เป็นกระบวนการวิเคราะห์พันธกิจและกลยุทธ์ไปสู่การก้าหนดวัตถุประสงค์และการวัดผล balanced 
scorecard เป็นมากกว่าเทคนิคหรือกระบวนการวัดแต่เป็นระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ในระยะยาว 
เป็นเครื่องมือช่วยน้าทางให้ผู้บริหารไปสู่ความส้าเร็จหรือการแข่งขัน การวัดผลงานที่ชัดเจน ซึ่งท้าให้ 
มีการวัดยุทธศาสตร์และการบริหารเป็นไปอย่างมีระบบ 

พสุ เดชะรินทร์ (2546, หน้า 1-2) กล่าวว่า balanced scorecard คือ เครื่องมือในการประเมินผล 
และได้พัฒนาจนกลายเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรทั งหมด (enterprise-wide management 
system) ที่ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารองค์กรโดยอาศัยการวัดหรือการประเมิน
เป็นหลัก 

อัจฉรา จันทร์ฉาย (2547, หน้า 140) ให้ความหมายของ Balanced Scorecard ว่าเป็นกลุ่ม 
(set) ของการวัด (measure) ที ่สะท้อนภาพที ่ส้าคัญในการด้าเนินงานด้านธุรกิจให้กับผู ้บริหาร
เพ่ือที่จะประเมินผลการท้างานและตัดสินใจด้าเนินงานบนพื นฐานของข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร 

ดนัย เทียนพุฒ (2548, หน้า 18) ได้กล่าวถึง ความหมายของ balanced scorecard ว่าหมายถึง 
การแปลงวิสัยทัศน์ ภารกิจไปสู่กลยุทธ์และมีการวัดผลส้าเร็จด้วยตัวบ่งชี ทั งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 
Kaplan & Norton (1992) ได้ให้ความหมายของ Balanced Scorecard ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารก้าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ แนวทางไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย ตลอดจนติดตาม 
ตรวจสอบ ควบคุม กลยุทธ์กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ balanced scorecard ให้ความส้าคัญ
ในการวัดผลงานทั งทางด้านการเงิน และด้านที่ไม่ใช่การเงิน แต่เป้าหมายของ BSC มีมากกว่าการวัดผล
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และการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเงินและด้านอื่นๆ ที่ ไม่ใช่การเงิน  balanced scorecard 
เป็นกระบวนการวิเคราะห์พันธกิจ และกลยุทธ์ไปสู่การก้าหนดวัตถุประสงค์และการวัดผล 

พสุ เดชะรินทร์ (2544, หน้า 116) ได้ให้ความหมาย Balanced Scorecard ไว้เป็นการแปล
วิสัยทัศน์ภารกิจ และกลยุทธ์องค์กรไปสู่การวัดผลส้าเร็จที่ก้าหนดกรอบส้าหรับการวัดกลยุทธ์และระบบ
การจัดการ โดยในการวัดผลส้าเร็จขององค์กรจะมี 2 มิติ ทั งวัตถุประสงค์ด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน
ที่สมดุลคัน 

เนตร์พัณณา ยาวิราช (2553, หน้า 368) ได้ให้ความหมายของ balanced scorecard ไว้เป็น
การใช้เครื่องมือในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ขององค์กรกับการประเมินซึ่งมีการประเมิน 4 ด้านด้วยกัน คือ 
ด้านลูกค้า ด้านการเงิน ด้านกระบวนการบริหารภายใน และด้านการเติบโต  balanced scorecard 
เป็นระบบหรือกระบวนการในการบริหารชนิดหนึ่งที่อาศัยการก้าหนดตัวชี วัด KPIS (key performance 
indicators) เป็นกลไกส้าคัญในการชี วัดผลการด้าเนินงานว่าผลการด้าเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร
เป็นอย่างไร ในการควบคุมและประเมินผลประกอบด้วยการก้าหนดสิ่งที่จะวัดว่าจะวัดตรงจุดใด ขึ นอยู่ กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินแล้วน้ามาก้าหนดตัวชี วัด (performance indicators) เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการชี วัดสิ่งที่ต้องการประเมิน 

ฮ๊อกเคอร์ท (Hockerts. 2000, p. 18) กล่าวว่า Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยง
กับกลยุทธ์ขององค์กรกับการประเมินซึ่งจะมีการประเมิน 4 ด้านอย่างสมดุล ในด้านด้าเนินงาน ด้านการเงิน 
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการบริหารภายใน การเรียนรู้ และการด้าเนินการ 

แคปแลน และนอรตัน (Kaplan & Norton, 2000, p. 4) กล่าวว่า balanced scorecard 
เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยในการน้ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (strategic implementation) 
โดยอาศัยการวัดหรือการประเมิน (measurement ) ที่จะช่วยท้าให้องค์กรเกิดความสอดคล้อง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความส้าคัญต่อความส้าเร็จขององค์กร (alignment and 
focused) 

การจัดท้า Balanced Scorecard จ้าเป็นต้องอาศัยปัจจัยแห่งความส้าเร็จและดัชนีชี วัดประกอบ
ในการจัดท้าด้วย ปัจจัยแห่งความส้าเร็จและดัชนีชี วัดดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่จะท้าให้ทราบว่ามุมมอง
แต่ละด้านนั นมีปัจจัยใดที่องค์กรให้ความส้าคัญในการประเมินผลการด้าเนินงาน โดยแนวคิดมุมมอง  
4 มุมมอง ดังนี  (พสุ เดชะรินทร์, 2548, หน้า 56) 

1) มุมมองด้านการเงิน (financial perspective) เน้นเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว 
ปัจจัยแห่งความส้าเร็จและดัชนีชี วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเพิ่มขึ นของรายได้ การปรับปรุงให้ดีขึ น
ด้านผลผลิต การลดลงของต้นทุน การใช้งานจากสินทรัพย์ เป็นต้น 

2) มุมมองด้านลูกค้า (customer perspective) เป็นมุมมองที่สะท้อนการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่ท้าให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด ปัจจัยแห่งความส้าเร็จและดัชนีชี วัดที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส่วนแบ่งการตลาดที่เพ่ิมขึ น การรักษาลูกค้าเดิม การเพ่ิมลูกค้าใหม่ การเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ 
การบริการที่รวดเร็ว หรือการมีชื่อเสียงของกิจการที่ดี เป็นต้น 
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3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (internal operations perspective) โดยต้องศึกษา
กระบวนการการด้าเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ปัจจัยแห่งความส้าเร็จและดัชนีชี วัดที่เกี่ยวข้อง
เน้นที่คุณภาพของกระบวนการ ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งมอบงานให้ลูกค้า การร่วมมือระหว่างพนักงาน
ในองค์กร ได้แก่ การด้าเนินงานที่รวดเร็ว กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ กระบวนการจัดส่งที่รวดเร็ว
ตรงเวลา หรือกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

4) มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (learning and growth perspective) องค์กร
จ้าเป็นต้องเพิ่มความสามารถของพนักงานในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และบริการที่ดี ขึ นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า และพัฒนาระบบภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ น จึงควรให้ความส้าคัญ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่พนักงาน เพ่ือเพ่ิมความสามารถและ
ประสิทธิภาพการท้างานของพนักงาน ปัจจัยแห่งความส้าเร็จและดัชนีชี วัดที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนา
ทักษะของพนักงาน การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ การเปิดโอกาสที่ดีให้พนักงานที่มีความสามารถ การมี
ระบบการท้างานที่ดี เป็นต้น การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งส้าคัญในการพัฒนา
องค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เซงเก (Senge, P. M, 1990) ได้เสนอแนวคิดของการสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องมีลักษณะ 5 ประการ คือ มีการเรียนรู้ของคนในองค์กร (personal mastery) 
มีความพร้อมด้านจิตส้านึกของคนในองค์กร (mental model) มีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร 
(shared vision) มีการเรียนรู้เป็นกลุ่มคณะ (team learning) และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
(systems thinking) 

โดยสรุป Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือวัดผลการด้าเนินกลยุทธ์ในการประเมินผล
เพื่อการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และสามารถน้าไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการผลักดันกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารองค์กรที่เชื่อมโยงการวัดผลกับ
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ดังมีการวัดผลและประเมินองค์กร 4 ด้าน ได้แก่ ผลการด้าเนินการด้านการเงิน 
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการบริหารภายใน ด้านการเรียนรู้และเติบโต 

2.1.4 แนวการจัดท า Balanced Scorecard ตามกรอบงาน (framework) 4 มุมมอง 
การจัดท้า Balanced Scorecard ตามกรอบงาน (framework) ทั งสี่มุมมอง มีรายละเอียด

โดยสรุป ดังนี  (Kaplan & Norton, 1996, pp. 23-146) 
1) มุมมองด้านการเงิน (the financial perspective) เป็นมุมมองที่องค์กรใช้งบประมาณ

เพ่ือการบริหารจัดการให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายขององค์กร ประกอบด้วย กระบวนการที่ใช้ควบคุม
การใช้เงิน ซึ่งผู้บริหารองค์กรจะต้องใช้เงินในการบริหารงานต่างๆ ที่จ้าเป็นภายใต้การจัดล้าดับความส้าคัญ 
โดยใช้ข้อมูลพื นฐานให้เหมาะสมกับเวลาด้วยความถูกต้องการจัดท้าบาลานซ์สกอร์การ์ด มุมมอง
ด้านการเงินนั น การก้าหนดวัตถุประสงค์ด้านการเงินจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับกลยุทธ์ และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และการวัดในมุมมองด้านอ่ืนๆ อีก 3 มุมมองด้วยการวัดที่เลือกใช้จะต้องสัมพันธ์สอดคล้อง
เป็นเหตุเป็นผลกับเพ่ือการปรับปรุง การปฏิบัติงานด้านการเงินด้วยตาราง กรอบการประเมิน (scorecard) 
ของมุมมองต้านการเงินจะต้องก้าหนดรายละเอียดของวัตถุประสงค์ และการวัด ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่ก้าหนด
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สิ่งที่จะต้องประเมิน ได้แก่ ก้าไรที่เพ่ิมขึ น การปรับปรุงราคา และสินค้า การเพ่ิมประโยชน์ในการใช้สอย
และการลดความเสี่ยง เป็นต้น และก้าหนดให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกันไปทั ง 4 มุมมอง  

การก้าหนดวัตถุประสงค์มุมมองต้านการเงินขององค์กร สามารถก้าหนดแตกต่างกันไป 
ตามวงจรของธุรกิจ ประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ การพัฒนาหรือการเจริญเติบโต (growth) การยั่งยืน 
(sustain) และการอุดมสมบูรณ์ (harvest) ซึ่งในแต่ละระยะ ประกอบด้วยหัวข้อที่ก้าหนดไว้ซึ่งใช้ประเมิน 
3 ประการ คือ ผลก้าไร การลดราคา/การปรับปรุงผลผลิต และประโยชน์ขอการใช้สอย และกลยุทธ์
ของการลงทุน สรุปไค้ว่า คณะผู้ประเมินในองค์กร ด้าเนินตามกรอบการประเมินมุมมองด้านการเงิน
ขององค์กรด้านธุรกิจ โดยก้าหนดวัตถุประสงค์ (objectives) ไว้เพ่ือรายได้ที่เพ่ิมขึ น ก็ก้าหนดสิ่งที่ใช้ในการวัด 
(measures) คือ รายได้ท่ีเพ่ิมขึ น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป้าหมาย (target) รายได้ที่เพ่ิมขึ นคิดเป็น
ร้อยละ และกลยุทธ์ริเริ่ม (initiatives) ก้าหนดวิธีการที่จะท้าให้องค์กรมีรายได้เพ่ิมขึ นตามเป้าหมายร้อยละ
ที่ก้าหนดไว้ 

2) มุมมองด้านลูกค้า (customer perspective) มุมมองด้านลูกค้า เป็นมุมมองที่เกิดจาก
การด้าเนินการภายในมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา รวมทั งด้านการเงินแล้ว ส่งผลต่อพฤติกรรม
ลูกค้า ประกอบด้วยความพึงพอใจของลูกค้าในการด้าเนินงานขององค์กร นั่นคือ ผู้บริหารองค์กรจะต้อง
ด้าเนินการให้ได้ผลผลิตที่เป็นที่พอใจของลูกค้าในการก้าหนดมุมมองด้านนี  ผู้รับผิดชอบในการประเมิน
ขององค์กรจะต้องก้าหนดลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาดให้มีความชัดเจนสมบูรณ์ และก้าหนดการวัด
การปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ สิ่งที่ก้าหนดในการวัดจะต้องเกี่ยวข้องกับความส้าคัญของผลลัพธ์
ของการด้าเนินการ หลักส้าคัญของการวัดจะต้องตามเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจของลูกค้า (customer 
satisfaction) ก ารรั กษ าลู กค้ า เก่ า  (customer retention) จ้ าน วน ลู กค้ า ให ม่  (new customer 
acquisition) ประโยชน์ทีลู่กค้าได้รับ (customer profitability) และส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น  

โดยสรุป คณะผู้ประเมินในองค์กรใช้หลักการบาลานซ์สกอร์การ์ดจะด้าเนินตามกรอบ
การประเมินมุมมองลูกค้าขององค์กรด้านธุรกิจ โดยสามารถก้าหนดวัตถุประสงค์ได้หลายประเด็น คือ 
ความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาลูกค้าเก่า ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับและส่วนแบ่งของตลาดแล้วแต่จะก้าหนด
โดยใช้มติเอกฉันท์ ซึ่งถ้าก้าหนดวัตถุประสงค์ (objectives) ไว้เพื่อการรักษาลูกค้าเก่า ก็ก้าหนดสื่อ
ที่ใช้ในการวัด (measures) คือ จ้านวนลูกค้าท่ีหายไปเป้าหมาย (target) ร้อยละของจ้านวนลูกค้าที่หายไป 
และกลยุทธ์ริเริ่ม (initiatives) ก้าหนดวิธีการที่จะท้าให้องค์กร มีวิธีการทราบข้อมูลลูกค้าอย่างรวดเร็ว และ
เป็นปัจจุบัน 

3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน  ( internal-business-perspective) มุมมอง
ด้านกระบวนการภายในเป็นมุมมองที่องค์กรก้าหนดทั งกระบวนการด้าเนินงานภาวะปกติ และกระบวนการ
ที่ เป็นวิธีการใหม่ๆ เพ่ือให้การด้าเนินงานขององค์กรบรรลุผลส้าเร็จตามจุดมุ่ งหมายขอ งองค์กร 
ประกอบด้วย วิธีการที่ดีซึ่งผู้บริหารองค์กรใช้ในการท้าให้องค์กรเจริญก้าวหน้าหรือมีผลงานเป็นไปตาม
ความต้องการของลูกค้า ได้แก่ กระบวนการพัฒนางานโดยตรง ซึ่งหมายถึง กระบวนการงานซึ่งเป็นหน้าที่ 
ที่องค์กรต้องปฏิบัติในภาวะปกติและกระบวนการสนับสนุนการพัฒนางาน หมายถึง กระบวนการที่ก้าหนดขึ น
นอกเหนือจากงานปกติเพ่ือให้งานมีความก้าวหน้าการก้าหนดมุมมองด้านกระบวนการภายในผู้รับผิดชอบ
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ในการประเมินผลในองค์กรจะต้องก้าหนดกระบวนการภายในองค์กรให้ชัดเจน ซึ่งกระบวนการนั นจะต้อง
เป็นกระบวนการที่ดีจะท้าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในมุมมองด้านอื่นๆ ซึ่งการวัดมุมมองด้านนี  ประเด็นแรก
จะเป็นการก้าหนดเกี่ยวกับการควบคุมก้ากับ (monitor) และการปรับปรุงกระบวนการด้าเนินการ
ในองค์กรประเด็นที่สองจะเกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมในกระบวนการด้าเนินการภายในองค์กร  
ซึ่งในวงการธุรกิจนั นกระบวนการธุรกิจก้าหนด เป้าหมายด้านกระบวนการที่ใช้นวัตกรรมประกอบด้วย
รูปแบบของสินค้าและการพัฒนาสินค้า และด้านกระบวนการปฏิบัติงานประกอบด้วยการผลิตการตลาด 
และการบริการหลังการขาย  

โดยสรุป คณะผู้ประเมินในองค์กรใช้หลักการ Balanced Scorecard จะด้าเนินการ
ก้าหนดกรอบการประเมินมุมมองด้านกระบวนการภายในขององค์กรด้านธุรกิจโดยสามารถก้าหนด 
วัตถุประสงค์ได้หลายประเด็น คือ การผลิต การตลาด และการบริการหลังการขาย แล้วแต่จะก้าหนด 
โดยใช้มติเอกฉันท์ ซึ่งถ้าก้าหนดวัตถุประสงค์ (objectives) ไว้เพ่ือการผลิตที่มีคุณภาพ ก็ก้าหนดสิ่งที่ใช้
ในการวัด (measures) คือ อัตราของเสียจากการผลิตเป้าหมาย (target) ร้อยละของจ้านวนของเสีย
จากการผลิต และกลยุทธ์ริเริ่ม (initiatives) ก้าหนดวิธีการที่จะท้าให้องค์กรมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ 

4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (learning and growth perspective) มุมมอง
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา เป็นมุมมองที่องค์กรก้าหนดกระบวนการด้าเนินงาน  เพื่อให้พนักงาน
เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจุดหมายขององค์กรประกอบด้วย
การที่พนักงานได้รับการฝึกอบรม และหรือการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน 
โดยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั งมาตรการให้ค้าปรึกษาแนะน้าการปฏิบัติงานแก่พนักงาน และ
การติดต่อประสานงาน สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้เครื่องมือ
ทางด้านเทคโนโลยีมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา นับเป็นมุมมองที่ 4 และมุมมองสุดท้าย
ของ balanced scorecard เป็นการพัฒนาวัตถุประสงค์ (objectives) และการวัด (measures) ที่จะท้าให้
เกิดการเรียนรู้ในองค์กรและพัฒนา ซึ่งวัตถุประสงค์ของมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา เป็นโครงสร้าง
พื นฐานที่จะส่งผลให้วัตถุประสงค์ของมุมมองด้านอื่นๆ อีก 3 ด้าน เกิดผลส้าเร็จ ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อน
ให้เกิดผลลัพธ์ (outcomes) ที่ดีเยี่ยมการก้าหนด balanced scorecard ตามมุมมองด้านนี  นั น เป็นการก้าหนด
โครงสร้างพื นฐานในลักษณะของการลงทุนขององค์กร เพ่ือท้าให้องค์กรเกิดการเรียนรู้และพัฒนา สามารถ
ด้าเนินการตามมุมมองด้านอ่ืนๆ ได้ดี ซึ่งการก้าหนดวัตถุประสงค์และการวัดผลการด้าเนินงานในมุมมองนี  
มีการวัดประกอบด้วย คือ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน (employee capabilities) ความสามารถของ
ระบบสารสนเทศ (information system capabilities) การจูงใจ (motivation) การให้อ้านาจ (empowerment) 
และการจัดระเบียบ (alignment) ในองคก์ร  

โดยสรุป คณะผู้ประเมินในองค์กรใช้หลักการบาลานซ์สกอร์การ์ดจะด้าเนินการตามกรอบ
การประเมินมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนาขององค์กรด้านธุรกิจโดยสามารถก้าหนดวัตถุประสงค์ได้
หลายประเด็น คือ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ความสามารถของระบบสารสนเทศ การจูงใจ การให้
อ้านาจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และการจัดระเบียบ และคณะผู้ประเมิน สามารถจะก้าหนดว่า
จะใช้ประเด็นใดบ้างโดยใช้มติ เอกฉันท์ซึ่ งถ้าก้าหนดวัตถุประสงค์ (objectives) เพื ่อการพ ัฒนา
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ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานก็ก้าหนดสิ่งที่ใช้ในการวัด (measures) คือ จ้านวนวันในการอบรม
ของผู้ปฏิบัติงานต่อคน เป้าหมาย (target) จ้านวนวันของผู้ปฏิบัติงาน ได้รับการอบรมหรือพัฒนา
ความสามารถ และกลยุทธ์ริเริ่ม (initiatives) ก้าหนดวิธีการที่จะท้าให้องค์กรมีวิธีการด้าเนินการพักอบรม 
เพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

2.1.5 เหตุผล และความจ าเป็นของ Balanced Scorecard 
Silk, S. (1998, p. 42) กล่าวว่า Balanced Scorecard เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีผู้นิยมน้าไปใช้

เป็นจ้านวนมาก 
Coolper & Smoot (1990, p. 123) กล่าวว่าการน้า Balanced Scorecard มาใช้ในธุรกิจนั น 

สามารถประสบผลส้าเร็จ มีประสิทธิภาพ เพราะมีการประชุมเพื่อระดมความคิดซึ่งสิ่งนั นมีผลก้าไร เพ่ิมขึ น 
Chang & Morgan (2000, p. 27) กล่าวว่า การวัดผลการด้าเนินงานทั่วๆ ไปนั นกิจการจะใช้

เครื่องมือทางการเงินเป็นมาตรการส้าคัญในการวัดผล โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ ผู้บริหาร
จะพบว่า การใช้เครื่องมือเหล่านั นมีขีดจ้ากัดหรืออาจจะสื่อสัญญาณผิดๆ เพราะไม่สามารถสะท้อนภาพ
ในอนาคตของกิจการได้ จากข้อจ้ากัดของเครื่องมือดังกล่าว จึงมีเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ นมาเพ่ือวัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ balanced scorecard ซึ่งเป็นชุดของเครื่องวัดที่ท้าให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถ
เห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจน และรวดเร็ว โดยมีการวัดผลทางการเงินที่เป็นผลของการกระท้า
ที่เกิดขึ นในองค์กร และการวัดผลการปฏิบัติการซึ่งเป็นการประเมินผลงานในอนาคต ทั งที่เกี่ยวกับ
ความพอใจของลูกค้ากระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กรตลอดจนการปรับปรุงและนวัตกรรมของกิจการ 

Malina & Selto (2001, p. 8) กล่าวว่า balanced scorecard ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือ ที่ช่วยให้
องค์กรพัฒนาแต่ช่วยให้ระบบการจัดการมั่นคง เช่น ระบบการวางแผนกลยุทธ์ การสื่อสาร ระบบ ควบคุม 
ฉะนั น จึงมีผู้นิยมใช้ balanced scorecard เพราะมันคือระบบการจัดการที่ดีที่สุดสรุปเหตุผล และ
ความจ้าเป็นข้างต้นได้ว่า balanced scorecard ใช้เป็นเครื่องมือการบริหารเพ่ือให้องค์กรรอดพ้นจาก
มรสุมทางเศรษฐกิจและเจริญเติบโต อีกทั งยังเป็นเครื่องมือในการน้ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยสามารถ
ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการน้ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่ผู้บริหารเผชิญอยู่ได้ ในการช่วยท้าให้องค์กรมุ่งเน้น
และให้ความส้าคัญกับกลยุทธ์มากขึ น อีกทั งยังช่วยให้ระบบการจัดการเกิดความมั่นคง ซึ่งเป็นระบบ
การจัดการที่ดีท่ีสุด เช่น ระบบการวางแผนกลยุทธ์ การสื่อสาร ระบบควบคุม 

วีระเดช เชื อนาม (2547, หน้า 8) กล่าวว่า balanced scorecard เป็นทางเลือกใหม่ส้าหรับ
ผู้บริหารยุคใหม่ที่พร้อมจะน้าผลิตภัณฑ์ความคิดใหม่นี ไปใช้เป็นเครื่องมือการบริหาร เพ่ือให้องค์กรรอดพ้น
จากมรสุมทางเศรษฐกิจ และเจริญเติบโต balanced scorecard มีความจ้าเป็นอย่างเด่นชัดเมื่อประเทศ
ประสบวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 หลายหน่วยงานจึงหันมาให้ความสนใจในเครื่องมือนี  

พสุ เดชะรินทร์ (2546, หน้า 25) กล่าวว่า ในปัจจุบันพบว่าจุดอ่อนที่ส้าคัญของผู้บริหาร
ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การวางแผนหรือการจัดท้ากลยุทธ์ แต่อยู่ที่ความสามารถในการน้ากลยุทธ์ที่ได้ก้าหนด 
ขึ นไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากปัญหาในการน้ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ขององค์กรต่างๆ ประจวบกับการพัฒนาแนวคิดด้าน Balanced Scorecard ที่องค์กรธุรกิจได้น้าแนวคิดนี 
ไปใช้มากขึ น พบว่า นอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือในการประเมินผลองค์กรแล้วยังสามารถน้าไปใช้เป็น
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เครื่องมือในการน้ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่ผู้บริหาร
เผชิญอยู่ได ้

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 กลุ่มนโยบายและแผน (2546 , หน้า 7) กล่าวว่า
ปัจจุบัน มีองค์กรต่างๆ ได้น้าหลักการของ Balanced Scorecard ไปใช้กันอย่างแพร่หลายทั งในองค์กร
ธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐเพราะไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบในการประเมินผลองค์กรเท่านั น แต่ได้กลายเป็น
เครื่องมือในการน้ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือในการบริหารที่ช่วยท้าให้องค์กรมุ่งเน้น
และให้ความส้าคัญกับกลยุทธ์มากขึ น 

2.1.6 องค์ประกอบของ Balanced Scorecard 
ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนต์ชัย (2541, หน้า 38) กล่าวถึง ส่วนประกอบของ balanced scorecard ว่าเป็น

การประเมินผลการด้าเนินกลยุทธ์ขององค์กรนั น ผู้บริหารต้องค้านึงถึงปัจจัยหรือแง่มุมในการพิจารณา 
4 ด้านหลักๆ ที่มีผลต่อการแข่งขันในอนาคต กล่าวคือ 1) ความพอใจของลูกค้า 2) การปฏิบัติการภายใน
องค์กร 3) การเรียนรู้และนวัตกรรมขององค์กร 4) เครื่องมือทางการเงิน  

อ้านาจ ศีลวัตร (2546, หน้า 4) กล่าวว่า Balanced Scorecard ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
คือ 1) ด้านการเงิน เป็นการตอบค้าถามว่าถ้าองค์กรเราประสบความส้าเร็จด้านการเงิน ผลการด้าเนินงาน
ทางการเงินควรเป็นอย่างไรในสายตาของผู้ถือหุ้น 2) ด้านกระบวนการบริหารภายในเป็นการตอบค้าถามว่า 
เพื่อตอบสนองความพอใจของผู้ถือหุ้นและลูกค้า องค์กร เราควรมีกระบวนการที่เป็นเลิ ศอย่างไรบ้าง 
3) ด้านลูกค้า เป็นการตอบค้าถามเพ่ือให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ เราควรตอบสนองประชาชนอย่างไร 
4) ด้านการเรียนรู้และการเติบโตเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์และท้าอย่างไร ในการรักษาความสามารถ
ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 

วีระเดช เชื อนาม (2547, หน้า 11) กล่าวว่า ส่วนประกอบของ balanced scorecard มีมุมมอง 
4 ด้าน คือ ด้านการเงินลูกค้ากระบวนการภายในและการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 

วิเชียร เลิศโภคานนท์ (2546, หน้า 157) กล่าวว่า การบริหารองค์กรในด้านต่างๆ ที่จะน้าไปสู่
ผลส้าเร็จในการด้าเนินงานโดยให้ครอบคลุม ไปถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียกับองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย มุมมอง
ด้านต่างๆ ดังนี  1) เพื่อความส้าเร็จทางด้านการเงิน (องค์กรควรจะค้านึงถึง ผู้ถือหุ้นอย่างไร) 
2) เพ่ือความส้าเร็จตามวิสัยทัศน์ (องค์กรควรจะค้านึงถึงลูกค้าอย่างไร) 3) เพ่ือความถึงพอใจของผู้ถือหุ้น
และลูกค้า (องค์กรควรจะปรับปรุงกระบวนการภายในกิจการให้ดีขึ นอย่างไร) 4) เพื่อความส้าเร็จ 
ตามวิสัยทัศน์ (องค์กรควรจะทุ่มเทสนับสนุนกับการเรียนรู้ และพัฒนาความเจริญเติบโตอย่างไร) 

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 กลุ่มนโยบายและแผน (2546, หน้า 7) กล่าวว่า 
องค์ประกอบของ balanced scorecard ประกอบด้วยมุมมอง 4 มุมมอง ได้แก่ 1) มุมมองด้านการเงิน 
(financial perspective) 2) มุมมองด้านลูกค้า (customer perspective) 3) มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน (internal process perspective) 4) มุมมองด้านการเรียนรู้ และการพัฒนา (learning growth 
perspective) 
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ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มนโยบายและแผน (2546, หน้า 18) 
กล่าวว่าองค์ประกอบของ Balanced Scorecard มี 4 ด้าน คือ 1) มุมมองด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก 
2) มุมมองด้านองค์ประกอบภายในองค์กร 3) มุมมองด้านนวัตกรรม 4) มุมมองด้านการเงิน 

แคปแลน และนอร์ตัน (Kaplan & Norton, 1996, p. 7) แบ่งองค์ประกอบเป็น 4 มุมมอง 
(perspectives) 4 มุมมอง ได้แก่ 1) มุมมองด้านการเงิน (financial perspective) 2) มุมมองด้านลูกค้า 
(customer perspective) 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (internal process perspective) 4) มุมมอง
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (learning and growth perspective)  

จอห์น เอส โอคแลนด์ (John S. Oakland, 1999, p. 18) ได้แบ่งองค์ประกอบเป็นมุมมอง
ด้านการจัดการศึกษาเป็น 4 ด้าน คือ 1) มุมมองด้านนักเรียน (student) 2) มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน (internal process) 3) มุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต learning and growth) 
4) มุมมองด้านงบประมาณ และทรัพยากร (budget and resource) 

โดยสรุป องค์ประกอบของ Balanced Scorecard แบ่งออกเป็น 4 มุมมอง คือ 1) มุมมอง
ด้านลูกค้า (นักเรียน) 2) มุมมองด้านกระบวนการภายใน 3) มุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 
4) มุมมองด้านงบประมาณและทรัพยากร 

2.1.7 ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเริ่มท า Balance Scorecard 
การน้า Balance Scorecard ไปไข้ในการประเมินผลในองค์กรนั น ผู้บริหารควรค้านึงถึงความพร้อม

ในเรื่องดงัต่อไปนี  (ณัฐวุฒิ รัตนอรุณ, 2552, หน้า 3) 
1) strategy มีกลยุทธ์ในการด้าเนินการแล้วหรือไม่ 
2) need มีการระบุถึงทิศทางขององค์กรว่าต้องการจะไปในทิศทางใด 
3) scope ขอบเขตในองค์กร โดยแต่ละองค์กรมีขนาดไม่เท่ากัน องค์กรขนาดใหญ่ การท้า 

Balance Scorecard ก็จะยากขึ น 
4) resource ทรัพยากรพร้อมหรือไม่ (man, money, machine and material) 
5) data มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 
6) support of participant การท้า Balance Scorecard ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

ทุกคนในองค์กร 
7) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง (top management) 

2.1.8 ขั้นตอนในการจัดท า Balanced Scorecard 
แนวทางในการด้าเนินการเพ่ือน้า Balanced Scorecard ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร มีดังนี  

(ณัฐวุฒิ รัตนอรุณ, 2552, หน้า 4) 
ขั นตอนที่ 1 ขั นการวิเคราะห์องค์กร (organization analysis) เพ่ือให้รู้สภาพแวดล้อมของ

องค์กร ซึ่งอาจใช้เทคนิคที่เรียกว่า SWOT analysis ก็ได้ คือ การวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค เพ่ือเป็นข้อมูลในการก้าหนดทิศทางองค์กรต่อไป 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

21 
 

ขั นตอนที่ 2 ขั นการพัฒนาวิสัยทัศน์ (vision) ผู้น้าหรือผู้บริหารองค์กรมีส่วนให้วิสัยทัศน์ของ
องค์กรสามารถน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งวิสัยทัศน์ขององค์กรมีความสัมพันธ์ กับความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้บริหาร 

ขั นตอนที่ 3 ขั นการก้าหนดมุมมอง (perspective) การก้าหนดมุมมองการประเมินผล องค์กร 
และการสร้างตัวชี วัดความส้าเร็จขององค์กรมีความส้าคัญ และอาจจะแตกต่างกันไปตาม ลักษณะของ
กิจการ อย่างเช่น การก้าหนดมุมมองแต่ละด้านที่ได้จากการประชุมระดมสมองได้ร่วมกัน วิเคราะห์
หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 

ขั นตอนที่ 4 ขั นการก้าหนดกลยุทธ์ (strategy) และวัตถุประสงค์ (objective) ในมุมมองต่างๆ 
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์องค์การโดยมีมุมมองหลักต่างๆ ของ Balanced Scorecard ดังกล่าว คือ มุมมอง
ด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้ และการพัฒนา 

ขั นตอนที่ 5 ขั นการจัดท้าแผนกลยุทธ์ (strategy plan) การทดสอบความเป็นไปได้ระหว่าง
กลยุทธ์กับวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการรวมกรอบการท้างานของ Balanced Scorecard 
ทั ง 4 มุมมองเพ่ืออธิบายกลยุทธ์อย่างมีเหตุมีผล 

ขั นตอนที่  6 ขั นการก้าหนดตัวชี วัด KPIS (key performance indicators) และเป้าหมาย 
(target) การวัดผลของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมขององค์กรที่ท้าว่ามีเกณฑ์อย่างไรจึงจะถือว่าประสบ
ผลส้าเร็จ 

ขั นตอนที่ 7 ขั นการจัดท้าแผนปฏิบัติงาน (action plan) น้า KPIS ที่ได้จัดท้าไว้มาประมวลผล
ความรู้ความเข้าใจทั งหมดมาจัดท้ากรอบหรือแม่บทในการด้าเนินธุรกิจขององค์กร ก็คือที่เรียกกันว่า 
แผนขององค์กร 

สรุปได้ว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ การประเมินเชิงกลยุทธ์ หรือประเมิน
เชิงสมดุลย์ Balanced Scorecard (BSC) คือ ความสัมฤทธิ์ผลเป็นหลัก โดยใช้ระบบการประเมินผลงาน
ที่อาศัยตัวชี วัดเป็นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินนี  จะน้ามาใช้ในการตอบ
ค้าถามถึงความคุ้มค่าในการท้างาน ความเป็นมาของ Balanced Scorecard (BSC) ดังนั นในระบบการ
บริหารจัดการการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ คือ การบริหารที่เน้นการประหยัดทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ 
เช่น ประหยัดในแง่ของการผลิตหรือการให้บริการที่จะช่วยให้ต้นทุนต่้าสุดนอกจากการประหยัดแล้ว 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ งานยังต้องค้านึ งถึงหลักประสิทธิภาพ (efficiency) และหลักประสิทธิผล 
(effectiveness) ด้วย และที่ส้าคัญ คือ จะต้องบริหารจัดการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ (results) ไม่ใช่บรรลุผล
แบบครึ่งๆ กลางๆ ผู้วิจัยจึงน้าหลักการ Balanced Scorecard (BSC) มาเป็นกรอบแนวคิดซึ่งก้าหนดให้
เป็นตัวแปรอิสระในการวิจัยครั งนี  
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 
 

ในการศึกษาผู้ศึกษาได้ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
โดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ผู้ศึกษาได้เลือกศึกษาเรื่อง ความหมายของการบริการ 
ความส้าคัญของการบริการ แนวคิดเก่ียวกับการบริการ และเกณฑ์การเลือกใช้บริการดังนี  

2.2.1 ความหมายของการบริการ 
สแตนตัน ดับเบิ ลยู  เจ (Stanton, W.J, 1981, p. 41) ได้ให้ความหมายของการบริการว่า 

หมายถึง กิจกรรมหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการท้าให้เกิดความพึงพอใจ 
ด้วยลักษณะเฉพาะของตัวเอง ซึ่ งไม่สามารถจับต้องได้และไม่จ้าเป็นต้องรวมอยู่กับการขายสินค้า
หรือบริการใดๆ 

คอตเลอร์ ปีเตอร์ (Kotler, Peter, 1988, p. 477) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรม
หรอืปฏิบัติการใดๆ ที่กลุ่มบุคคลหนึ่งสามารถน้าเสนอให้อีกกลุ่มหนึ่งซึง่ไมส่ามารถจับต้องได้และไม่ได้ส่งผล
ของความเป็นเจ้าของสิ่งใด ทั งนี การกระท้าดังกล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่กับสินค้าที่มีตัวตนได้ 

กอนรูส ครีสเตียน (Gronroos, Christian, 1990, p. 27) ให้ค้าจ้ากัดความการบริการว่า 
หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือกิจกรรมหลายอย่างที่มีลักษณะไม่มากก็น้อยจับต้องไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไป
ไม่จ้าเป็นต้องทุกกรณี เกิดขึ นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงานบริการ หรือลูกค้ากับบริษัท
ผลิตสินค้า หรือลูกค้า กับระบบของการให้บริการที่ได้จัดได้เพ่ือช่วยผ่อนคลายปัญหาของลูกค้า  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2537, หน้า 142) ได้ให้ความหมายว่า การบริการ (service) 
เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่สนองความต้องการแก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น โรงเรียน 
โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หน้า 18) กล่าวถึง การบริการว่า หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการ 
ส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน มองธุรกิจให้กับผู้รับบริการ โดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั นจะต้องตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการจนน้าไปสู่ความพึงพอใจ 

วาทินี ไส้ง้อ (2549, หน้า 5) การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของทั งผู้ให้และผู้รับบริการ ทั งนี ก ารจัดบริการให้มีประสิทธิภาพ 
จ้าเป็นต้องค้านึงถึงคุณภาพของทรัพยากรต้องเลือกสรรแล้วว่าสอดคล้องกับความต้องการ ของผู้รับบริการ
และมีคุณภาพดี 

สมิต สัชฌุกร (2550 , หน้า 14) การบริการ หมายถึง การปฏิบัติงานที่กระท้าหรือติดต่อ 
และเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั งด้วยความพยายามใดๆ 
ก็ตามในการท้าให้คนต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้รับความช่วยเหลือ 

ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550, หน้า 218) การบริการ หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์ หรือความพอใจ 
ซึ่งได้เสนอเพ่ือขาย หรือกิจกรรมที่จัดขึ นรวมกับรายการสินค้า โดยทั่วไปแล้ว บริการไม่ต้องเกี่ยวข้องกับ
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สินค้าเท่านั น แต่บริการจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความต้องการใช้วิธีการอบรม ผู้บริโภค
ให้รู้จักวิธีใช้ เป็นต้น 

พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2548, หน้า 25) ให้ความหมายการบริการว่า เป็นการกระท้าหน้าที่
ด้านใดด้านหนึ่งที่กลุ่มบุคคลหนึ่งได้น้าเอาไปเสนอขายแก่บุคคลอื่นโดยทั่วไป ที่มี ลักษณะเป็นสิ่งที่
ไม่สามารถจับต้องได้แต่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการได้ การบบริการเป็นสิ่งจ้าเป็น
หรือไม่จ้าเป็นที่จะต้องเกี่ยวโยงถึงการขายสินค้าหรือการขายบริการนั นๆ ก็ได้ แต่การให้บริการอาจจะใช้
หรือไม่ใช้สินค้าเป็นองค์ประกอบในการขายก็ได้และหากมีการใช้ตัวสินค้านั นเป็นส่วนประกอบก็จะไม่มี
การโอนกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้านั นไปให้ผู้ใช้บริการดังกล่าว  

รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2551, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า หมายถึง กิจกรรม 
กระบวนการหรือการด้าเนินการใดๆ ที่บุคคลหนึ่งหรือหน่วยงานหนึ่งได้อ้านวยความสะดวก ช่วยเหลือ 
และ/หรือตอบสนองความจ้าเป็นและความต้องการให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ได้รับความพึงพอใจ 

นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ (2553, หน้า 174) ได้กล่าวถึง ลักษณะเฉพาะบางประการของการบริการ 
ได้แก่ 

1) จับต้องไม่ได้ (intangibility) บริการเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ประโยชน์ที่ได้รับจากการซื อ
ไม่ใช่สินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่จับต้องมองเห็นได้ชัดเจน แต่อาจหมายถึง  ประสบการณ์ โดยรวมที่ได้รับ 
ซึ่งท้าให้การทดลองใช้และการควบคุมมาตรฐานเป็นไปได้ยาก ภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ (image) จึงมี
ความส้าคัญ และต้องใช้ทัศนคติความรู้สึก (เช่น พอใจประทับใจ) ในการประเมินคุณภาพและความส้าเร็จเสมอ 
นอกจากนั น ผู้ชื อบริการยังไม่สามารถแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในบริการที่ได้รับอย่างสมบูรณ์
ตลอดไป ซึ่งต่างจากการได้รับสินค้าที่จับต้องได้ ไว้ในครอบครองและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน
เท่าท่ีต้องการ 

2) แยกจากกันไม่ได้ (inseparability) กิจกรรมการบริการมีลักษณะเป็นกระบวนการ
ที่ต่อเนื่องกันไม่สามารถแยกออกเป็นส่วนๆ เหมือนสินค้าทั่วไปที่แยกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นกิจกรรม
ส่วนผลิต (ในโรงงาน) ส่วนจ้าหน่าย (ในห่างร้านหรือในห้องแสดงสินค้า) และส่วนการบริโภค (ในสถานที่
ต่างๆ ที่ผู้ซื อน้าไปใช้) ผู้ให้บริการจึงแยกออกจากผู้รับบริการไม่ได้ เพราะการบริการจะเกิดขึ นได้เฉพาะ
ในเวลาที่มีผู้มาใช้บริการ จึงท้าให้การวางแผนผลิตไว้ล่วงหน้าเป็นไปได้ยาก ที่ส้าคัญคือ ผู้รับการบริการ
ยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ซึ่งสามารถเห็นกระบวนการทั งหมดได้ตลอดเวลา ณ ที่ท้าการ
และเป็นตัวแปรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมได้กิจการจึงต้องอาศัยทักษะความช้านาญและประสบการณ์
ของพนักงานในการสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการในสถานการณ์ท่ีมีการพบกันซึ่งหน้า 

3) มีความหลากหลาย (heterogeneity) บริการมีความหลากหลายอันเนื่องมาจาก
ลักษณะแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันของผู้บริการและผู้รับบริการ เช่น ในด้านทักษะความรู้ ประสบการณ์
ในอดีตที่ต่างกัน รวมถึงทัศนคติ และอารมณ์ ความรู้สึกที่มีขึ นในขณะที่มีการติดต่อใช้บริการ นอกจาก
ในความต้องการของประเภทลูกค้าที่มาใช้บริการก็มีความแตกต่างกัน การบริการส่วนมากจึงต้อง
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หลากหลาย ไม่อาจก้าหนดและควบคุมให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกประการ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการ (เฉพาะคน) ได้ 

4) หมดอายุง่าย (perishability) บริการไม่สามารถเก็บเป็นสินค้าคงคลังหรือสะสมไว้ 
รอขายในโอกาสต่อไป หรือจนกว่าถึงเวลาที่ตลาดต้องการได้ เช่น บริการห้องพักโรงแรมในแต่ละวัน 
ถ้าในวันใดห้องยังมีว่างอยู่ไม่มีผู้เช่าพักจนเวลาผ่านไปเป็นวันรุ่งขึ น ห้องว่างนั นก็เท่ากับได้สูญเสียโอกาส
ท้ารายได้ในวันนั นไป และจะกลายเป็นบริการส้าหรับบอกขายในวันใหม่ทันที ซึ่งต่างจากสินค้าทั่วไป
ที่สามารถเก็บไว้ขายรวมกับของใหม่ในวันต่อไปได้อีก 

มณฑกานติ แลนแคสเตอร์ (2548, หน้า 87) ได้อธิบายลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของการบริการ 
ดังนี  

1) ไม่สามารถจับต้องได้ (intangibility) แม้ผลิตภัณฑ์ของโรงแรมส่วนหนึ่งอาจจับต้องได้ 
แต่การบริการไม่สามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ อย่างไรก็ตามลูกค้าอาจรู้สึกได้และมีความทรงจ้าที่ดีหรอืไม่ดี
ต่อประสบการณ์ที่ได้รับเมื่อลูกค้ามาใช้บริการเขาไม่สามารถน้าการบริการนั นกลับไปด้วยได้ เช่น การซื อ
เสื อผ้าแต่จะน้าประสบการณ์และความทรงจ้ากลับไปได้ในมุมมองของลูกค้าลักษณะของการบริการ
ที่ไม่อาจจับต้องได้ ท้าให้ลูกค้าไม่สามารถทดลองได้ก่อน และไม่แน่ใจว่าจะชอบหรือพอใจในบริการที่จะซื อ
หรือไม ่ดังนั น ประสบการณ์ครั งแรกของลูกค้าจึงมีผลอย่างมากกับการซื อครั งต่อไป ในมุมมองของนักการตลาด 
เป็นการยากที่จะแสดงหรือสื่อสารลักษณะของการบริการให้ลูกค้าดูแตกต่างจ้าเป็นจะต้องหาทางสื่อสาร
ให้ลูกค้าทราบถึงบริการนั นโดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

2) ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (perishability) โรงแรมมีห้องพักในจ้านวนคงที่และจ้ากัด
ในคืนหนึ่งๆ ถ้ามาสามารถขายห้องได้ในคืนนั นรายได้ที่ควรจะได้รับของคืนนั นก็จะหมดไป ขณะเดียวกัน
ถ้ามีความต้องการซื อเกินจ้านวนห้องที่มีโรงแรมก็ต้องปฏิเสธเนื่องจากมีห้องพักจ้านวนจ้ากัด ตัวอย่าง
โรงแรมมีห้องพัก จ้านวน 400 ห้อง ถ้าในคืนหนึ่งสามารถขายได้เพียง 300 ห้อง ก็เท่ากับว่าศักยภาพ
ที่จะท้ารายได้จากจ้านวนห้อง 100 ห้องที่เหลืออยู่ของคืนนั นก็จะหมดไป ไม่สามารถน้าไปทบรวม
ในวันรุ่งขึ นได้ ในขณะเดียวกันถ้ามีความต้องการซื อห้องพักถึง 500 ห้อง ในคืนหนึ่งโรงแรมก็สามารถ
ขายได้เพียง 400 ห้องเท่านั นไม่สามารถเพ่ิมจ้านวนห้องได้ ในมุมมองของนักการตลาด การบริหารยอดขาย
ห้องพักให้ได้ในแต่ละคืนจึงมีส้าคัญมาก การขายได้น้อยห้องจะท้าให้เกิดบัญหาขาดรายได้ การขายได้มาก 
ก็จะเกิดปัญหาจ้านวนห้องไม่พอ เพราะไม่อาจเพ่ิมจ้านวนห้องพักได้ในเวลานั นโรงแรมจึงมีการวางแผน
การตลาดเพ่ือที่จะให้ขายห้องพักล่วงหน้าเป็นเวลานาน และใช้ช่องทางการจัดจ้าหน่ายที่หลากหลาย 
เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าต่างๆ การขายห้องพักให้ได้มากที่สุดล่วงหน้าจึงเป็นการลดความเสี่ยง
จากการขาดรายได ้

3) มีความหลากหลาย (heterogeneity) หมายถึง ความแตกต่างในการให้บริการ
ของพนักงาน และความแตกต่างในตัวลูกค้าและความคาดหวังของลูกค้า สินค้าบริ การถูกน้าเสนอ
โดยพนักงานซึ่งมีความแตกต่างกันนั่งทางด้านร่างกายการแสดงออกและอารมณ์ เช่นเดียวกับลูกค้าที่ มี
ความรู้ ประสบการณ์ ความต้องการและความคาดหวังที่ต่างกันในมุมมองของนักการตลาด ความหลากหลาย
ท้าให้เป็นการยากที่จะรับประกันคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ ในมุมมองของลูกค้าคุณภาพของ
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การบริการ ก็คือ คุณภาพของพนักงานที่ให้บริการนั่นเองเพ่ือแก้ไขปัญหาความหลากหลาย ได้มีผู้เชี่ยวชาญ 
คิดหาทางแก้ไข Theodore Levitt ใช้ค้าว่า industrialization of service (Lewis, 2000, p. 33) คือ 
การให้การบริการเป็นอุตสาหกรรมหรือเป็นมาตรฐาน นั่นคือ การทีธุ่รกิจพยายามวางมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(standard of performance) ตัวอย่าง บริการควรกล่าวทักทายลูกค้าทุกคนทันทีที่เข้ามาในห้องอาหาร 
หรือพนักงานรับโทรศัพท์ จะต้องรับโทรศัพท์ภายใน 2 ครั ง ที่ได้ยินเสียงเรียก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
การใหบ้ริการเป็นมาตรฐานไม่อาจท้าได้ 100% เนื่องจากมนุษย์มีความแตกต่างกันและมีลักษณะเฉพาะ 

4) การผลิตและการบริโภคต้องเกิดขึ นพร้อมกัน (simultaneity of production and 
consumption) ลักษณะเฉพาะของการขายบริการอีกอย่างหนึ่ง คือ การผลิตและการบริโภคจะต้อง
เกิดขึ นพร้อมๆ กัน ลูกค้าจะต้องมาอยู่ ณ ที่นั่นจึงจะใช้การบริการจากผู้ผลิตได้ ดังนั นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ลูกค้ากับผู้บริการจึงมีความส้าคัญมาก ด้วยเหตุนี่ในมุมมองของลูกค้า ลูกค้าจะไม่รู้เลยว่า คุณภาพที่แท้จริง
ของการบริการเป็นอย่างไรจนกว่าจะได้ประสบการณ์จริงที่นั่นและถ้าลูกค้าต้องการใช้บริการ แต่ผู้บริการ
ไม่สามารถให้บริการได้ตามต้องการก็จะท้าให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจและไม่ประทับใจ ผู้บริหารโรงแรม
จึงต้องค้านึงถึงเรื่องนี ให้มากและพยายามท้าให้ลูกค้าหรือแขกผู้มาพักเกิดความพอใจในทุกๆ ครั ง
ที่มีปฏิสัมพันธ์กัน 

2.2.2 ความส าคัญของการบริการ 
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (newly 

industrialized countries - NICs) รวมทั งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ส่งผลให้ระบบการผลิตสินค้าและบริการเกิดการขยายตัวมากขึ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม
การบริการมีแนวโน้มเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่า การบริการเข้ามามีบทบาทส้าคัญต่อผู้บริโภค
ในฐานะของผู้รับบริการ รวมทั งก่อให้เกิดผลดีในทางเศรษฐกิจต่อการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ความส้าคัญ
ของการบริการสามารถ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี  

1) ความส้าคัญต่อผู้รับบริการ ผู้บริโภคในปัจจุบันมีความต้องการใช้บริการต่างๆ 
หลากหลายมากขึ น จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด้าเนินชีวิตที่ ต้องเร่งรีบและแข่งขันตลอดเวลาท้าให้
จ้าเป็นต้องพ่ึงพาผู้อื่นช่วยเหลือจัดการเรื่องต่างๆ ให้ส้าเร็จลุล่วง สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะดังนี  

(1) ช่วยตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล การบริการนี อยู่ในรูปแบบของการจัดการ
บริการเชิงพาณิชย์เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ธุรกิจบริการในปัจจุบันจึงมีหลายประเภท ซึ่งสามารถ
ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ ผู้บริโภค
จึงจ้าเป็นต้องศึกษามาตรฐานของธุรกิจบริการแต่ละประเภท และเปรียบเทียบดูคุณภาพ การบริการ
ที่ตรงกับความต้องการให้มากท่ีสุด เพ่ือให้ได้รับบริการที่ตนเองพอใจตามอัตภาพของแต่ละบุคคล 

(2) ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เมื่อลูกห้าได้รับบริการตรงความคาดหวังก็จะเกิด 
ความรู้สึกที่ดีต่อการบริการนั น ซึ่งประสิทธิภาพของการให้บริการที่มีคุณภาพย่อมท้าให้ผู้รับบริการ  
เกิดความประทับใจ 

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

26 
 

2) ความส้าคัญต่อผู้ให้บริการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี  
(1) ความส้าคัญต่อผู้ประกอบการหรือผู้บริหารงานบริการ ผู้ประกอบการจ้าเป็นต้อง

ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นการขายสินห้าเพียงอย่างเดียวมาเป็นการให้ความสนใจกับการบริการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้ามากขึ น เพ่ือให้การด้าเนินกิจการประสบความส้าเร็จเหนือคู่แข่งอ่ืนๆ ได้
โดยเฉพาะผลก้าไรและภาพพจน์ของกิจการ กล่าวคือ 

ก. ช่วยเพิ่มผลก้าไรระยะยาวได้กับธุรกิจ 
ข. ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ 
ค. ช่วยลดการเปลี่ยนใจของลูกค้าไปจากธุรกิจ 
ง. ช่วยรักษาพนักงานได้ปฏิบัติงานกับธุรกิจ 

(2) ความส้าคัญต่อผู้ปฏิบัติงานบริการ การขยายตัวของงานบริการเกิดขึ นในธุรกิจ
ต่างๆ มากมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนั นการประกอบอาชีพ 
บริการจึงเป็นอาชีพส้าคัญในตลาดแรงงานและท้ารายได้ดี กล่าวคือ 

ก. ช่วยใหม้ีอาชีพและรายได้ 
ข. ช่วยสร้างโอกาสในการเสนอขาย 

2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 
แนวคิดของ Kotler, E.L. (2000) กล่าวว่า การให้บริการ คือ การกระท้าที่หน่วยงานแห่งหนึ่ง

หรือบุคคลคนหนึ่งน้าเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหนึ่ง หรือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้
และไม่เป็นผลให้เกิดความเป็นเจ้าของในสิ่งใด ผลิตผลของการบริการอาจเกี่ยวข้องหรืออาจไม่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตกัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่สนองตอบต่อความต้องการ
แก่ลูกค้า ทางกายภาพ และสามารถสรุปลักษณะงานบริการที่ส้าคัญได้ 4 ประการ ดังนี  

1) ไม่สามารถจับต้องได้ (intangibility) บริการไม่สามารถจับต้องได้ ดังนั น กิจการต้องหา
หลักประกันที่แสดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการ ได้แก่ 

(1) สถานที่ (place) ต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่น และความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้
บริการ 

(2) บุคคล (people) พนักงานบริการต้องแต่งตัวให้เหมาะสม บุคลิกดี พูดจาดี เพ่ือให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นว่าบริการจะดีด้วย 

(3) เครื่องมือ (equipment) อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการให้บริการต้องมีประสิทธิภาพ 
สามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและให้ลูกค้าพอใจ 

(4) วัสดุสื่อสาร (communication material) สื่อโฆษณาและเอกสารการโฆษณา
ต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของการบริการที่เสนอขายและลักษณะของลูกค้า 

(5) สัญลักษณ์ (symbols) ชื่อ หรือเครื่องหมายตราสินค้าที่ใช้ในการบริการเพ่ือให้
ผู้บริโภคเรียกได้ถูกต้อง และสื่อความหมายได้ 

(6) ราคา (price) การก้าหนดราคา ควรเหมาะสมกับระดับการให้บริการที่ชัดเจน และ
ง่ายต่อการจ้าแนกระดับบริการที่แตกต่าง 
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2) ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (inseparability) การให้บริการเป็นทั งการผลิต และ
การบริโภคในขณะเดียวกัน ผู้ขายแต่ละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถให้คนอ่ืนให้บริการแทนได้
เพราะต้องผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ท้าให้การขายบริการอยู่ในวงจ้ากัดในเรื่องของเวลา 

3) ไม่แน่นอน (variability) ลักษณะของการบริการไม่แน่นอนขึ นอยู่กับผู้ขายบริการ
จะเปน็ใคร จะให้บริการเมื่อใด ที่ไหน อย่างไร 

4) ไม่สามารถเก็บไวได้ (perishability) การบริการไม่สามารถเก็บไว้ได้เหมือนสินค้า   
อ่ืนๆ ดังนั นถ้าลักษณะความต้องการไม่แน่นอน จะท้าให้เกิดปัญหาหรือบริการไม่ทันหรือไม่มีลูกค้า 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
 
2.3.1 คุณภาพการให้บริการ (quality of service) 
ส้าหรับธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคม สิ่งส้าคัญที่จะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพ่ือดึงดูด

ลูกค้าให้มาใช้บริการได้ ก็คือ ศูนย์บริการตอบรับข้อมูลทางโทรศัพท์ (call center) เนื่องจากเป็นหน่วยงาน
ที่มีความส้าคัญส้าหรับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มีหน้าที่ในการให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือ และ
รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า โดยปัจจัยที่ส้าคัญ และจ้าเป็นอย่างยิ่งในมุมมองของลูกค้า คือ คุณภาพ
การบริการ (service quality) ซึง่เป็นสิ่งที่ท้าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากงานบริการมีความไม่แน่นอน เป็นสิ่งที่
จับต้องได้ยาก ไม่สามารถจัดเก็บไว้ได้และต้องท้าการผลิต ขณะที่ลูกค้ามาใช้บริการ นอกจากนี การที่
ผู้ให้บริการส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพ หรือมีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้านั น ยังเป็น
การสร้างความพึงพอใจ และกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื อสินค้าหรือใช้บริการซ ้าอีกด้วย ซึ่งการบ'ริการที่ดีนั น 
จะต้องท้าให้ทุกๆ องค์ประกอบมีคุณภาพที่ดีเท่าเทียมกัน และองค์ประกอบที่ส้าคัญที่สุดของการบริการ
ก็คือ “คน” นั่นเอง ค้าว่า คุณภาพการบริการ ประกอบด้วยค้า 2 ค้า คือ “คุณภาพ” และ “บริการ” ซ่ึงมี
ผู้เชี่ยวชาญให้ความหมายของแต่ละค้าไว้ ดังนี  

ค้าว่า “คุณภาพ” (quality) หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการรับรู้ของลูกค้าในการเปรียบเทียบกับ 
เกณฑ์มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งมีผู้ให้
ความหมายของค้าว่าคุณภาพไว้ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี  

เลอวิส และบลูม (Lewis & Bloom, 1983, p. 100) ได้ให้ค้านิยามของคุณภาพการให้บริการว่า
เป็นสิ่งที่ชี วัดถึงระดับการบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการว่าสอดคล้องกับ
ความต้องการของเขาได้ดี เพียงใดการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ (delivering service quality) จึงหมายถึง 
การตอบสนองต่อผู้รับบริการบนพื นฐานความคาดหวังของผู้รับ 

ดิกเค้นส์ (Dickens, 1994, p. 15) กล่าวว่า “คุณภาพ คือ คุณลักษณะของความเป็นเลิศ 
ทีป่ราศจากความบกพร่อง และสามารถตอบสนองความต้องการ หรือเกิดประโยชน์กับลูกค้า” 
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คอร์รอลล์ และเบรเวอตัน (Corrall & Brewerton, 1999, p. 37) กล่าวว่า “คุณภาพการให้บริการ 
คือ ลักษณะหรือคุณสมบัติโดยรวมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความคาดหวัง  หรือความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ ซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ” 

พิสซิมมอนส์ (Fitzsimmons, 2006, p. 129) กล่าวว่า “คุณภาพการให้บริการ คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างความคาดหวังของลูกค้าตั งแต่เริ่มแรกที่รับรู้เกี่ยวกับบริการกับการบริการที่ได้รับจริง ซึ่งคุณภาพ
บริการถูกตัดสินโดยผู้รับบริการ โดยเปรียบเทียบจากช่องว่างบริการที่คาดหวัง กับบริการที่ได้รับจริง 
ซ่ึงอาจจะเป็นผลบวกหรือผลลบก็ได้” 

คอทเลอร์ (Kotler, 1994, p. 474) กล่าวว่า “คุณภาพการให้บริการถูกประเมินโดยผู้รับบริการ
ท้าการเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างบริการที่รับรู้กับบริการที่คาดหวัง” 

ณัฐพัชร์ ค้อประดิษฐ์พงษ์ (2549, หน้า 12) กล่าวว่า “คุณภาพ คือ สิ่งใดก็ตามที่ลูกค้ารู้สึก
พึงพอใจ และพูดถึงอยู่เสมอเมื่อได้ใช้สินค้าและบริการ” 

ดนัย เทียนพุฒ (2543 , หน้า 26) กล่าวว่า “คุณภาพ คือ กระบวนการให้ได้มาซึ่ งสินค้า 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่มีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องเกิดขึ น อีกทั งยังเป็นส่วนที่สร้างคว ามพึงพอใจ
ให้เกิดขึ นกับลูกค้า” 

ค้าว่า “บริการ” (service) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ นโดยที่คนๆ หนึ่ง หรือองค์กรหนึ่ง ตอบสนอง
ความต้องการของคนอีกคนหนึ่ง เพื่อให้ได้รับความสุข ความสบาย หรือความพึงพอใจ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ
ได้อธิบายถึงความหมายของค้าว่า “บริการ” ไว้ดังตัวอย่างต่อไปนี  

คอทเลอร์ (Kotler, 2000, p. 428) กล่าวว่า “การบริการ คือ การกระท้าที่หน่วยงานหนึ่ง หรือ
บุคคลหนึ่งน้าเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหนึ่ง หรือบุคคลอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้” 

จิตตินันฑ์ นันทไพบูลย์ (2551, หน้า 13) กล่าวว่า “การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือ
การด้าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อื่น” 

ดนัย เทียนพุฒ (2543, หน้า 11, 73) กล่าวว่า “การบริการ คือ การให้ทั งรูปธรรม และนามธรรม
ในเชิงความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และด้วยอัธยาศัยเป็นพื นฐาน” และกล่าวเพ่ิมเติมไว้อีกว่า การบริการ
ในเชิงการตลาด เป็นคุณค่าเสริมของตัวสินค้า เป็นคุณค่าส้าคัญของสินค้า และเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญ
กว่าตัวสินค้าซึง่ค้าว่า “บริการ” (service) ประกอบด้วยตัวอักษรที่สื่อความหมาย ดังนี  

S = service mind คือ คัดคนที่มีจิตใจอยากจะให้บริการ 
E = exceed customer expectation คือ เข้าให้ถึงความคาดหวังของลูกค้าด้วยบริการ

ที่เหนือกว่า 
R = reprocess คือ การปรับกระบวนการให้รวดเร็ว สั น และดีกว่าเดิมอยู่ตลอดเวลา 
V = vision คือ วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการด้าเนินธุรกิจ 
I = information technology คือ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองลูกค้า 
C = cycle time คือ บริการที่ชนะด้วยเวลา 
E = empowerment คือ ทีมงานที่มีอ้านาจในการสั่งการตนเอง 
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วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542, หน้า 6) กล่าวว่า “การบริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม หรือ
การกระท้าที่บุคคลหนึ่งท้าให้ หรือส่งมอบต่อให้อีกบุคคลหนึ่ง โดยมีเป้าหมาย และมีความตั งใจในการส่งมอบ
บริการนั น” 

สมชาติ กิจยรรยง (2545, หน้า 11) กล่าวว่า “การบริการ คือ การช่วยเหลือ หรืออนุเคราะห์ 
หรือให้ความสะดวก รวมถึงกิจกรรมที่ท้าเพ่ือผู้อ่ืน ตามหน้าที่การงาน หรือเพ่ือประโยชน์ หรือความพอใจ
ซ่ึงได้เสนอเพ่ือขาย หรือกิจกรรมที่จัดขึ นรวมกับการขายสินค้า” 

สมิต สัชฌุกร (2550, หน้า 11, 119-121) กล่าวว่า การบริการ คือ การปฏิบัติงานที่กระท้า หรือ
ติดต่อและเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่า งๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ ง ทั งด้วย
ความพยายามใดๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการท้าให้คนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือ 
ซ่ึงงานบริการมีลักษณะเฉพาะ คือ 

1) ได้รับความพอใจหรือไม่พอใจ ก็จะเกิดความรู้สึกทันที 
2) ผลของการบริการเกิดขึ นได้ตลอดเวลา และแปรผลได้รวดเร็ว 
3) ผลของการบริการเชื่อมโยงไปถึงคน และหน่วยงาน 
4) ผิดพลาดแล้วชดเชยด้วยสิ่งอ่ืน ก็เพียงแค่บรรเทาความไม่พอใจ 
5) สร้างทัศนคติต่อบุคคล หน่วยงานและองค์กรได้อย่างมาก 
6) สร้างจินตภาพ หรือภาพลักษณ์ให้หน่วยงาน และองค์การเป็นเวลานาน 
7) หากเกิดความบกพร่องจะเห็นได้ชัด 
8) ต้องการคนเป็นส่วนส้าคัญในการสร้างบริการที่ดี 
9) คนเป็นตัวแปรที่ส้าคัญในการสร้าง และท้าลายงานบริการ 

สุมนา อยู่โพธิ์ (2544, หน้า 7-8) กล่าวว่า “การบริการมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์
ทั่วไป คือ จับต้องไม่ได้แยกออกจากกันไม่ได้ แตกต่างกัน และเป็นความต้องการที่สูญเสียได้ง่าย และ
ขึ นลงมากตามฤดูกาล 

อรุณทิพย์ วรชีวัน (2545, หน้า 11) กล่าวเพ่ิมเติมว่า “การบริการมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง 
ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของในรูปธรรม และไม่จ้าเป็นต้องรวมอยู่กับสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ทั่งยังเกิดจากความเอื ออาทร มีน ้าใจไมตรีเปี่ยมด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื อกูล
ให้ความสะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค” 

ดังนั นค้าว่า “คุณภาพการให้บริการ” จึงมีความหมายถึง การตัดสินจากข้อเปรียบเทียบระหว่าง
สิ่งที่ลูกค้า หรือผู้รับบริการคาดหวังกับสิ่งที่ได้รับว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจหรือไม่ ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง “คุณภาพการให้บริการ” ที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก 
ก็คือ แนวคิดของซีส์ทามล์ (Zeithaml) และคณะได้ศึกษาคุณภาพการบริการ โดยการวิจัยทางการตลาด 
และสร้างรูปแบบของคุณภาพการบริการ (service quality model) โดยมิติที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
การบริการนั น วัดจากการรับรู้ต่อบริการของผู้รับบริการว่าเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่เพียงใด โดยมิติ
ที่ผู้รับบริการใช้ประเมินคุณภาพในการบริการประกอบไปด้วย (รัชยา ลูลวานิชไชยนนท์, 2535, หน้า 14-15) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

30 
 

1) สิ่งที่จับต้องได้ (tangibles) หมายถึง ลักษณะสิ่งอ้านวยความสะดวกทางกายภาพ 
อุปกรณ์เครื่องมือ บุคลากร และวัสดุในการติดต่อสื่อสาร 

2) ความเชื่อถือได้ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการตามที่สัญญาไว้ 
และมีความน่าเชื่อถือ 

3) การตอบสนอง (responsiveness) หมายถึง ความยินดีที่จะช่วยเหลือผู้รับบริการ และ
พร้อมที่จะให้บริการได้ในทันที 

4) สมรรถนะของผู้ให้บริการ (competence) หมายถึง การมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะในการบริการที่ให้ และสามารถแสดงออกมาให้ผู้รับบริการประจักษ์ได้ 

5) ความมีอัธยาศัยไมตรี (courtesy) หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยนให้เกียรติมีน ้าใจ และ
เป็นมิตรต่อผู้รับบริการ 

6) ความน่าเชื่อถือ (credibility) หมายถึง ความน่าไว้วางใจ และเชื่อถือได้ ซึ่งเกิดจาก
ความชื่อสัตย์และความจริงใจของผู้ให้บริการ 

7) ความมั่นคงปลอดภัย (security) หมายถึง ความรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน ชื่อเสียง โดยปราศจากความรู้สึกเสี่ยงอันตราย และข้อสงสัยต่างๆ รวมทั งการรักษา ความลับ
ของผู้รับบริการ 

8) การเข้าถึงบริการ (access) หมายถึง การที่ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย 
และได้รับความสะดวกจากการมารับบริการ 

9) การติดต่อสื่อสาร (communication) หมายถึง การให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้รับบริการ 
ใช้การสื่อสารด้วยภาษาท่ีผู้รับบริการเข้าใจ และรับฟังเรื่องราวต่างๆ จากผู้รับบริการ 

10) การเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ (understanding the customer) หมายถึง การท้า
ความเข้าใจ และรู้จักผู้รับบริการ รวมทั งความต้องการของผู้รับบริการของตนเอง 

ชัชวาล ทัตศิวัช (2554, หน้า 10-11) กล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องนี ว่า เรื่องตัวแบบ และวิธี 
การประเมินคุณภาพการให้บริการ (SERVQUAL) ในระยะต่อมานั น มีการแบ่งแบบวัดออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดถึงความคาดหวังในบริการจากองค์การ หรือ หน่วยงาน 
ส่วนที่ 2 เป็นการวัดการรับรู้ภายหลังจากได้รับบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยวิธีการ

ประเมินคุณภาพการให้บริการ (SERVQUAL) สามารถแบ่งมิติได้เป็น 5 มิติหลัก ซึ่งก็ยังคงมีความสัมพันธ์
กับมิติของคุณภาพการให้บริการทั ง 10 ประการเดิม โดยเป็นการยุบรวมบางมิติ จากเดิมภายใต้ชื่อมิติใหม่
ที่ปรับปรุง ซ่ึงประกอบด้วย 5 มิติหลัก ตังนี  

มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ
ที่สามารถมองเห็น หรือจับต้องได้ หรือสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และสัญลักษณ์ รวมทั งสภาพแวดล้อมที่ท้าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่า
ได้รับการดูแล ห่วงใย และความทั งใจจากผู้ให้บริการ 
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มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการ
ให้ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการ โดยที่จะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิม
ในทุกกครั ง และทุกจดุของบริการ ท้าให้รู้สึกว่าบริการนั นมีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้ 

มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) หมายถึง ความพร้อม และความเต็มใจ
ทีจ่ะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั งมีการกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึงรวดเร็ว 

มิติที่ 4 การให้ความเชื่อม่ันต่อลูกค้า (assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้าง
ความเชื่อมั่นผู้ให้บริการต้องแสดงทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี ใช้การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และ
ให้ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีท่ีสุด 

มิติที่ 5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแล
เอาใจใส่ผู้รับบริการตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน 

นอกจากนี ก็ยังมีอีกหลายท่านที่ให้ความหมายเรื่องคุณภาพการให้บริการในแนวทาง เดียวกัน 
ได้แก่ 

จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551, หน้า 91) กล่าวว่า “คุณภาพการบริการ เป็นความรู้สึกที่ลูกค้า
ได้รับจากการบริการ ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่คาดหวังก่อนรับบริการกับสิ่งที่ได้รับ
บริการจริง หากเป็นไปตามที่คาดหวัง ก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ก็จะเกิดความรู้สึก
ไม่พอใจ แต่ถ้าได้รับการบริการเกินความคาดหวัง ก็จะเกิดความพึงพอใจสูงสุด และประทับใจในการบริการ 

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2550, หน้า 84-85) กล่าวไว้ว่า “องค์ประกอบทั ง 5 ของคุณภาพการบริการ
ประกอบไปด้วย สิ่งที่จับต้องได้ในการบริการ (tangible) ความน่าเชื่อถือ (reliability) ความรับผิดชอบ 
(responsiveness) ความแน่นอน (assurance) และความเข้าอกเข้าใจ (empathy)”  

ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ (2549, หน้า 38-39) กล่าวถึง งานศึกษาถึงมิติคุณภาพการบริการ 
โดยมีความเชื่อว่า การให้บริการลูกค้าที่ดีต้องมีกระบวนการภายในองค์กรที่ดีมาก่อน จึงมีการศึกษา เรื่อง
มิติคุณภาพท่ีลูกค้าภายในมักให้ความส้าคัญ ประกอบด้วย 

1) availability of support: ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ 
2) responsiveness of support: การตอบสนองอย่างรวดเร็วของผู้ให้บริการ 
3) timeliness of support: การให้บริการที่ตรงต่อเวลา และผลงานบรรลุ ภายในกรอบ

ระยะเวลาที่ก้าหนด 
4) completeness of support: บริการที่ล่งมอบครบถ้วนสมบูรณ์ 
5) pleasantness of support: การให้บริการอย่างมืออาชีพ และสร้างความประทับใจ  

ดนัย เทียนพุฒ (2543, หน้า 49-50) กล่าวไว้ว่า ปรัชญาคุณภาพบริการจะต้องศึกษาหรือเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ RATER ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการลูกค้า ได้แก่ 

1) reliability (ความเชื่อถือได้): การดูแล และความถูกต้อง ตลอดจนการติดต่อกลับ
ตามท่ีจดัไว้ 
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2) assurance (ความมั่นใจ ความแน่นอน): ความรู้และความสุภาพของพนักงาน รวมถึง
ความสามารถที่จะท้าให้ลูกค้าเชื่อถือ และไว้วางใจ 

3) tangibles (สิ่งที่จับต้องได้): ลักษณะ หรือรูปร่างที่ปรากฏของสิ่งอ้านวยความสะดวก 
อุปกรณ์และพนักงาน 

4) empathy (ความเอาใจใส่ เข้าอกเข้าใจ): พนักงานที่เข้าใจ และช่วยเหลือลูกค้า 
5) responsiveness (การตอบสนอง): สิ่งที่ช่วยการบริการ ความกระตือรือร้น และ

ความรับผิดชอบ 
ประภาวดี สืบสนธิ์ (2546, หน้า 102) กล่าวไว้ว่า “คุณภาพบริการ คือ ความแตกต่างระหว่าง

ความคาดหวังที่อยู่ในใจของผู้รับบริการกับการรับรู้ถึงบริการที่ได้รับ ซึ่งเป็นความรู้สึกของแต่ละคน  
สมิต สัชฌุกร (2550, หน้า 112-115) การประเมินคุณภาพบริการเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับ

งานบริการ ทั งนี ควรเลือกใช้วิธีการหรือรูปแบบให้เหมาะสม โดยต้องค้านึงถึงลูกค้าเป็นหลัก ส้าหรับ
ผู้ให้บริการควรได้รู้ด้วยว่าตนเองจะได้รับการประเมินด้วยวัตถุประสงค์ใด อยู่บนพื นฐาน หรือหลักในการประเมิน
อย่างไร ปัญหาในการประเมินมีอะไรบ้าง วิธีการประเมินมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร รวมถึงมีหัวข้อประเมิน
พิจารณาถึงอะไรบ้าง ซึ่งการก้าหนดเกณฑ์ (criteria) ในการประเมินผลการให้บริการ หัวข้อในการพิจารณา
จะต้องมีความสัมพันธ์กับลักษณะของบริการ ผลการบริการ และประสิทธิภาพของการบริการ อีกทั ง
สามารถเปรียบเทียบได้กับมาตรฐานของบริการที่ก้าหนดไว้ โดยหัวข้อการประเมินอาจเปลี่ยนแปลงได้  
ตามลักษณะของการให้บริการ ช่วงเวลา และต้องค้านึงถึงตัวแปรต่างๆ 
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 

2.4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ (satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมายดังนี  
แอปเบิลไวท์ (Applewhite, 1965, p. 6) กล่าวว่า ความพึงพอใจนั น เป็นความรู้สึกส่วนตัว

ของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความหมายรวมไปถึงความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ในที่ท้างานด้วย ได้แก่ การมีความสุขที่ได้ท้างานกับเพ่ือนร่วมงานที่เข้ากันได้ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และมี
ความพึงพอใจกับรายได้ที่รับ 

นิวคูเมอร์ (Newcumer, 1995, p. 2) กล่าวว่า ความพึงพอใจเกิดจากการตอบสนองความต้องการ 
เบญจมิน บี. วอลแมน (Wolman, Benjamin B, 1973, p. 3) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกมีความสุข เมื่อเราได้รับผลส้าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (goal) ความต้องการ (wants) หรือแรงจูงใจ 
(motivation) 

คอทเล่อร์ (Kotler, 2003, p. 40) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจของลูกค้า เป็นระดับความรู้สึก
ของบุคคลที่เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลที่ได้รับหรือประสิทธิภาพการท้างานของผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการตามที่เห็นหรือเข้าใจกับความคาดหวังของบุคคล กล่าวคือ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า  
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จะเกิดความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของบุคคล โดยความคาดหวัง
เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผู้ซื อ ส่วนผลประโยชน์จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ หรือ
การท้างานเกิดจากนักการตลาดและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  
โดยพยายามสร้างมูลค่าเพ่ิมทั งจากการผลิตหรือบริการจากการตลาด 

มาสโลว์ อับราฮัม เอ็ม (Maslow, Abraham M, 1954, pp. 35-46) กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีทั่วไป
เกี่ยวกับการจูงใจ โดยมีสมมติฐานว่ามนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิ นสุด เมื่อความต้องการใด
ได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอ่ืนก็จะเข้ามาแทนที่ความต้องการของคนเราอาจจะซ ้าซ้อนกัน 
ความต้องการอย่างหนึ่งอาจจะยังไม่ทันหมดไป ความต้องการอีกอย่างหนึ่งก็จะเกิดขึ นได้ ซึ่งความต้องการ
จะเป็นไปตามล้าดับ ดังนี  

1) ความต้องการด้านสรีระ (physiological need) เป็นความต้องการขั นมูลฐานของมนุษย์
และเป็นสิ่งจ้าเป็นที่สุดส้าหรับการด้ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
ความต้องการการพักผ่อน และความต้องการทางเพศ 

2) ความต้องการความปลอดภัย (safety need) เป็นความรู้สึกที่ต้องการความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต ทั งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ 

3) ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพ่ือน 
4) ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว 

ความเคารพนับถือ รวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ความส้าเร็จ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และเสรีภาพ 
และสถานะทางสังคม 

5) ความต้องการให้ตนประสบความส้าเร็จ (self-actualization needs) เป็นความต้องการ
สูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องท้าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส้าเร็จ 

แม็กคอมิก และดาเนล (McCormick & Daniel, 1980, p. 306) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจนั น
เป็นแรงจูงใจของมนุษย์ ที่ตั งอยู่บนความต้องการพื นฐาน (basic need) และมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด
กับผลสัมฤทธิ์สิ่งจูงใจ (incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ 

มอส (Morse, 1958, p. 19) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด 
ทั งนี เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการได้รับการตอบสนองทั งหมดหรือบางส่วน 
ความเครียดก็จะน้อยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ นและในทางกลับกันถ้าความต้องการนั นไม่ได้รับการตอบสนอง 
ความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ น 

Vroom V.H. (1964, p. 8) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วม
ในสิ่งนั น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เป็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั น และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็น
สภาพความไม่พึงพอใจนั่นเอง 

เชลลี่ เมนาร์ด ดับบริล (Shelly, Maynard W., 1975, p. 9) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ซึ่งสรุปได้ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึก
ในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ นแล้วท้าให้เกิดความสุข ความสุขนี เป็นความสุข
ที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุขสามารถท้าให้
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เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกที่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างสลับซับซ้อนและระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั งสามนี  เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ 

ราชบัณฑิตสถาน (2546, หน้า 793) ได้ให้ความหมายของค้าว่า ความพึงพอใจ ดังนี  ค้าว่า “พึง” 
เป็นค้ากริยาอื่น หมายความว่า ยอมตาม เช่น พึงใจ ค้าว่า “พอใจ” หมายถึง สมใจ ชอบใจ 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542, หน้า 111) หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน 
ขึ นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั งใจมากและได้ รับ
การตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้ทั งนี ขึ นอยู่กับสิ่งที่ตนตั งใจไว้ว่ามีมากหรือน้อย  

อุทัยพรรณ สุดใจ (2545, หน้า 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก รักชอบ ยินดี เต็มใจ หรือ
มีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการทั งด้านวัตถุ
และต้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล อันเนื่องมาจาก
สิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่ าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งเหล่านั นเป็นไป
ในทางบวกหรือทางลบ 

กชกร เบ้าสุวรรณ และคณะ (2550, หน้า 13) ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งที่ควรจะเป็นไปตาม
ความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็น
ความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้และเป็นความรู้สึก
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั งทางบวกและทางลบ แต่ก็เมื่อใดสิ่งนั นสามารถ ตอบสนองความต้องการ
หรือท้าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนั น
สร้างความรู้สึกผิดหวังก็จะท้าให้เกิดความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

สรชัย พิศาลบุตร (2550, หน้า 135) ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ หมายถึง การที่ลูกค้า 
หรือผู้ใช้บริการได้รับสิ่งที่ต้องการแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ผู้ให้บริการสามารถจัดหาบริการให้ได้ โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม 

สมยศ นาวีการ (2543, หน้า 39) ได้กล่าวถึง “ความพึงพอใจ หมายถึง ความรุนแรงของความต้องการ
ของผู้ใช้ปริการเพ่ือผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ความพึงพอใจอาจเป็นได้ทั งทางบวกและทางลบ ภายใต้
สถานการณ์การท้างาน การให้บริการ การปรับปรุงพัฒนา ก่อให้เกิดความพึงพอใจทางบวก ส่วนความขัดแย้ง 
การต้าหนิ หรอืการลงโทษแบบต่างๆ ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจทางลบ 

กุณฑล นิ่นรมย์ และคณะ (2547, หน้า 98) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง 
ความรู้สึกที่ดีของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความยินดีจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริโภคสินค้า ซึ่งคุณค่า
หรือประโยชน์ที่ได้รับนั นเท่ากับหรือสูงกว่า ระดับความคาดหวังของคนนั นๆ ในทางตรงข้ามถ้าผลจากใช้
สินค้าหรือการบริการนั นต่้ากว่าค่าความหวังบุคคลนั นย่อมเกิดความไม่พอใจ 

สุรางค์ โค้วตระกูล (2541, หน้า 9) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความรู้สึกทางบวก 
ความรู้สึกทางลบ และความสุขที่มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ น  
เมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ  
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อารี พันธ์มณี (2546, หน้า 12) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ นก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการหรือเป็นไปตามที่ตนเองต้องการ 
และความรู้สึกดังกล่าวนี จะลดลงหรือไม่เกิดขึ น ถ้าหากความต้องการหรือเป้าหมายนั นไม่รับการตอบสนอง 
ซ่ึงระดับความพึงพอใจจะแตกต่างกัน ย่อมขึ นอยู่กับองค์ประกอบของการบริการ 

ประสาท อิศรปรีดา (2547, หน้า 300) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง พลังที่เกิดจากพลังทางจิต
ที่มีผลไปสู่เป้าหมายที่ต้องการของมนุษย์ และเป็นพฤติกรรมไปสู่จุดหมายที่ตั งไว้ 

แน่งน้อย พงษ์สามารถ (2549, หน้า 259) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ท่าที
ต่อสิ่งต่างๆ 3 อย่าง คือ ปัจจัยเกี่ยวกับงานโดยตรง ลักษณะเฉพาะเจาะจงของแต่ละคน และความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มในสิ่งที่อยู่นอกหน้าที่การงาน 

พรรณี ชูทัยเจนจิต (2550, หน้า 14) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกในทางบวก ความรู้สึก
ที่ดีที่ประทับใจต่อสิ่งเร้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการ ราคา การจัดจ้าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด 

พัฒนา ศิรโชติบัณฑิต (2548, หน้า 16) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือ ระดับ
ของความคาดหวังที่ได้รับมากจากการคาดคะเนผลที่จะได้รับมาจากการได้ซื อและใช้สินค้า หรือบริการต่างๆ 
ของกิจการโดยความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดก็ต่อเมื่อคุณค่าที่ได้รับมาจากสินค้าหรือบริการมีค่าสูงกว่ า
ระดับความคาดหวังและค่าใช้จ่ายในต้นทุนที่เสียไปจากการซื อมาบริโภคในแต่ละครั ง เมื่อลูกค้าได้รับ
ความพึงพอใจลูกค้าก็จะกลับมาซื อสินค้าหรือบริการเดิมซื ออีกครั งหนึ่ง แต่ถ้าหาลูกค้าไม่ ได้รับ
ความพึงพอใจแล้วลูกค้าก็จะออกจากการไปเป็นลูกค้าของกิจการและอาจไปซื อสินค้าหรือบริการ
จากคู่แข่งขันรายอื่นในตลาด จึงท้าให้กิจการเสียลูกค้าไปอีกหนึ่ง อาจส่งผลให้ยอดขายและส่วนแบ่ง
ทางการตลาดลดต่้าลง ดังนั น ผู้บริหารการตลาดจะต้องท้าการรักษาลูกค้าเอาไว้และใช้วิธีการตลาด
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าซื ออยู่กับกิจการต่อๆ ไปในอนาคต 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2549, หน้า 19) ได้จ้ากัดความของความพึงพอใจของลูกค้าแบ่งได้เป็น 
2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

1) ความชอบ (preference) ความพึงพอใจเป็นการด้าเนินการเฉพาะและเป็นปฏิกิริยา
ตอบสนองทางอารมณ์ ซึ่งหมายความว่า ความพึงพอใจของลูกค้า คือ สัญชาตญาณการตอบสนอง
ทางอารมณ์โดยดูจากการใช้สินค้าในเงื่อนไขที่แน่นอน กล่าวคือ ลูกค้าจะเกิดความชอบก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์
นั นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ลูกค้าก้าหนดไว้ เช่น จะชอบอาหารต่อเม่ือรสชาติดี จะชอบเฟอร์นิเจอร์ชิ นนี ต่อเมื่อ
ท้าด้วยหนังแท้และเป็นสีเบจหรือจะชอบเสือผ้าเมื่อมีสีสันและรูปแบบที่ถูกใจตามรสนิยมของตน เป็นต้น 

2) ตรงกับความต้องการ (match) ความพึงพอใจ คือ การประเมินการยอมรับ โดยเปรียบเทียบ
ความคาดหวังในสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการกับสิ่งที่ลูกค้าได้รับจากการซื อและใช้สินค้าและบริการ
นั นๆ ความคาดหวังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลิตภัณฑ์ถ้าผลิตภัณฑ์นั นๆ สามารถตอบสนองตามที่ลูกค้า
ต้องการหรอืมากกว่า ก็จะเกิดความพึงพอใจ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

36 
 

จากความหมายของความพึงพอใจที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าความพึงพอใจ (satisfaction) 
หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือพอใจที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆ 
ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ ส่งผลให้มีทัศนคติทีดี่เมือ่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการของตนเอง 

2.4.2 ลักษณะของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (customer satisfaction) 
ความพึงพอใจของลูกค้าหรือตัวผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ธุรกิจส่วนใหญ่หรือธุรกิจที่ยึดแนวความคิด

มุ่งการตลาดหรือมุ่งลูกค้า (marketing concept) ควรให้ความส้าคัญ 
Mittal & Lassar (1996, p. 70) ในธุรกิจบริการ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานให้บริการ และ

ลูกค้าจะมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า การปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ เช่น พนักงานสุภาพและให้เกียรติ
ลูกค้า พนักงานแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่อบอุ่น พนักงานให้ความเป็นมิตร พนักงานให้ความเอาใจใส่ และ
ยอมให้เวลาเพ่ือท้าความรู้จักลูกค้า หรือท่าทางและท่าทีของพนักงานบริการที่แสดงต่อลูกค้า เป็นปัจจัย
ที่ท้าให้เกิดความพอใจของลูกค้าและการเป็นลูกค้าประจ้าด้วย  

ริชาร์ด (Richard, 2006, p. 21) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจของลูกค้าไว้ว่า การที่สินค้า 
หรือบริการสามารถเป็นไปตามความคาดหวังหรือเกินความคาดหมายของลูกค้าท้าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
และเม่ือนั นการซื อหรือการใช้บริการที่มากขึ น และบ่อยครั งขึ น โดยจะบอกไปยัง บุคคลใกล้ชิดต่อไป 

Kotler, Philip & Armstrong, G. (2010, p. 189) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ
ของลูกค้าว่า “เป็นระดับความรู้สึกของลูกค้าที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหว่าง ผลประโยชน์จาก
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์กับการคาดหวังของบุคคล” 

เดรก (Drake, 2007, p. 71) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า “การเพิ่มความพึงพอใจ
จะน้าไปสู่การเพิ่มยอดขายหรือการลดต้นทุนหรือทั งสองอย่าง ซึ่งจะท้าให้ก้าไรเพิ่มขึ น และลูกค้าพอใจ
ที่จะซื อสินค้าบ่อยขึ นท้าให้บริษัทได้รับก้าไรมากขึ น และซื อสินค้าและบริการอ่ืนของบริษัทจ้านวนเพิ่มขึ น” 

เดรล่า (Della, 2002, p. 14) ได้ให้ความหมายของค้าว่า ความพึงพอใจ ณ จุดรับบริการไว้ว่า 
moment of truth (MOT) คือ “ช่วงเวลา โอกาสที่ลูกค้าได้มาสัมผัสกับบริการซึ่งจะก่อให้เกิด
ความประทับใจต่อบริการนั น ซึ่งเรียกว่าจุดสัมผัสบริการ moment of truth (MOT) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 

1) positive MOT ผลทางบวก คือ ช่วงเวลาที่สัมผัสบริการแล้ว (ลูกค้า) เกิดความพึงพอใจ 
2) negative MOT ผลทางลบ คือ ช่วงเวลาที่สัมผัสบริการแล้ว (ลูกค้า) เกิดความไม่พอใจ 

ฟอร์เนล (Fornell, 2006, p. 48) ได้ศึกษาพบว่า ความพึงพอใจลูกค้า เป็นการประเมินผล
โดยรวมต่อการซื อสินค้าทั งหมด และเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในการบริโภคสินค้าหรือบริการที่ผ่านมา  

เดโบราห์ (Deborah, 2001, p. 6) ได้อธิบายถึงความพึงพอใจของลูกค้าว่า ลูกค้าจะมุ่งความสนใจ
ไปที่สินค้าหรือบริการที่ลูกค้าสามารถประเมินผลในแง่ของหน้าที่หรือสินค้าหรือบริการ และบอกถึง
ความรู้สึกที่เกิดขึ น โดยก่อนการซื อและใช้ตราสินค้าจะมีการคาดหวังผลของการใช้สินค้า ซึ่งการคาดหวังนี 
จะท้านายระดับผลการด้าเนินงานที่ลูกค้าใช้หลังใช้สินค้าลูกค้าจะเปรียบเทียบผลงานจริงกับสิ่งที่คาดหวัง 
ดังนั น ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับการกระท้าจริง การประเมินที่เป็นบวกจะมีผลเป็นพึงพอใจ 
และการประเมินที่เป็นลบจะมีผลไม่พึงพอใจ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

37 
 

เชอรี (Shelly, 2007, p. 29) ได้สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจทั่วไปไว้ว่า ความพึงพอใจ 
เป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวก
เป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ นแล้วจะท้าให้เกิดความสุขในทางกลับกันความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึก
ที่เมื่อเกิดขึ นแล้วจะไม่ท้าให้เกิดความสุข ความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกในทางลบ และความสุขมีความสัมพันธ์
อย่างสลับซับซ้อน ซึ่งความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั งสามนี  เรียกว่าระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจ
จะเกิดขึ นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ 

กัลธิมา เหลืองอร่าม และคณะ (2545, หน้า 13) ได้กล่าวถึง ความส้าคัญของความพึงพอใจ
ของลูกค้าในการใช้บริการเป้าหมายสูงสุดของความส้าเร็จในการด้าเนินงานบริการขึ นอยู่ กับกลยุทธ์
การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกท่ีดี และประทับใจในบริการที่ได้รับจนติดใจ 
และกลับมาใช้บริการเป็นประจ้าการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนผู้ปฏิบัติงานบริการจึงเป็น
เรื่องส้าคัญ เพราะความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี จะน้ามาซึ่งความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางการตลาด 
เพ่ือความก้าวหน้า และการเติบโตของธุรกิจบริการอย่างไม่หยุดยั ง และส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีคุณภาพที่ดีขึ น 
จึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจมีความส้าคัญต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

ดังนั นอาจสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้บริโภค (customer satisfaction/consumer 
satisfaction) คือ ความรู้สึกพอใจซึ่งเป็นความรู้ทางบวกหรือไม่พอใจที่เป็นความรู้สึก ทางลบของลูกค้า
หรือผู้บริโภคที่ได้จากผลการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือการรับรู้ (perception) กับสิ่งที่
คาดหวัง (expectation) ว่าจะได้รับจากการซื อผลิตภัณฑ์/บริการนั น 

2.4.3 ลักษณะของความพึงพอใจในการให้บริการ 
การให้บริการเป็นหน้าที่ส้าคัญของหน่วยงานหรือองค์การ ที่จัดให้ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน  
วีเบอร์ แมก (Weber, Max, 1966, p. 340) ได้ชี ให้เห็นว่า การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และ

เป็นประโยชน์มากที่สุด คือ การให้บริการโดยไม่ค้านึงถึงตัวบุคคล 
Oliver, R.L., (1980, pp. 460-469) ได้ให้ค้าจ้ากัดความไว้ว่า “ความพึงพอใจของผู้บริโภค 

หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกที่เกิดจากการประเมินประสบการณ์การซื อและการใช้สินค้า  และบริการ” 
ซึ่งอาจขยายความให้ชัดเจนได้ว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวก
ที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังหรือดีกว่า
ความคาดหวังของลูกค้า” ในทางตรงกันขา้ม “ความไม่พึงพอใจ หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึก
ในทางลบที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการที่ต่้ากว่าความคาดหวัง
ของลูกค้า 

Millet, J.D., (2006 , p. 22) ได้ ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ 
(satisfactory services) หรือการปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะ
ที่ส้าคัญ 5 ประการ ดังนี  

1) การให้บริการอย่างเสมอภาค (equitable services) หมายถึง การบริการที่มีความยุติธรรม 
ความเสมอภาค ไม่ว่าผู้รับบริการจะเป็นใครจะได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันหรือได้รับการปฏิบัติ
ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 
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2) การให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา (timely services) หมายถึง การให้บริการ
ตามลักษณะความจ้าเป็นรีบด่วนและความต้องการ หากไม่ตรงต่อเวลา การบริการนั นก็ถือว่าไม่มี
ประสิทธิผล ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

3) การให้บริการอย่างพอเพียง (ample services) หมายถึง ความพอเพียงในด้านสถานที่
บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ต่อการบริการการให้บริการต้องมีจ้านวนการให้บริการ และสถานที่
ให้บริการอย่างเหมาะสม 

4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous services) หมายถึง การให้บริการจนกว่า
จะแล้วเสร็จ โดยมีการเตรียมพร้อมในการบริการต่อลูกค้า มีการฝึกอบรมฝึกซ้อม 

5) การให้บริการที่มีความก้าวหน้า (progressive services) หมายถึง การให้บริการที่มี
การปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กล่าวคือ นัยหนึ่ง คือ พัฒนางานบริการด้านปริมาณ และ
คุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าเรื่อยๆ 

สิริพงศ์ พฤทธิพันธุ และคณะ (2547, หน้า 54-79) สรุปประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ไว้ว่า 
ความพึงพอใจเป็นการเปรียบเทียบความรู้สึกกับความคาดหวัง ความพึงพอใจเป็นการเปรียบเทียบ
ความรู้สึกกับสิ่งเร้า ความพึงพอใจเป็นการเปรียบเทียบความรู้สึกหรือทัศนคติกับสิ่งที่ได้รับและความพึงพอใจ
เป็นการเปรียบเทียบประสบการณ์กับการคาดหวัง  

สิริกันยา พัฒนภูทอง (2546, หน้า 9-10) กล่าวว่า เป็นการให้บริการที่ไม่ใช้อารมณ์และไม่มี
ความชอบพอใครเป็นพิเศษ ซึ่งท้าให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ ได้รับบริการทุกระดับความพึงพอใจใน
การบริการมีความส้าคัญในการด้าเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีลักษณะทั่วไปดังนี   

1) ความพึงพอใจในการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคล
ต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งบุคคลจ้าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล
ด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอ่ืนๆ และสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ้าวัน ท้าให้แต่ละบุคคลมีประสบการณ์การรับรู้ 
เรียนรู้ สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกันออกไปในสถานการณ์บริการ ก็เช่นเดียวกัน บุคคลรับรู้สิ่งต่างๆ 
เกี่ยวกับการบริการไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการ หรือคุณภาพของการบริการ ซึ่งประสบการณ์
ที่ได้รับจากการสัมผัสบริการต่างๆ หากเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ ได้รับสิ่งที่คาดหวังท้าให้
เกิดความรู้สึกที่ดี และพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 

2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง
ในสถานการณ์หนึ่ง ในสถานการณ์ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะมารับบริการก็ตามมักจะมีมาตรฐานการบริการนั น
อยู่ในใจอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นแหล่งอ้างอิงคุณค่า หรือเจตคติที่ยึดถือต่อการบริการประสบการณ์ดั งเดิม
ที่เคยใช้บริการ การบอกเล่าจากผู้อ่ืน การรับทราบการประกันข้อมูลจากที่ต่างๆ การให้ค้ามั่นสัญญา
ของผู้ให้บริการเหล่านี  เป็นปัจจัยพื นฐานที่ผู้รับบริการใช้เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับในวงจร
การให้บริการตลอดช่วงเวลาเผชิญความจริง สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับรู้ เกี่ยวกับบริการก่อนมาใช้บริการ
หรือความคาดหวังในสิ่งที่ควรจะได้รับนี  มีอิทธิพลต่อช่วงเวลา เผชิญความจริง หรือพบปะระหว่าง
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นอย่างมาก เพราะผู้รับบริการจะเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับจริงในกระบวนการ
ที่เกิดขึ นกับสิ่งที่คาดหวัง หากสิ่งที่รับเป็นไปตามที่คาดหวัง ถือว่าเป็นการยืนยันที่ถูกต้องกับความคาดหวัง
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ที่มีอยู่ ผู้รับบริการย่อมพอใจต่อบริการดังกล่าว แต่ถ้าไม่เป็นไปตาม ที่คาดหวัง อาจจะสูงกว่าหรือต่้ากว่า
นับเป็นการยืนยันที่คลาดเคลื่อนจากความหวังดังกล่าว ทั งนี ช่วงความแตกต่างที่เกิดขึ น จะขึ นให้เห็นถึง
ระดับความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจมากน้อยได้ ถ้าข้อยืนยันเบี่ยงเบนไป ในทางบวก แสดงถึง
ความพึงพอใจ ถ้าไปในทางลบแสดงถึงความไม่พึงพอใจ 

3) ความพึงพอใจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อม และสถานการณ์
ที่เกิดขึ น ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง
ไว้ของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งที่บุคคลอาจไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่ง เพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ 
แต่อีกช่วงหนึ่งหากสิ่งที่คาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้อง บุคคลสามารถเปลี่ยนความรู้สึกเดิม
ต่อสิ่งนั นได้อย่างทันทีทันใด แม้ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ตร งกันข้ามก็ตาม นอกจากนี ความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกที่สามารถแสดงออกในระดับมากน้อยได้ ขึ นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับ
จริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้เวลาเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการ
ต่างๆ 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2549, หน้า 18) ได้อธิบายเกี่ยวกับความส้าคัญของความพึงพอใจของลูกค้า
ไว้ว่า 

1) ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื อความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นส่วนส้าคัญในการตัดสินใจในการบริโภคของลูกค้า และก่อให้เกิดการซื อซึ่งที่ก่อให้เกิดยอดขาย และ
การรักษาระดับความพึงพอใจอย่างสม่้าเสมอจะมีผลต่อความส้าเร็จของบริษัท เนื่องจากผลกระทบโดยตรง
ของความภักดีของลูกค้า และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ธุรกิจ การมีความภักดีสูงจะช่วยให้ขจัดอุปสรรค
ที่เกิดขึ นในใจออกไปได้ง่าย ลูกค้าอาจจะมองข้ามความผิดพลาดเล็กน้อยบางอย่างไป ลูกค้าที่มีความพึงพอใจ
จะท้าการซื อซึ่งพูดต่อกับเพ่ือนไม่สนใจสินค้าอ่ืนๆ และไม่ซื อสินค้าอ่ืนที่เกี่ยวข้องในสายผลิตภัณฑ์ด้วย 

2) ความพึงพอใจของลูกค้าช่วยให้องค์การมีองค์ประกอบของการแข่งขันทางธุรกิจ
ที่เหนือกว่า เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่า การมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพียงอย่างเดียว 
ไม่เพียงพอและไม่สามารถช่วยให้ธุรกิจด้ารงอยู่ได้ แต่ความพึงพอใจของลูกค้าจะเป็นอาวุธในการแข่งขันที่ดี 
เนื่องจากการมีความพึงพอใจของลูกค้าสูงจะช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน
ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะความพึงพอใจของลูกค้าจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจ และมีผลกระทบในทางบวก
ต่อชื่อเสียงขององค์กรโดยตรง  

3) ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยส้าคัญในการเพ่ิมผลก้าไรของธุรกิจ ความพึงพอใจ
ของลูกค้าสามารถเพิ่มอัตราผลก้าไรให้แก่บริษัทได้ ไม่ใช่แค่เพียงสร้างให้เกิดการซื อขาย (repurchase) 
แต่โดยการใช้ความพึงพอใจของลูกค้าในระคับสูงเป็นจุดแข่งขันเปรียบเทียบ (benchmark) ถ้าธุรกิจ
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้สูงกว่า หรืออย่างน้อยเท่ากับจุดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 
จะเป็นการสร้างความภักดีของลูกค้า 

4) ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นการเปรียบเทียบ (benchmark) เพื่อเศรษฐกิจ และ
สวัสดิภาพทางสังคม ตัวจัดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเหมือนเบนช์มาร์กส้าหรับเศรษฐกิจของชาติ  
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ซึ่งจะเป็นตัวชี แนะว่าผลงานทางเศรษฐกิจด้านสวัสดิการประชาชน นโยบายสาธารณะและกลุ่มผู้บริโภค 
สร้างเป้าหมายของสวัสดิการของผู้บริโภคส้าหรับความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างไรบ้าง 
 

2.5 บริบทเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

2.5.1 ประปาประเทศไทย 
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประกาศพระบรม

ราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมสุขาภิบาลจัดการที่จะน้าน ้ามาใช้ในพระนคร ตามแบบอย่าง
ที่สมควรแก่ภูมิประเทศ การที่จะต้องท้า นั นคือ 

1) ให้ตั งท้าที่ขังน ้าที่คลองเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี อันเป็นที่พ้นเขตน ้าเค็มขึ น
ถึงทุกฤดู 

2) ให้ขุดคลองแยกจากที่ขังน ้านั น เป็นทางน ้าลงมาถึงคลองสามเสนฝั่งเหนือตามแนว 
ทางรถไฟ 

3) ตั งโรงสูบขึ น ณ ที่ต้าบลนั น สูบน ้าขึ นยังที่เกรอะกรองตามวิธี ให้น ้าสะอาดบริสุทธิ์ 
ปราศจากสิ ่งซึ ่งจะเป็นเชื  อโรค แล้วจ้าหน่ายน ้าไปในที่ต่างๆ ตามควรแก่ท้องที ่ของเขตพระนคร  
กิจการอย่างนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกตามภาษาสันสกฤตเพ่ือจะให้เป็นค้าสั นว่า “การประปา” 

จากหลักฐานทางโบราณคดี มีการกักเก็บน ้าไว้ใช้กลางใจเมือง ดังค้าจารึกในศิลาจารึกสุโขทัย
หลักที่ 1 ด้านที่ 2 ของพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช ทรงจารึกว่า “...กลางเมืองสุโขทัยนี  มีน ้าตระพังโพย 
สีใสกินดี ...ดั่งกินน ้าโขงเมื่อแล้ง รอบเมืองสุโขทัยนี ...” (ค้าว่า “ตระพังโพย” หมายถึง บ่ออัศจรรย์เข้าใจว่า
บ่อนี มีน ้าใช้ได้ ตลอดปี) นับจากนั น ในสมัยพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวง ก็ทรงโปรด
ให้มีการขุดคูคลองเป็นจ้านวนมาก เพ่ือให้เกิดการไหลเวียนของน ้า และ เป็นการอ้านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ในการใช้น ้าอุปโภคและบริโภคอีกประการหนึ่งด้วย จวบจนกระทั่งสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช มีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองลพบุรี ได้ทรงพิจารณาเรื่องน ้าบริโภคเป็นเรื่องส้าคัญอันดับแรก 
โปรดเกล้าให้มีการด้าเนินการขุดท้านบกั นน ้าในทะเลชุบศร สร้างเป็นเขื่อนเก็บน ้าฝนไว้ใช้ตลอดปี มีการวาง
ท่อดินเผาจากทะเลชุบศรไปสู่สระที่พักน ้ามีชื่อว่า สระแก้ว 2 แห่ง แล้ววางท่อขนาดใหญ่เข้าสู่ เมืองลพบุรี
แจกจ่ายไปตามสถานที่ส้าคัญๆ เช่น พระราชวังบ้านหลวงรับราชทูต วัดในพระพุทธศาสนา และโรงทาน 
ส้าหรับประชาชน เป็นต้น จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏ จึงพอสรุปได้ว่า วิวัฒนาการในการจัด 
ระบบการวางท่อจากแหล่งน ้ามาสู่เมือง เพ่ืออาณาประชาราษฎร์ได้เกิดขึ นในสมัยนี  

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2325 ในสมัยแรก การใช้น ้ายังคงอาศัยน ้าจาก
แม่น ้าล้าคลอง และน ้าฝนเป็นน ้าอุปโภคบริโภค ในสมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าให้มี
การขุดคูคลองเชื่อมโยงกับแม่น ้าเจ้าพระยาขึ นมากมายให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน 

ครั นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้มีพระราชด้าริการหาน ้า
บริโภคส้าหรับประชาชนในเขตพระนคร เพื่อให้บรรดาพสกนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่อย่าง



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

41 
 
ถูกสุขลักษณะ ปราศจากโรคภัยร้ายแรงด้วย ทรงเล็งเห็นว่าในขณะนั นประชาชนทั่วไปยังคงใช้น ้า  
ซึ่งปราศจากความสะอาดบริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้งน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยาจะมีระดับต่้า 
ท้าให้น ้าทะเลเข้ามาถึง น ้าจะมีรสกร่อยไม่เหมาะส้าหรับการบริโภค และน ้าก็มีแนวโน้มที่จะทวีความสกปรก
เพ่ิมขึ นในอนาคต เนื่องจากสภาพการขยายตัวของชุมชน และบ้านเมือง ซึ่งจะท้าให้สภาพการใช้น ้าจาก
แม่น ้าล้าคลอง เป็นบ่อเกิดของโรคระบาดได้ประกอบกับ ได้ทรงพบเห็นความเจริญก้าวหน้าในด้าน
วิทยาการต่างๆ ของการผลิตและการจ้าหน่ายน ้าจากต่างประเทศ เมื่อครั งเสด็จประพาสยุโรป ปี พ.ศ. 
2440 ในการนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมสุขาภิบาลเป็นหน่วยงานรับสนองพระราชด้าริ 

ในสมัยนั นกรุงเทพฯ มีประชากรราว 333,000 คน อยู่ทางฝั่งพระนครประมาณ 280,000 คน 
อยู่ทางฝั่งธนบุรีประมาณ 50,000 คน ต่างได้อาศัยน ้าฝนที่รองจากหลังคามาใช้ดื่มกิน แต่ส่วนใหญ่จะใช้น ้า
จากแม่น ้า และล้าคลองต่างๆ ซึ่งมีมากมาย จนได้ชื่อว่า เวนิสตะวันออก หรือใช้น ้าบ่อ น ้าจากร่องสวน 
เป็นต้น 

ย่านคนจีนที่ส้าเพ็ง มีการสูบน ้าจากแม่น ้าเจ้าพระยา โดยไม่ได้เกรอะกรองมาใช้ตามบ้านเรือน
ต่างๆ และชาวบ้านที่มีฐานะปานกลาง ก็ใช้วิธีตักน ้าขึ นมาแกว่งสารส้ม นอกจากนี  ก็มีการใช้น ้าบาดาลบ้าง 
แต่ไม่มากนัก ในฤดูแล้ง น ้าในแม่น ้าจะกร่อย และสกปรกไม่ปลอดภัย ส้าหรับอุปโภค และบริโภค บางครั ง
มีอหิวาต์ตกโรคระบาด ประชาชนล้มตายเป็นอันมาก คนส่วนใหญ่เข้าใจกันว่า มีห่าลงมากิน ดังนั น
ในตอนกลางคืน จึงไม่มีใครกล้าออกจากบ้านในตัวเมืองจะเงียบ วังเวง น่ากลัว พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั งโรงทานขึ นที่ข้างพระบรมมหาราชวัง ส้าหรับ แจก
อาหาร และน ้าสะอาดให้ประชาชนได้ดื่มกิน และโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั งกรมสุขาภิบาลขึ นเพ่ือจั ดท้า
น ้าประปาให้ประชาชนใช้ เมื่อปีพุทธศักราช 2440 

กรมสุขาภิบาลได้จ้างผู้ชา้นาญชาวฝรั่งเศส ชื่อนายเดอลาโรเตียร์ (De La Rotier) มาส้ารวจ
เพ่ือจัดหาน ้ามาใช้ในกรุงเทพฯ ซึ่งได้เสนอแนะไว้หลายอย่าง แต่นายแวนเดลไฮด์ นายช่างฝรั่งรับราชการ
อยู่กรมคลองกระทรวงเกษตราธิราชได้เสนอความเห็นแย้งอย่างแข็งขันว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะจะมาขัดขวาง
ด้วยเรื่องทดน ้า ส้าหรับการเพาะปลูก ได้มีบันทึกโต้แย้งกันไปมา เป็นเวลาถึง 2 ปี ในที่สุดเจ้าพระยาเทเวศ
รวงศ์วิวัฒน์ ผู้บัญชาการกรมสุขาภิบาลสมัยนั น ได้จัดให้นายช่างทั ง 2 จึงได้ตกลงกันว่าจะท้าท้านบ
กั นแม่น ้าที่ชัยนาท แล้วขุดคลองลงมายังสามเสน เพ่ือน้าน ้ามาใช้ แต่เพ่ือไม่ให้เสียเวลา จึงท้าการกั นแม่น ้าน้อย 
หรือคลองบางหลวงเชียงราก หรือคลองเชียงรากในปัจจุบัน อันเป็นสาขาหนึ่งของแม่น ้าเจ้าพระยากักน ้าไว้
เป็นอ่างเก็บน ้า หรือคลองขัง โดยท้าเขื่อนกั นหัวท้าย ท้าประตูให้เรือผ่านเข้า-ออก ได้ทางเชียงราก 
(ภาพประกอบ) แล้วขุดคลองจากแม่น ้าเจ้าพระยา ติดกับ วัดส้าแล (ภาพประกอบ) เหนือตัวจังหวัด
ปทุมธานี ในปัจจุบันขึ นไป 3 กิโลเมตรเศษ หรือห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 41 กิโลเมตร อันเป็นบริเวณ
ที่น ้าทะเลขึ นไปไม่ถึง ทุกฤดูกาล เข้ามาบรรจบคลองขังหรือคลองบางหลวงเชียงราก โดยที่ปากคลอง
มีประตูระบายน ้า ซึ่งจะเปิดรับน ้าเมื่อเวลาน ้าขึ น และปิดเมื่อเวลาน ้าลง โดยอาศัยการต่างระดับของน ้า
ในคลองแล้วยังขุดคลองคู่ขนานให้เรือผ่านสัญจรไปมาได้อีกคลองหนึ่งเรียกว่า คลองอ้อมไปบรรจบ
กับคลองบ้านพร้าวออกไปทางแม่น ้าเจ้าพระยาที่อยู่เหนือขึ นไป (แผนที่ประกอบ) และในระยะหลังต่ อมา 
ได้มีการขุดคลองบางสิงห์ และคลองบางหลวงหัวป่า ก็ไปเชื่อมกับเปรมประชากร และคลองระพีพัฒน์  
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รับน ้าจากแม่น ้าเจ้าพระยาที่บางประอิน เข้ามาบรรจบกับคลองขัง เมื่อมีการผลิตน ้าประปาเพิ่มขึ น  
คลองขัง หรืออ่างเก็บน ้านี  (ภาพประกอบ) ยาว 8 กิโลเมตร กว้าง 60 -100 เมตร ลึกตั งแต่ 2-6 เมตร 
กักเก็บน ้าได้ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร จะระบายน ้าไปยังสามเสน วันละ 2 แสนลูกบาศก์เมตร โดยอาศัย
การขึ นลงของน ้าในคลอง คลองขังนี  ยังอนุญาตให้ประชาชนปลูกเรือนอาศัยอยู่ได้ เพราะหากจะให้อพยพ
ออกไป จะต้องจ่ายค่าชดเชยในการรื อถอนโรงเรือนเป็นเงินไม่ต่้ากว่า 500,000 บาท ซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่มาก
ในสมัยนั น จึงใช้วิธีเจือคลอรีนลงในน ้าบริสุทธิ์แทน 

จากคลองขังได้ขุดคลองประปา จากต้าบลบางพูนเลียบทางรถไฟขนานกับคลองเปรมประชากร 
มายังโรงกรองสามเสนยาว ประมาณ 25 กิโลเมตร กว้าง 14 เมตร และวัดที่ระดับพื นน ้าได้ 13 เมตร 
ลึกประมาณ 3 เมตร ทางปลายคลองที่สามเสนมีประตูระบายน ้า เปิดลงคลองสามเสนได้เวลาน ้า
ในคลองสามเสนลดลงประตูน ้าจะเปิดให้น ้าไหลออกจากคลองประปา ไปลงคลองสามเสน และเวลาน ้า
ในคลองสามเสนขึ น จะดันประตูน ้าปิดเข้ามากันไม่ให้น ้าโสโครกไหลเข้ามาในคลองประปาได้ การนี 
น ้าในคลองประปาจะไหลอยู่เสมอไม่เกิดน ้าตาย น ้าไม่เน่าเสียน ้าจะมีคุณภาพดี และการที่น ้าไหลผ่านคลอง
ยาวถึง 25 กิโลเมตรนี  ได้มีโอกาสสัมผัสกับอากาศ และแสงแดด ท้าให้น ้าสะอาดขึ น สองข้างคลองมีคันดินกั น
ไม่ให้น ้าจากเรือกสวนไร่นา หรือจากถนนไหลลงมาในคลองประปา ในปัจจุบันได้ท้าเขื่อนกั นจากสามเสน 
เป็นแนวยาวตลอดไปจนถึงโรงกรองน ้าบางเขน นอกจากนี  ได้ท้าท่อลอดลอดใต้คลองรังสิต คลองบางเขน
ที่หน้าโรงเรียนเพชรรัตน์ และคลองเปรมประชากรที่บางซื่อ รวม 3 แห่ง และที่ต้าบลบ้านใหม่ ได้ท้าท่อ
ลอดลอดใต้คลองประปา เพ่ือให้น ้าจากคลองบ้านใหม่ไหลผ่านไปมาใช้น ้าท้านาได้อีก 1 แห่ง ได้ท้าสะพาน
ให้คน สัตว์ และยานพาหนะข้ามรวม 12 สะพาน ได้พระราชบัญญัติห้ามลงไปจับสัตว์น ้า ตกปลา อาบน ้า 
ซักล้างเสื อผ้า หรือทิ งสิ่งโสโครกลงไปในคลองโดยเด็ดขาดมีโทษปรับอย่างแรง 

ได้สร้างที่ท้าการส้าหรับเจ้าหน้าที่รักษาคลองไว้รวม 7 แห่ง คือ ที่ต้าบลส้าแล เชียงราก รังสิต 
สกัน บางเขน บางซื่อ และสามเสน เป็นอาคารทรงฝรั่งแบบโบราณชั นเดียว กะทัดรัด น่าอนุรักษ์ไว้ และ
มีนายตรวจคอยตรวจคลองตลอด 24 ชั่วโมง มีที่ท้าการใหญ่อยู่ที่เชียงราก มีโทรศัพท์ติดต่อกับที่ท้าการ
สะพานด้าโดยตรง โดยวางสายโทรศัพท์ของประปาเอง ใช้แบตเตอรี่ เป็นถ่านไฟฉายขนาดใหญ่ 
เส้นผ่าศูนย์กลางราว 3 นิ ว สูงประมาณ 8 นิ ว 3 ก้อน เป็นเครื่องป้อนกระแสไฟฟ้าให้ท้างานได้ ต่อมา
ได้ติดตั งโทรศัพท์เพ่ิมขึ น ตามที่ท้าการรักษาคลองทั ง 7 แห่ง ก้าหนดรหัสสั นยาว หมุนเรียกกันได้  เช่น 
ยาวครั งเดียว หมายถึง ประปาสะพานด้า ยาวสั น หมายถึง สามเสน สั นยาว หมายถึง เชียงราก เป็นต้น 
การขุดคลองนี แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2456 

นอกจากนี  ได้วางท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.10 เมตร จากแม่น ้าเจ้าพระยาที่ท่าน ้า
สามเสน มาตามถนนนครไชยศรี มายังถนนคันคลองประปา ข้างโรงกรองน ้าสามเสน ไว้น้าน ้าจากแม่น ้า
มาใช้เมื่อเวลาฉุกเฉิน เมื่อคลองส่งน ้าจากเชีย งรากช้ารุด หรือหยุดซ่อมแซม เช่น ซ่อมท่อไซฟอน
หรือท่อลอด และหยุดซ่อมคลองที่เชียงราก เป็นต้น จะได้มีน ้าใช้ 2 ทาง คงสูบน ้าได้เสมอ ท่อนี ฝังอยู่ใต้ดิน
มีช่องทางขึ นลง ส้าหรับตรวจตรา หรือลงไปท้าความสะอาดท้าไว้เป็นระยะๆ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ช้ารุด
เสียหาย และเลิกใช้ไปเมื่อไม่นานนี  และในโรงกรองมีอ่างขังน ้าไว้ส้าหรับล้างท่อนี ด้วย 
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การซื อที่ดิน ได้จัดการซื อที่ดินที่สร้างโรงสูบน ้าและโรงกรองน ้าต้าบลสามเสน ซื อที่ท้าถนน
เข้าโรงสูบโรงกรอง ตั งแต่ถนนสามเสนถึงคันคลองประปา เพ่ือวางท่อส่งน ้าดิบจากแม่น ้าเจ้าพระยา เข้ามา
ที่โรงกรองซื อที่ดินขุดคลองส่งน ้าจากโรงกรองน ้าสามเสนขึ นไปถึงคลองเชียงราก และซื อที่บริเวณปากคลอง
เชียงรากด้านใต้ และต้าบลเหนือบ้านกระแชง เพ่ือท้าประตูน ้ารวมเป็นที่ดินที่ซื อไป 1,097 ไร่ 3 งาน 43 
ตารางวา ราคาเฉลี่ยตารางวาละ 30 สตางค์ และมีผู้ยกให้ช่วยราชการ 33 ราย รวม 24 ไร่ 3 งาน 28 
ตารางวา มีอาทิหลวงสุนทรโกษา นางพริ ง อ้าแดงเจียก เม้ยฝอย เป็นต้น 

1) ส้าหรับการสร้างอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงกรองน ้าสามเสนมีดังนี  
โรงสูบน ้า กว้าง 9.50 เมตร ยาว 34 เมตร เป็นอาคารตึกชั นเดียว ใต้พื นมีช่อง

เป็นที่วางท่อน ้าและสายไฟ ได้ติดตั งเครื่องสูบน ้าดิบขนาด 60 แรงม้า สูบน ้าได้ วินาทีละ 320 ลิตรใช้ไฟ 
3,500 โวลท์ 50 ไซเคิล จ้านวน 2 เครื่องปกติใช้งาน 1 เครื่อง ส้ารอง 1 เครื่อง และติดตั งเครื่องสูบจ่าย
น ้าประปา ขนาด 160 แรงม้า สูบน ้าได้วินาทีละ 250 ลิตร จ้านวน 3 เครื่อง ในเวลากลางวันจะใช้งาน 2 เครื่อง 
กลางคืน 1 เครื่อง และไว้ส้ารอง 1 เครื่อง มีเครื่องท้าลมส้าหรับประกอบ การเดินเครื่องสูบน ้า 1 เครื่อง 
ขนาด 3.5 แรงม้า ใช้ไฟ 100 โวลท์ เครื่องสูบน ้าเหล่านี เป็นของห้างซูลเซอร์บราส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
และมีเครื่องวัดปริมาณน ้าหรือเวนจูรี 2 ชุด 

ส้าหรับไฟฟ้าในระยะแรกๆ ได้ติดตั งเครื่องยนต์ท้าไฟขึ นเพ่ือจะใช้เอง แต่ต่อมาได้ใช้
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าสามเสนอยู่ที่ถนนสามเสน ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2457 และ
ในสมัยสงครามโลก ครั งที่ 2 ระหว่างปีพุทธศักราช 2484 ถึง 2488 โรงไฟฟ้าสามเสนถูกระเบิดท้าลาย
เสียหายใช้การไม่ได้ จึงได้ใช้ไฟฟ้าจากโรงเบียร์บุญรอด และจากทหารเรือที่บางนา ท้าให้ผลิตน ้า ประปา
ใช้ได้ตลอดเวลา ไม่ขาดแคลนตลอดสมัยสงคราม 

การสูบจ่ายน ้าในระยะแรกๆ ปรากฏว่าสูบได้ถึง 3-4 ทุ่มแรงดันน ้า จะสูงถึง 38 เมตร 
ขึ นเก็บไว้ในถังสูงที่สะพานด้าจนเต็มก็ยังสูบได้อีกแต่ไม่มีที่เก็บจึงต้องหยุดสูบ และมาเดินต่อในตอนเช้า 
เครื่องจ่ายสารส้ม มีถังไม้บรรจุสารส้ม 3 ถัง (ภาพประกอบ) เป็นของส่งมาจากนอกตั งไว้บนชั น 3 ของโรงเกรอะ
เข้าใจว่าเป็นถังหมักองุ่น ท้าไว้ตั งแต่ปีคริสต์ศักราช 1851 เอามาท้าเป็นละลายสารส้มสามารถทนการกัดกร่อนได้
เป็นอย่างดีมีเครื่องจ่าย 1 ชุด รูปร่างเป็นกรวยมี 6 กรวย แล้วมีท่อต่อจากถังสารส้มมา มีก๊อกบังคับ
ตั งอัตราไหลได้เพ่ือจ่ายไปยังท่อน ้าดิบก่อนเข้าถังเกรอะ มีเครื่องท้าลม ส้าหรับละลายสารส้ม 1 ชุด 

ได้สร้างที่ท้าการส้าหรับเจ้าหน้าที่รักษาคลองไว้รวม 7 แห่ง คือ ที่ต้าบลส้าแล เชียงราก 
รังสิต สกัน บางเขน บางซื่อ และสามเสน เป็นอาคารทรงฝรั่งแบบโบราณชั นเดียว กะทัดรัด น่าอนุรักษ์ไว้ 
และมีนายตรวจคอยตรวจคลองตลอด 24 ชั่วโมง มีที่ท้าการใหญ่อยู่ที่เชียงราก มีโทรศัพท์ติดต่อกับ
ที่ท้าการสะพานด้าโดยตรง โดยวางสายโทรศัพท์ของประปาเอง ใช้แบตเตอรี่เป็นถ่าน ไฟฉายขนาดใหญ่
เส้นผ่าศูนย์กลางราว 3 นิ ว สูงประมาณ 8 นิ ว 3 ก้อน เป็นเครื่องป้อนกระแสไฟฟ้าให้ท้างานได้ ต่อมา
ได้ติดตั งโทรศัพท์เพ่ิมขึ นตามที่ท้าการรักษาคลอง ทั ง 7 แห่ง ก้าหนดรหัสสั นยาวหมุนเรียกกันได้ เช่น 
ยาวครั งเดียว หมายถึง ประปาสะพานด้า ยาวสั น หมายถึง สามเสน สั นยาว หมายถึง เชียงราก เป็นต้น 
การขุดคลองนี แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2456 
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นอกจากนี ได้วางท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.10 เมตร จากแม่น ้าเจ้าพระยา
ที่ท่าน ้าสามเสนมาตามถนนนครไชยศรี มายังถนนคันคลองประปา ข้างโรงกรองน ้าสามเสน ไว้น้าน ้าจาก
แม่น ้ามาใช้เมื่อเวลาฉุกเฉิน เมื่อคลองส่งน ้าจากเชียงรากช้ารุด หรือหยุดซ่อมแซม เช่นซ่อมท่อไซฟอน
หรือท่อลอด และหยุดซ่อม คลองที่เชียงราก เป็นต้น จะได้มีน ้าใช้ 2 ทาง คงสูบน ้าได้เสมอ ท่อนี ฝังอยู่ใต้ดิน
มีช่องทางขึ นลงส้าหรับตรวจตรา หรือลงไปท้าความสะอาดท้าไว้เป็นระยะๆ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ช้ารุด
เสียหาย และเลิกใช้ไปเมื่อไม่นานนี  และในโรงกรองมีอ่างขังน ้าไว้ส้าหรับล้างท่อนี ด้วย 

การซื อที่ดิน ได้จัดการซื อที่ดินที่สร้างโรงสูบน ้าและโรงกรองน ้าต้าบลสามเสน ซื อที่ท้าถนน
เข้าโรงสูบโรงกรอง ตั งแต่ถนนสามเสนถึงคันคลองประปา เพ่ือวางท่อส่งน ้าดิบจากแม่น ้าเจ้าพระยา เข้ามา
ที่โรงกรองซื อที่ดินขุดคลองส่งน ้าจากโรงกรองน ้าสามเสน ขึ นไปถึงคลองเชียงราก และซื อที่บริเวณ
ปากคลองเชียงรากด้านใต้ และต้าบลเหนือบ้านกระแชง เพ่ือท้าประตูน ้ารวมเป็นที่ดินที่ซื อไป 1,097 ไร่  
3 งาน 43 ตารางวา ราคาเฉลี่ยตารางวาละ 30 สตางค์ และมีผู้ยกให้ช่วยราชการ 33 ราย รวม 24 ไร่  
3 งาน 28 ตารางวา มีอาทิหลวงสุนทรโกษา นางพริ ง อ้าแดงเจียก เม้ยฝอย เป็นต้น 

2) ส้าหรับการสร้างอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงกรองน ้าสามเสนมีดังนี  
โรงสูบน ้า กว้าง 9.50 เมตร ยาว 34 เมตร เป็นอาคารตึกชั นเดียว ใต้พื นมีช่องเป็นที่

วางท่อน ้าและสายไฟ ได้ติดตั งเครื่องสูบน ้าดิบ ขนาด 60 แรงม้า สูบน ้าได้ วินาทีละ 320 ลิตรใช้ไฟ 3,500 
โวลท์ 50 ไซเคิล จ้านวน 2 เครื่องปกติใช้งาน 1 เครื่อง ส้ารอง 1 เครื่อง และติดตั งเครื่องสูบจ่ายน ้าประปา 
ขนาด 160 แรงม้า สูบน ้า ได้วินาทีละ 250 ลิตร จ้านวน 3 เครื่องในเวลากลางวันจะใช้งาน 2 เครื่อง 
กลางคืน 1 เครื่อง และไว้ส้ารอง 1 เครื่อง มีเครื่องท้าลมส้าหรับประกอบ การเดินเครื่องสูบน ้า 1 เครื่อง 
ขนาด 3.5 แรงม้า ใช้ไฟ 100 โวลท์ เครื่องสูบน ้าเหล่านี  เป็นของห้างซูลเซอร์บราส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
และมีเครื่องวัดปริมาณน ้าหรือเวนจูรี 2 ชุด ส้าหรับไฟฟ้าในระยะแรกๆ ได้ติดตั งเครื่องยนต์ท้าไฟขึ น
เพ่ือจะใช้เอง แต่ต่อมาได้ใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าสามเสน อยู่ที่ถนนสามเสน ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 
พุทธศักราช 2457 และในสมัยสงครามโลก ครั งที่ 2 ระหว่างปีพุทธศักราช 2484 ถึง 2488 โรง ไฟฟ้า
สามเสน ถูกระเบิดท้าลายเสียหายใช้การไม่ได้ จึงได้ใช้ไฟฟ้าจากโรงเบียร์บุญรอด และจากทหารเรือที่บางนา 
ท้าให้ผลิตน ้าประปาใช้ได้ตลอดเวลาไม่ขาดแคลน ตลอดสมัยสงคราม การสูบจ่ายน ้าในระยะแรกๆ ปรากฏว่า
สูบได้ถึง 3-4 ทุ่ม แรงดันน ้าจะสูงถึง 38 เมตร ขึ นเก็บไว้ในถังสูงที่สะพานด้าจนเต็มก็ยังสูบได้อีกแต่ไม่มี
ที่เก็บจึงต้องหยุดสูบ และมาเดินต่อในตอนเช้า เครื่องจ่ายสารส้ม มีถังไม้บรรจุสารส้ม 3 ถัง (ภาพประกอบ) 
เป็นของส่งมาจากนอกตั งไว้บนชั น 3 ของโรงเกรอะ เข้าใจว่า เป็นถังหมักองุ่น ท้าไว้ตั งแต่ปีคริสต์ศักราช 
1851 เอามาท้าเป็นละลายสารส้มสามารถทนการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดีมีเครื่องจ่าย 1 ชุด รูปร่าง
เป็นกรวยมี 6 กรวยแล้วมีท่อต่อจากถังสารส้มมา มีก๊อกบังคับตั งอัตราไหลได้ เพ่ือจ่ายไปยังท่อน ้าดิบ
ก่อนเข้าถังเกรอะ มีเครื่องท้าลม ส้าหรับละลายสารส้ม 1 ชุด สารส้มที่ใช้ในสมัยนั น เป็นสารส้มก้อนสั่งจาก
ประเทศเบลเยี่ยม บรรจุในลังไม้ฉ้าฉารูปร่างคล้ายกลอง ขนส่งมาทางเรือลากเข้ามาในคลองสามเสนมาจอด
ข้างโรงกรองน ้า บนบกมีปั้นจั่น ตั งอยู่บนรางรถไฟยกสารส้มขึ นมาใส่รถแล้ววิ่งไปเก็บไว้ในโรงเกรอะสารส้มก้อน
ที่ส่งมานี มีลักษณะเป็นก้อนใสๆ ละลายน ้าได้ดี แทบไม่ต้องใช้เครื่องกวน ในสมัยสงครามโลกครั งที่ 2 
สารส้มขาดแคลนได้ใช้สารส้มที่เก็บสต๊อคไว้บ้างและทดลองใช้ดินเปรี ยวจากสุพรรณบุรีบ้าง พอใช้ได้
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แต่เสียเวลาในการละลายมาก เพราะมีขี ดินติดอยู่ท้าให้น ้าประปาที่จ่ายไปใส่สารส้มไม่เพียงพอจึงมีสีขาวขุ่น 
ดินเปรี ยวนี มีอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดเลย แต่การขนส่งท้าได้ยากเลยไม่ได้ใช้ ภายหลังสงครามโลกครั งที่ 2  
ได้สั่งสารส้มมาจากรูมาเนีย เพราะราคาถูก และใช้สารส้มที่องค์การสหประชาชาติให้มาเป็นก้อนแข็งมาก 
หากทิ งไว้ไม่กวนจะไม่ละลาย การยกขึ นไปบนโรงเกรอะ จะมีถังไม้ตวงเป็นหนักๆ ละ 10-15 กก. ผสมคราวหนึ่ง
ก็ราวๆ 20-30 หนัก และต่อมาได้มีการสร้างโรงงานสารส้มขึ น ที่กรมวิทยาศาสตร์ จึงได้ใช้สาร ส้ม
ท้าภายในประเทศ เป็นสารส้มก้อนต้องมาละลายน ้าอีกจึงแก้ไขให้เป็นอย่างน ้าใช้มาจนปัจจุบันนี  

ถังเกรอะหรือถังตกตะกอนท้าด้วยคอนกรีตกว้าง 22 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 6.50 เมตร 
มีความจุประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตร (ภาพประกอบ) ถังนี แบ่งเป็น 4 ช่อง แต่ละช่องมีความจุประมาณ 
750 ลูกบาศก์เมตร ภายในมีแผ่นคอนกรีตกั นขวางทางน ้าไหลไว้ ให้ผ่านได้เฉพาะช่วงบน หรือล่างสลับกัน 
มีด้วยกัน 5 แผ่น ท้าไว้เพ่ือให้น ้าไหลวน ขึ น-ลง สารส้มกับน ้าคลอง จะได้ท้าปฏิกิริยากันเกิดเป็นเม็ดตะกอน
ตกลงสะสมบนพื นถัง ฉะนั นเมื่อใช้งานไปได้ประมาณ 10 วัน จะท้าการล้างสลับกัน  ครั งละ 2 ช่อง 
ถังเกรอะนี เกรอะน ้าได้ วันละ 28,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถจ่ายน ้าให้ประชาชน คนละ 50 ลิตร หรือ 2½ ปี๊บ 
ได้ถึง 5 แสน 6 หมื่นคนแต่ต่อมาในปีพุทธศักราช 2473 มีคนใช้น ้ามากขึ น จึงต้องสร้างถังเกรอะเพ่ิมขึ นอีก 
1 ถัง กว้างสูงเท่ากัน แต่ยาวกว่าเดิม 4 เมตร ผลิตน ้าเพ่ิมได้อีก 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น ้าคลอง
โดยปกติจะมีความขุ่นราว 80-100 หน่วย (part per million) ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม และ
จะสูงขึ นในฤดูฝน คือ เดือนมิถุนายน ถึงตุลาคม เป็นราวๆ 120-200 หน่วย (part per million) บางปี
ถึง 300 หน่วย เรียกว่าอาบวัว เพราะมีสีแดงขุ่นข้น เกิดจากฝนตกชะเอาดินโคลนไหลมาตามแม่น ้า
เจ้าพระยา ท้าให้ยากล้าบากแก่การตกตะกอน เจ้าหน้าที่ควบคุมโรงกรองกลัวกันมาก ต้องคอยระวังกัน
ตลอดทั งวันทั งคืน และในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม น ้าจะใสมากไม่เกิน 20 -40 หน่วย (part per 
million) เรียกว่า น ้ารากหญ้า เพราะเป็นน ้าที่ชะเอาหญ้าเน่า ตามท้องทุ่งท้องนามา จะมีสีกลิ่นและตะกอน
ละเอียด ท้าให้บ่อกรองฝืด และหมดเร็ว คือ กรองได้ไม่กี่ชั่วโมง ก็ต้องล้างน ้านี ใสจนสามารถกรองไปใช้ได้
โดยไม่ต้องเกรอะ สารส้มที่ใช้ในการท้าให้ตกตะกอนอยู่ระหว่าง 20 ถึง 80 กรัมต่อน ้า 1 ลูกบาศก์เมตร 
เฉลี่ยทั งปีจะตกอยู่ราวประมาณ 24-34 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในบางปีน ้ามีความขุ่นสูง เคยทดลอง
ใส่โซเดียมคาบอเนตลงไปช่วยตกตะกอน ปรากฏว่าได้ผลดี ระยะเวลาที่ใช้ในการตกตะกอนประมาณ 
2-4 ชั่วโมง สามารถลดความขุ่น ความกระด้าง และแบคทีเรียได้เกือบหมดแล้วต่อจากนั น จะส่งไปยัง
ถังกรองเพื่อกรองเอาตะกอนที่ยังเหลืออยู่ออกก็จะได้น ้าดื่มที่สะอาด เครื่องกรองน ้าเป็นเครื่องกรอง
อย่างสมัยใหม่ชนิดกรองเร็วเพราะในสมัยนั นแม้ในต่างประเทศก็ยังใช้แต่ชนิดกรองช้าซึ่งมีขนาดใหญ่มาก 
ถังกรองเร็วนี มีขนาดเล็กกว่าถึง 40 เท่า ใช้คนควบคุมเพียงไม่กี่คนใช้เวลาล้างก็น้อยเพียงไม่กี่นาที ถังกรองช้า
ต้องล้างเป็นวัน ถังกรองเร็วล้างเสร็จก็เปิดกรองได้ทันทีและใช้กับน ้าที่มีความขุ่นเปลี่ยนแปลงมาก
หรือน้อยได้ตลอดเวลาเครื่องกรองนี เป็นอย่างอเมริกันท้าจากโรงงานบริษัท ยีแวล ในสหรัฐอเมริกา 
มีด้วยกัน 12 ถัง เป็นถังเหล็กรูปทรงกระบอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.20 เมตร บรรจุทราย หนา  1 เมตร 
กรวดอีกเล็กน้อย ใต้ชั นกรวดมีหัวกรองน ้าท้าด้วยทองเหลืองติดอยู่ มีเครื่องควบคุมการกรองของบริษัท  
เวสตัน เพ่ือท้าให้กรองน ้าได้อย่างสม่้าเสมอ ถังกรองน ้าใช้งานอยู่ได้ระหว่าง 16-60 ชั่วโมง ก็จะท้าการล้าง
ทั งนี ขึ นกับความขุ่นของน ้าคลอง ขณะที่กรองความฝืดจะขึ นอยู่ระหว่าง 80 เซนติเมตร ถึง 3 เมตร และ
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เมื่อความฝืดถึง 3 เมตร ก็จะหยุดกรองเองโดยอัตโนมัติ การล้างบ่อกรองมีเครื่องกวนที่ปลายติดโซ่ไว้
ส้าหรับลากไปบนหน้าผิวทราย เพื่อให้ตะกอนที่จับอยู่ลอยขึ นมา จะใช้เวลากวนประมาณ 6-7 นาที แล้วใช้
น ้าล้างอีกประมาณ 10 นาที ล้างเสร็จจะกรองทิ งไปอีกประมาณ 5-30 นาที ก็จะสะอาด เปิดกรองได้ใหม่
แต่ในสมัยนี ได้เปลี่ยนเครื่องกวนเป็นเครื่องพ่นลมแล้วเพราะหาอะไหล่มาเปลี่ยนไม่ได้ เครื่องกวนนี มีมอเตอร์
ส้าหรับขับขนาด 15 แรงม้า มีสายพานโยงขึ นไป ต่อกับพูลเล่ที่เพดาน แล้วโยงลงมาหมุนเครื่องกวนในถังกรอง
สามารถเดินหน้า-ถอยหลังได้ ตัวโรงกรองกว้าง 17 เมตร ยาว 45 เมตร มีหลังคาคลุมป้องกันแดดฝน ท้าให้
อุปกรณ์ต่างๆ มีอายุการใช้งานได้นานไม่ผุกร่อน น ้าไม่ระเหยออกไป และไม่มีตะไคร่เกาะ ในปีพุทธศักราช 
2473 ได้สร้างโรงกรองคู่ กับโรงแรกอีก 1 โรง แต่ตัวถังท้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ได้ท้าด้วยเหล็ก
อย่างโรงแรก และข้างโรงกรองหลักที่ 2 มีถังสูงกักเก็บน ้าประปาไว้ เพ่ือให้คลอรีนระเหย ส้าหรับเอามาใช้
ล้างบ่อกรอง เพ่ือไม่ให้หัวกรองน ้าที่เป็นทองเหลืองถูกน ้าคลอรีนกัดช้ารุดได้ง่าย ที่ขังน ้าบริสุทธิ์หรือถังน ้าใส
น ้าที่กรองแล้วจะไหลมายังถังน ้าใส ถังนี ท้ารูปภาพที่ประทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีขนาดกว้าง 36 เมตร 
ยาว 54 เมตร สูง 3 เมตร อยู่ใต้ระดับพื นดินครึ่งหนึ่งจุน ้าได้ 5,700 ลูกบาศก์เมตร ข้างบนถมดิน และ
ปลูกหญ้าคลุมไว้มีปล่องระบายอากาศ ติดมุ้งลวดกันแมลงและยุงลงไปไข่ และกันจิ งจกตกลงไปตาย ถังนี 
แบ่งเป็น 2 ตอน สามารถปิดกั นแต่ละตอนเพ่ือลงไปท้าความสะอาดได้ บนหลังถังบริสุทธิ์มีโรงจ่ายคลอรีน
ส้าหรับฆ่าเชื อโรคที่ยังอาจจะหลงเหลือจากการกรองแล้ว คลอรีนที่ใช้เป็นคลอรีนแก๊สบรรจุมาในหลอด 
ขนาด 70 กิโลกรัม สั่งมาจากประเทศอังกฤษ และเครื่องจ่ายคลอรีน เป็นชนิด “แปตเตอร์ซัน” ใช้มาตั งแต่ 
ปีพุทธศักราช 2471 แต่ในสมัยแรกๆ และสมัยสงครามโลกครั งที่ 2 ใช้คลอรีนผงละลายน ้าใส่ลงไป 
การเจือคลอรีนก็เจือลงไปพอไม่ให้มีกลิ่นเหม็นปาก และในปลายปีพุทธศักราช 2475 ได้มีการเจือปูนขาว
ลงไปเพื่อป้องกันการกัดกร่อนในเส้นท่อด้วย 

การสูบจ่ายน ้า การสูบจ่ายน ้าที่ใช้เครื่องสูบส่งไปตามที่ต่างๆ และมีเส้นท่อ เหล็กหล่อ
ขนาด 700 ม.ม. ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ไปยังถังสูงพักน ้าถังนี หนัก และสูงมากเป็นถังกลมรูปหอคอย 
ส้าหรับท้าให้น ้าไหลแรง ถึงบริเวณกรุงเทพฯ ตอนใต้ มี 2 ถัง จุถังละ 1,000 ลูกบาศก์เมตร วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ 
16 เมตร สูงจากพื นดิน 24 เมตร ท้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กตั งอยู่ที่บ้านช่างคาด อันเป็นหมู่บ้าน
ท้ารัดประคด หรือสายคาดของพระในปัจจุบัน คือ สี่แยกแม้นศรี เป็นศูนย์กลางการจ่ายน ้า และเป็นที่ตั ง
ส้านักงานใหญ่ในเวลาต่อมาด้วย ในปีพุทธศักราช 2475 ได้สร้างถังอย่างนี เพ่ิมขึ นอีก 2 ถัง ที่ข้าง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีขนาดเท่ากันแต่สูงกว่าอีก 4 เมตร ท่อที่วางไปที่ต่างๆ เป็นเหล็กหล่อ มีข้อต่อ
ชนิดยีโบล และปรีซีมี ยางอัดกันน ้ารั่วขยับตัวได้บ้าง ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะกับพื นดินในกรุงเทพฯ 
เพราะเป็นดินเหนียวอ่อน ท่อเหล็กที่ใช้มีขนาดตั งแต่ 700 มิลลิเมตร ถึง 40 มิลลิเมตร เป็นท่อของบริษัท
โซเซเอเต อาโนนิมเดโรต์ ฟรูโนเอต์ฟองเดอรีเดอ ปองต์ ตามูซอง หรือเรียกสั นๆ ว่าบริษัท ปองตามูซอง 
ฝังไปตามถนนสายต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ที่ใดบ้านเรือนหนาแน่น ก็วางไว้ตลอดทั่วถึงกันที่ใดบ้านเรือนน้อย 
ก็วางแต่พอควร รวมความยาวทั งสิ น 92,000 เมตร และได้ติดตั งก๊อกสาธารณะที่มีที่ดับเพลิงอีก 235 แห่ง 
ก๊อกน ้าสาธารณะนี เป็นรูปทรงกระบอกปลายสอบ สูงประมาณ 70 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 
20 เซนติเมตร ข้างบนมีแกนต่อด้ามยกปิด-เปิดให้น ้าไหลออกทางท่อรูปร่าง เป็นงวงยื่นมาข้างหน้า 
ประชาชนจะมารองไปใช้ตามบ้านเรือนและมีอาชีพหาบน ้าประปาขายเกิดขึ น ราคาหาบละ 5 สตางค์  
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ถึง 25 สตางค์ ก๊อกน ้าสาธารณะนี ส้ารวจครั งสุดท้ายได้ 482 แห่ง และได้ทยอยเลิกไป ตั งแต่ปีพุทธศักราช 
2501 เพราะคนแต่งตัวไม่สุภาพมาอาบน ้าตามก๊อกสาธารณะประกอบกับราคาค่าผลิตน ้าสูงขึ น ส้าหรับ
ท่อน ้าจ่ายไปตามบ้านเรือนใช้ท่อเหล็กเหนียวฉาบสังกะสีขนาดตั ง แต่ ½ นิ วถึง 2½ นิ ว มีมิเตอร์ส้าหรับ
วัดปริมาณน ้าที่ใช้ด้วยในการติดตั งคราวแรก มีผู้ขอใช้น ้าประมาณ 400 ราย แล้วเพิ่มขึ นมาเรื่อยๆ 
ถึง 3,000 รายในปีพุทธศักราช 2465 ราคาค่าน ้าประปาที่จ้าหน่ายลูกบาศก์เมตรละ 25 สตางค์ 

ในปีพุทธศักราช 2475 ได้สร้างสะพานพุทธยอดฟ้าจึงวางท่อขนาด 500 มิลลิเมตร 
ขนานไปกับสะพาน เพ่ือจ่ายน ้าไปทางฝั่งธนบุรี แถบถนนประชาธิปกวงเวียนเล็ก ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 
โรงพยาบาลโรคจิต แต่มาช้ารุดเสียหายเมื่อคราวถูกลูกระเบิด ในสมัยสงครามโลกครั งที่  2 ราวๆ ปี
พุทธศักราช 2485-2486 

การใช้น ้าประปาได้เพ่ิมขึ นเรื่อยๆ จากเดิมวันละ 10,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น 13,000 
ลูกบาศก์เมตร ส่วนมากจะรองเอาจากก๊อกน ้าสาธารณะต่างๆ ชาวบ้านที่อยู่แถบชานเมืองไม่มีน ้าประปา
ใช้ได้ขนโอ่งลงเรือมาบรรทุกน ้าไปวันละหลายๆ ล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อน และทางการประปา
ก็เพ่ิมปริมาณน ้าผลิตเรื่อยมา สมัยนั นหากผลิตน ้าให้เต็มที่จะได้ราว 28,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะยัง
เพียงพอที่จะจ่ายให้ประชาชนได้ใช้โดยทั่วถึงกัน 

คุณภาพน ้าประปา ผลการวิเคราะห์น ้า ในเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2463 
โดยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลในด้านชีวะซึ่งท้าทุกวัน ปรากฏว่าไม่มีแบคทีเรียในน ้าประปา เคยตรวจพบอยู่บ้าง
ก็น้อยมาก อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย การวิเคราะห์ทางเคมี ซึ่งท้าเดือนละครั ง ก็ปรากฏว่าเป็นน ้าสะอาด
ไม่มีสารพิษเจือปน ปลอดภัย ใช้บริโภคได้ แสดงว่าการท้าน ้าประปาจากโรงกรองน ้าสามเสนสามารถ
ผลิตน ้าได้ สะอาด ปราศจากเชื อโรคเฉกเช่นโรงกรองน ้าต่างๆ ทั่วโลก 

ส้าหรับโรงกรองน ้าหลังอ่ืนๆ ได้ทยอยสร้างขึ น ตามความจ้าเป็นตั งแต่ปีพุทธศักราช 
2495 เป็นต้นมาโดยมีการก่อสร้างโรงกรองน ้าหลังที่ 3 4 เป็นแบบของบริษัท แพทเตอร์สัน แต่ถังตกตะกอน
ของโรงกรองน ้าที่ 4 เป็นแบบสมัยใหม่แบบกลม และต่อจากนั นก็ได้สร้างโรงกรองน ้าหลังที่ 5 บนถนน
นครไชยศรีตรงข้างโรงกรองน ้าที่ 3 และสร้างโรงกรองน ้าที่ 6 -9 ที่ฝั่งตรงข้ามโรงกรองน ้าที่ 1 บนถนน
พระราม 6 เป็นที่ของเทศบาลนครกรุงเทพฯ ส้าหรับเพาะช้าต้นไม้ เรียกว่าสวนหลวง ในปี พ.ศ. 2506 
ได้สร้างโรงกรองน ้า ซึ่งออกแบบโดยบริษัท เดอเกรมองต์ของฝรั่งเศส เป็นโรงกรองใหญ่ที่สุดในสมัยนั น 
การที่สร้างโรงกรองน ้าเพ่ิมมากขึ นในช่วงนั น เพราะได้ถมคลองในกรุงเทพฯ เพ่ือท้าถนนท้าให้ไม่มีน ้าคลอง
ใช้จึงต้องหันมาใช้น ้าประปากัน การก่อสร้างประปาในครั งนั นใช้เงินไปทั งสิ น 4,153,139 บาท 13 สตางค์ 
สร้างเสร็จ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จพระราชด้าเนินมาเปิด
โรงกรองน ้าแห่งแรกในสยามเมื่อ “วันที่ 14 พฤศจิกายน 2457” 

2.5.2 การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าบริโภคและการจัดหาน้ าส าหรับบริโภคให้แก่ประชาชน
ในอดีต 

นับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีพระราชด้าริการหา
น ้าบริโภค ส้าหรับประชาชนในเขตพระนคร จนกระทั่งได้มีการเปิดโรงกรองน ้าแห่งแรกเม่ือ 14 พ.ย. 2457 
อีก 39 ปีต่อมาใน พ.ศ. 2496 รัฐบาลในขณะนั น จึงได้มีการอนุมัติให้กรมโยธาธิการด้าเนินการก่อสร้าง
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การประปา ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โคกกระเทียม ให้ชื่อว่า การประปาพิบูลสงครามผลิตและจ้าหน่าย
น ้าประปาบริการทหารและประชาชน ซึ่งนับเป็นการประปาในส่วนภูมิภาคเป็นแห่งแรก ต่อจากนั น
ในปี พ.ศ. 2497 รัฐบาลก็ได้อนุมัติให้กรมโยธาธิการกู้เงินธนาคารออมสินมาด้าเนินการก่อสร้างการประปา
ขอนแก่น ราชบุรี อุดรธานี เชียงใหม่ ปากพนัง ภูเก็ต รวม 6 แห่ง รวมทั งอนุมัติให้ท้าสัญญาผ่อนช้าระ
กับบริษัทเอกชน รวม 2 ฉบับ จ้านวนเงิน 190,272,361.65 บาท และ 80,508,689.76 บาท เพื่อก่อสร้าง
การประปา 70 แห่ง โดยใช้เงินกู้จาก ธนาคารออมสิน ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าเป็นวงเงินจ้านวนมาก 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลในขณะนั น ที่ต้องการกระจายความเจริญไปสู่ชนบท ในปี พ.ศ. 
2504 เมื่อรัฐบาลประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็ได้มีการเจาะบ่อน ้าบาดาล เพ่ือหาน ้า
ส้าหรับอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชนในชนบท และในปี พ.ศ. 2509 รัฐบาลได้จัดให้มีโครงการ
จัดหาน ้าสะอาดทั่วราชอาณาจักร มีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารโครงการ และมีหน่วยงานร่วมด้าเนินงาน
ในโครงการนี  11 หน่วยงาน นอกจากการแก้ปัญหาการขาดแคลนน ้าส้าหรับบริโภค ด้วยการจัดให้มีโครงการ
จัดหาน ้าสะอาดทั่วราชอาณาจักร และก่อสร้างระบบประปาของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ ตามโครงการ
ประปาจังหวัดแล้ว กรมอนามัย โดยกองประปาชนบทได้รับความช่วยเหลือจากยูซอม อเมริกา และ
องค์การยูนิเซฟ องค์การอนามัยโลก ฯลฯ ในการด้าเนินงานจัดหาน ้าสะอาด ส้าหรับประชาชนในชนบท
ในรูปแบบของการประปาชนบท ในชุมชนที่มีจ้านวนประชากรไม่เกิน 5,000 คน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหา
การขาแคลนน ้าบริโภคในส่วนภูมิภาคอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินสมทบในจ้านวนที่
ได้มีการก้าหนด ตกลงกันไว้ 

2.5.3 การจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ 
การจัดหาน ้าสะอาดในรูปแบบของน ้าประปาส้าหรับประปาชนใช้อุปโภคบริโภค แต่เดิม

มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการด้าเนินงาน 2 หน่วยงาน คือ 1) กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการด้าเนินการก่อสร้างระบบประปา และดูแลระบบการผลิตจ้าหน่าย
น ้าประปาในเขตเมืองหรือในชุมนุมชน ที่มีจ้านวนประชากรตั งแต่ 5,000 คนขึ นไป ซึ่งมีการประปา
ในความดูแลรับผิดชอบ ก่อนมีการจัดตั งเป็นรัฐวิสาหกิจ จ้านวน 185 การประปา 2) กองประปาชนบท 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ด้าเนินการ และรับผิดชอบการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หรือการประปาขนาดเล็กในชุมชนที่มีจ้านวนประชากรไม่เกิน 5,000 คน โดยร่วมกับท้องถิ่นและเมื่อก่อสร้าง
ระบบประปาแล้วเสร็จ ก็มอบให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ สุขาภิบาล หรือหมู่บ้านเป็นผู้บ้ารุงรักษาดูแลต่อไป 
ซึ่งมีอยู่จ้านวน 550 แห่ง ก่อนที่จะมีการจัดตั งเป็นรัฐวิสาหกิจ ต่อมาความต้องการน ้าสะอาดส้าหรับอุปโภค
และบริโภค ขยายตัวเพ่ิมความต้องการมากขึ น การผลิต จ้าหน่ายของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ
มีข้อจ้ากัดในด้านระเบียบราชการ ท้าให้การด้าเนินงานไม่คล่องตัว และไม่อาจด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น หน่วยงานธุรกิจทั่วไป ในสมัยรัฐบาล พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้มอบให้สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาวิธีการจัดรูปแบบการบริหารประปาในส่วนภูมิภาค ให้มีความคล่องตัวในการให้บริการ 
คณะรัฐมนตรีในขณะนั น ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 ให้มีการปรับรูปแบบการด้าเนินกิจการ
ประปาของกองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ ให้เป็นรูปแบบการบริหารแบบรัฐวิสาหกิจ ตามข้อเสนอ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยจัดตั งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั งการประปาส่วนภูมิภาคขึ น 
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มีนายจ้ารูญ ปิยัมปุตระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั นเป็นประธาน ด้าเนินการจัดตั งและตราเป็น 
พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522 และให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2522 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดยโอนกิจการประปา 
ตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของกองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการและกองประปาชนบท กรมอนามัย 
มาเป็นลูกจ้างและพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค 

2.5.4 ประวัติการก่อสร้างการประปาในส่วนภูมิภาค 
การประปาส่วนภูมิภาค เป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการก่อสร้างและบริหารงานเกี่ยวกับกิจการ

ประปาในส่วนภูมิภาค และชนบทต่างๆ จากประวัติของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการพบว่าในปี พ.ศ. 
2496 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้ด้าเนินการก่อสร้างการประปา ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่โคกกระเทียม 
ให้ชื่อว่า การประปาพิบูลสงคราม ผลิตและจ้าหน่ายน ้าประปาบริการหน่วยทหารและประชาชน ซึ่งอาจจะ
นับเป็นการประปาแห่งแรกในต่างจังหวัด และในปี พ.ศ. 2497 รัฐบาลก็ได้อนุมัติให้กรมโยธาธิการกู้เงิน
ธนาคารออมสิน มาด้าเนินการก่อสร้างการประปา ขอนแก่น ราชบุรี อุดรธานี เชียงใหม่ ปากพนัง  และ
ภูเก็ต รวม 6 แห่ง และอนุมัติให้ท้าสัญญาผ่อนช้าระกับบริษัทเอกชนรวม 2 ฉบับ เพ่ือก่อสร้างการประปา 
70 การประปา โดยใช้เงินกู้จากธนาคารออมสิน ต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา (J.C.A.) 
ในเรื่องเครื่องกรองน ้า เครื่องจักรกลการประปา ท่อและรถยนต์ในวงเงิน U.S.$ 495,000 เพื่อก่อสร้าง
การประปา 6 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ การประปา ร้อยเอ็ด  อุบลราชธานี สกลนคร 
สุรินทร์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ โดยค่าใช้จ่ายสมทบภายในประเทศ ซึ่งได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคาร และ
อ่ืนๆ จ่ายจากเงินกู้ ก.ศ.ว. เงิน COUNTER PART FUND) หลังจากนั นอีก 7 ปีต่อมา ในปี พ.ศ. 2504 
รัฐบาลประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ จึงมีการแบ่งงาน
เป็นงานโครงการประปาจังหวัดและโครงการเจาะบ่อน ้าบาดาล โดยจะด้าเนินการเจาะบ่อน ้าบาดาล
ในท้องที่ซึ่งอัตคดัขาดแคลนน ้าผิวดินในการใช้อุปโภค และบริโภคในจังหวัดต่างๆ ของภาคเหนือ ตะวันออก 
และภาคใต้ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณี และการที่กรมโยธาธิการ 
จะด้าเนินการเจาะบ่อบาดาล ณ ท้องที่ใดถูกก้าหนดโดยคณะกรรมการบริหารโครงการ จัดให้มีน ้าสะอาด
ในชนบททั่วราชอาณาจักรการก่อสร้างการประปาโดยเงินกู้จากธนาคารออมสิน  เงินกู้จาก ก.ศ.ว. และ
ตามสัญญาผ่อนช้าระกับบริษัทเอกชน โดยเงินกู้จากธนาคารออมสินบางแห่งได้แล้วเสร็จเปิดด้าเนินงาน
บริการประชาชนได้ในปี พ.ศ. 2498 เทศบาลเจ้าของท้องถิ่นในขณะนั น ไม่พร้อมที่จะรับมอบงานก่อสร้าง
ไปบริหารงาน เนื่องจากขาดงบประมาณ และภาวะการเงินของเทศบาลในขณะนั น ไม่อาจจะรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต และจ้าหน่ายน ้าประปาบริการประชาชน รวมทั งผ่อนช้าระค่าก่อสร้างได้ อีกทั งยังขาด
ช่างประปาที่จะมาบริหารงานกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ จึงต้องรับภาระเป็นผู้บริหารงานบริการ
ประชาชน โดยท้าการจ้าหน่ายน ้าประปาในอัตราค่าน ้าอย่างต่้าลูกบาศก์เมตรละ 4.50 บาท และอย่างสูง
ลูกบาศก์เมตรละ 9.00 บาท โดยค้านวณค่าน ้าตามสภาพค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานแต่ละท้องถิ่น บวกต้นทุน
ค่าก่อสร้างที่จะต้องผ่อนช้าระแก่ผู้ให้กู้ และให้การประปาแต่ละแห่ง มีรายได้เพียงเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด้าเนินงานเท่านั น 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มีนโยบายช่วยยกฐานะค่าครองชีพของประชาชน
ได้ขอให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาลดอัตราค่าน ้าประปาให้ต่้าลง กองประปาภูมิภาคในขณะนั นได้จัดท้า
รายละเอียดค่าก่อสร้างที่ต้องจ่ายจากเงินกู้ต่างๆ ตลอดจนต้นทุนการผลิตและเหตุผลที่ต้องท้าการจ้าหน่าย
น ้าประปาในอัตราต่างๆ ข้างต้นเสนอเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีในขณะนั นได้มีมติ ในการประชุม
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2503 ให้กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ จ้าหน่ายน ้าประปาในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 
2.00 บาท ทุกการประปาที่เปิดบริการโดยให้ธนาคารออมสิน ลดอัตราดอกเบี ยเงินกู้ลงเหลือร้อยละ 3 ต่อปี 
จากเดิมร้อยละ 8 ต่อปี และรัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ช้าระต้นเงินกู้และดอกเบี ยแทนกรมโยธาธิการ 
จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ จะต้องด้าเนินการก่อสร้างการประปา
ตามนโยบายเดิม และด้าเนินการผลิต และจ้าหน่ายน ้าประปาบริการประชาชนในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 
2.00 บาท เท่ากันทุกท้องถิ่น 

ในด้านการด้าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2504 กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการได้เสนอขอตั ง
งบประมาณเพ่ือด้าเนินงานผลิต จ้าหน่ายน ้าประปาในส่วนภูมิภาค ทั งรายรับและรายจ่าย ซึ่งส้านัก
งบประมาณได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นเงินทุนหมุน จ้านวน 3,400,000 บาท เงินงบประมาณ
ดังกล่าว กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้รับเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียน เรียกว่า “เงินทุนหมุนเวียน
การจ้าหน่ายน ้าประปาในส่วนภูมิภาค” รหัสหน่วยงาน 1050 รหัสบัญชีย่อย 963 การเบิกจ่ายให้ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินขององค์การ พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติงบประมาณ 
พ.ศ. 2502 และบรรดากฎข้อบังคับ หรือระเบียบอ่ืนๆ และตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
โดยอนุโลมเงินทุนนี ส้านักงบประมาณ ได้จัดสรรเพ่ิมให้อีก 4 ครั ง รวมเป็นเงินทุนทั งสิ น  9,900,000 บาท 
การด้าเนินงานผลิต-จ้าหน่ายน ้าประปา โดยเงินทุนนี ไม่มีคณะกรรมการบริหาร เป็นการด้าเนินงาน
โดยกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนการเงินปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการทุกประการ โดยแผนกประปาต่างจังหวัดกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในด้านการผลิตและจ้าหน่ายน ้าประปาบริการประชาชนในส่วนภูมิภาค ส้าหรับทางด้านวิชาการ 
ด้านบุคคล การเบิกจ่ายเงิน และระบบบัญชี รวมทั งงานตรวจสอบบัญชีการเงินและพัสดุหน่วยงานต่างๆ 
ในกองประปาภูมิภาคและกองคลัง กรมโยธาธิการ ร่วมให้ความช่วยเหลือบุคลากรในส่วนภูมิภาค มีทั ง 
ที่เป็นข้าราชการ และลูกจ้างงบเงินทุนหมุนเวียนฯ 

ในด้านค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในการด้าเนินงานได้จากงบประมาณประจ้าปี (นอกเหนือจากค่าก่อสร้าง
การประปาใหม่และปรับปรุงขยายการประปาเดิม) เช่น เงินเดือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของข้าราชการ 
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่างๆ ค่าเครื่องยนต์เครื่องสูบน ้าที่ต้องสับเปลี่ยนของเดิมท่ีช้ารุด ค่ายานพาหนะ 
ค่าครุภัณฑ์ส้านักงาน และค่าเปลี่ยนแนวท่อ ค่าวางท่อขยายเขตบริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายแต่ละปีเป็นเงินจ้านวนมาก อีกส่วนหนึ่งจ่ายจากเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิตและ
จ้าหน่ายน ้าประปา 
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2.5.5 การแบ่งพื้นที่การให้บริการ 
 

ตาราง 1  การแบ่งพื นที่การให้บริการ 
 

ภาค 
จ านวน 
(แห่ง) 

พื้นที่ให้บริการ 

ภาคเหนือ 17 เชียงราย อุตรดิตถ์ ล้าปาง แพร่ ล้าพูน น่าน สุโขทัย 
เพชรบูรณ์ ก้าแพงเพชร สวรรคโลก นครสวรรค์ หล่มสัก 
พิจิตร บางมูลนาก ตะพานหิน ตาก พะเยา 

ภาคกลาง  18 สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปากช่อง นนทบุรี บ้านหมี่ 
สิงห์บุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี บางบัวทอง เสนา 
อ่างทอง ชัยนาท พระประแดง กาญจนบุรี เพชรบุรี 
บ้านโป่ง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 

ภาคตะวันออก  10 ตราด ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ขลุง 
ระยอง อรัญประเทศ บางคล้า จันทบุรี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ วารินทร์ช้าราบ มุกดาหาร เลย 
หนองคาย นครพนม 

ภาคใต้ 17 สงขลา หาดใหญ่ นราธิวาส สุราษฎร์ธานี กันตัง พังงา 
เบตง ชุมพร ระนอง ตะกั่วป่า ปากแพรก สตูล ตรัง กระบี่ 
ชุมพร สุไหงโก-ลก ห้วยยอด 

 
การแบ่งภาคตามโครงสร้างใหม่ของการประปาส่วนภูมิภาค เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 

การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื นที่บริการแบ่งออกเป็น 10 เขต  
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 รับผิดชอบการบริการในพื นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด และระยอง 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รับผิดชอบการบริการในพื นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี ลพบุรี 

นครราชสีมา นครนายก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับผิดชอบการบริการในพื นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 รับผิดชอบการบริการในพื นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต พังงา ระนอง และชุมพร 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 รับผิดชอบการบริการในพื นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี 

นราธิวาส ยะลา สตูล ตรัง และพัทลุง 
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การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 รับผิดชอบการบริการในพื นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ 
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 รับผิดชอบการบริการในพื นที่  7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี 
หนองบัวล้าภู เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 รับผิดชอบการบริการในพื นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี 
อ้านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 รับผิดชอบการบริการในพื นที่  8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ล้าปาง และล้าพูน 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 รับผิดชอบการบริการในพื นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ 
ชัยนาท อุทัยธานี ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร และก้าแพงเพชร 

สรุป ในกรณีที่ผู้ใช้น ้าไม่ได้รับความสะดวกในด้านบริการ หรือมีความประสงค์จะแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสามารถ ด้าเนินการได้ดังนี  

1) การประปาที่เปิดบริการประชาชน มีการประปาใหม่เพ่ิมขึ นทุกปี และการประปาเดิม
ได้รับการปรับปรุงขยายก้าลังผลิตและขยายเขต จ้าหน่ายน ้าเพิ่มขึ น โดยเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 

2) อัตราจ้าหน่ายน ้าประปาลูกบาศก์เมตรละ 2.- บาท เท่ากันทุกท้องถิ่น ตั งแต่วันที่ 5 
กรกฎาคม 2503 เป็นต้นมา 

3) การประปาที่ก่อสร้างและเปิดบริการใหม่ รายจ่ายสูงกว่ารายได้ระยะหนึ่ง (3–4 ปีหรือ
กว่านั น) 

4) การด้าเนินงานผลิต–จ้าหน่ายน ้าประปาบริการประชาชน ที่มาของค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงานมาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีส่วนหนึ่ง และจากเงินทุนหมุนเวียนการจ้าหน่าย
น ้าประปาในส่วนภูมิภาค ส่วนหนึ่งหากรายจ่ายทุกประเภทจ่าย จากเงินทุนหมุนเวียนฯ อย่างเดียว รายได้
จะไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

5) เงินทุนหมุนเวียนการจ้าหน่ายน ้าประปาในส่วนภูมิภาคไม่มีคณะกรรมการบริหาร 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 4 แห่ง 
2.5.6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา  

ตาราง 2  ข้อมูลการใช้น ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 

ประเภท  จ้านวน หน่วย 
จ้านวนผู้ใช้น ้าทั งหมด  29,599 ราย 
ก้าลังผลิตที่ใช้งาน  51,600 ลบ.ม./วัน 
ปริมาณน ้าผลิต  1,343,996 ลบ.ม. 
ปริมาณน ้าผลิตจ่าย  1,122,222 ลบ.ม. 
ปริมาณน ้าจ้าหน่วย  910,171 ลบ.ม. 

ที่มา: (ส้านักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา, 2560) 
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2.5.7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 
 

ตาราง 3  ข้อมูลการใช้น ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 
 

ประเภท จ้านวน หน่วย 

จ้านวนผู้ใช้น ้าทั งหมด 35,960 ราย 
ก้าลังผลิตที่ใช้งาน 25,700 ลบ.ม./วัน 
ปริมาณน ้าผลิต 1,377,205 ลบ.ม. 
ปริมาณน ้าผลิตจ่าย 1,351,098 ลบ.ม. 
ปริมาณน ้าจ้าหน่วย 852,054 ลบ.ม. 

ที่มา: (ส้านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า, 2560) 
 

2.5.8 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม 
 
ตาราง 4  ข้อมูลการใช้น ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม 
 

ประเภท จ้านวน หน่วย 
จ้านวนผู้ใช้น ้าทั งหมด 10,822 ราย 
ก้าลังผลิตที่ใช้งาน 12,200 ลบ.ม./วัน 
ปริมาณน ้าผลิต 397,584 ลบ.ม. 
ปริมาณน ้าผลิตจ่าย 298,692 ลบ.ม. 
ปริมาณน ้าจ้าหน่วย 223,086 ลบ.ม. 

ที่มา: (ส้านักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม, 2560) 
 

2.5.9 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 
ตาราง 5  ข้อมูลการใช้น ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 

ประเภท จ้านวน หน่วย 
จ้านวนผู้ใช้น ้าทั งหมด 24,705 ราย 
ก้าลังผลิตที่ใช้งาน 43,200 ลบ.ม./วัน 
ปริมาณน ้าผลิต 1,287,297 ลบ.ม. 
ปริมาณน ้าผลิตจ่าย 1,177,486 ลบ.ม. 
ปริมาณน ้าจ้าหน่วย 979,664 ลบ.ม. 

ที่มา: (ส้านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง, 2560) 
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จากข้อมูลเบื องต้นของแหล่งน ้า ปริมาณความต้องการใช้น ้าประปาของประชาชน ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยจึงเห็นความส้าคัญในการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
น ้าประปา 
 

2.6 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
สุนทร ศักดาสาวิตร (2551) ศึกษาความคาดหวังการรับรู้จริงในคุณภาพการบริการและความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ผลการศึกษางานวิจัยผลว่า ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
มีอายุน้อยกว่าหรือเทียบเท่าอายุ 30 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพ เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 15,000-25,000 บาท มีความคาดหวังในคุณภาพการบริการ
โดยรวมอยู่ที่ความนั่นใจ การตอบสนองการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว และความเชื่อถือได้ ส่วนด้านการรับรู้จริง
ในคุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ที่ความนั่นใจ การตอบสนองการแก้ปัญหาลักษณะทางกายภาพ และ
ความนั่นใจ ส่วนความพึงพอใจในคุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ที่ความมั่นใจ การตอบสนอง และ
ความเชื่อถือได้ 

พัชราพร บุญเทพ (2553) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการใช้บริการของรถแท็กซี่ ในเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุตั งแต่ 21 -30 ปี สถานภาพโสด 
มีอาชีพเป็นนักศึกษา อยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนต่้ากว่า 10,000 บาท มีความถี่ในการใช้
บริการรถแท็กซี่ต่้ากว่า 5 ครั งต่อสัปดาห์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการอยู่ในระดับดี  
โดยแบ่งคุณภาพการให้บริการออกเป็น 10 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความเชื่อถือได้  
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความสุภาพ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ด้านการเข้าถึงบริการ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า และมีระดับความต้องการ
ในอนาคตอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการให้บริการระบบ GPS น้าทางในการเดินทางอยู่ในระดับมาก 

ญาณสิทธิ์ พัตตาสิงห์ (2554) ศึกษาคุณภาพการให้บริการด้านการดูแลรักษาความสะอาด
ของรถยนต์ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสดอาชีพนักเรียน นักศึกษา 
มีการการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนต่้ากว่า 20,000 บาท ผู้ใช้บริการให้ความส้าคัญระดับมาก 
ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์มีความพร้อมในการให้บริการ ไม่ เกิดความผิดพลาดในการให้บริการพนักงานเต็มใจ
ให้บริการพนักงานใช้วาจาสุภาพ อ่อนน้อม และสามารถให้บริการตามใจลูกค้า 

จิราภรณ์ มัลลิกาโกศล (2554) จากการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการบริการของศูนย์บริการ 
มาตรฐานอีซูซุ บริษัท โค้วยู่ฮะอีซุซุเซลส์ จ้ากัด สาขาร่มเกล้า ในครั งนี สามารถน้ามาอภิปรายผล ได้ดังนี 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 70.90 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31 -40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
45.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.00 มีระดับการศึกษาในระดับ
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มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 46.90 และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 44.40 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุบริษัท โค้วยู่ฮะ
อีซูซุเซลส์ จ้ากัด สาขาร่มเกล้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72  และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการของศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ อยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านการเข้าถึงลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ด้านอัธยาศัยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.83 และ
ด้านขีดความสามารถมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ตามล้าดับ 

รุจิรา เหลืองอุบล และคณะ (2554, หน้า 51) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
ของส้านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ้าปีการศึกษา 2554 ผลการวิจัย พบว่า ด้านที่ 1 
ทรัพยากรห้องสมุด ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด คือ วารสาร
และหนังลือพิมพ์ที่บอกรับครอบคลุมกับความต้องการ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุม
กับความต้องการหนังลือ ต้ารา ผลงานทางวิชาการครอบคลุมกับความ ต้องการ ด้านที่ 2 กระบวนการ/
ขั นตอนการให้บริการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ สิทธิในการเข้าใช้บริการ มีแบบฟอร์ม
การขอใช้บริการต่างๆ ที่พร้อมให้บริการมีการจัดบริการอย่างหลากหลาย ด้านที่ 3 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
การตรวจผู้ใช้บริการบริเวณประตูเข้า-ออก ให้บริการด้วย ความรวดเร็ว ฉับไว และให้ค้าแนะน้าและช่วยเหลือ
ในการใช้บริการ ด้านที่ 4 สถานที่/สิ่งอ้านวย ความสะดวก ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คือ มีแผ่นป้ายบอกหมวดหมู่ที่ชั นหนังสือสะดวกต่อการค้นหา มีที่นั่งจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ เพียงพอ และ
พร้อมใช้บริการ และมีแผ่นป้าย บอกประเภทของสิ่งพิมพ์ที่ชดัเจน เป็นระเบียบ และด้านที่ 5 การประชาสัมพันธ์ 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ เอกสารแนะน้าการใช้บริการมีความครบถ้วนซัดเจน 
มีช่องทางในการเสนอแนะข้อคิดเห็นหลากหลาย เว็บไซต์ส้านักวิทยบริการมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 

เกียรติคุณ จิรกาลวสาน (2555) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการ: กรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาค 
ในเขตพื นที่จังหวัดปทุมธานีการค้นคว้าอิสระครั งนี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัย
คุณภาพการบริการ 5 ด้าน ที่ส่งผลต่อการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค ในเขตพื นที่จังหวัดปทุมธานี 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค ในเขตพื นที่จังหวัดปทุมธานี  จ้านวน 
400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการสิเคราะห์ข้อมูล คือ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย independent sample t-test, 
one-way ANOVA, LSD และ multiple linear regression ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา 
พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
รายได้ต่อเดือน  20,001-30,000 บาท และอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนส่วนปัจจัยคุณภาพ
การให้บริการ 5 ด้าน พบว่า ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านวัตถุ/สิ่งที่สามารถจับต้องได้ด้านความเข้าอกเข้าใจ 
และด้านความรับผิดชอบ มีความส้าคัญอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความแน่นอน มีความส้าคัญอยู่ในระดับ
ปานกลาง และในส่วนของการให้บริการ พบว่า ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านกระบวนการ/
ขั นตอนการให้บริการ มีความส้าคัญอยู่ในระดับปานกลางผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ย มีผลต่อการให้บริการแตกต่างกัน ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ พบว่า  
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ด้านความน่าเชื่อถือ (X1) ด้านความแน่นอน (X2) ด้านวัตถุ/สิ่งที่สามารถจับต้อง (X3) ด้านความเข้าอกเข้าใจ 

(X4) และด้านความรับผิดชอบ (X5) ส่งผลต่อการให้บริการโดยรวม (ŷ)สามารถนามาสร้างสมการพยากรณ์ 

คือ ŷ = 3.30 + 0.16x1 + 0.07x2 + 0.08x3 + 0.14x4 + 0.03x5 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณ 
(R) เท่ากับ 0.19 

ธนวรรณ ตั งเจริญกิจสกุล (2556, หน้า 142-143) การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข
ในการท้างานของบุคลากรการประปา นครหลวงสายงานบริการ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี  1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสุขในการท้างานของบุคลากร
การประปานครหลวงสายงานบริการ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความพร้อมในการท้างานที่มีความสัมพันธ์
ต่อความสุขในการท้างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้
สภาพแวดล้อมในการท้างานที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการท้างานของบุคลากรการประปานครหลวง
สายงานบริการ จ้าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ้านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 65.06 จ้าแนกตามรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000 - 
20,000 บาท จ้านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 52.71 จ้าแนกตามสาขา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
อยู่สาขาภาษีเจริญ จ้านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.53 จ้าแนกตามระดับต้าแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีระดับต้าแหน่งงานเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ จ้านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 90.36 จ้าแนก
ตามอายุงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุงานมากกว่า 5 ปี จ้านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 41.56 
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสุขในการท้างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงาน
บริการ ซึ่งตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ สาขา ระดับต้าแหน่งงาน 
และอายุงาน โดยเก็บข้อมูลแบบตรวจสอบรายการ และท้าการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยตามสมมุติฐาน
ที่ 1 เพ่ือหาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสุขในการท้างานของบุคลากรการประปา
นครหลวงสายงานบริการด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบ one way anova โดยก้าหนดระดับ
นัยส้าคัญทางสถิติ (alpha) ที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า อายุ รายได้ และสาขา ส่งผลต่อความสุข
ในการท้างานของบุคลากรการประปานครหลวง สายงานบริการ โดยความแตกต่างของอายุส่งผลต่อ
ความสุขในการท้างานของบุคลากรการประปานครหลวง สายงานบริการ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างของความสุขในการท้างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงาน
บริการ จ้าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการที่มีอายุ 20-30 ปี 
และอายุ 31-40 ปี แตกต่างจากบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการที่มีอายุ มากกว่า 50 ปี 
ความแตกต่างของรายได้ส่งผลต่อความสุขในการท้างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างของความสุขในการท้างานของบุคลากร
การประปานครหลวงสายงานบริการ จ้าแนกตามรายได้ เป็นรายคู่ พบว่า บุคลากรการประปานครหลวง
สายงานบริการที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท รายได้ 10,000-20,000 บาท และรายได้ 20,001-50,000 
บาท แตกต่างจากบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการที ่มีรายได้มากกว่า 50,000 บาท 
ความแตกต่างของสาขาส่งผลต่อความสุขในการท้างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ 
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อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างของความสุขในการท้างานของบุคลากร
การประปานครหลวงสายงานบริการ จ้าแนกตามสาขา เป็นรายคู่ พบว่า บุคลากรการประปานครหลวง
สายงานบริการที่อยู่สาขาสุขุมวิทแตกต่างจากบุคลากรการประปานครหลวง สายงานบริการที่อยู่สาขา
พระโขนง สาขาสมุทรปราการ และสาขาทุ่งมหาเมฆ บุคลากรการประปานครหลวง  สายงานบริการ
ที่อยู่สาขาพระโขนงแตกต่างจากบุคลากรการประปานครหลวง สายงานบริการที่อยู่สาขาสุวรรณภูมิ สาขา
ประชาชื่น สาขามีนบุรี สาขาบางกอกน้อย สาขาตากสิน และสาขาสุขสวัสดิ์ บุคลากรการประปานครหลวง
สายงานบริการที่อยู่สาขาสมุทรปราการแตกต่างจากบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการที่อยู่
สาขาสุวรรณภูมิ สาขาประชาชื่น สาขามีนบุรี สาขาบางกอกน้อย สาขาตากสิน สาขาบางนัวทอง และสาขา
สุขสวัสดิ์ บุคลากรการประปา นครหลวงสายงานบริการที่อยู่สาขาสุวรรณภูมิแตกต่างจากบุคลากร
การประปานครหลวง สายงานบริการที่อยู่สาขาทุ่งมหาเมฆ บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ
ที่อยู่สาขา ทุ่งมหาเมฆแตกต่างจากบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการที่อยู่สาขาประชาชื่น สาขา
มีนบุรี สาขาบางกอกน้อย สาขาตากสิน และสาขาสุขสวัสดิ์ 

สิทธิชัย บ้าเพ็ญเพียร (2557, หน้า 81-82) คุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  จากผลการวิจัยเรื่อง “คุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี” ครั งนี พบว่า ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มาใช้บริการที่ส้านักงาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี จ้านวน 395 ราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 ถึง 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญา 
หรือมากกว่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั งแต่ 10,001-20,000 บาท และประเภทการใช้ไฟส่วนใหญ่เป็นบ้าน
ที่อยู่อาศัย 81 ส่วนที ่2 คุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิเคราะห์
คุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพ
การให้บริการอยู่ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสามารถเป็น อันดับแรก รองลงมาคือ
ด้านจดหน่วย/พิมพ์บิล และด้านการสร้างสิ่งจับต้องได้เป็นอันดับสุดท้าย โดยสามารถสรุปผลการวิจัย
ในแต่ละด้านได้ดังนี  1) ด้านความสามารถอยู่ในระดับดี โดยผู้ใช้ไฟฟ้าเห็นว่า พนักงานมีความรู้ ความสามารถ 
และมีความช้านาญในงานที่ท้าเป็นอันดับแรกอยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการที่ดี 2) ด้านจดหน่วย/
พิมพ์บิลอยู่ในระดับดี โดยผู้ใช้ไฟฟ้าเห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา พิมพ์ใบแจ้งค่าไฟฟ้าถูกต้อง 
ชัดเจน เป็นอันดับแรกอยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการที่ดี 3) ด้านความมั่นคงอยู่ในระดับดี โดยผู้ใช้ไฟฟ้า
เห็นว่า อุปกรณ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีความมั่นคงและปลอดภัย เป็นอันดับแรก
อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการที่ดี 4) ด้านความซื่อสัตย์อยู่ในระดับดี โดยผู้ใช้ไฟฟ้าเห็นว่า พนักงาน
มีความจริงใจในการให้บริการเป็นอันดับแรกอยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการที่ดี 5) ด้านความเชื่อถือได้
อยู่ในระดับดี โดยผู้ใช้ไฟฟ้าเห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยามีการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
เชื่อถือได้เป็นอันดับแรกอยู่ในระดับคุณภาพ การให้บริการที่ดี 6) ด้านความเข้าใจอยู่ในระดับดี โดยผู้ใช้ไฟฟ้า
เห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นอันดับแรก
อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการที่ดี 7) ด้านการสื่อสารอยู่ในระดับดี โดยผู้ใช้ไฟฟ้าเห็นว่า การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมีเอกสาร การอธิบายขั นตอนการให้บริการได้อย่างถูกต้อง เป็นอันดับแรกอยู่ในอันดับที่ดี  
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8) ด้านความสุภาพอ่อนโยน อยู่ในระดับดี โดยผู้ใช้ไฟฟ้าเห็นว่า พนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เป็นอันดับแรก
อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการที่ดี 9) ด้านการเข้าถึงบริการอยู่ในระดับดี โดยผู้ใช้ไฟฟ้าเห็นว่าการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา มีขั นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เป็นอันดับแรกอยู่ในระดับคุณภาพ
การให้บริการที่ดี 10) ด้านคุณภาพไฟฟ้าอยู่ในระดับดี โดยผู้ใช้ไฟฟ้าเห็นว่า สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง 
(ไม่เกิดไฟดับ/ไฟกระพริบ) เป็นอันดับแรกอยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการที่ดี  11) ด้านการตอบสนอง
อยู่ในระดับดี โดยผู้ใช้ไฟฟ้าเห็นว่า พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ ไม่ท้าแบบขอไปทีเป็นอันดับแรก
อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการที่ดี 82 12) ด้านการสร้างสิ่งจับต้องอยู่ในระดับดี โดยผู้ใช้ไฟฟ้าเห็นว่า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา มีอุปกรณ์/เครื่องมือที่ทันสมัยเพียงพอ สามารถอ้านวยความสะดวก
เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการที่ดี ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการเปรียบเทียบ
คุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จ้าแนกตามลักษณะทั่วไป พบว่า 
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทการใช้ไฟฟ้าต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน 

2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

โพซี เจมส์ เอ. (Posey, James A, 2009) ได้ท้าการศึกษาคาดหวังความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพการบริการของห้องสมุด วิทยาลัยชุมชนวอสเตอร์สเตท โดยใช้ LibQUAL+(TM) ในการประเมิน
คุณภาพบริการของห้องสมุดโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ผลการให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ และสถานที่ 
สอบถามถึงระดับบริการต่้าสุดที่ยอมรับได้ ระดับบริการที่ต้องการได้รับ และระดับบริการที่ได้รับจริง
จากห้องสมุด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาจ้านวน 666 คน วิเคราะห์ผลโดยใช้ t-test 
โดยสอบถามกลุ่มที่ใช้บริการ ศึกษาเพศหญิงและเพศชาย และศึกษาช่วงอายุนักศึกษาที่อายุ ตั งแต่ 22 ปี 
และต่้ากว่าอายุ 22 ปี นอกจากนั นได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณของห้องสมุด และการบริการ
ของห้องสมุด ผลการศึกษาพบว่า เพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด
แตกต่างกัน ช่วงอายุของนักศึกษาอายุตั งแต่ 22 ปี ขึ นไปมีความพึงพอใจสูงกว่าอายุต่้ากว่า 22 ปี 
นอกจากนั นงบประมาณของห้องสมุดมีความสัมพันธ์กับการบริการของห้องสมุด 

หวาง, ไอ-หมิง หวัง และซิซ-เจน ซี (Wang l-Ming Wang & Chich-Jen Shieh, 2006) ได้ท้าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ กรณีศึกษาห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ฉางตุง คริสเตียน ซึ่งใช้แบบสอบถามคุณภาพการบริการ 5 มิติ ได้แก่ การจับต้องได้ การตอบสนอง
ความต้องการ ความเชื่อมั่น ความแน่นอน และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพ
การบริการ ส่งผลทางด้านบวกอย่างมีนัยส้าคัญต่อความรู้สึกพึงพอใจ ผู้ ใช้บริการ โดยบริการที่ได้รับ
ความพึงพอใจมาก 5 อันดับ ได้แก่ ด้านทรัพยากร ด้านบริการยืม-คืน ด้านบรรยากาศ ด้านระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และการจองและยืมต่อออนไลน์ 
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ไทเลอร์ เค. แอน แฮสติง, เอ็น. (Tyler, K., & Hastings, N (2011, pp. 1-34) ได้ศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการทรัพยากรห้องสมุดเสมือนวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั งนี  
เพ่ือตรวจสอบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการทรัพยากรห้องสมุดเสมือนหรือไม่ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดเสมือน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
สหสัมพันธ์และสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า อายุ และเพศมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
แหล่งข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด ปัจจัยหนึ่งที่มีประสบการณ์คอมพิวเตอร์ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการห้องสมุดออนไลน์อยู่ในระดับมาก ด้านข้อเสนอแนะต้องการให้ปรับปรุงเกี่ยวกับ พื นที่
ในการบริการโดยให้ผู้ดูแลห้องสมุดสู่แนวทางในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความตระหนักในการให้บริการห้องสมุด
เน้นการปรับปรุงในระบบและเพ่ิมความพึงพอใจของนักศึกษา 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดฉะเชิงเทรานี  เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ (survey research) ซึ่งผู้วิจัยได้ก้าหนดวิธีการด้าเนินการวิจัย 
ดังมีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

3.1.1 ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  ได้แก่ ประชาชนที่ใช้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา 2) การประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 3) การประปาส่วนภูมิภาค บางคล้า 4) การประปาส่วนภูมิภาค พนมสารคาม 
ซึ่งมีจ้านวน 101,086 ครัวเรือน (การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2560) 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ ประชาชนที่ใช้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้านวน 4 แห่ง จ้านวนประชากร 101,086 คน ได้มาโดยใช้สุ่มอย่างง่าย (simple 
random sampling) โดยก้าหนดจ้านวนตัวอย่างให้มีค่าความคาดเคลื่อนของการสุ่ม .05 เมื่อใช้สูตรของ
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)   

ค่าตามสูตร 
n =     N 

1+N(e)2 
n = ขนาดของประชากรที่สุ่มได้จากการค้านวณ 
N = จ้านวนประชากรทั งหมด 
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 หรือ 95% 
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N =     101,086 
1+101,086(e)2 

n = 398 คน 
     

3.1.3 กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงอย่ำง่ำย (simple random sampling)  
1) ก้าหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ใช้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีจ้านวนทั งสิ น 101,086 คน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 398 คน   
2) จ้าแนกประชากร ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดังตาราง 6 
 
ตาราง 6  แสดงจ้านวนประชากร แยกเป็นแต่ละการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้านวนประชากร (ครัวเรือน) 

1. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา   29,599 
2. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง   24,705 
3. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า   35,960 
4. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม   10,822 

รวม   101,086 

ที่มา:  (การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2560) 
 

3) ก้าหนดจ้านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ก้าหนดไว้ 398 คน ออกเป็น 4 การประปา
ส่วนภูมิภาค โดยแบ่งตามสัดส่วนของประชาชนที่ใช้บริการน ้าประปา เพื่อให้ได้จ้านวนตัวอย่าง
ในแต่ละกลุ่ม 

4) วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้มีการสุ่มตัวอย่างดังนี  
 (1) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหาอัตราส่วนของประชากร (proportional to size) 

เพ่ือหากลุ่มตัวอย่างแต่ละสาขา ตามสูตรดังนี  
 

𝑛1 = 𝑛𝑖x𝑛

𝑁𝑖
 

𝑛1 = จ้านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

𝑁𝑖 = จ้านวนประชากรแต่ละการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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𝑛𝑖 = จ้านวนกลุ่มตัวอย่างทั งหมด 

Ni = จ้านวนประชากรทั งหมด 

ดังนั น จึงได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแยกออกเป็นแต่ละการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตามรายละเอียดปรากฏในตาราง 7 

 
ตาราง 7  แสดงจ้านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แยกเป็นแต่ละการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จ้านวนประชากร  
(ครัวเรือน) 

จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

ประชาชน 

1. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา 29,599  116 
2. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 24,705   97 
3. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า 35,960  142 
4. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม 10,822   43 

รวม 101,086 398 

 
เมื่อท้าการแบ่งสัดส่วนตัวอย่างจากทุกการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว ผู้วิจัย

ท้าการสุ่มอย่างง่าย (simple random) 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (check list) 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ   
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปา การประปา

ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเป็นชนิดมาตราส่วน (rating scale) 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามแนวคิดของของลิเคอร์ท (Likert, 1961, p. 123) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี  

1 หมายถึง มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
2 หมายถึง มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ อยู่ในระดับน้อย 
3 หมายถึง มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  
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4 หมายถึง มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ อยู่ในระดับมาก 
5 หมายถึง มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัด
ฉะเชิงเทราเป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเป็นชนิดมาตราส่วน (rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ตามแนวคิดของของลิเคอร์ท (Likert, 1961, p. 123) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  

1 หมายถึง มีระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปา อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
2 หมายถึง มีระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปา อยู่ในระดับน้อย 
3 หมายถึง มีระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปา อยู่ในระดับปานกลาง 
4 หมายถึง มีระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปา อยู่ในระดับมาก 
5 หมายถึง มีระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปา อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ตอนที่  4 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับที่ผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อคุณภาพการใช้บริการ
น ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นค้าถามปลายเปิด (open-ended) 

3.2.2 กำรสร้ำงเครื่องมือและหำคุณภำพเครื่องมือ 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือผู้วิจัยได้ด้าเนินการตามขั นตอน ดังนี  

1) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต้ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การใช้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือน้ามาก้าหนดเป็นกรอบแนวคิด 
(conceptual framework) และใช้เป็นแนวในการสร้างแบบสอบถาม 

2) สร้างแบบสอบถามโดยให้ครอบคลุมตามขอบเขตและเนื อหาที่ศึกษา จากนั นน้าเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง 

3) น้าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอให้ผู้ เชี่ยวชาญ 
(expert) จ้านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื อหา (constent validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาแบบสอบถาม ลงความเห็นและให้คะแนนแล้ววิคราะห์การหาค่าดรรชนีการสอดคล้อง (index of 
item objective congruence: IOC) ระหว่างข้อค้าถามกับเนื อหา แล้วเลือกข้อค้าถามที่มีค่า IOC ตั งแต่ 
0.50 ขึ นไป มีค่าเท่ากับ .89 ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย 

(1) ดร.กานต์ เสกขุนทด ประธานหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(2) พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฐเมธี, ดร. หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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(3) ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์ อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(4) ดร.กิตติวงค์ สาสวด อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(5) นายประโยชน์  โสรัจจกิจ รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและผังเมือง 

              
4) น้าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

แล้วน้าไปทดลองใช้ (try-out) กับพื นที่ที่ ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 ชุด เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น 
(reliability) ของเครื่องมือโดยการค้านวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’ alpha 
coefficient) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .962 

5) น้าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลส้าคัญจากประชาชนที่ใช้บริการ
น ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ได้จากการเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั นตอน ดังนี  

3.3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ถึงการประปา
ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนใช้บริการ
น ้าประปา  

3.3.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยเข้าพบประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เป็นรายบุคคล และอธิบายวัตถุประสงค์ของการแจกแบบสอบถาม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ เก็บ
รวบรวมข้อมูลหน่วยตัวอย่างตามเทศบาลต่างๆ โดยก้าหนดเก็บข้อมูลภายในระยะเวลา จ้านวน 90 วัน 

3.3.3 เมื่อครบก้าหนด ผู้วิจัยได้ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน
และมีความสมบูรณ์ จ้านวน 398 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบ 
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3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยด้าเนินการตามขั นตอน ดังนี  
3.4.1 ตรวจสอบจ้านวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาแต่ละฉบับ  
3.4.2 วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ น้ามา

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) แล้วน้าเสนอ
ในรูปแบบตาราง พร้อมค้าบรรยายประกอบ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปา การประปา
ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทราวิเคราะห์โดย  

1) หาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เสนอข้อมูล
ในรูปแบบตารางพร้อมค้าบรรยายประกอบ 

2) การวิจัยครั งนี  ก้าหนดค่าตัวแปรเป็นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม
ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี  (Best, 1977, p. 182 และบุญชม ศรีสะอาด, 2546, หน้า 162)  

ค่าเฉลี่ย 4.01-5.00 หมายถึง มีระดับผลสัมฤทธิ์มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.01-4.00 หมายถึง มีระดับผลสัมฤทธิ์มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.01-3.00 หมายถึง มีระดับผลสัมฤทธิ์น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-2.00 หมายถึง มีระดับผลสัมฤทธิ์น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัด
ฉะเชิงเทรา วิเคราะห์โดย  

1) หาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เสนอข้อมูล
ในรูปแบบตารางพร้อมค้าบรรยายประกอบ 

2) การวิจัยครั งนี  ก้าหนดค่าตัวแปรเป็นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม
ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี  (Best, 1977, p. 182 และบุญชม ศรีสะอาด, 2546, หน้า 162)  

ค่าเฉลี่ย 4.01-5.00 หมายถึง มีระดับคุณภาพการให้บริการมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.01-4.00 หมายถึง มีระดับคุณภาพการให้บริการมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.01-3.00 หมายถึง มีระดับคุณภาพการให้บริการน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-2.00 หมายถึง มีระดับคุณภาพการให้บริการน้อยที่สุด 

ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปา 
การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นค้าถามแบบปลายเปิด (open-ended) ใช้การวิเคราะห์
เนื อหาโดยการสรุปประเด็น แล้วน้าเสนอด้วยการพรรณนาความ 
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3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี ได้ด้าเนินการโดยน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ มีล้าดับขั นตอน ดังนี  

3.5.1 หาค่าร้อยละ (percentage) และค่าความถี่ (frequency) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

3.5.2 หาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพ่ือ วิเคราะห์
วิธีหาผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา  

3.5.3 ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ ผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
น ้าประปา ที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ คุณภาพการใช้บริการน ้าประปา โดยใช้การหาค่าด้วยสถิติเชิงอนุมาน
คือ การถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression analysis) 
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 บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดสัญลักษณ์ และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี  

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปา

การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพยากรณ์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ที ่ส่งผลต่อคุณภาพ

การให้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n หมายถึง จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง 
x̅ หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
S.D. หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(X1) หมายถึง ด้านการเงิน 
(X2) หมายถึง ด้านลูกค้า 
(X3) หมายถึง ด้านกระบวนการภายใน 
(X4) หมายถึง ด้านเรียนรู้และพัฒนา 
Y หมายถึง คุณภาพการให้บริการ 
a หมายถึง ค่าคงที่ของการพยากรณ์ 
t หมายถึง ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณา t-distribution 
∗ หมายถึง การมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ .05 
ss หมายถึง ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก้าลังสอง sum of squares 
df หมายถึง ระดับชั นความเป็นอิสระ degree of freedom 
MS หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก้าลังสอง 
F หมายถึง ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณา F- distribution 
Sig. หมายถึง ค่า significant (ระดับนัยส้าคัญ) 
p-value หมายถึง ค่าความน่าจะเป็น (ระดับนัยส้าคัญ) 
�́� หมายถึง สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ 
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�́� หมายถึง สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
b หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
𝛽 หมายถึง มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
R หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ 
R2 หมายถึง ค่าท่ีแสดงอิทธิพลของตัวแปรอิสระทั งหมดที่มีต่อตัวแปรตาม 
S.E.est หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวพยากรณ ์
S.E.b หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมประสิทธิ์พยากรณ์ 

  

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ้าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ค่าน ้าประปาต่อเดือนโดยประมาณ การช้าระ
ค่าน ้าประปา จ้านวน 398 คน ดังแสดงในตาราง 3 ดังต่อไปนี  
 

ตาราง 8  จ้านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ค่าน ้าประปาต่อเดือนโดยประมาณ การช้าระค่าน ้าประปา 

 

 ข้อมูลพื นฐาน จ้านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

เพศ    
 ชาย 171 42.96 
 หญิง 227 57.04 
 รวม 398 100.00 

อายุ    
 18-30 ปี 62 15.58 
 31-40 ปี 148 37.19 
 41-50 ปี 107 26.88 
 51-60 ปี 60 15.08 
 60 ปีขึ นไป 21 5.27 
 รวม 398 100.00 

ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา 11 2.77 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 18 4.52 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 58 14.57 
 อนุปริญญา/ปวส. 58 14.57 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

 ข้อมูลพื นฐาน จ้านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

 ปริญญาตรี 181 45.48 
 สูงกว่าปริญญาตรี 72 18.09 
 รวม 398 100.00 

อาชีพ    
 รับจ้างทั่วไป 65 16.33 
 ค้าขาย 36 9.05 
 เกษตรกรรม 22 5.53 
 นักเรียน/นักศึกษา 8 2.00 
 พนักงานบริษัท 39 9.80 
 รับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
228 57.29 

 รวม 398 100.00 
รายได้ต่อเดือน    

 ต่้ากว่า 10,000 บาท 52 13.07 
 10,001-15,000 บาท 117 29.40 
 15,001-20,000 บาท 79 19.85 
 20,001-25,000 บาท 50 12.56 
 25,001-30,000 บาท 35 8.79 
 สูงกว่า 30,000 บาท 65 16.33 

 รวม 398 100.00 
ค่าน ้าประปาฯ    

 50-300 บาท 125 31.41 
 301-500 บาท 129 32.41 
 501-700 บาท 64 16.08 
 701-900 บาท 38 9.55 
 9001-1,100 บาท 16 4.02 
 มากกว่า 1,100 บาท 26 6.53 
 รวม 398 100.00 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

 ข้อมูลพื นฐาน จ้านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

การช้าระค่าน ้าฯ      
 ส้านักงานประปา 216 54.27 
 เคาเตอร์เซอวิส 73 18.35 
 ธนาคาร 35 8.79 
 เซเว่นอีเลฟเว่น 74 18.59 
 รวม 398 100.00 

 
จากตาราง 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.04 รองลงมา 

คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42.96 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.19 รองลงมา คือ อายุ 41-50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 26.88 น้อยที่สุด คือ มีอายุ 60 ปีขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 5.27 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.48 รองลงมา คือ มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 18.09 
น้อยที่สุด คือ มีระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.77 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 57.29 รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 16.33 น้อยที่สุด คือ 
นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.00 ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
29.40 รองลงมา คือ มีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 30,000 บาท น้อยที่สุด คือ มีรายได้ต่อเดือน 25,001-
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.79 ส่วนใหญ่จ่ายค่าน ้าประปาต่อเดือน 301-500 บาท รองลงมา คือ 
จ่ายค่าน ้าประปาต่อเดือน 50-300 บาท น้อยที่สุด คือ จ่ายค่าน ้าประปาต่อเดือน 901-1,100 บาท ส่วนใหญ่
ผู้ตอบแบบสอบถามมีการช้าระค่าน ้าประปาที่ส้านักงานประปา คิดเป็นร้อยละ 54.27 รองลงมา คือ ช้าระ
ค่าน ้าประปาที่เซเว่นอีเลฟเว่น คิดเป็นร้อยละ 18.59 น้อยที่สุด คือ ช้าระค่าน ้าประปาที่ธนาคาร คิดเป็น
ร้อยละ 8.79 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
น ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปา
การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทราโดยใช้ค่าเฉลี่ย �̅� และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการ
วิเคราะห์ปรากฏ ดังรายละเอียดในตาราง 9-14 ดังนี  
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ตาราง 9  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
น ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม 

 

ระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
น ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ระดับความคิดเห็น    n = 398 

�̅� (S.D) ระดับ อันดับที่ 
1. มุมมองด้านการเงิน 2.91 .974 น้อย 1 
2. มุมมองด้านลูกค้า 2.80 .940 น้อย 3 
3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน 2.77 .948 น้อย 4 
4. มุมมองด้านเรียนรู้และพัฒนา 2.82 .957 น้อย 2 

เฉลี่ยรวม 2.82 .954 น้อย  

 
จากตาราง 9 พบว่า ระดับผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) มุมมองด้านการเงิน            

2) มุมมองด้านลูกค้า 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน 4) มุมมองด้านเรียนรู้และพัฒนา ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับน้อย (�̅�=2.82, S.D.=.954) เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มุมมองด้านการเงิน (�̅�=2.91, 

S.D.=.974)  รองลงมา คือ มุมมองด้านเรียนรู้และพัฒนา (�̅�=2.82, S.D.=.957) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ มุมมองด้านกระบวนการภายใน (�̅�=2.77, S.D.=.948) 
 ตาราง 10  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ  

น ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา มุมมองด้านการเงิน 

มุมมองด้านการเงิน 
ระดับความคิดเห็น     n =398 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านคิดว่าการประปามีกระบวนการควบคุมการใช้

เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
3.06 .952 มาก 1 

2. ท่านคิดว่าการก้าหนดวัตถุประสงค์ด้านการเงินของ
การประปามีความสอดคล้องสัมพันธ์กับกลยุทธ์ของ
องค์กร 

2.93 .991 น้อย 5 

3. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาคมีระบบการวัดผล
การใช้เงินขององค์การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

2.97 .991 น้อย 3 

4. ท่านคิดว่าการประปามีการใช้เงินงบประมาณเป็นไป
ตามกรอบการด้าเนินงาน 

2.97 .979 น้อย 2 

5. ท่านคิดว่าการประปามีกระบวนการประเมินการใช้
เงินงบประมาณและมีการประเมินทุกปี 

2.95 .959 น้อย 4 

เฉลี่ยรวม 2.91 .974 น้อย  
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จากตาราง 10 พบว่า ระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปา
ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา มุมมองด้านการเงิน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.91, 
S.D. =.974) เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การประปามีกระบวนการควบคุมการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ (�̅�=3.06, S.D.=.952) รองลงมา คือ การประปามีการใช้เงิน
งบประมาณเป็นไปตามกรอบการด้าเนินงาน (�̅�=2.97, S.D.=.979) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
การประปามีกระบวนการประเมินการใช้เงินงบประมาณและมีการประเมินทุกปี (�̅�=2.93, S.D.=.991)  
 
ตาราง 11  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ

น ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา มุมมองด้านลูกค้า 
 

มุมมองด้านลูกค้า 
ระดับความคิดเห็น     n = 398 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านคิดว่าการประปามีกระบวนการสร้างความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของการประปา 
2.85 .964 น้อย 2 

2. ท่านคิดว่าการประปามีบริการลูกค้าและให้
ความส้าคัญกับลูกค้า 

2.85 .947 น้อย 1 

3. ท่านคิดว่าการประปามีกระบวนการหาลูกค้าใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ 

2.79 .902 น้อย 3 

4. ท่านคิดว่าการประปามีกระบวนการชี แจงหรือ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ลูกค้าพึงได้รับ 

2.77 .908 น้อย 5 

5. ท่านคิดว่าการประปามีกระบวนการจัดการกับ 
ส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.78 .979 น้อย 4 

เฉลี่ยรวม 2.80 .940 น้อย  

 
จากตาราง 11 พบว่า ระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปา

ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา มุมมองด้านลูกค้า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก  (�̅�=2.80, 
S.D.=.940) เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การประปามีบริการลูกค้าและให้ความส้าคัญกับลูกค้า 
(�̅�=2.85, S.D.=.947) รองลงมา คือ การประปามีกระบวนการสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของการประปา (�̅�=2.85, S.D.=.964) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การประปามีกระบวนการชี แจง
หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ลูกค้าพึงได้รับ (�̅�=2.77, S.D.=.908) 
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ตาราง 12  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
น ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา มุมมองด้านกระบวนการภายใน  

 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
ระดับความคิดเห็น     n = 398 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านคิดว่าการประปาได้น้าเอาเทคนิคการให้บริการ

ใหม่ๆ มาให้บริการประชาชน 
2.76 .994 น้อย 4 

2. ท่านคิดว่าการประปามีการพัฒนาระบบ 
การให้บริการที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

2.75 .959 น้อย 5 

3. ท่านคิดว่าการประปามีการพัฒนากระบวนการ
ให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้า 

2.76 .926 น้อย 3 

4. ท่านคิดว่าการประปามีการพัฒนาระบบสนับสนุน
การให้บริการ เพ่ือสนับสนุนหน่วยบริการหลัก 
ให้สามารถบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.79 .944 น้อย 2 

5. ท่านคิดว่าการประปามีระบบการควบคุม ก้ากับ 
ติ ดต าม  การป ฏิ บั ติ งาน ขององค์ ก ารอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

2.83 .918 น้อย 1 

เฉลี่ยรวม 2.77 .948 น้อย  

 
จากตาราง 12 พบว่า ระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปา

ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา มุมมองด้านกระบวนการภายใน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 

(�̅�=2.77, S.D.=.948) เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  การประปามีระบบการควบคุม ก้ากับ ติดตาม 
การปฏิบัติงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  (�̅�=2.88, S.D.=.918) รองลงมา คือ การประปามีการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการให้บริการ เพ่ือสนับสนุนหน่วย (�̅�=2.79, S.D.=.944) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
การประปามีการพัฒนาระบบการให้บริการที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น (�̅�=2.75, S.D.=.959) 
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ตาราง 13  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
น ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา มุมมองด้านเรียนรู้และพัฒนา 

 

มุมมองด้านเรียนรู้และพัฒนา 
ระดับความคิดเห็น     n = 398 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่ านคิดว่ าการประปามีกระบวนการส่ ง เสริม 

สนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ 
2.86 .965 น้อย 1 

2. ท่ านคิดว่ าการประปามีกระบวนการส่ ง เสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเอง 

2.81 .995 น้อย 5 

3. ท่านคิดว่าการประปามีระบบการให้ค้าปรึกษา 
แนะน้า การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

2.82 .941 น้อย 3 

4. ท่านคิดว่าการประปามีระบบการติดต่อประสานงาน
ภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.82 .941 น้อย 2 

5. ท่านคิดว่าการประปามีระบบการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด้าเนินงานให้กับบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.82 .946 น้อย 4 

เฉลี่ยรวม 2.82 .957 น้อย  

 
จากตาราง 13 พบว่า ระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปา

ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา มุมมองด้านการเรียนและพัฒนา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

(�̅�=2.82, S.D.=.957) เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การประปามีกระบวนการส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ (�̅�=2.86, S.D.=.965) รองลงมา คือ การประปามีระบบการติดต่อ
ประสานงานภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (�̅�=2.82, S.D.=.941) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
การประปามีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเอง (�̅�=2.81, S.D.=.995) 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้ค่าเฉลี่ย �̅� และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ผลการวิเคราะห์ปรากฏ 
ดังรายละเอียดในตาราง 14-19 ดังนี  
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ตาราง 14  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปา
ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปา 
ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ระดับความคิดเห็น    n = 398 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ด้านการให้บริการที่เสมอภาคกัน 2.89 .943 น้อย 1 
2. ด้านการให้บริการอย่างตรงต่อเวลา 2.78 .941 น้อย 5 
3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 2.82 .933 น้อย 4 
4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 2.83 .955 น้อย 3 
5. ด้านการบริการอย่างก้าวหน้า 2.87 .920 น้อย 2 

เฉลี่ยรวม 2.83 .935 น้อย  

 
จากตาราง 14 พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการให้บริการที่เสมอภาคกัน ด้านการให้บริการอย่างตรงต่อเวลา 
ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริการอย่างก้าวหน้า โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.83, S.D.=.935) เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการ
ที่เสมอภาคกัน (�̅�=2.89, S.D.=.942) รองลงมา คือ ด้านการบริการอย่างก้าวหน้า (�̅�=2.87, S.D.=.920) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างตรงต่อเวลา (�̅�=2.78, S.D.=.941) 
 
ตาราง 15  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปา

ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการให้บริการที่เสมอภาคกัน 

 

ด้านการให้บริการที่เสมอภาพกัน 
ระดับความคิดเห็น     n = 398 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการ 

โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน แก่ประชาชนที่เข้ามา
ใช้บริการทุกคน 

2.92 .997 มาก 1 

2. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค ได้มีการ
จัดล้าดับการให้บริการก่อน-หลังอย่างยุติธรรม 

2.91 .944 น้อย 3 

3. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการ 
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

2.91 .910 น้อย 2 

4. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค ได้แจ้งสิทธิ 
แก่ประชาชนในบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
อย่างเหมาะสม 

2.90 .914 น้อย 4 
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ตาราง 15  (ต่อ) 
 

ด้านการให้บริการที่เสมอภาพกัน 
ระดับความคิดเห็น     n = 398 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
5. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค 

ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยแล้ง 
อย่างเท่าเทียมกัน 

2.83 .905 น้อย 5 

เฉลี่ยรวม 2.89 .943 น้อย  

 
จากตาราง 15 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ

บางน ้าเปรี ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการให้บริการที่เสมอภาคกัน  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 
(�̅�=2.89, S.D. =.943) เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการโดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกัน แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการทุกคน (�̅�=2.92, S.D.=.997) รองลงมา คือ การประปา
ส่วนภูมิภาค ให้บริการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ (�̅�=2.91, S.D.=.910) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
การประปาส่วนภูมิภาค ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยแล้งอย่างเท่าเทียมกัน (�̅�=2.83, S.D. =.905) 
 
ตาราง 16  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปา

ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการให้บริการอย่างตรงต่อเวลา  

ด้านการให้บริการอย่างตรงต่อเวลา 
ระดับความคิดเห็น     n = 398 

x̅ (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค ท้างานได้ส้าเร็จ

ตามระยะเวลาที่ก้าหนดได้ในหลักเกณฑ์ 
การให้บริการ 

2.80 .933 น้อย 2 

2. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค ได้ให้บริการแก่
ประชาชนอย่างรวดเร็ว 

2.80 .925 น้อย 1 

3. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาคมีช่องทางร้องเรียน
และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.78 .927 น้อย 4 

4. ท่านคิดว่าการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค 
สามารถปรับลดขั นตอนได้ให้ทันต่อการ แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ น 

2.79 .999 น้อย 3 

5. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค ได้ช่วยเหลือ
ประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว 

2.73 .923 น้อย 5 

เฉลี่ยรวม 2.78 .941 น้อย  
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จากตาราง 16 พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ด้านการให้บริการอย่างตรงต่อเวลา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.78, S.D.=.941) 
เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การประปาส่วนภูมิภาค ได้ให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว 
(�̅�=2.80, S.D.=.925) รองลงมา คือ การประปาส่วนภูมิภาค ท้างานได้ส้าเร็จตามระยะเวลาที่ก้าหนดได้
ในหลักเกณฑ์การให้บริการ  (�̅�=2.80, S.D.= .933) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การประปา
ส่วนภูมิภาค ได้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว (�̅�=2.73, S.D.=.923) 
 
ตาราง 17  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปา การประปา

ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ  

 

ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
ระดับความคิดเห็น     n = 398 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีช่องทาง 

การให้บริการที่เพียงพอ 
2.82 .914 น้อย 3 

2. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีการใช้เครื่องมือ
ที่ช่วยให้บริการท้าได้อย่างทั่วถึง 

2.83 .904 น้อย 2 

3. ท่านได้รับผลงานที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ 
จากการประปาส่วนภูมิภาค 

2.91 .901 น้อย 1 

4. ท่านพึงพอใจต่อผลงานของการประปาส่วนภูมิภาค 2.80 .972 น้อย 4 
5. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีรถบรรทุกน ้า

ช่วยภัยแล้งอย่างเพียงพอ 
2.74 .975 น้อย 5 

เฉลี่ยรวม 2.82 .933 น้อย  

 
จากตาราง 17 พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.82, S.D.=.933) 
เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านได้รับผลงานที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการจากการประปา
ส่วนภูมิภาค (�̅�=2.91, S.D.=.904) รองลงมา คือ การประปาส่วนภูมิภาค มีการใช้เครื่องมือที่ช่วย
ให้บริการท้าได้อย่างทั่วถึง (�̅�=2.83, S.D.=.904) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การประปาส่วนภูมิภาค 
มีรถบรรทุกน ้าช่วยภัยแล้งอย่างเพียงพอ (�̅�=2.74, S.D.=.975) 
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ตาราง 18  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปา การประปา
ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  

 

ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
ระดับความคิดเห็น     n = 398 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีการให้บริการ

อย่างต่อเนื่อง 
2.94 .980 น้อย 1 

2. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค ได้มีการแก้ไข
ปัญหาเมื่อบริการหยุดชะงัก 

2.79 .998 น้อย 5 

3. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีความพร้อม 
ต่อการให้บริการ 

2.84 .908 น้อย 2 

4. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีการให้บริการ
สนับสนุนน ้ าดื่มส้าหรับจัดงานของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.82 .906 น้อย 3 

5. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาคมีการให้ส่งเสริม
การปลูกต้นไม้เพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.79 .987 น้อย 4 

เฉลี่ยรวม 2.83 .955 น้อย  

 
จากตาราง 18 พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.83, S.D.=.955) 
เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การประปาส่วนภูมิภาค มีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (�̅�=2.94, 
S.D.=.980) รองลงมา คือ การประปาส่วนภูมิภาค มีความพร้อมต่อการให้บริการ (�̅�=2.84, S.D.=.908) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การประปาส่วนภูมิภาค ได้มีการแก้ไขปัญหาเมื่อบริการหยุดชะงัก 
(�̅�=2.79, S.D.=.998) 
 

ตาราง 19  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปา การประปาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการบริการอย่างก้าวหน้า 

 

ด้านการบริการอย่างก้าวหน้า 
ระดับความคิดเห็น     n = 398 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีการพัฒนา

รูปแบบการให้บริการ 
2.92 .916 น้อย 1 

2. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน 

2.88 .920 น้อย 3 
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ตาราง 19  (ต่อ) 
 

ด้านการบริการอย่างก้าวหน้า 
ระดับความคิดเห็น     n = 398 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
3. ท่านคิดว่าคุณภาพของผลงานของ การประปา 

ส่วนภูมิภาคที่ให้บริการมีการพัฒนาขึ น 
2.88 .912 น้อย 2 

4. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีการลดขั นตอน
การให้บริการเพ่ือให้ประชาชนการเข้าถึงบริการได้
โดยสะดวก 

2.87 .950 น้อย 4 

5. ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาคมีการอบรม
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกภัยแล้งทุกปี 

2.84 .904 น้อย 5 

เฉลี่ยรวม 2.87 .920 น้อย  

 
จากตารา 19 พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ด้านการบริการอย่างก้าวหน้า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.87, S.D.=.920) 
เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  การประปาส่วนภูมิภาค มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ 

(�̅�=2.92, S.D.=.916) รองลงมา คือ คุณภาพของผลงานของการประปาส่วนภูมิภาคที่ให้บริการ
มีการพัฒนาขึ น (�̅�=2.88, S.D.=.912) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การประปาส่วนภูมิภาคมีการอบรม
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกภัยแล้งทุกปี (�̅�=2.84, S.D.=.904) 
 

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพยากรณ์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
การสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปา 

การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั นตอน โดยใช้การผลสัมฤทธิ์ 
4 ด้าน ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเกณฑ์ 
ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านเรียนรู้และพัฒนา ผลปรากฏดัง
ตาราง 20 
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ตาราง 20  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรปัจจัยเป็นตัวพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

source of variation ss df MS F 

regression 232.333 3 77.444 482.577* 
residual 63.229 394 160  
total 295.562 397   

 *P<.05 
 

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า  มีปัจจัยอยู่อย่างน้อยหนึ่งปัจจัย
ของผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ จึงค้านวณหาค่าสัมประสิทธิ์
พหุคูณ ค่าน ้าหนักส้าคัญของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ รวมทั งสร้างสมการพยากรณ์เชิงพหุ ดังแสดง
ในตาราง 21-22 
 
ตาราง 21  แสดงการค้นหาตัวแปรพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์ ปัจจัยของผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ

การให้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตัวแปรพยากรณ์ 
ค่าสหสัมพันธ์

เชิงพหุ 
(R) 

ค่าสัมประสิทธิ์
แห่งการก้าหนด 

(R2) 

ค่าความ
แปรปรวน 

(F) 
Sig 

X4 .858 .736 .736 .000* 

X1, X4 .883 .779 .043 .000* 
X1, X3, X4 .887 .784 .007 .000* 

*P<.05 

 
จากตาราง 21 พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั นตอน ตัวแปรพยากรณ์ (X) 

จ้านวน 3 ปัจจัย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณตั งแต่ .858 ถึง .887 นั่นคือ เมื่อน้าผลสัมฤทธิ์ มุมมอง
ด้านเรียนรู้และพัฒนา (X4) เพียงด้านเดียวเข้าไปในสมการ จะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 
.858 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ .736 เมื่อเพิ่มมุมมองด้านการเงิน (X1) เข้าไปในสมการ 
จะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .883 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ .779 และ
เมื่อเพ่ิมมุมมองด้านกระบวนการภายใน (X3) เข้าไปในสมการ จะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
เท่ากับ .887 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ .786 ทั งนี  อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ดังนั น จึงสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปา การประปา
ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 3 ด้าน ได้แก่ มุมมองด้านเรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านการเงิน มุมมอง
ด้านกระบวนการภายใน 

 
ตาราง 22  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปัจจัยของผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปา 

การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตัวแปรพยากรณ์ 

ค่า
สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

(b) 

ค่าความ 

คลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 
(S.E.b) 

ค่าสัมประสิทธิ์
ของปัจจัย
มาตรฐาน 
(Bete) 

ค่าสถิติ 
(t) 

(constant) ค่าคงท่ี (a) .250 .073  3.426 
4. ด้านเรียนรู้และพัฒนา (X4) .446 .051 .451 8.707 
1. ด้านการเงิน (X1) .286 .043 .294 6.655 
3. ด้านกระบวนการภายใน (X3) .172 .049 .190 3.519 

R = .887, R2 = .786, S.E.est = .40060, F-change =12.381,  p-value = .000* 
*P<.05  
 

ตาราง 22 ผลสัมฤทธิ์ ทั ง 4 ด้าน พบว่า ปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพการให้บริการ
น ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยมุมมองด้านเรียนรู้และพัฒนา 
(X4) มีค่าเท่ากับ .446 รองลงมา คือ ปัจจัยมุมมองด้านการเงิน (X1) มีค่าเท่ากับ .286 รวมถึงปัจจัยมุมมอง
ด้านกระบวนการภายใน (X3) มีค่าเท่ากับ .172 ตามล้าดับ ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .887 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 
784 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .40060 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการพยากรณ์
ในภาพรวม พบว่า ผลสัมฤทธิ์มุมมองด้านเรียนรู้และพัฒนา (X4) มุมมองด้านการเงิน (X1) และมุมมอง
ด้านกระบวนการภายใน (X3) สามารถพยากรณ์คุณภาพการให้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 88.70 ผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปา การประปา
ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .446, .286, 
และ .172 ตามล้าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .051, .043, และ 
.049 ตามล้าดับ และมีค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากับ .250 เขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ ได้ดังนี  
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สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี  
ý     = a+b1X1+b3X3+b4X4 

ý    = .250+.286X1+.172X3+.466X4 

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี  
�́�  = b1X1+b3X3+b4X4 

�́�  = .043X1+.049X3+.051X4 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล และน้าค่าสถิติต่างๆ มาสร้างพยากรณ์คุณภาพการให้บริการน ้าประปา 

การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ มุมมองด้านเรียนรู้และพัฒนา มุมมอง
ด้านการเงิน และมุมมองด้านกระบวนการภายใน สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพการให้บริการน ้าประปา 
การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 88.70 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั งไว้ คือ ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

4.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ การประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นค้าถามปลายเปิด 
 

ความคิดเห็นจากแบบสอบถามตอนที่ 4 เป็นความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ประชาชนพบเจอปัญหาและอุปสรรค  
พร้อมทั งข้อเสนอแนะให้การประปาส่วนภูมิภาคปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ตรงกับความคาดหวัง
ของประชาชน ซึ่งผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามทั งหมด 398 ชุด ครอบคลุมพื นที่ให้บริการของการประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั ง 4 แห่ง ตามสัดส่วนที่ค้านวณได้จากการสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) ประชาชนได้ตอบแบบสอบถามจนครบถ้วน พร้อมทั งให้ข้อเสนอปัญหาและอุปสรรค
พร้อมข้อเสนอแนะ กลับมาเป็นจ้านวน 140 ชุด โดยมีข้อเสนอดังนี  

ประชาชนผู้ใช้บริการน ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา เสนอปัญหา
และอุปสรรคในด้านคุณภาพของน ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มาถึงครัวเรือน
มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน น ้าประปามีตะกอนปะปนมาด้วย น ้าประปาเป็นสีเหลือง บางครั งมีสีด้ามีไรน ้า
ปะปนมา น ้าประปามีกลิ่นเหม็น และในช่วงฤดูแล้งน ้าประปามีรสเค็ม น ้าประปาที่ส่งมาไหลอ่อนช่วงเช้า-เย็น 
ด้านการให้บริการของการประปาเกี่ยวกับการรับแจ้งปัญหาท่อประปาแตก มิเตอร์น ้าประปาช้ารุด 
โทรศัพท์แจ้งไปไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่รับสาย หรือเมื่อรับสายก็พูดจาไม่ไพเราะ การซ่อมบ้ารุงจึงล่าช้า 
ประชาชนผู้ใช้บริการน ้าประปาอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้ากรณีหยุดจ่ายน ้าประปาให้ทั่วถึง 
อีกข้อเสนอเรื่อง การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่ไม่สามารถให้บริการน ้าประปาที่มีคุณภาพได้ เนื่องจาก
การประปาเคยประชาสัมพันธ์ว่าน ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสามารถดื่มได้ ให้เปลี่ยนคนดีคนเก่ง
มาบริหารแทน ส่วนด้านการช้าระค่าบริการน ้าประปาประชาชนมีความต้องการช้าระค่าน ้าประปาได้
ทุกสาขาในจังหวัด ค่าปรับการช้าระน ้าประปาล่าช้าแพงเกินไป 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ

น้้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการน้้าประปา
การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3) ศึกษาปัจจัยพยากรณ์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการน้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน
ที่ใช้บริการน้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย (1) การประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา (2) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง (3) การประปาส่วนภูมิภาค บางคล้า 
(4) การประปาส่วนภูมิภาค พนมสารคาม ได้มาโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
ตามสัดส่วนของจ้านวนประชากร ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ้านวน 398 คน วิธีการศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ ผลสัมฤทธิ์ 4 ด้าน ที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ คุณภาพการให้บริการ
น้้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้การหาค่านัยส้าคัญทางสถิติด้วย multiple 
regression analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน้้าประปาการประปา
ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปได้ดังนี้ 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.04 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.19 ส่วยใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.48 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 57.29 
มีรายได้ต่อเดือน 10 ,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.40 ส่วนใหญ่จ่ายค่าน้้าประปาต่อเดือน 
301-500 บาท และพบว่ามีการช้าระค่าน้้าประปาที่ส้านักงานประปาเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 54.27  

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
น ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน้้าประปาการประปา
ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน โดยเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย 
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ได้ดังนี้ คือ มุมมองด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มุมมองด้านการเงิน รองลงมา คือ มุมมองด้านเรียนรู้
และพัฒนา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการภายใน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
1) มุมมองด้านการเงิน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คือ การประปามีกระบวนการควบคุมการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ รองลงมา 
คือ การประปามีการใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามกรอบการด้าเนินงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
การประปามีกระบวนการประเมินการใช้เงินงบประมาณและมีการประเมินทุกปี 

2) มุมมองด้านลูกค้า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ การประปามีบริการลูกค้าและให้ความส้าคัญกับลูกค้า รองลงมา คือ การประปามีกระบวนการ
สร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการของการประปา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การประปามีกระบวนการ
ชี้แจงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ลูกค้าพึงได้รับ 

3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด การประปามีระบบการควบคุม ก้ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
รองลงมา คือ การประปามีการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ เพ่ือสนับสนุนหน่วย และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การประปามีการพัฒนาระบบการให้บริการที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4) มุมมองด้านการเรียนและพัฒนา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การประปามีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ รองลงมา คือ 
การประปามีระบบการติดต่อประสานงานภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ การประปามีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเอง 

5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปา
ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพการให้บริการน้้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  ด้านการให้บริการ
ที่เสมอภาคกัน รองลงมา คือ ด้านการบริการอย่างก้าวหน้า และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการให้บริการ
อย่างตรงต่อเวลา  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
1) ด้านการให้บริการที่เสมอภาคกัน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาข้อที่

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน แก่ประชาชนที่เข้ามา
ใช้บริการทุกคน รองลงมา คือ การประปาส่วนภูมิภาคให้บริการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การประปาส่วนภูมิภาค ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยแล้งอย่างเท่าเทียมกัน  

2) ด้านการให้บริการอย่างตรงต่อเวลา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การประปาส่วนภูมิภาคได้ให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว รองลงมา คือ 
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การประปาส่วนภูมิภาคท้างานได้ส้าเร็จตามระยะเวลาที่ก้าหนดได้ในหลักเกณฑ์การให้บริการ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ การประปาส่วนภูมิภาค ได้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว  

3) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านได้รับผลงานที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการจากการประปาส่วนภูมิภาค รองลงมา 
คือ การประปาส่วนภูมิภาค มีการใช้เครื่องมือที่ช่วยให้บริการท้าได้อย่างทั่วถึง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ การประปาส่วนภูมิภาค มีรถบรรทุกน้้าช่วยภัยแล้งอย่างเพียงพอ  

4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ น้อย เมื่อพิจารณาข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การประปาส่วนภูมิภาค มีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ การประปา
ส่วนภูมิภาค มีความพร้อมต่อการให้บริการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การประปาส่วนภูมิภาค 
ได้มีการแก้ไขปัญหาเมื่อบริการหยุดชะงัก  

5) ด้านการบริการอย่างก้าวหน้า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การประปาส่วนภูมิภาค มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ  รองลงมา คือ คุณภาพ
ของผลงานของการประปาส่วนภูมิภาคที่ให้บริการมีการพัฒนาขึ้น  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
การประปาส่วนภูมิภาคมีการอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกภัยแล้งทุกปี  

5.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพยากรณ์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน้้าประปา การประปา
ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ มุมมองด้านเรียนรู้และพัฒนา (X4) มุมมอง
ด้านการเงิน (X1) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (X3) สามารถพยากรณ์คุณภาพการให้บริการน้้าประปา 
การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา (y) ได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งสาม
ร่วมกันพยากรณ์คุณภาพการให้บริการน้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 
78.40 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .40060 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

ý =  .250+.286X1+.172X3+.466X4 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

�́� =  .043X1+.049X3+.051X4 
 

5.2 อภิปรายผล 
 

จากการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเด็นที่น่าสนใจน้ามาอภิปรายดังนี้ 
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5.2.1 ผลการศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปา การประปา
ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ผลการศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) มุมมองด้านการเงิน 2) มุมมองด้านลูกค้า 
3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน 4) มุมมองด้านเรียนรู้และพัฒนา สามารถสะท้อนความคิดเห็น
ของผลสัมฤทธิ์ที่การให้บริการน้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการน้้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งต้องมองผ่านมุมมอง
การจัดท้า balanced scorecard และจ้าเป็นต้องอาศัยปัจจัยแห่งความส้าเร็จและดัชนีชี้วัดประกอบ
ในการจัดท้าด้วย ปัจจัยแห่งความส้าเร็จและดัชนีชี้วัดดังกล่าวมาประเมินผลสัมฤทธิ์พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือ
ที่จะท้าให้ทราบว่ามุมมองแต่ละด้านนั้นมีปัจจัยใดที่องค์กรให้ความส้าคัญในการประเมินผลการด้าเนินงาน
หรือมีผลสมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ โดยแนวคิดมุมมอง 4 มุมมอง ดังที่ (พสุ เดชะรินทร์ , 2548) ได้เสนอว่า
การจัดท้า balanced scorecard จ้าเป็นต้องอาศัยปัจจัยแห่งความส้าเร็จและดัชนีชี้วัดประกอบ
ในการจัดท้าด้วย ปัจจัยแห่งความส้าเร็จและดัชนีชี้วัดดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่จะท้าให้ทราบว่ามุมมอง
แต่ละด้านนั้นมีปัจจัยใดที่องค์กรให้ความส้าคัญในการประเมินผลการด้าเนินงาน โดยแนวคิดมุมมอง  
4 มุมมอง ดังนี้ (พสุ เดชะรินทร์, 2548, หน้า 56) 1) มุมมองด้านการเงิน (financial perspective) เน้นเป้าหมาย
ทางการเงินในระยะยาว ปัจจัยแห่งความส้าเร็จและดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของรายได้  
การปรับปรุงให้ดีขึ้นด้านผลผลิต การลดลงของต้นทุน การใช้งานจากสินทรัพย์ เป็นต้น 2) มุมมอง
ด้านลูกค้า (customer perspective) เป็นมุมมองที่สะท้อนการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ท้าให้
ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด ปัจจัยแห่งความส้าเร็จและดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ส่วนแบ่งการตลาด
ที่เพ่ิมขึ้น การรักษาลูกค้าเดิม การเพิ่มลูกค้าใหม่ การเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ การบริการที่รวดเร็ว หรือ
การมีชื่อเสียงของกิจการที่ดี  เป็นต้น 3 ) มุมมองด้านกระบวนการภายใน ( internal operations 
perspective) โดยต้องศึกษากระบวนการการด้าเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ
และดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องเน้นที่คุณภาพของกระบวนการ ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งมอบงานให้ลูกค้า  
การร่วมมือระหว่างพนักงานในองค์กร ได้แก่ การด้าเนินงานที่รวดเร็ว กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ 
กระบวนการจัดส่งที่รวดเร็วตรงเวลา หรือกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 4 ) มุมมอง
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (learning and growth perspective) องค์กรจ้าเป็นต้องเพ่ิมความสามารถ
ของพนักงานในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และบริการที่ดีขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
พัฒนาระบบภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรให้ความส้าคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่พนักงาน เพ่ือเพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพการท้างานของพนักงาน 
ปัจจัยแห่งความส้าเร็จและดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาทักษะของพนักงาน การรักษาพนักงานที่มี
คุณภาพ การเปิดโอกาสที่ดีให้พนักงานที่มีความสามารถ การมีระบบการท้างานที่ดี เป็นต้น การพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งส้าคัญในการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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ของสังคมโลก Senge, P. M (1990) ได้เสนอแนวคิดของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องมีลักษณะ 
5 ประการ คือ มีการเรียนรู้ของคนในองค์กร (personal mastery) มีความพร้อมด้านจิตส้านึกของคน
ในองค์กร (mental model) มีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร (shared vision) มีการเรียนรู้เป็นกลุ่มคณะ 
(team learning) และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (systems thinking) และดังที่  (Kaplan & 
Norton, 1996, pp. 23-146) กล่าวว่า การจัดท้า balanced scorecard ตามกรอบงาน (framework) 
ทั้งสี่มุมมอง มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 1) มุมมองด้านการเงิน (the financial perspective) เป็นมุมมอง
ที่องค์กรใช้งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายขององค์กร ประกอบด้วย 
กระบวนการที่ใช้ควบคุมการ ใช้เงิน ซึ่งผู้บริหารองค์กรจะต้องใช้เงินในการบริหารงานต่างๆ ที่จ้าเป็น
ภายใต้การจัดล้าดับความส้าคัญ โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับเวลาด้วยความถูกต้องการจัดท้า
บาลานซ์สกอร์การ์ด มุมมองด้านการเงินนั้น การก้าหนดวัตถุประสงค์ด้านการเงินจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์
กับกลยุทธ์ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการวัดในมุมมองด้านอื่นๆ อีก 3 มุมมองด้วย การวัด
ที่เลือกใช้จะต้องสัมพันธ์สอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกับเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงิน
ด้วยตาราง กรอบการประเมิน (scorecard) ของมุมมองต้านการเงินจะต้องก้าหนดรายละเอียด
ของวัตถุประสงค์ และการวัด ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่ก้าหนดสิ่งที่จะต้องประเมิน ได้แก่ ก้าไรที่เพิ่มขึ้น  
การปรับปรุงราคา และสินค้า การเพ่ิมประโยชน์ในการใช้สอยและการลดความเสี่ยง เป็นต้น และ
ก้าหนดให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกันไปทั้ง 4 มุมมอง 2) มุมมองด้านลูกค้า (customer perspective) มุมมอง
ด้านลูกค้า เป็นมุมมองที่เกิดจากการด้าเนินการภายในมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา รวมทั้ง
ด้านการเงินแล้ว ส่งผลต่อพฤติกรรมลูกค้า ประกอบด้วยความพึงพอใจของลูกค้าในการด้าเนินงาน
ขององค์กร นั่นคือ ผู้บริหารองค์กรจะต้องด้าเนินการให้ได้ผลผลิตที่เป็นที่พอใจของลูกค้าในการก้าหนด
มุมมองด้านนี้ ผู้รับผิดชอบในการประเมินขององค์กรจะต้องก้าหนดลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาด
ให้มีความชัดเจนสมบูรณ์ และก้าหนดการวัดการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ สิ่งที่ก้าหนด
ในการวัดจะต้องเกี่ยวข้องกับความส้าคัญของผลลัพธ์ของการด้าเนินการ หลักส้าคัญของการวัดจะต้อง
ตามเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) การรักษาลูกค้าเก่า (customer retention) 
จ้านวนลูกค้าใหม่ (new customer acquisition) ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ (customer profitability) และ
ส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (internal-business-perspective) 
มุมมองด้านกระบวนการภายใน เป็นมุมมองที่องค์กรก้าหนดทั้งกระบวนการด้าเนินงานภาวะปกติ  และ
กระบวนการที่เป็นวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้การด้าเนินงานขององค์กรบรรลุผลส้าเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์กร 
ประกอบด้วย วิธีการที่ดีซึ่งผู้บริหารองค์กรใช้ในการท้าให้องค์กรเจริญก้าวหน้าหรือมีผลงานเป็นไป  
ตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ กระบวนการพัฒนางานโดยตรง ซึ่งหมายถึง กระบวนการงานซึ่งเป็นหน้าที่
ที่องค์กรต้องปฏิบัติในภาวะปกติและกระบวนการสนับสนุนการพัฒนางาน หมายถึง กระบวนการที่ก้าหนดขึ้น
นอกเหนือจากงานปกติเพ่ือให้งานมีความก้าวหน้าการก้าหนดมุมมองด้านกระบวนการภายในผู้รับผิดชอบ
ในการประเมินผลในองค์กรจะต้องก้าหนดกระบวนการภายในองค์กรให้ชัดเจน ซึ่งกระบวนการนั้นจะต้อง
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เป็นกระบวนการที่ดีจะท้าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในมุมมองด้านอื่นๆ ซึ่งการวัดมุมมองด้านนี้ ประเด็นแรก
จะเป็นการก้าหนดเกี่ยวกับการควบคุมก้ากับ (monitor) และการปรับปรุงกระบวนการด้าเนินการ
ในองค์กรประเด็นที่สองจะเกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมในกระบวนการด้าเนินการภายในองค์กร  
ซึ่งในวงการธุรกิจนั้นกระบวนการธุรกิจก้าหนดเป้าหมายด้านกระบวนการที่ใช้นวัตกรรมประกอบด้วย
รูปแบบของสินค้าและการพัฒนาสินค้า และด้านกระบวนการปฏิบัติงานประกอบด้วยการผลิตการตลาด 
และการบริการหลังการขาย 4 ) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (learning and growth 
perspective) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา เป็นมุมมองที่องค์กรก้าหนดกระบวนการด้าเนินงาน
เพ่ือให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจุดหมายขององค์กร
ประกอบด้วยการที่พนักงานได้รับการฝึกอบรม และหรือการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน
โดยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการให้ค้าปรึกษาแนะน้าการปฏิบัติงานแก่พนักงาน และ
การติดต่อประสานงาน สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้เครื่องมือ
ทางด้านเทคโนโลยีมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา นับเป็นมุมมองที่ 4 และมุมมองสุดท้าย  
ของ balanced scorecard เป็นการพัฒนาวัตถุประสงค์ (objectives) และการวัด (measures) ที่จะท้าให้
เกิดการเรียนรู้ในองค์กรและพัฒนา ซึ่งวัตถุประสงค์ของมุมมองค้านการเรียนรู้และการพัฒนา เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จะส่งผลให้วัตถุประสงค์ของมุมมองด้านอื่นๆ อีก 3 ด้าน เกิดผลส้าเร็จ ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อน
ให้เกิดผลลัพธ์ (outcomes) ที่ดีเยี่ยมการก้าหนด balanced scorecard ตามมุมมองด้านนี้ นั้น เป็นการก้าหนด
โครงสร้างพ้ืนฐานในลักษณะของการลงทุนขององค์กร เพ่ือท้าให้องค์กรเกิดการเรียนรู้และพัฒนา สามารถ
ด้าเนินการตามมุมมองด้านอ่ืนๆ ได้ดี ซึ่งการก้าหนดวัตถุประสงค์และการวัดผลการด้าเนินงานในมุมมองนี้ 
มีการวัดประกอบด้วย คือ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน (employee capabilities) ความสามารถ
ของระบบสารสนเทศ ( information system capabilities) การจูงใจ (motivation) การให้ อ้านาจ 
(empowerment) และการจัดระเบียบ (alignment) ในองค์กร  

ทั้งนี้เนื่องจากผลการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน้้าประปา การประปา
ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ สมภาร 
ดอนจันดา และคณิศร ภูนิคม (2556) ท้าการวิจัยเรื่อง ตัวชี้วัดความส้าเร็จในการด้าเนินธุรกิจกึ่งแสวงหาก้าไร
โดยประยุกต์ใช้หลักการบาลานซ์สกอร์การ์ด : กรณีศึกษาโครงการตามพระราชด้าริ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาตัวชี้วัดความส้าเร็จในการด้าเนินธุรกิจกึ่งแสวงหาก้าไร พัฒนา 23 ตัวชี้วัดความส้าเร็จและยืนยัน
ตัวชี้วัดความส้าเร็จในการด้าเนินธุรกิจกึ่งแสวงหาก้าไรที่พัฒนาขึ้น ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน สังเคราะห์
เอกสารงานวิจัยโดยอิงแนวคิดของเทคนิคเพ่ือการตัดสินใจแบบกลุ่มมาช่วยจัดกลุ่มตัวชี้วัดด้วยเทคนิค
แผนภาพความเกี่ยวโยง พัฒนาแบบสอบถามเพ่ือก้าหนดปัจจัย และตัวชี้วัด ประมวลผลแบบสอบถาม
โดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล้าดับชั้น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ปัจจัยและตัวชี้วัดด้วยกลวิธีทางสถิติ
ด้วยแฟคเตอร์อนาไลซีส และยืนยันตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัย พบว่า ตัวชี้วัดความส้าเร็จในการด้าเนินธุรกิจ
กึ่งแสวงหาก้าไรมีทั้งหมด 4 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยหลักด้านการเงิน (0.456) รองลงมาคือ ด้านลูกค้า 
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(0.363) ด้านกระบวนการภายใน (0.125) และด้านการเรียนรู้ และพัฒนา (0.058) ตามล้าดับ มี 14 ปัจจัยรอง 
โดยปัจจัยรองที่มีความส้าคัญมากที่สุด คือ ก้าไร (0.289) รองลงมาคือ การรักษาลูกค้าเก่า (0.205) และ
รายได้ (0.117) ตามลล้าดับ และมีตัวชี้วัดทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด และยังสอดคล้องกับ สุนันทา สังข์ทัศนา 
(2556) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด balanced scorecard (BSC) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) วิธีการด้าเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์ ก้าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยบนพ้ืนฐาน
แนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ และการบริหาร ตามแนวคิด balanced scorecard (BSC) 2) ศึกษา
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ขององค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด balanced scorecard (BSC) 3) ตรวจสอบและสร้างรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด balanced 
scorecard (BSC) 4) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด balanced scorecard (BSC) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส้านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 340 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อ้านวยการ
สถานศึกษา การพิจารณารูปแบบที่ เหมาะสมในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้แนวคิด balanced 
scorecard (BSC) ใช้รูปแบบสัมภาษณ์เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบวิเคราะห์เอกสาร 
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้แนวคิด balanced 
scorecard (BSC) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส้ารวจ (exploratory factory analysis) ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS (statistical 
package for the social science) ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ PCA (principal component analysis) 
และการหมุนแกนปัจจัยหลักด้วยวิธี (Varimax Rotation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept interviews) 
จากการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสังกัดส้านักงาน คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด balanced scorecard (BSC) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) มติด้านผู้เรียน 
(2) มติด้านกระบวนการภายใน (3) มติด้านการเงิน และ (4) มติด้านการเรียนรู้และการเติบโต 2) รูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด balanced 
scorecard (BSC) เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส้าคัญ 4 องค์ประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสม
และสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย 

5.2.2 ผลการศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการน้้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการให้บริการที่เสมอภาคกัน 
ด้านการให้บริการอย่างตรงต่อเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
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ด้านการบริการอย่างก้าวหน้า สามารถสะท้อนความความคิดเห็นระดับคุณภาพการให้บริการน้้าประปา
การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังที่ เลอวิส และบลูม (Lewis & Bloom, 1983, p. 100) 
ได้ให้ค้านิยามของคุณภาพการให้บริการว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงระดับ การบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการ
ต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการว่าสอดคล้องกับความต้องการของเขาได้ดีเพียงใดการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ 
(delivering service quality) จึงหมายถึง การตอบสนองต่อผู้รับบริการบนพ้ืนฐานความคาดหวังของผู้รับ 
รวมถึง (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2551, หน้า 91) กล่าวว่า “คุณภาพการบริการ เป็นความรู้สึกท่ีลูกค้าได้รับ
จากการบริการ ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่คาดหวังก่อนรับบริการกับสิ่งที่ได้รับบริการจริง 
หากเป็นไปตามที่คาดหวัง ก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ก็จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ 
แต่ถ้าได้รับการบริการเกินความคาดหวัง ก็จะเกิดความพึงพอใจสูงสุด และประทับใจในการบริการ และ 
(ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2550, หน้า 84-85) กล่าวไว้ว่า “องค์ประกอบทั้ง 5 ของคุณภาพการบริการ
ประกอบไปด้วย สิ่งที่จับต้องได้ในการบริการ (tangible) ความน่าเชื่อถือ (reliability) ความรับผิดชอบ 
(responsiveness) ความแน่นอน (assurance) และความเข้าอกเข้าใจ (empathy)”  

ทั้งนี้เนื่องจากผลการศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการน้้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ สุนารี แสนพยุห์ (2557) 
ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลโพธิ์ทอง อ้าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ
ของเทศบาลโพธิ์ทอง อ้าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และระดับปานกลางสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ  
ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ประชาชนอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 3) ขอเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ล้าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย
สามอันดับ คือ เทศบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น 
รองลงมา เทศบาลควรจะจัดสรรงบประมาณการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน และผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ควรมาปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับ
มะลิวัณ สังเกตกิจ (2556) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของกองทะเบียน 
เทศบาลต้าบลบางพลี อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของกองทะเบียน 5 ด้าน คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค 
การให้บริการอย่างทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการ
อย่างก้าวหน้า และเพ่ือน้าผลการศึกษาน้าเสนอต่อผู้บริหารในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุง และ
พัฒนาการให้บริการแก่ผู้ให้บริการขององค์การให้ดียิ่งขึ้น ผลการศึกษา พบว่า ระดับความความคิดเห็น
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ของผู้ ใช้บริการต่อการให้บริการของกองทะเบียน เทศบาลต้าบลบางพลี อ้าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ้าแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น อันดับที่ 1 
คือ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง อันดับที่ 2 คือ การให้บริการอย่างก้าวหน้า อันดับที่ 3 คือ การให้บริการ
อย่างเสมอภาค อันดับที่ 4 การให้บริการอย่างทันเวลา และความคิดเห็นอันดับสุดท้าย คือ การให้บริการ
อย่างเพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ ภัคจิรา แสงสุกวาว (2551) ศึกษาคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ต้าบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการ 
อย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการที่มีความก้าวหน้า ด้านการให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา และด้านการให้บริการ
ที่เสมอภาค มีคุณภาพการให้บริการระดับปานกลาง 

สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการให้บริการน้้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดยภาพรวมจึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นเพราะบริบทของแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน 
และการให้บริการที่ยังไม่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ ซึ่งการบริการในด้านต่างๆ อาจจะเป็นหัวใจส้าคัญ
ไม่มากก็น้อย แต่การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังไม่ตระหนักถึงการให้บริการโดยค้านึง
ผลสัมฤทธิ์ต่อการให้บริการประชาชนอย่างแท้จริง   

5.2.3 ผลการศึกษา ปัจจัยพยากรณ์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
น ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยพยากรณ์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
น้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ถูกเลือก ได้แก่ มุมมอง
ด้านเรียนรู้และพัฒนา (X4) มุมมองด้านการเงิน (X1) และมุมมองด้านกระบวนการภายใน (X3) ดังที่ 
การจัดท้า balanced scorecard จ้าเป็นต้องอาศัยปัจจัยแห่งความส้าเร็จและดัชนีชี้วัดประกอบ
ในการจัดท้าด้วย ปัจจัยแห่งความส้าเร็จและดัชนีชี้วัดดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่จะท้าให้ทราบว่ามุมมอง
แต่ละด้านนั้น มีปัจจัยใดที่องค์กรให้ความส้าคัญในการประเมินผลการด้าเนินงาน โดยแนวคิดมุมมอง  
4 มุมมอง ดังนี้ (พสุ เดชะรินทร์, 2548, หน้า 56) 1) มุมมองด้านการเงิน (financial perspective) 
เน้นเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว ปัจจัยแห่งความส้าเร็จและดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเพ่ิมขึ้น
ของรายได้ การปรับปรุงให้ดีขึ้นด้านผลผลิต การลดลงของต้นทุน การใช้งานจากสินทรัพย์ เป็นต้น  
2) มุมมองด้านลูกค้า (customer perspective) เป็นมุมมองที่สะท้อนการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่ท้าให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด ปัจจัยแห่งความส้าเร็จและดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนแบ่งการตลาด
ที่เพ่ิมขึ้น การรักษาลูกค้าเดิม การเพิ่มลูกค้าใหม่ การเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ การบริการที่รวดเร็ว หรือ
การมีชื่อเสียงของกิจการที่ดี  เป็นต้น 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน ( internal operations 
perspective) โดยต้องศึกษากระบวนการการด้าเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ
และดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องเน้นที่คุณภาพของกระบวนการ ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งมอบงานให้ลูกค้า 
การร่วมมือระหว่างพนักงานในองค์กร ได้แก่ การด้าเนินงานที่รวดเร็ว กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ 
กระบวนการจัดส่งที่รวดเร็วตรงเวลา หรือกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 4) มุมมอง
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ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (learning and growth perspective) องค์กรจ้าเป็นต้องเพ่ิมความสามารถ
ของพนักงานในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และบริการที่ดีขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
พัฒนาระบบภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรให้ความส้าคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่พนักงาน เพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพการท้างาน
ของพนักงาน ปัจจัยแห่งความส้าเร็จและดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ การพัฒนาทักษะของพนักงาน 
การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ การเปิดโอกาสที่ดีให้พนักงานที่มีความสามารถ การมีระบบการท้างานที่ดี 
เป็นต้น การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งส้าคัญในการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก Senge, P. M (1990) ได้เสนอแนวคิดของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ต้องมีลักษณะ 5 ประการ คือ มีการเรียนรู้ของคนในองค์กร (personal mastery) มีความพร้อมด้านจิตส้านึก
ของคนในองค์กร (mental model) มีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร (shared vision) มีการเรียนรู้
เป็นกลุ่มคณะ (team learning) และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (systems thinking) โดยสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์คุณภาพการให้บริการน้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .887 ค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .784  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .40060 ตัวแปรอิสระ
ทั้ง 3 ตัว สามารถท้านายผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 78.40 

จากผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรทั้ง 3 ปัจจัย ของผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย มุมมองด้านเรียนรู้
และพัฒนา มุมมองด้านการเงิน และมุมมองด้านกระบวนการภายใน สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพ
การให้บริการน้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการน้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนมุมมองด้านลูกค้า ไม่สามารถร่วมกันพยากรณ์ในครั้งนี้ได ้
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
1) มุมมองด้านการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคควรมีกระบวนการประเมินการใช้เงิน

งบประมาณและมีการประเมินทุกปี 
2) มุมมองด้านลูกค้า การประปามีกระบวนการชี้แจงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์

ที่ลูกค้าพึงได้รับ 
3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน การประปาส่วนภูมิภาคควรมีการพัฒนาระบบ

การให้บริการที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

93 

 

4) มุมมองด้านเรียนรู้และพัฒนา การประปาส่วนภูมิภาคควรมีกระบวนการส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเอง  

5) ด้านการให้บริการที่เสมอภาคกัน การประปาส่วนภูมิภาค ควรให้ความช่วยเหลือกรณี
เกิดภัยแล้งอย่างเท่าเทียมกัน 

6) ด้านการให้บริการอย่างตรงต่อเวลา การประปาส่วนภูมิภาคควรให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว  

7) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ การประปาส่วนภูมิภาคควรมีรถบรรทุกน้้าช่วยภัยแล้ง
อย่างเพียงพอ  

8) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง การประปาส่วนภูมิภาคควรได้มีการแก้ไขปัญหา
เมื่อบริการหยุดชะงักอย่างรวดเร็ว 

9) ด้านการบริการอย่างก้าวหน้า การประปาส่วนภูมิภาคควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือกภัยแล้งทุกปี 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส้าหรับการท้าวิจัยครั งต่อไป 
1) ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน้้าประปา การประปา

ส่วนภูมิภาค ของจังหวัดอ่ืนๆ แล้วน้ามาเปรียบเทียบ เพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น 
2) ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

น้้าประปา ของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งภาคตะวันออกหรือภาคอ่ืนโดยตรง เพ่ือจะได้ทราบมุมมอง และ
ภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค ที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้น้้าประปาในปัจจุบันได้อย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

3) ควรท้าการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการท้าวิจัยเชิงปริมาณ เพราะจะท้าให้ทราบถึง
ประเด็นที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณอาจไม่สามารถให้ค้าตอบได้อย่างชัดเจนครบถ้วน
เท่าท่ีควร  
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเครื่องมือเพือ่การวิจัย 
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ภาคผนวก ข  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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รายชื่อการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา  
เพ่ือด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

 

ล าดับที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขา พื้นที่เก็บข้อมูล 
1 ฉะเชิงเทรา   อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

อบต.ท่าไข่ อบต.โสธร อบต.คลองนา อบต.บางตีนเป็ด  
อบต.บางพระ อบต.วังตะเคียน 

2 บางปะกง   อ าเภอบางปะกง เทศบาลต าบลบางปะกง เทศบาลต าบล 
ท่าสะอ้าน อบต.หนองจอก เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ 
เทศบาลท่าข้าม  

3 บางคล้า   อ าเภอบางคล้า เทศบาลบางคล้า เทศบาลปากน  า 
4 พนมสารคาม  อ าเภอพนมสารคาม เทศบาลต าบลพนมสารคาม เทศบาล

ต าบลเกาะขนุน อบต.เกาะขนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

110 

 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

111 

 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

112 

 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

113 

 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

114 

 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

116 

 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

117 

 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

118 

 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

119 

 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

120 

 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

123 

 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

124 

 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

125 

 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

126 

 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

127 

 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

128 

 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

129 

 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

130 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 131   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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ฉบับที่  

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง ผลสัมฤทธิท์ี่ส่งผลตอ่คุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
************************ 

ค้าชี แจง : 1. แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน้้าประปา
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการน้้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ ์ที ่ส ่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
น้้าประปาการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. โปรดตอบแบบสอบถามในแต่ละตอน โดยใช้เครื่องหมาย  ในช่องว่าง  ของแต่ละ
หัวข้อหรือกรอกข้อมูลลงในช่องว่างที่จัดเตรียมไว้ให้ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง หรือตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด เพียงค้าตอบเดียว 
 3. โปรดให้ข้อคิดเห็นทุกข้อเพราะถ้าหากขาดข้อหนึ่งข้อใดจะท้าให้แบบสอบถามนี้
ไม่สมบรูณ์และไม่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 4. ข้อมูลที่ท่านได้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน
ทั้งสิ้น 
 5. ผู้วิจัย ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ท่านได้เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้ 
 
 
         

นายชาลี  เจริญสุข 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค้าชี แจง กรุณาท้าเครื่องหมาย  ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

 1. เพศ 

   1) ชาย     2) หญิง 

 2. อายุ 

   1) 18-30 ป ี    2) 31-40 ป ี

   3) 41-50 ปี    4) 51-60 ปี 

   5) 61 ปีขึ้นไป 

 3. ระดับการศึกษา 

   1) ประถมศึกษา    2) มัธยมศึกษาตอนต้น 
   3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  4) อนุปริญญา/ปวส. 

   5) ปริญญาตรี    6) สูงกว่าปริญญาตรี 

 4. อาชีพ 

   1) รับจ้างทั่วไป    2) ค้าขาย     

   3) เกษตรกรรม     4) นักเรียน/นักศึกษา    

  5) พนักงานบริษัท    6) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 5. รายได้ต่อเดือน   

   1) ต่้ากว่า 10,000 บาท   2) 10,001 - 15,000 บาท 

   3) 15,001 - 20,000 บาท   4) 20,001 - 25,000 บาท 

   5) 25,001 - 30,000 บาท   6) สูงกว่า 30,000 บาท 

 6. ค่าน้้าประปาต่อเดือนโดยประมาณ   

   1) 50 - 300 บาท    2) 301 - 500 บาท 

   3) 501 - 700 บาท    4) 701 - 900 บาท 

   5) 901 – 1,100 บาท   6) มากกว่า 1,100 บาท 

 7. การช้าระค่าน้้าประปา 

   1) ส้านักงานประปา    2) เคาเตอร์เซอวิส 

   3) ธนาคาร     4) เซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) 
   3) โทรศัพท์มือถือ (พร้อมเพย์) 

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

134 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ค้าชี แจง  โปรดอ่านข้อค้าถามและพิจารณาว่าข้อความใดตรงกับสภาพความเป็นจริงในพ้ืนที่ของท่าน
มากที่สุดแล้วท้าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเพียง 1 ช่องเท่านั้นในแต่ละข้อและกรุณา
ตอบแบบสอบถามทุกข้อ โดยมีระดับคะแนนและมาตรวัด ดังต่อไปนี้ 
  1 หมายถึง มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  2 หมายถึง มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ อยู่ในระดับน้อย 
  3 หมายถึง มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  
  4 หมายถึง มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ อยู่ในระดับมาก 
  5 หมายถึง มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ข้อที ่ ผลสัมฤทธิ์  
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 1. มุมมองด้านการเงิน 
1.1 ท่านคิดว่าการประปามีกระบวนการควบคุมการใช้เงินให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ขององค์การ 
     

1.2 ท่านคิดว่าการก้าหนดวัตถุประสงค์ด้านการเงินของการประปา 
มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร 

     

1.3 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาคมีระบบการวัดผลการใช้เงิน 
ขององค์การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

     

1.4 ท่านคิดว่าการประปามีการใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามกรอบ 
การด้าเนินงาน 

     

1.5 ท่านคิดว่าการประปามีกระบวนการประเมินการใช้เงินงบประมาณ
และมีการประเมินทุกปี 

     

 2.  มุมมองด้านลูกค้า 

2.1 ท่านคิดว่าการประปามีกระบวนการสร้างความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของการประปา 

     

2.2 ท่านคิดว่าการประปามีบริการลูกค้าและให้ความส้าคัญกับลูกค้า      
2.3 ท่านคิดว่าการประปามีกระบวนการหาลูกค้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพ      
2.4 ท่านคิดว่าการประปามีกระบวนการชี้แจงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ประโยชน์ที่ลูกค้าพึงได้รับ 
     

2.5 ท่านคิดว่าการประปามีกระบวนการจัดการกับส่วนแบ่ง 
ทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อที ่ ผลสัมฤทธิ์  
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
3.1 ท่านคิดว่าการประปาได้น้าเอาเทคนิคการให้บริการใหม่ๆ  

มาให้บริการประชาชน 
     

3.2 ท่านคิดว่าการประปามีการพัฒนาระบบการให้บริการที่มีอยู่เดิม 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     

3.3 ท่านคิดว่าการประปามีการพัฒนากระบวนการให้บริการตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า 

     

3.4 ท่านคิดว่าการประปามีการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ 
เ พ่ือสนับสนุนหน่วยบริการหลักให้สามารถบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

3.5 ท่านคิดว่าการประปามีระบบการควบคุม ก้ากับ ติดตาม  
การปฏิบัติงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

 4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

4.1 ท่านคิดว่าการประปามีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
เกิดการเรียนรู้ 

     

4.2 ท่านคิดว่าการประปามีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
ได้มีการพัฒนาตนเอง 

     

4.3 ท่านคิดว่าการประปามีระบบการให้ค้าปรึกษา แนะน้า  
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

     

4.4 ท่านคิดว่าการประปามีระบบการติดต่อประสานงานภายใน
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

4.5 ท่านคิดว่าการประปามีระบบการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การด้าเนินงานให้กับบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตอนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ค้าชี แจง  โปรดอ่านข้อความและพิจารณาว่าข้อความใดตรงกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ของท่าน
มากที่สุด แล้วท้าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเพียง 1 ช่องเท่านั้นในแต่ละข้อ และ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ โดยมีระดับคะแนนและมาตรวัด ดังต่อไปนี้ 
  1 หมายถึง มีระดับคุณภาพการให้บริการน้้าประปา อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
  2 หมายถึง มีระดับคุณภาพการให้บริการน้้าประปา อยู่ในระดับน้อย 
  3 หมายถึง มีระดับคุณภาพการให้บริการน้้าประปา อยู่ในระดับปานกลาง 
  4 หมายถึง มีระดับคุณภาพการให้บริการน้้าประปา อยู่ในระดับมาก 
  5 หมายถึง มีระดับคุณภาพการให้บริการน้้าประปา อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ข้อ
ที ่

คุณภาพการให้บริการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 1. ด้านการให้บริการที่เสมอภาคกัน 
1.1 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการโดยใช้หลักเกณฑ์

เดียวกัน แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการทุกคน 
     

1.2 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค ได้มีการจัดล้าดับ 
การให้บริการก่อน-หลังอย่างยุติธรรม 

     

1.3 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการโดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ 

     

1.4 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค ได้แจ้งสิทธิแก่ประชาชน 
ในบริการอย่างเท่าเทียมกันอย่างเหมาะสม 

     

1.5 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาคให้ความช่วยเหลือกรณี 
เกิดภัยแล้งอย่างเท่าเทียมกัน 

     

 2. ด้านการให้บริการอย่างตรงต่อเวลา 

2.1 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค ท้างานได้ส้าเร็จ 
ตามระยะเวลาที่ก้าหนดได้ในหลักเกณฑ์การให้บริการ 

     

2.2 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค ได้ให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
รวดเร็ว 

     

2.3 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาคมีช่องทางร้องเรียนและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2.4 ท่านคิดว่าการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถปรับ
ลดขั้นตอนได้ให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

     

2.5 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค ได้ช่วยเหลือประชาชนในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว 
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ข้อที่ คุณภาพการให้บริการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
3.1 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีช่องทางการให้บริการ 

ที่เพียงพอ 

     

3.2 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีการใช้เครื่องมือที่ช่วย
ให้บริการท้าได้อย่างทั่วถึง 

     

3.3 ท่านได้รับการบริการที่มีคุณภาพตรงตามที่ท่านต้องการจาก 
การประปาที่ท่านติดต่อขอรับบริการ 

     

3.4 ท่านพึงพอใจต่อผลงานของการประปาส่วนภูมิภาค      

3.5 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีรถบรรทุกน้้าช่วยภัยแล้ง
อย่างเพียงพอ 

     

 4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

4.1 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง      

4.2 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค ได้มีการแก้ไขปัญหา 
เมื่อบริการหยุดชะงัก 

     

4.3 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีความพร้อมต่อการ
ให้บริการ 

     

4.4 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีการให้บริการสนับสนุน 
น้้าดื่มส้าหรับจัดงานของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

     

4.5 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาคมีการให้ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้เพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

 5. ด้านการบริการอย่างก้าวหน้า 

5.1 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีการพัฒนารูปแบบ 
การให้บริการ 

     

5.2 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการขอประชาชน 

     

5.3 ท่านคิดว่าคุณภาพของผลงานของ การประปาส่วนภูมิภาค 
ที่ให้บริการมีการพัฒนาขึ้น 

     

5.4 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีการลดขั้นตอน 
การให้บริการเพ่ือให้ประชาชนการเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก 

     

5.5 ท่านคิดว่าการประปาส่วนภูมิภาคมีการอบรมเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือภัยแล้งทุกปี 
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ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการการประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นค้าถามปลายเปิด  
 ขอท่านโปรดให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ การประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 ..........................................................................................................................................................

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

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

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

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

 ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

 

      ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ท่านได้เสียสละเวลา 
        ตอบแบบสอบถามในครั งนี  
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ภาคผนวก ง 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม IOC 
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แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(Index of Ltem Objective Congruence: IOC) 

เร่ือง ผลสัมฤทธิ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน ้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

************************ 
เกณฑ์การประเมิน  มีดังนี้ 

ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อค้าถามนั นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน  0  ไม่แน่ใจว่าข้อค้าถามนั นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน - 1 แน่ใจว่าข้อค้าถามนั นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

น้าคะแนนที่ได้มาแทนค่าในสูตร ดังนี  

สูตร   IOC =
∑ 𝑅

Ν
 

∑ 𝑹       แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากเนื อหาทั งหมด 
N แทน จ้านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ค่า IOC ที่ค้านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค้าถามนั นใช้ได้ 
 ค่า IOC ที่ค้านวณได้ต่้ากว่า 0.5 ข้อค้าถามนั นถูกตัดออกไป หรือต้องน้าไปปรับปรุง 

แก้ไขใหม่ให้ดี 

ตอน ข้อที่ 
ระดับความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 
ผลรวมของ

คะแนน 
∑ 𝑹 

IOC =
∑ 𝑅

Ν
 สรุป 

1 2 3 4 5 
ตอนที่ 2 

1. 1.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 1.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 1.3 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
 1.4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 1.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. 2.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 2.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 2.3 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 2.4 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 2.5 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
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ตอน ข้อที่ 
ระดับความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 
ผลรวมของ

คะแนน 
∑ 𝑹 

IOC =
∑ 𝑅

Ν
 สรุป 

1 2 3 4 5 
3. 3.1 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 3.2 0 +1 +1 0 +1 3 0.6 ใช้ได้ 

 3.3 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 3.4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 3.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. 4.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 4.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 4.3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 4.4 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 4.5 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

ตอนที่ 3 

1. 1.1 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 1.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 1.3 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 1.4 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 1.5 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

2. 2.1 0 +1 +1 0 +1 3 0.6 ใช้ได้ 

 2.2 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

 2.3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 2.4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 2.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. 3.1 -1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 3.2 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 3.3 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 3.4 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 3.5 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

4. 4.1 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 4.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 4.3 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
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ตอน ข้อที่ 
ระดับความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 
ผลรวมของ

คะแนน 
∑ 𝑹 

IOC =
∑ 𝑅

Ν
 สรุป 

1 2 3 4 5 
 4.4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 4.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. 5.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 5.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 5.3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 5.4 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 5.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 
หมายเหตุ ค่า IOC ที่รับได้ต้องมีค่าตั งแต่ 0.50 ขึ นไป 
สรุป ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 40.2/45 = 0.89 (ใช้ได้) 
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