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การวิจยัเร่ืองการพฒันาการให้บริการน ้ าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน ้ าประปา ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพน ้ าประปา แนวคิด หลกัการ 

กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้บริการน ้ าประปา ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการน ้ าประปา 

และปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้น ้ าประปา ซ่ึงส่งผลต่อขอ้ร้องเรียนและการให้บริการ

ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการให้บริการน ้ าประปาในเขต

เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา โดยการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดว้ิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของเทศบาล  จาก

ผลการวจิยั พบวา่ตวัแทนครัวเรือนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหค้วามพงึพอใจการใหบ้ริการ

นอ้ยท่ีสุด การให้บริการน ้ าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยาจึงยงัไม่เหมาะสมและไม่

มีคุณภาพ ควรพฒันาต่อไปทั้งระบบ น าไปสู่ขอ้เสนอแนะว่าควรบูรณาการ 3 ศาสตร์เขา้ดว้ยกัน 

ได้แก่ นิติศาสตร์ (การออกเทศบัญญัติ) วิทยาศาสตร์(การควบคุมคุณภาพน ้ าประปา) และรัฐ

ประศาสนศาสตร์(การบริหารงานภาครัฐ) เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการน าไปปฏิบติัใช้

ของเทศบาล 
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ABSTRACT 
Title of Independent Study STUDY OF WATER SUPPLY SERVICE DEVELOPMENT   

IN PRANAKORN SRI AYUTTHAYA CITY MUNICIPALITY 

Author    Marut Deeuam    

Degree    Master of Science (Environmental Management) 
Year    2022 

 
The objective of the study deals with exploring and examining quality of the water 

supply service in the Pranakorn Sri Ayutthaya City municipality, factors leading to water quality 

concept and principle and its rules. To investigate water users’ satisfaction,  service complaints 

were raised to improve water supply service. This research applied both quantitative and 

qualitative approaches for evaluating current service development and future service 

development. According to the findings, a majority of respondents were dissatisfied with the 

service of  the municipality which could likely reflect degrading and inappropriate service; 

consequently, it would be interesting to recommend that its water supply service should be 

developed as a whole system by being integrated with three disciplinary approaches: law, 

science, and public administration. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

รายงานการค้นควา้อิสระฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ เน่ืองจากได้รับความอนุเคราะห์จาก
ผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านท่ีได้ให้ความรู้และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาคร้ังน้ี 
ผูวิ้จยัจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอบขอบพระคุณท่าน ว่าท่ี ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล  นายกเทศมนตรีนคร
พระนครศรีอยุธยา ท่านศรัณย ์สุขเกษม ปลดัเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ท่ีกรุณาให้ขอ้มูล
ต่างๆเพื่อประกอบการวิจยัคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พีรพล  เจตโรจนานนท ์ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
รายงานค้นควา้อิสระท่ีได้กรุณาสละเวลาให้ค  าปรึกษา ความรู้ข้อช้ีแนะและข้อคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ในทุกขั้น ตอนดว้ยความเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด  

ขอขอบพระคุณอาจารย์คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีได้ถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ สามารถน าหลกัการมาประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ นายแพทยร์ณกฤต ลิ้มวราภสั นายแพทยช์ านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม 
สาขาอายุรกรรม กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ท่ีให้ค  าปรึกษา ในทุกดา้นระหว่าง
เรียน ปริญญาโทมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณครอบครัว คุณป้า พี่สาว ผูเ้ป็นก าใจให้ และขอขอบพระคุณเพื่อนคณะ
บริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้มรุ่น 18 ท่ีคอยช่วยเหลือระหวา่งเรียนกนัมาโดยตลอด 

สุดทา้ยน้ีผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูส้นใจศึกษา หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ขอกราบอภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

มารุต ดีอ่วม 
กรกฎาคม 2565 
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ตารางท่ี 4-16 แสดงความพึงพอใจความทัว่ถึงในการรับรู้ขอ้มูลและร้อยละ 
 ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 68 
ตารางท่ี 4-17 แสดงความพึงพอใจรูปแบบในการประชาสัมพนัธ์และร้อยละ 
 ความพึงพอใจรูปแบบในการประชาสัมพนัธ์ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปา 
 ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 68 
ตารางท่ี 4-18 แสดงความพึงพอใจรูปแบบในการประชาสัมพนัธ์และร้อยละ 
 ความพึงพอใจรูปแบบในการประชาสัมพนัธ์ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปา 
 ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 69 
ตารางท่ี 4-19 แสดงความพึงพอใจการมีจุดใหบ้ริการ call centerและร้อยละ 
 ความพึงพอใจการมีจุดใหบ้ริการ call center ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปา 
 ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 70 
ตารางท่ี 4-20 แสดงความพึงพอใจการมีจุดใหบ้ริการ call centerและร้อยละ 
 ความพึงพอใจการมีจุดใหบ้ริการ call center ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปา 
 ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 70 
ตารางท่ี 4-21 แสดงความพึงพอใจความรวดเร็วของข่าวสารและร้อยละ 
 ความพึงพอใจความรวดเร็วของข่าวสารของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปา 
 ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 71 
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ตารางท่ี 4-22 แสดงความพึงพอใจความรวดเร็วของข่าวสารและร้อยละ 
 ความพึงพอใจความรวดเร็วของข่าวสารของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปา 
 ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 72 
ตารางท่ี 4-23 แสดงการรับทราบความเคล่ือนไหวการท างานของกองการประปาฯ 
 และร้อยละการรับทราบความเคล่ือนไหวการท างานของกองการประปาฯ  
 ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 72 
 ตารางท่ี 4-24 แสดงการรับทราบความเคล่ือนไหวการท างานของกองการประปาฯ 
 และร้อยละการรับทราบความเคล่ือนไหวการท างานของกองการประปาฯ 
  ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 73 
ตารางท่ี 4-25 แสดงความพึงพอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งเขา้ใจง่าย 
 และร้อยละความพึงพอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งเขา้ใจง่าย 
 ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 73 
ตารางท่ี 4-26 แสดงความพึงพอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งเขา้ใจง่ายและ 
 ร้อยละความพึงพอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งเขา้ใจง่ายของ 
 ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 74 
ตารางท่ี 4-27 แสดงระดบัความขุ่นของน ้าประปาและร้อยละระดบัความขุ่น 
 ของน ้าประปาของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร 
 พระนครศรีอยธุยา 75 
ตารางท่ี 4-28 แสดงระดบัความขุ่นของน ้าประปาและร้อยละระดบัความขุ่น 
 ของน ้าประปาของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร 
 พระนครศรีอยธุยา 75 
ตารางท่ี 4-29 แสดงระดบักล่ินของน ้าประปาและร้อยละระดบักล่ินของน ้าประปา 
 ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 76 
ตารางท่ี 4-30 แสดงระดบักล่ินของน ้าประปาและร้อยละระดบักล่ินของน ้าประปาของ 
 ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 77 
ตารางท่ี 4-31 แสดงความพึงพอใจของแรงดนัน ้าและร้อยละความพึงพอใจ 
 ของแรงดนัน ้าของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร 
 พระนครศรีอยธุยา 77 
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ตารางท่ี 4-32 แสดงความพึงพอใจของแรงดนัน ้าและร้อยละความพึงพอใจ 
 ของแรงดนัน ้าของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร 
 พระนครศรีอยธุยา 78 
ตารางท่ี 4-33 แสดงส่ิงปนเป้ือนในน ้าและร้อยละส่ิงปนเป้ือนในน ้าของผูใ้ชบ้ริการ 
 น ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 78 
ตารางท่ี 4-34 แสดงส่ิงปนเป้ือนในน ้าและร้อยละส่ิงปนเป้ือนในน ้าของผูใ้ชบ้ริการ 
 น ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 79 
ตารางท่ี 4-35 แสดงความพึงพอใจขั้นตอนการใหบ้ริการมีความคล่องตวัไม่ซบัซอ้น 
 และร้อยละความพึงพอใจขั้นตอนการใหบ้ริการมีความคล่องตวัไม่ซบัซอ้น 
 ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 79 
ตารางท่ี 4-36 แสดงความพึงพอใจขั้นตอนการใหบ้ริการมีความคล่องตวัไม่ซบัซอ้น 
 และร้อยละความพึงพอใจขั้นตอนการใหบ้ริการมีความคล่องตวัไม่ซบัซอ้น 
 ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 80  
ตารางท่ี 4-37 แสดงความพึงพอใจขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีชดัเจนเหมาะสมและร้อยละ 
 ขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีชดัเจนเหมาะสมของผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในเขต 
 เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 81 
ตารางท่ี 4-38 แสดงความพึงพอใจขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีชดัเจนเหมาะสมและร้อยละ 
 ขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีชดัเจนเหมาะสมของผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในเขต 
 เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 81 
ตารางท่ี 4-39 แสดงความพึงพอใจระยะเวลาการใหบ้ริการมีความเหมาะสมและร้อยละ 
 ระยะเวลาการใหบ้ริการมีความเหมาะสมของผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในเขต 
 เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 82 
ตารางท่ี 4-40 แสดงความพึงพอใจระยะเวลาการใหบ้ริการมีความเหมาะสมและร้อยละ 
 ระยะเวลาการใหบ้ริการมีความเหมาะสมของผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในเขต 
 เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 83  
ตารางท่ี 4-41 แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการดว้ยความสุภาพ ออ้นนอ้ม 
  เป็นกนัเองและร้อยละดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการดว้ยความสุภาพ ออ้นนอ้ม  
 เป็นกนัเองของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 83 
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ตารางท่ี 4-42 แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการดว้ยความสุภาพ ออ้นนอ้ม  
 เป็นกนัเองและร้อยละดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการดว้ยความสุภาพ ออ้นนอ้ม 
  เป็นกนัเองของผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 84 
ตารางท่ี 4-43 แสดงความพึงพอใจเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีการแต่งกายท่ีเหมาะสมกบั 
 สถานท่ีและร้อยละความพึงพอใจเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีการแต่งกาย 
 ท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ีของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร 
 พระนครศรีอยธุยา 85 
ตารางท่ี 4-44 แสดงความพึงพอใจเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีการแต่งกายท่ีเหมาะสม 
 กบัสถานท่ีและร้อยละความพึงพอใจเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีการแต่งกาย 
 ท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ีของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร 
 พระนครศรีอยธุยา 86 
ตารางท่ี 4-45 แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น  
 และเตม็ใจใหบ้ริการและร้อยละความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา  
ตารางท่ี 4-46 แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น  
 และเตม็ใจใหบ้ริการและร้อยละความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา 87  
ตารางท่ี 4-47 แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความสามารถ  
 ความน่าเช่ือถือ เขา้ใจงานท่ีท าเป็นอยา่งดีและร้อยละความพึงพอใจ 
 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ  
 เขา้ใจงานท่ีท าเป็นอยา่งดีของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา 88 
ตารางท่ี 4-48  แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความสามารถ  
 ความน่าเช่ือถือ เขา้ใจงานท่ีท าเป็นอยา่งดีและร้อยละความพึงพอใจ 
 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ  
 เขา้ใจงานท่ีท าเป็นอยา่งดีของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา 89 
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ตารางท่ี 4-49 แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการดว้ยความเสมอ 
 ภาคตามล าดบั ก่อน – หลงัและร้อยละความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้ 
 บริการใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคตามล าดบั ก่อน – หลงัของผูใ้ชบ้ริการ 
 น ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 89 
ตารางท่ี 4-50 แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค

ตามล าดบั ก่อน – หลงัและร้อยละความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
 ใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคตามล าดบั ก่อน – หลงัของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปา 
 ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 90 
ตารางท่ี 4-51 แสดงความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความพร้อมของอุปกรณ์ /  
 เคร่ืองมือท่ีใหบ้ริการและร้อยละความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 ความพร้อมของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือท่ีใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาใน 
 เขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 91 
ตารางท่ี 4-52 แสดงความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความพร้อมของอุปกรณ์ /  
 เคร่ืองมือท่ีใหบ้ริการและร้อยละความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 ความพร้อมของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือท่ีใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาใน 
 เขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 92 
ตารางท่ี 4-53 แสดงความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความเหมาะสมของ 
 สถานท่ีใหบ้ริการและร้อยละความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 ความเหมาะสมของสถานท่ีใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขต 
 เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 92 
ตารางท่ี 4-54 แสดงความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความเหมาะสมของ 
 สถานท่ีใหบ้ริการและร้อยละความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 ความเหมาะสมของสถานท่ีใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขต 
 เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 93 
ตารางท่ี 4-55 แสดงความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกป้าย / ขอ้ความบอก 
 จุดบริการ มีความชดัเจนและเขา้ใจง่ายและร้อยละความพึงพอใจดา้น 
 ส่ิงอ านวยความสะดวกป้าย / ขอ้ความบอกจุดบริการ มีความชดัเจนและ 
 เขา้ใจง่ายของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 94 
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ตารางท่ี 4-56 แสดงความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกป้าย / ขอ้ความบอก 
 จุดบริการ มีความชดัเจนและเขา้ใจง่ายและร้อยละความพึงพอใจดา้น 
 ส่ิงอ านวยความสะดวกป้าย / ขอ้ความบอกจุดบริการ มีความชดัเจนและ 
 เขา้ใจง่ายของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 95 
ตารางท่ี 4-57  แสดงความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกการบริการผา่นระบบ 
 ออนไลน์ เช่น ยืน่ค  าร้องขอใชน้ ้าประปา  การจ่ายค่าบริการ การตรวจสอบ 
 มิเตอร์  ร้องเรียนและร้อยละความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกการ 
 บริการผา่นระบบออนไลน์ เช่น ยืน่ค าร้องขอใชน้ ้าประปา  การจ่ายค่าบริการ  
 การตรวจสอบมิเตอร์  ร้องเรียนของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปา 95 
ตารางท่ี 4-58 แสดงความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกการบริการผา่นระบบ 
 ออนไลน์ เช่น ยืน่ค  าร้องขอใชน้ ้าประปา  การจ่ายค่าบริการ การตรวจสอบ 
 มิเตอร์  ร้องเรียนและร้อยละความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกการ 
 บริการผา่นระบบออนไลน์ เช่น ยืน่ค  าร้องขอใชน้ ้าประปา  การจ่ายค่าบริการ  
 การตรวจสอบมิเตอร์  ร้องเรียนของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปา 96 
ตารางท่ี 4-59 แสดงความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการไดรั้บบริการท่ีตรงตามความ 
 ตอ้งการและร้อยละความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการไดรั้บบริการ 
 ท่ีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา 97 
ตารางท่ี 4-60 แสดงความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการไดรั้บบริการท่ีตรงตาม 
 ความตอ้งการและร้อยละความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการไดรั้บ 
 บริการท่ีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา 98 
ตารางท่ี 4-61 แสดงความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการไดรั้บบริการท่ีสะดวก

รวดเร็ว ทนัตามก าหนดและร้อยละความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ/ 
 ค่าบริการไดรั้บบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ทนัตามก าหนดของผูใ้ชบ้ริการ 
 น ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 98 
ตารางท่ี 4-62 แสดงความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการไดรั้บบริการท่ีสะดวก

รวดเร็ว ทนัตามก าหนดและร้อยละความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ/ 
 ค่าบริการไดรั้บบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ทนัตามก าหนดของผูใ้ชบ้ริการ 
 น ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 99 
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ตารางท่ี 4-63 แสดงความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการคุณภาพของงาน 
 ท่ีไดรั้บบริการและร้อยละความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการ 
 คุณภาพของงานท่ีไดรั้บบริการของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา 100 
ตารางท่ี 4-64 แสดงความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการคุณภาพของงาน 
 ท่ีไดรั้บบริการและร้อยละความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการ 
 คุณภาพของงานท่ีไดรั้บบริการของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา 101 
ตารางท่ี 4-65 แสดงความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของอตัรา 
 ค่าน ้าประปาและความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสม 
 ของอตัราค่าน ้าประปาของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร 
 พระนครศรีอยธุยา 101 
ตารางท่ี 4-66 แสดงความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของอตัรา 
 ค่าน ้าประปาและความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสม 
 ของอตัราค่าน ้าประปาของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร 
 พระนครศรีอยธุยา 102 
ตารางท่ี 4-67 แสดงความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของ

ค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการและร้อยละความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/
ค่าบริการ)ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ 

 น ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 103 
ตารางท่ี 4-68 แสดงความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของ

ค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการและร้อยละความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/
ค่าบริการ)ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ 

 น ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 104 
ตารางท่ี 4-69 แสดงความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ

และร้อยละความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการท่ีตรงตามความ 
 ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 104 
ตารางท่ี 4-70 แสดงความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ

และร้อยละความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการท่ีตรงตามความ 
 ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 105 
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ตารางท่ี 4-71 แสดงความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการซ่อมท่อท่ีรวดเร็ว 
 และร้อยละความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการซ่อมท่อท่ี 
 รวดเร็วของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 106 
ตารางท่ี 4-72 แสดงความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการซ่อมท่อท่ีรวดเร็ว  
 และร้อยละความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการซ่อมท่อท่ี 
 รวดเร็วของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 107 
ตารางท่ี 4-73 แสดงความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาคุณภาพของงานซ่อมท่อท่ี 
 ไดรั้บบริการและร้อยละความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาคุณภาพ 
 ของงานซ่อมท่อท่ีไดรั้บบริการของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา 107 
ตารางท่ี 4-74 แสดงความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาคุณภาพของงานซ่อมท่อท่ี 
 ไดรั้บบริการและร้อยละความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาคุณภาพ 
 ของงานซ่อมท่อท่ีไดรั้บบริการของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา 108 
ตารางท่ี 4-75 แสดงความพึงพอใจดา้นการซ่อมแซมท่อประปาการแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีซ่อม 
 บ ารุงท่อและร้อยละความพงึพอใจดา้นการซ่อมแซมท่อประปาการแนะน าจาก

เจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงท่อของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา 109 

ตารางท่ี 4-76 แสดงความพึงพอใจดา้นการซ่อมแซมท่อประปาการแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีซ่อม 
 บ ารุงท่อและร้อยละความพึงพอใจดา้นการซ่อมแซมท่อประปาการแนะน าจาก

เจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงท่อของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา 110 

ตารางท่ี 4-77 แสดงความพึงพอใจการอ่านมาตรวดัน ้าท่ีเท่ียงตรงและร้อยละแสดงความ 
 พึงพอใจการอ่านมาตรวดัน ้าท่ีเท่ียงตรงของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขต 
 เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 110 
ตารางท่ี 4-78 แสดงความพึงพอใจอ่านมาตรวดัน ้าท่ีเท่ียงตรงและร้อยละแสดงความ 
 พึงพอใจการอ่านมาตรการออกใบแจง้หน้ีและการช าระค่าน ้าประปาการ 
 อ่านมาตรวดัน ้าท่ีเท่ียงตรงของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา 111 
 



15 

 

ตารางท่ี 4-79 แสดงความพึงพอใจการออกใบแจง้หน้ีค่าน ้ าประปาใหผู้ใ้ชน้ ้ าและร้อยละ 
 ความพึงพอใจการออกใบแจง้หน้ีค่าน ้าประปาใหผู้ใ้ชน้ ้ าผูใ้ชน้ ้ าของผูใ้ช ้
 บริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 111 
ตารางท่ี 4-80 แสดงความพึงพอใจการออกใบแจง้หน้ีค่าน ้ าประปาใหผู้ใ้ชน้ ้ าและร้อยละ 
 ความพึงพอใจการออกใบแจง้หน้ีค่าน ้าประปาใหผู้ใ้ชน้ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้า 
 ประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 112 
ตารางท่ี 4-81 แสดงความพึงพอใจการช าระค่าน ้าประปาและร้อยละความพึงพอใจ 
 การช าระค่าน ้าประปาของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร 
 พระนครศรีอยธุยา 113 
ตารางท่ี 4-82 แสดงความพึงพอใจการช าระค่าน ้าประปาและร้อยละความพึงพอใจ 
 การช าระค่าน ้าประปาของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร 
 พระนครศรีอยธุยา1 113
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคญั 
 

“น ้า” เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่ายิ่งต่อมนุษย ์  เป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิต น ้ า
ท่ีมนุษยน์ ามาใชส้ าหรับอุปโภคและบริโภคนั้นจะตอ้งเป็นน ้ าสะอาดมีการปรับปรุงคุณภาพของน ้ า 
ให้เหมาะสมในการน ามาใช้ในการอุปโภคและบริโภค ปัจจุบนัในประเทศไทยถือว่าน ้ าประปา  
เป็นน ้ าสะอาด เป็นน ้ าท่ีผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้เป็นน ้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 
น ้ าประปาจึง มีความส าคญัต่อครัวเรือนและชุมชนต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่งและปัจจุบนัเกิดการขยายตวั
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อย่างรวดเร็วท าให้ชุมชนต่าง ๆ มีความต้องการใช้น ้ าประปาใน
ปริมาณมากขึ้น ฉะนั้นการใหบ้ริการน ้ าประปาใหท้นัต่อความตอ้งการของประชาชนท่ีนบัวนัยิง่จะ
เพิ่มขึ้นถือวา่  เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของทอ้งถ่ินชุมชน แต่ในความ
เป็นจริงน ้าไม่ไดส้ะอาดและเหมาะสมกบัการน าไปใชอุ้ปโภคบริโภคหรือไม่ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 
บญัญติัให้ เทศบาลตอ้งมีหนา้ท่ี ใหมี้น ้ าสะอาดหรือการประปา ซ่ึงเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา   
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาลแห่งหน่ึง จดัตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 
(เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา,2561:2) ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบญัญัติเทศบาลฯ ด าเนิน
กิจการการประปา ภายในพื้นท่ีเขตการปกครอง ท่ีมีสภาพพื้นท่ีเป็นเกาะและเคยเป็นท่ีตั้งของเมือง
หลวงเก่ามี แม่น ้ าไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น ้ าเจ้าพระยา แม่น ้ าป่าสัก และแม่น ้ าลพบุรี มีพื้นท่ี
ประมาณ 14.84 ตารางกิโลเมต พื้นท่ีเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 7 ตารางกิโลเมตร 
จ านวนครัวเรือน  20,074 ครัวเรือน จ านวนประชากรตามหลกัฐานทะเบียนราษฎรจ านวน 52,112 
คน  เขตการปกครองในความรับผิดชอบ 10 ต าบล คือ  

1. ต าบลประตูชยั  
2. ต าบลหอรัตนไชย  
3. ต าบลท่าวาสุกรี  
4. ต าบลหวัรอ
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5. ต าบลกะมงั (หมู่ท่ี 10 , 11 , 12)  
6. ต าบลบา้นเกาะ (หมู่ท่ี 1 , 4 , 5)  
7. ต าบลคลองสระบวั (หมู่ท่ี 1) 
8. ต าบลหนัตรา (หมู่ท่ี 7) 
9. ต าบลคลองสวนพลู (หมู่ท่ี 4 , 5 ,6)  
10. ต าบลเกาะเรียน (หมู่ท่ี 7)  
กองการประปา เทศบาลพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา

ให้บริการประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2481 เร่ิมแรกเป็นระบบประปา บาดาล คือสูบน ้ าบาดาล มา
บ าบัดและจ าหน่ายให้ประชาชน ปัจจุบันเปล่ียนมาเป็นระบบประปาผิวดิน สูบน ้ าจากแม่น ้ า
เจา้พระยาและแม่น ้ าป่าสัก มาบ าบดัและจ าหน่ายใหป้ระชาชน มีโรงผลิตน ้ าประปา 2 แห่ง คือ โรง
ผลิตส านักงานกองการประปา ป้อมเพชร,โรงผลิตวดัป่าโค กองการประปาฯ จึงมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ เก่ียวกับการควบคุม การผลิต และการจ าหน่ายน ้ าประปา การติดตั้งประปา  การ
วางแผน ปรับปรุงในข้อบกพร่องต่างๆของการประปา ก าหนดนโยบายและแผนงานผลิต
น ้าประปา และการใหบ้ริการประปาเทศบาลใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ด้านการให้บริการน ้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และป้องกันอัคคีภัย 
ส่งเสริมการใชท้รัพยากรน ้ าดว้ยความประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน 
(เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา, 2561 : 2) 
 ปัจจุบันพบว่าประชาชนผู ้ใช้น ้ าประปาในเขต เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้
ร้องเรียนผ่านหน่วยงานต่างๆดงัน้ี 1)ร้องเรียนผ่านกองการประปาฯและส านกังานเทศบาลฯ เร่ือง
เก่ียวกับคุณภาพน ้ าประปา ในเร่ือง ความขุ่น กล่ิน หรือความไม่สะอาดของน ้ าประปา และการ
ซ่อมบ ารุงท่ีลา้ชา้ เร่ืองการส่ือสาร ความสุภาพการให้บริการและเร่ืองใบแจง้ช าระค่าน ้ าประปา 2)
ร้องเรียนผ่านศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัเก่ียวกบัคุณภาพน ้ าประปา ในเร่ือง ความขุ่น กล่ิน หรือความ
ไม่สะอาด และ3)ร้องเรียนผ่านศูนยบ์ริการประชาชนส านกันายกรัฐมนตรี(สายด่วน1111) เก่ียวกบั
คุณภาพน ้าประปา ในเร่ือง ความขุ่น กล่ิน หรือความไม่สะอาด น าไปใชอุ้ปโภคแลว้เกิดอาการคนั 

 
ดงันั้น การวิจยัคร้ังน้ีจึงตอ้งการศึกษาคุณภาพน ้าประปา ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพน ้ าประปา 

ซ่ึงส่งผลต่อขอ้ร้องเรียนต่อการให้บริการ  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปา ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจของการบริการของเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา เพื่อรวบรวมและเสนอแนวทาง
พฒันาการใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
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1.2 ค าถามการวิจัย 
การให้บริการน ้ าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความเหมาะสมและมี

คุณภาพแลว้หรือไม่ ควรพฒันาต่อไปอยา่งไร 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพื่อศึกษาคุณภาพน ้ าประปา ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพน ้ าประปา สถานการณ์ใน

ปัจจุบนั ซ่ึงส่งผลต่อขอ้ร้องเรียนและการใหบ้ริการของเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
1.3.2 เพื่อศึกษา แนวคิด หลกัการ กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการน ้าประปา 
1.3.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการน ้ าประปา และปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา  
1.3.4 เพื่ อ เสนอแนวทางพัฒน าก ารให้บ ริก ารน ้ าป ระป าใน เขต เทศบ าลนค ร

พระนครศรีอยธุยา  

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ได้ทราบถึงความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการน ้ าประปา สถานการณ์ในปัจจุบัน และ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา  
1.4.2 ไดก้ารพฒันาการใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา  
1.4.3 เทศบาลมีการใหบ้ริการน ้าประปาท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  
1.4.4 ผู ้ใช้น ้ าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความพึงพอใจต่อการ

ใหบ้ริการของเทศบาล และเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ในการบริการ 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
1.5.1 ด้าน เน้ือหา  : 1. ศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อความพึ งพอใจในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา  
    2. การศึกษาแนวทางพฒันาการใหบ้ริการน ้ าประปาในเขตเทศบาล

นครพระนครศรีอยธุยา  
1.5.2 ด้านประชากร   : ผูใ้ช้น ้ าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวน 

12,766 หลงัคาเรือน     
1.5.3 ดา้นพื้นท่ี           : เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา   
1.5.4 ดา้นเวลา            :  มกราคม พ.ศ.2565 – กรกฎาคม พ.ศ.2565 
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1.6 นิยามศัพท์ 
น ้าประปาผิวดิน  หมายถึง  การน าน ้ าผิวดินหรือน ้ าดิบจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ อาทิ แม่น ้ า 

คลอง เขา้สู่กระบวนการผลิตเพื่อใหน้ ้ามีคุณภาพและปริมาณตามความตอ้งการ 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของผูใ้ช้น ้ าท่ีมีต่อการให้บริการของส านักงาน การ

ประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
หลังจากท่ีได้ใช้บริการว่าเป็นไปตามท่ีผูใ้ช้น ้ าคาดหวงัด้านความเพียงพอของน ้ าประปา ความ
สะอาด อตัราค่าน ้าประปา ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ  

ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผูท่ี้มีรายช่ือในระเบียบเป็นผูใ้ชน้ ้ าท่ีไดรั้บอนุญาตโดยถูกตอ้งจากการ
ประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ไดแ้ก่ 
ครัวเรือน หรือสถานประกอบการ  

การพัฒนาการให้บริการ  หมายถึง การเปล่ียนรูปแบบ พฤติกรรม ทศันคติ ของเจ้าหน้าท่ี
การประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ี
มีต่อผูใ้ชบ้ริการให้ดีขึ้นจากเดิม 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี  ศึกษาเร่ือง การพฒันาการให้บริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา ผูศึ้กษาได้น าองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมาใช้ประกอบการศึกษา อันจะ

น าไปสู่ความถูกต้องสอดคล้องกับหัวข้อท่ีท าการศึกษาอย่างชัดเจนและตรงประเด็นโดยแบ่ง

การศึกษาออกเป็น 6 หวัขอ้ ตามล าดบั 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ  
2.2 แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพและการบริการ  
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  
2.4 สถานการณ์คุณภาพน ้าและปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพน ้า  
2.5 กฎหมาย นโยบาย มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการน ้าประปา  
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดทฤษฎีความพงึพอใจ 

กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550 : 13) ความพึงพอใจหมายถึง ส่ิงท่ีควรจะเป็นไปตาม

ความตอ้งการความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทศันคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึง

เป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณ์ ท่ีมนุษยเ์ราไดรั้บอาจจะมากหรือน้อยก็ไดแ้ละ

เป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบ แต่เม่ือใดส่ิงนั้นสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการหรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได ้ก็จะเกิดความรู้สึกบวก   เป็นความรู้สึกท่ี

พึงพอใจ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ส่ิงนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวงั ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทางลบ

เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

สรชยั พิศาลบุตร (2550 : 135) ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการ หมายถึง การท่ี 

ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ  แต่ตอ้งอยู่ในขอบเขตท่ีผูใ้ห้บริการสามารถจัดหาบริการ

ใหไ้ดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎหมายและศีลธรรมอนัดีงาม 
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สุรศกัด์ิ นาถวิล (2544 : 10 อา้งถึงใน ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ, 2555 :10 - 11) ได้

กล่าวไวว้่า ลกัษณะความพึงพอใจ ดงัน้ี 

1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทางบวก ของบุคคลหรือส่ิง

หน่ึงส่ิงใด บุคคลจะรับรู้ถึงพอใจจ าเป็นตอ้งมีการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตวั   การ

ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอ่ืนและส่ิงต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวนัท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์ รับรู้ เรียนรู้ ส่ิงท่ีไดรั้บการตอบสนองแตกต่างกัน

ออกไป และหากส่ิงท่ีไดรั้บเป็นไปตามความตอ้งการก็ จะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ  

2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงักับส่ิงท่ีไดรั้บ

จริงในสถานการณ์ บริการก่อนท่ีลูกคา้จะมาใชบ้ริการใดก็ตามมกัจะมีมาตรฐานของการบริการนั้น

ไว้ในใจอยู่ก่อนเสมอแล้ว ซ่ึงมีแหล่งอ้างอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติท่ียึดถือต่อการบริการ 

ประสบการณ์ดั้งเดิมท่ีเคยใช้บริการ การบอกเล่าของผูอ่ื้น  การรับทราบข้อมูล การรับประกัน

บริการจากโฆษณา การให้ค  ามัน่สัญญาของผูใ้ห้บริการโดยเปรียบเทียบกบัการบริการท่ีไดรั้บใน

วงจร ของการใหบ้ริการตลอดช่วงเวลาของความจริง ส่ิงท่ีผูบ้ริการไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการบริการ

ท่ีไดรั้บบริการ คือ ความคาดหวงัในสิงท่ีคิดว่าจะไดรั้บ (Expectations) น้ีมีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของ

การเผชิญความจริงหรือการพบปะระหว่างผู ้ให้บริการกับผู ้รับบริการเป็นอย่างมากเพราะ

ผูรั้บบริการจะประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ี ไดรั้บจริงใน 

กระบวนการ การบริการท่ีเกิดขึ้น  ( Performance) กบัความคาดหวงัเอาไวห้ากส่ิงท่ีไดรั้บเป็นไป

ตามความคาดหวงัถือวา่เป็นการยนืยนัท่ีถูกตอ้ง (Confirmation) กบัความคาดหวงัท่ีมีผูรั้บบริการ

ยอ่มเกิดความพึงพอใจตอ่การใหบ้ริการดงักล่าว แต่ถา้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัทั้งน้ี ช่วงความ

แตกต่าง (Discrimination) ท่ีเกิดขึ้นจะช้ีใหเ้ห็นถึงระดบัความพึงใจหรือไม่ พึงพอใจได ้ ถา้ยนืยนั

เบ่ียงเบนไปในทางบวกก็แสดงถึงความพึงพอใจ แต่ถา้ไปในทางลบ ก็แสดงถึงความไม่ พอใจ 

สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

ท่ีเป็นไปในทางท่ีดีและไม่ดี หรือในดา้นบวกและในดา้นลบ หรือไม่มีปฏิกิริยา คือเฉย ๆ ก็ได ้ซ่ึง

จะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการแก่ บุคคลนั้น โดยอาจแบ่งตามปัจจยัท่ี

เกิดความพึงพอใจได้ 2 แบบ คือ ความพึงพอใจท่ีเกิดจากปัจจยัเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจท่ี

ได้รับจากการตอบสนองความ ตอ้งการขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษา
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โรค และความพึงพอใจท่ีเกิดจากปัจจัยระดับสูง ได้แก่ ความพึงพอใจท่ีได้รับการตอบสนอง

ความรู้สึกภายใน เช่น ความรู้สึกรัก ชอบ โกรธ เกลียด เป็นตน้ ส าหรับการบริการของน ้ าประปา

นั้น ครัวเรือนผูใ้ช้น ้ าประปาจะมีความพึงพอใจหรือไม่นั้นเกิดจากความคาดหวงัว่า เม่ือไปติดต่อ

ขอรับบริการจากส านกังานประปาแลว้ผลจะเป็นอย่างไร  ถา้การประปาให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว

ผูใ้ชน้ ้ าประปาก็ จะเกิดความพึงพอใจ และหลงัจากเม่ือไดใ้ชน้ ้าประปาแลว้ ถา้เกิดขดัขอ้งบ่อย เช่น 

น ้ าไม่ไหล แรงดนัน ้ าไม่พอ ผูใ้ช้น ้ าย่อมไม่พึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ภายหลงัการซ้ือ ความพึงพอใจ

และสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการความ พึงพอใจเป็นจิตใตส้ านึกท่ีเ กิดขึ้น

และเป็นปัจจยัหน่ึงของมนุษยท์ุกคนท่ีมีความรู้สึกพึงพอใจ ประทับใจ เม่ือไดรั้บการบริการต่อส่ิง

นั้น ท่ีตรงกับความต้องการของตนเองโดยท่ีตนเองคิดว่าการให้บริการนั้นเป็นธรรม ไม่เลือก

ปฏิบติั เคารพสิทธิของประชาชนผูรั้บบริการ  ไม่มีการคอรัปชัน่ มีระบบตรวจสอบถ่วงดุล และ

มาตรการลงโทษเจา้หนา้ท่ีท่ีชดัเจน ไม่มีระบบส่วย แต่ละระดบัความพึงพอใจยอ่มมีความแตกต่าง

ไปตามทศันคติ ค่านิ ยม ระดบัการศึกษาของผูน้ั้น ตลอดจนขึ้นอยู่กบัสถานการณ์  สภาพแวดลอ้ม

เป็นองคป์ระกอบ กล่าวคือ ความพึงพอใจเกิดขึ้นไดจ้ากการท่ี ไดรั้บส่ิงท่ีตนปรารถนาและไดรั้บ

สนองตอบความต้องการนั้ น ดังนั้ นจะเห็นว่า ความส าคัญของทฤษฎีความพึงพอใจอยู่ท่ีว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูรั้บบริการกับคุณภาพการให้บริการในการจดัการ

คุณภาพของการใหบ้ริการจึงนิยมใชค้วามพึงพอใจเป็นเกณฑใ์นการวดั  

ยุพดี ลิ้มมธุรสกุล (2541:10) ได้ให้แนวทางในการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู ้

ใหบ้ริการและผูรั้บบริการ ไวด้งัน้ี 

1. ผูใ้ห้บริการจะตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อผูรั้บบริการ ในขณะเดียวกนัก็  จะตอ้งกระท าตนให้

ผูรั้บบริการมีทศันคติท่ีดีต่อผูใ้หบ้ริการดว้ย 

2. เจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการจะต้องเป็นผูมี้ความภูมิฐาน มีบุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด

เรียบร้อย สง่างาม 

3. เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการควรแจง้ให้ผูรั้บบริการทราบว่าตนตอ้งการท าอะไรบา้งจะตอ้งใช้

เวลาเท่าไหร่ในการติดต่อหรือให้บริการ จะตอ้งสร้างความรู้สึกว่าผูใ้ห้บริการมีความพร้อม และ

ตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือ หรือใหบ้ริการแก่ ผูรั้บบริการอยา่งเตม็ท่ีหรือไม่ 
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4. เม่ือมีผูรั้บบริการเขา้มาติดต่อขอรับบริการเจา้หน้าท่ี ผูใ้ห้บริการจะตอ้งให้ความส าคญั

และความสนใจแก่ ผูรั้บบริการทันที การให้ความสนใจรวมไปถึงความพยายามท่ีจะให้ความ

ช่วยเหลือหรือบริการทนัที 

5. อย่าพูดหรือพยายามเน้นในส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นของการให้บริการ  แต่จะต้องพูดหรือ

กล่าวถึงความส าคญัของผูรั้บบริการมากกวา่ 

6. พยายามใหค้วามช่วยเหลือหรือบริการบางส่ิงบางอยา่งท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาหรือความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการเท่าท่ี สามารถกระท าได้การให้บริการอะไรนอกเหนือจาการให้บริการ

ตามปกติจะเป็นตวักระตุน้ ให้เกิดสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งผูรั้บบริการกบัหน่วยงานหรือองคก์าร

ท่ีเขามาติดต่อ 

7. ถา้เกิดความล่าชา้ในการให้บริการอนัเน่ืองมาจากสาเหตุท่ีคาดไม่ ถึงการขออภยัและรับ

ผิดต่อผูรั้บบริการพร้อมทั้ งอธิบายให้ทราบถึงสาเหตุเหล่านั้ นให้ผูรั้บบริการทราบทันที  เป็น

หนทางเดียวท่ีจะป้องกันความรู้สึกท่ีไม่ดีของผูรั้บบริการท่ีมีต่อหน่วยงานหรือองค์การ  แต่

หน่วยงานหรือองคก์ารจะตอ้งถือเป็นภารกิจส าคญัยิง่ท่ีจะป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาเหล่านั้นขึ้นมาอีก 

8. เม่ือผูรั้บบริการมีความขอ้งใจหรือขอ้สงสัย ผูใ้ห้บริการจะตอ้งมีความสนใจและตอบ

ค าถามโดยไม่ รีรอหรือชกัชา้  

9. ตอบหรืออธิบายหรือแกไ้ขขอ้ร้องเรียนของผูม้ารับบริการอยา่งทนัทีทนัใดเช่นเดียวกบั

การไม่ รีรอในการตอบขอ้ซักถาม 

10. ถ้าไม่  สามารถให้บริการแก่ผู ้รับบริการได้อันเน่ืองมาจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น 

แบบฟอร์มต่าง ๆ หมด หรือผูใ้ห้บริการจะตอ้งให้ความช่วยเหลือผูรั้บบริการให้ไดแ้บบฟอร์มท่ี

ตอ้งการจากท่ีอ่ืน ผูรั้บบริการเม่ือได้รับความช่วยเหลือเช่นน้ี ก็จะมีทัศนคติท่ีดีต่อผูใ้ห้บริการ

ตลอดจนหน่วยงานหรือองคก์ารท่ีใหบ้ริการนั้นๆ ตลอดไป 

หลุย จ าปาเทศ (2533:8) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความต้องการ (need) ไดบ้รรลุ

เป้าหมาย พฤติกรรมท่ี แสดงออกมาจะมีความสุข ซ่ึงสังเกตไดจ้ากสายตา ค าพูดและการแสดงออก  

อนุเทพ เบ้ืองบน (2544:14) กล่าวว่า ทศันคติ และความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงสามารถใช้

แทนกันได ้เพราะทั้งสองค าน้ี หมายถึง ผลท่ีได้จากท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติ
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ดา้นบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทศันคติดา้นลบแสดงให้เห็นสภาพ

ความไม่พึงพอใจนัน่เอง  การให้บริการท่ีดีส่วนหน่ึงขึ้นกบัการเขา้ถึงบริการ  ซ่ึงเพน็ชนัสกี โทมสั 

(Penchansky Thomas, 1961: หนา้ 12 ) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการเขา้ถึงการบริการ ดงัน้ี 

1. ความพอเพียงของบริการท่ีมีอยู่ (Availability) คือความพอเพียงระหว่างบริการท่ีมีอยู่

กบัความตอ้งการของการรับบริการ 

2. การเขา้ถึงแหล่งบริการไดอ้ยา่งสะดวก โดยค านึงถึงลกัษณะท่ีตั้งการเดินทาง  

3. ความสะดวก และส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ (Accommodation) ได้แก่ 

แหล่งบริการท่ีผูรั้บบริการยอมรับวา่ ใหค้วามสะดวกและมีส่ิงอ านวยความสะดวก 

4. ความสามารถของผูบ้ริการ ในการท่ีจะเสียค่าใชจ่้ายส าหรับบริการ 

5. การยอมรับคุณภาพของบริการ ( Acceptability) ซ่ึงในการน้ีจะรวมถึงการยอมรับ

ลักษณะของผู ้ใช้บริการด้วย (อนุเทพ เบ้ืองบน ,2544 : 18) ความพึงพอใจเปล่ียนแปลงได้

ตลอดเวลาตามปัจจยัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบ

ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีผนัแปรได้ตามปัจจัยท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับความคาดหวงัของบุคคลในแต่ละ

สถานการณ์ ช่วงเวลาหน่ึงบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อส่ิงหน่ึงเพราะไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้แต่

ในอีกช่วงหน่ึงหากส่ิงท่ีคาดหวงัไวไ้ด้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องบุคคลก็ สามารถเปล่ียน

ความรู้สึกเดิมต่อส่ิงนั้ นได้อย่างทันทีทันใดแม้ว่าจะเป็นความรู้สึกท่ีตรงกันข้ามกันก็ตาม 

นอกจากน้ี ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีสามารถแสดงออก 

ในระดบัมากนอ้ยไดข้ึ้นอยูก่บั ความแตกต่างของการประเมินส่ิงท่ีไดรั้บจริงกบัส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้ 

ผูว้ิจัยสรุปว่า จากความหมายและแนวคิดทฤษฎีท่ี เก่ียวข้องกับความพึงพอใจท าให้ทราบว่า

ประสิทธิภาพการท างานของผลิตภณัฑ์หรือบริการตามท่ีเห็นหรือเข้าใจกับความคาดหวงัของ

บุคคล กล่าวคือ ระดับความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์จาก

ผลิตภณัฑแ์ละความคาดหวงัของบุคคล ซ่ึงจะสามารถน ามาปรับใชก้บัการให้บริการน ้าประปาของ

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในดา้นของคุณภาพ ดา้นราคา ดา้นการให้บริหาร และดา้นความ

เหมาะสมของสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกของระบบน ้ าประปา โดยการศึกษาจากขั้นตอน

การให้บริการและประชาชนผูใ้ช้บริการน ้ าประปาของเทศบาลนคพระนครศรีอยุธยา รวมถึงการ
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ได้รับทราบข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในส่วนของกิจการน ้ าประปาของเทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา กล่าวคือ ความพอเพียงของบริการท่ีมีอยู่ของกองการประปา เทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา เช่น บุคลากรผูใ้ห้บริการ อาคารสถานท่ีในการรองรับการให้บริการ ช่องทาง

ติดต่อสอบถามหรือการร้องเรียนเร่ืองคุณภาพน ้ าประปา และอ่ืนๆ, การเขา้ถึงแหล่งบริการไดอ้ยา่ง

สะดวก โดยค านึงถึงลักษณะท่ีตั้ งการเดินทาง ท่ีตั้ งของกองการประปา เทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา อยู่ติดกบั ถนนอู่ทอง เดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถส าหรับประชาชนทั้งดา้นหนา้

และดา้นในส านกังาน,ความสะดวก และส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ กองการประปา 

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีการจัดล าดับคิวการเข้ารับบริการ มีเก้าอ้ีนั่งรอ มีจุดน ้ าด่ืม,

ความสามารถของผูบ้ริการ ในการท่ีจะเสียค่าใช้จ่ายส าหรับบริการ กองการประปา เทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา มีโครงการปรับปรุงท่อส่งน ้ าประปา,การยอมรับคุณภาพของบริการ เน่ืองจาก

ในปัจจุบนัมีการความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว พบว่าประชาชนมีขอ้สอบถาม

เก่ียวกบัช่องทางการช าระเงินค่าน ้ าประปา ของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา ซ่ึง

ปัจจุบนัยงัไม่มีช่องทางช าระผา่นแอปพลิเคชัน่ 

2.2 แนวคิดทฤษฎีคุณภาพและบริการ 

การบริการเป็นการปฏิบติังานหรือติดต่อท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช้บริการเพื่อให้บุคคล
ต่าง ๆ ไดใ้ชป้ระโยชน์ในทางใดทางหน่ึง ลกัษณะของการบริการเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็นได้
ดว้ยตาเปล่า แต่สามารถตอบสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้การบริการเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่ในงาน
ดา้นต่าง ๆ ทั้ง บริการภายในภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน การขายสินคา้หรือผลิตภณัฑใ์ด ๆก็
ตอ้งมีการบริการ รวมอยูด่ว้ยเสมอ  

การบริการเป็นกระบวนการส่งมอบจากผู ้ให้บริการไปยังผู ้ใช้บริการ  มาจากค า
ภาษาอังกฤษ ค าว่า “Service” โดยแยกเป็นตัวอักษรและให้ความหมายเก่ียวกับคุณลักษณะ 7 
ประการแห่งการ บริการท่ีดี (วีระพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์, 2539 : 14) ไวด้งัน้ี  
 

S = Smiling & Sympathy ยิม้แยม้และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความล าบาก ยุง่ยาก

ของลูกคา้  

E = Early & Response ตอบสนองความประสงคจ์ากลูกคา้อยา่งรวดเร็วทนัใจ 

R = Respectful แสดงออกถึงความนบัถือใหเ้กียรติลูกคา้ 
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V = Voluntariness Manner ลกัษณะการใหบ้ริการเป็นแบบสมคัรใจและเตม็ใจท า 

I  = Image Enhancing แสดงออกซ่ึงการรักษาภาพพจนข์องผูใ้หบ้ริการและเสริมภาพพจน์ของ

องคก์ารดว้ย 

C = Curtest กิริยาอาการอ่อนโยนสุภาพและมารยาทดีอ่อนนอ้มถ่อมตน  

E = Enthusiasm มีความกระฉบักระเฉงและกระตือรือร้น  

เป้าหมายส าคัญของการบริการท่ีดีจะส่งผลให้ผู ้รับบริการมีทัศนคติ ความคิดและ

ความรู้สึก ทั้งต่อตวัผูใ้ห้บริการและหน่วยงานท่ีให้บริการเป็นไปในทางบวก การสร้างความพึง

พอใจในการ ใหบ้ริการ (พีระพฒัน์ ตนัตรัตนพงษ ์, 2544 : 7) มีแนวทาง ดงัน้ี  

1. การใหบ้ริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานะ

คน ท่ีวา่คนทุกคนเท่าเทียมกนั ดงันั้น ประชาชนทุกคนควรจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัใน

แง่มุม ของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ ประชาชนจะได้รับการปฏิบัติใน

ฐานะท่ี มีปัจเจก  บุคคลท่ีใช้มาตรฐานการบริการเดียวกัน  กองการประปา เทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา ให้ความส าคญักับประชาชนท่ีมาเขา้รับบริการทุกคนอย่างเสมอภาค แต่ใน

สถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ในปัจจุบนั ตอ้งมีมาตรการเวน้ระยะห่างการเขา้รับบริการท าให้

เกิดการบริการท่ีล่าชา้กวา่เดิม 

2. การให้บริการท่ีตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะตอ้งมองวา่การให้บริการสาธารณะ  

จะตอ้งตรงเวลา ผลการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผล ซ่ึงจะสร้างความ

ไม่พร้อมให้แก่ประชาชน กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  เปิดให้บริการ

ประชาชนติดต่อสอบถาม,ยื่นค าร้องเรียนต่างๆ,ช าระค่าน ้ าประปาท่ีส านักงาน ในวนัและเวลา

ราชการ 08.30 – 16.30 น. และรับแจง้ขอ้ร้องเรียนผ่านโทรศพัท์,เพจเฟสบุ๊ค เก่ียวกบั เหตุขดัขอ้ง 

เช่น น ้าประปาไม่ไหล ท่อประปาแตก และอ่ืนทุกวนั โดยไม่เวน้วนัหยดุราชการ ตลอด 24 ชม. 

3. การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ หมายถึง มีจ านวนการใหบ้ริการและสถานท่ีใหบ้ริการอยา่ง 

เหมาะสม มีความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจ านวนการให้บริการท่ีไม่

เพียงพอและสถานท่ีตั้งให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผูรั้บบริการ กองการประปา 

เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา มีบุคลากรผูใ้หบ้ริการ มีอาคารสถานท่ีในการรองรับการให้บริการ 

มีช่องทางติดต่อสอบถามหรือการร้องเรียนเร่ืองคุณภาพน ้าประปา และอ่ืนๆ 
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4. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ

โดย ยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานท่ีให้บริการว่าจะให้

หรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได้ กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ให้บริการประชาชน

ติดต่อสอบถาม,ยื่นค าร้องเรียนต่างๆ,ช าระค่าน ้ าประปาท่ีส านกังาน ในวนัและเวลาราชการ 08.30 

– 16.30 น. โดยไม่พกัเท่ียงวนั 

5. การให้บริการอย่างกา้วหน้า หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพ และผล

การปฏิบติังาน กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะท าหนา้ท่ีไดม้าก

ขึ้นโดยใชท้รัพยากรเท่าเดิม กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีการเพิ่มช่องทางการ

ติดต่อสอบถามหรือร้องเรียนเร่ืองต่างๆโดย สร้างไลน์ชุมชนกองการประปา 

2.3 ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการบริการ  

การบริการท่ีดีแก่ลูกคา้ ควรประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 3 ปัจจยั ซ่ึงแต่ละปัจจยัเปรียบเสมือน

ดา้นแต่ละดา้นของสามเหล่ียม (ดา้นเท่า) โดยภายในบรรจุวงกลมเสมือนลูกคา้จาเป็นตอ้งมีปัจจยั

สามดา้นใหค้รบในสัดส่วนท่ีเหมาะสมและขาดตวัใดตวัหน่ึงไปไม่ได ้ดงัน้ี  

ภาพท่ี 2.1  ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งบริการ Service Triangle (ST) 

 

 

 

 

 

   

                           ที่มา : มานพ  ชุ่มอุ่ม (2546 : 170-171) 

จากภาพท่ี 1 หลกัส าคญัในการบรรลุเป้าหมายบริการคือ การสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ หรือ

ผูใ้ชบ้ริการ  นัน่คือ จะตอ้งจดัการหรือบริหารงานเพื่อใหปั้จจยัแห่งสามเหล่ียมแห่งบริการน้ีมีความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งกนัดงัน้ี คือ  

Customer 

ลูกค้า 

(ภายนอก) 

กลยุทธ์ 

การบริการ 
พนักงาน 

(Staff) 

ระบบงาน 

(System) 
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1. กลยุทธ์ (Strategy or Purpose) หรือแนวทางในการปฏิบติังานตามท่ีไดก้ าหนดไว ้มีความแม่นย  า

ตรงเขา้เป้าหมายไดดี้กลยุทธ์ดา้นบริการท่ีควรจะเป็น (Customer Driven Strategy) หรือกลยุทธ์ท่ี

อยู่บนพื้นฐานของการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้วิสัยทศัน์ กองการประปา เทศบาล

นครพระนครศรีอยธุยา บริหารโปร่งใส พฒันาก้าวไกล ใส่ใจบริการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ด้านการให้บริการน ้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน ้ า

ด้วยความประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 

2. ระบบงาน (System or Process) จะตอ้งท าให้ระบบการให้บริการขององคก์ารเป็นแบบ 
Customer Friendly System กล่าวคือ ควรเป็นระบบการท างานท่ีเรียบง่ายไม่ซับซ้อนจัดองค์กร  
ตามความจ าเป็นของแต่ละหน้าท่ีท่ีตอ้งบริการให้ไดดี้ท่ีสุด  ลูกคา้เขา้ใจและเขา้ถึงไดง้่ายมีความ
คล่องตัวสูงและกฎระเบียบต่าง ๆ เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการท่ีดีกับลูกค้า เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา มีการก าหนดนโยบายและแผนงานผลิตน ้ าประปา การให้บริการน ้ าประปา
เทศบาล โดยสอดคลอ้งก ับนโยบายของรัฐบาลและความตอ้งการของประชาชนในเขต
เทศบาล 

3. พนักงาน (Staff or People) พนักงานในทุก ๆระดบัความรับผิดชอบท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบั การใหบ้ริการจะตอ้งสรรหามาพฒันาและปรับพฤติกรรมตลอดจนสไตล ์(Style) การท างานให้
มีลกัษณะ Service-conscious คือ มีจิตส านึกต่อการให้บริการท่ีดี  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
ได้จดัท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตาม
แนวทาง  การพฒันาสมรรถนะการบ ริหารทรัพยากรบ ุคคล  ห รือ  HR Scorecard โดย
ด าเนินการตามกรอบความส าเร็จ 5 ด้าน 

 1.ความสอดคลอ้งเชิงกลยุทธ์ 
 2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 4.ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

และกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  มีแนวทางการบริหารงานบุคคลตาม
พระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบญัญตัิก าหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2541 : 340 - 342) กล่าวว่า คุณภาพการบริการเป็นส่ิงส าคญัส่ิงหน่ึงใน

การสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้บริการ คือ การรักษาระดบัการให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั 

โดยเสนอคุณภาพการใหบ้ริการตามท่ีลูกคา้คาดหวงั ใชเ้กณฑพ์ิจารณา ดงัน้ี  

1. บริการท่ีน าเสนอโดยพิจารณาจากความคาดหวังของลูกค้า ซ่ึ งประกอบด้วย

องคป์ระกอบ2 ประการ คือ  

1.1 การให้บริการพื้นฐานเป็นชุด ซ่ึงไดแ้ก่ ส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัว่าจะไดรั้บจากกิจการ 

เช่น บริการพื้นฐานของโรงแรม ได้แก่ ความสะอาด ความสุขสบายในการเข้าพกั ตลอดทั้งส่ิง

อ านวยความ สะดวกพื้นฐานทัว่ไปท่ีโรงแรมควรจะมีใหแ้ก่ผูพ้กั เป็นตน้  

1.2 ลกัษณะการให้บริการเสริม ได้แก่ บริการท่ีกิจการมีเพิ่มเติมให้นอกเหนือจาก

บริการพื้นฐานทัว่ไป เช่น โรงแรมมีสวนหยอ่ม สระวา่ยน ้า หอ้งอาหาร บริการใหเ้ช่าวีดีโอ เป็นตน้  

กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา ใหค้วามส าคญักบัประชาชนท่ีมาเขา้

รับบริการทุกคนอยา่งเสมอภาค มีการใหบ้ริการท่ีส านกังานกองการประปา ดงัน้ี 

- การขออนุญาตติดตั้งมาตรใหม่ 

- การติดตั้งมาตรตดั 

- การฝากมาตรวดัน ้าประปา 

- การแจง้เหตุขดัขอ้งในการใชน้ ้าประปา 

- การขอเปล่ียนขนาดมาตรวดัน ้าประปา 

- การยา้ยสถานท่ีใชน้ ้าประปา 

- การโอนสิทธิในการใชน้ ้าประปา 

- การขอยกเลิกการใชน้ ้าประปาและขอเงินประกนัคืน 

- การขอลดหยอ่นค่าน ้าประปา 

2. การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอได้เหนือกว่าคู่แข่งขนั การตอบสนอง

ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของผูบ้ริโภค ความคาดหวงัเกิดจากประสบการณ์ในอ ดีต
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เปรียบเทียบ บริการท่ีรับรู้กบับริการท่ีคาดหวงั ถา้บริการท่ีรับรู้ต ่ากวา่บริการท่ีคาดหวงัไว ้ลูกคา้จะ

ไม่สนใจ ถา้บริการท่ีรับรู้สูงกวา่ความคาดหวงัของเขาลูกคา้จะใชบ้ริการนั้นซ ้า  

กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีการโทรติดต่อสอบถามผูแ้จง้เหตุ ถึงผล

การใหบ้ริการหลงัการแจง้ซ่อมท่อหรือดา้นอ่ืนๆ(เป็นบางกรณี) 

3. ภาพลกัษณ์ การสร้างภาพลักษณ์ส าหรับบริษทัท่ีให้บริการโดยอาศัยสัญลักษณ์ตรา

สินคา้ โดยอาศยัเคร่ืองมือการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์  

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ไดจ้ดัท าคู่มือติดต่อราชการส าหรับประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนลดตน้ทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

ของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี 

เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาใหป้ระชาชนทราบ 

 การเขา้ถึงบริการสุขภาพและการประเมินการบริการสุขภาพเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย ์

องค์กรท่ีรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพในการจดับริการการสุขภาพให้ไดคุ้ณภาพตามท่ีก าหนด 

การวดัช่องว่างท่ีเกิดขึ้นระหว่างความคาดหวงัท่ีมีก่อนท่ีจะใช้บริการและความรู้สึกท่ีรับรู้ได้

หลงัจากใช้บริการ แบ่งออกเป็น2 ชนิด คือ คุณภาพเทคนิค (Technical quality) และคุณภาพเชิง

หน้าท่ี (Functional quality) เป็นภาพแห่งมิติของคุณภาพท่ีส่งผลกระทบไปถึงทั้งความคาดหวงั

และการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ  (Gronroos,1984 : 152 อ้างถึงในชัชวาล ทัตศิวชั , 2550 : 

113) ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 2.2  ทฤษฎีการรับรู้คุณภาพโดยรวม 

 

 

เกณฑก์ารพิจารณาคุณภาพการบริการเกิดขึ้นตามหลกั 6 ประการ กล่าวคือ  

1. การเป็นมืออาชีพและการมีทกัษะของผูใ้ห้บริการ เป็นการพิจารณาว่าผูรั้บบริการรับรู้

ไดจ้ากการเขา้รับบริการจากผูใ้ห้บริการท่ีมีความรู้และทกัษะในงานบริการ ซ่ึงสามารถด าเนินการ

แกไ้ข ปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีระบบและแบบแผน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ไดจ้ดัท าคู่มือ

ติดต่อราชการส าหรับประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนลดตน้ทุน

ของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการของภาครัฐ สร้างใหเ้กิดความโปร่งใสในการ

ปฏิบติัราชการ ลดการใชดุ้ลยพินิจของเจา้หนา้ท่ี เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาใหป้ระชาชนทราบ 

2. ทศัคติและพฤติกรรมของผูใ้ห้บริการ ท าให้ผูรั้บบริการจะเกิดความรู้สึกไดจ้ากการท่ี

ผูใ้ห้บริการสนใจท่ีจะด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นดว้ยท่าทีท่ีเป็นมิตรและด าเนินการ

แกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน  

กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีแนวทางการบริหารงานบุคคลตาม
พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบญัญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2542 

3. การเขา้พบไดอ้ย่างง่ายและมีความยืดหยุน่ในการให้บริการ  ผูรั้บบริการจะพิจารณาจาก
สถานท่ีตั้งไวใ้ห้บริการและเวลาท่ีไดรั้บบริการจากผูใ้หบ้ริการ รวมถึงระบบการบริการท่ีจดัเตรียม
ไว ้เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผูรั้บบริการ  กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
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ให้บริการโดยแบ่งงานตามหนา้ท่ีให้บริการประชาชนเขา้รับบริการ โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
กองการประปา ออกเป็น  

3.1 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  

3.2 ฝ่ายผลิตและบริการ 

3.3 ฝ่ายการเงินและบัญชี  

4. ความไวว้างใจและความเช่ือถือได้ ผูรั้บบริการจะท าการพิจารณาหลังจากท่ีได้รับ

บริการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงการใหบ้ริการของผูใ้ห้บริการจะตอ้งปฏิบติัตามท่ีไดรั้บการตกลงกนั 

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ไดจ้ดัท าคู่มือติดต่อราชการส าหรับประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  

5. การแกไ้ขสถานการณ์ให้กลบัสู่ภาวะปกติ ถา้เกิดเหตุการณ์ท่ีผิดปกติและผูใ้ห้บริการ

แกไ้ข สถานการณ์นั้น ๆ ไดท้นัท่วงทีดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม ซ่ึงท าให้สถานการณ์กลบัสู่ภาวะปกติ 

กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีพนักงานรับข้อร้องเรียนต่างๆจาก

ประชาชน 

6. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ ผูรั้บบริการจะเช่ือถือในช่ือเสียงของผูใ้ห้บริการจากการท่ี

ผูใ้หบ้ริการด าเนินกิจการดว้ยดีมาตลอด กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา ใหบ้ริการ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2481 

หลกัเกณฑใ์นการประเมินคุณภาพบริการ  

Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985 : 43 , (อ้าง ถึ งในพิ ณ ทิ พ  ทัศน า  (2550 : 30) 

ก าหนดปัจจยัหรือเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพบริการของลูกคา้ท่ีเรียกว่า“SERVQUAL(Service 

Quality)” ไวด้งัน้ี  
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ภาพท่ี 2.3 โมเดลคุณภาพการบริการ SERVQUAL (Service Quality) 

 

                         ท่ีมา : Parasuraman, Zeithaml, & Berry, (1985 : 43)  

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ประการ คือ  

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ หมายถึง ลกัษณะของส่ิงอ านวยความสะดวกทาง

กายภาพท่ีสามารถจับตอ้งได้  การประเมินจึงตอ้งประเมินจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมี

ตวัตน  การใหบ้ริการโดยการประเมินจะเนน้ใน 2 ส่วน คือ  

1.1 เนน้ท่ีอุปกรณ์และเคร่ืองอานวยความสะดวกทางวตัถุ เช่น โต๊ะให้บริการเกา้อ้ี สา

หรับนัง่รอ ชั้นวางของ ป้ายหรือสัญลกัษณ์ ฯลฯ กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา มี

การจดัเกา้อ้ีส าหรับประชาชนท่ีเขา้รับบริการ โดยตามมาตรการเวน้ระยะห่าง การควบคุมเช้ือไวรัส 

โควิด 19 

1.2 เน้นท่ีพนักงานและวสัดุท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร เช่น การแต่งกายของพนักงาน 

โดยประเด็นท่ีใช้ประเมิน ได้แก่ กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา การแต่งกาย

ท างานในวนัจนัทร์แต่งชุด กากี ทั้งขา้ราชการและพนกังานจา้ง และกายแต่งกายท างานในวนัศุกร์

จะแต่งกายดว้ยเส้ือเช้ิตสีฟ้าลายดอกโสน เป็นเส้ือประจ าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

1.2.1 บริษทัมีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

มีการรับเร่ืองร้องเรียนผ่านแอพพิเคชัน่ไลน์ เฟสบุ๊ค แต่มีในบางเวลาระบบคอมพิวเตอร์ส านกังาน

ดาวโหลดชา้ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการใหบ้ริการ 
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1.2.2 ลูกคา้สามารถสังเกตเห็นส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของบริษทัได้ กอง

การประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีจุดรับใบคิวเพื่อสะดวกในการเข้ารับบริการท่ี

ส านกังาน 

1.2.3 พนักงานของบริษัทมีความสุภาพเรียบร้อย กองการประปา เทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้พนักงาน มีความสุภาพเรียบร้อยกบัผูเ้ขา้รับบริการท่ีส านักงาน

และภาคสนามดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

1.2.4 ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีนั้นสอดคลอ้งกบัการให้บริการของบริษทั กอง

การประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีจุด

รับใบคิวเพื่อสะดวกในการเขา้รับบริการท่ีส านกังาน และคู่มือการติดต่อราชการส าหรับประชาชน 

2. ความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ หมายถึง ความสามารถในการให้บริการได ้

ตามท่ีไดใ้หส้ัญญาไวก้บัลูกคา้อยา่งน่าเช่ือถือ ถูกตอ้งและสม ่าเสมอ ไดแ้ก่  

2.1 บ ริษัท ได้ ให้ บ ริก ารตาม ท่ี ได้สั ญ ญ าไว้ กองการประป า เทศบ าลนคร

พระนครศรีอยธุยา มีการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองไม่พกัเท่ียง 

2.2 เม่ือลูกคา้มีปัญหา บริษทัแสดงออกถึงความจริงใจในการแก้ปัญหานั้น กองการ

ประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา เม่ือมีผูใ้ชน้ ้ าติดตามขอ้ร้องเรียนท่ีไดแ้จง้ไว ้มีการตามงาน

ใหอ้ยา่งเร่งด่วน 

2.3 บริษทัให้การบริการท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ตั้งแต่การให้บริการในคร้ังแรก  กองการ

ประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา ใหบ้ริการแลว้เสร็จในคร้ังแรกเป็นบางคร้ัง  

2.4 บริษัทได้ให้บริการตรงตามเวลาท่ีได้สัญญาไว้ กองการประปา เทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา ใหบ้ริการแลว้เสร็จในคร้ังแรกเป็นบางคร้ัง 

2.5 บริษทัไม่มีประวติัในเร่ืองความผิดพลาดในการใหบ้ริการ กองการประปา เทศบาล

นครพระนครศรีอยธุยา เคยใหบ้ริการผิดพลาดเป็นบางคร้ังคราว 

3. การตอบสนองต่อลูกคา้ หมายถึง ความมุ่งมัน่เต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้การให้บริการ 

อย่างรวดเร็ว ฉับไวและพร้อมให้บริการเสมอ ซ่ึงสะทอ้นถึงการเตรียมการของบริษทัในการให้

การ บริการแก่ลูกคา้โดยประเด็นท่ีใชป้ระเมิน ไดแ้ก่  
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3.1 พนักงานไดแ้จง้ให้ลูกคา้ทราบว่าจะไดรั้บบริการเม่ือใด  กองการประปา เทศบาล

นครพระนครศรีอยธุยา มีการแจง้ผูใ้ชน้ ้ าใหท้ราบเบ้ืองตน้ของการใหบ้ริการและเวลาแลว้เสร็จ 

3.2 มีความพร้อมท่ีจะให้บริการลูกค้าได้ทันท่วงที  กองการประปา เทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา ใหบ้ริการไม่ทนัท่วงทีในบางคร้ัง 

      3.3 พนั ก ง าน เต็ ม ใจ ท่ี จะ ช่ วย เห ลื อลู ก ค้ า  กองก ารป ระป า  เท ศบ าลน คร

พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้พนักงาน มีความสุภาพเรียบร้อยกบัผูเ้ข้ารับบริการท่ีส านักงาน

และภาคสนามดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

3.4 พนักงานไม่ยุ่งเกินไปท่ีจะตอบสนองต่อค าร้องขอของลูกค้า กองการประปา 

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีบางคร้ังผูเ้ขา้รับบริการมาพร้อมกนั ท าให้พนกังานให้บริการไม่

ทนั เกิดความล่าชา้ 

4. การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ หมายถึง ผูใ้หบ้ริการควรจะสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้

ท่ีมาใชบ้ริการ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ ความสามารถของพนกังาน ความรู้ทกัษะในงาน

บริการ ของพนกังาน พนกังานตอ้งท าใหลู้กคา้รู้สึกถึงความปลอดภยัจากอนัตราย ลดความเส่ียง

ความกงัวลเม่ือมาใชบ้ริการ ซ่ึงประเด็นท่ีใชป้ระเมินในเร่ืองการใหค้วามเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ ไดแ้ก่  

        4.1 พนักงานให้บริการโดยแสดงออกให้ลูกคา้รู้สึกมัน่ใจในการได้รับบริการ กอง

การประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา มอบหมายให้พนกังาน มีความสุภาพเรียบร้อยกบัผูเ้ขา้

รับบริการท่ีส านกังานและภาคสนามดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

   4.2 ลู ก ค้า รู้ สึ กปลอดภัย เม่ื อม าใช้บ ริก าร  กองการป ระป า เท ศบ าลนคร

พระนครศรีอยธุยา มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าส านกังานตอด 24 ชัว่โมง 

                       4.3 พนักงานมีมารยาทท่ีดีต่อลูกคา้ทุกคร้ังท่ีมาใช้บริการ กองการประปา เทศบาล

นครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้พนักงาน มีความสุภาพเรียบร้อยกับผูเ้ข้ารับบริการท่ี

ส านกังานและภาคสนามดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

     4.4 พนักงานมีความรู้ ความสามารถท่ีจะตอบค าถามของลูกค้า กองการประปา 

เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา มีการรับเร่ืองจากผูใ้ชน้ าและส่งเร่ืองส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5. ความเห็นอกเห็นใจ หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ การใหค้วามสนใจและใหบ้ริการแก่

ลูกคา้แต่ละคนซ่ึงมีความตอ้งการแตกต่างกนั โดยประเด็นท่ีใชใ้นการประเมิน ไดแ้ก่ 

5.1 บริษทัใหค้วามเอาใจใส่แก่ลูกคา้เป็นรายบุคคล กองการประปาเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา มอบหมายใหพ้นกังาน มีความสุภาพเรียบร้อยกบัผูเ้ขา้รับบริการท่ีส านกังาน

และภาคสนามดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

5.2   บริษัทเปิดให้บริการในเวลาท่ีสะดวกแก่การมาใช้บริการของลูกค้า กองการ

ประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ให้บริการประชาชนติดต่อสอบถาม,ยื่นค าร้องเรียนต่างๆ,

ช าระค่าน ้าประปาท่ีส านกังาน ในวนัและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. โดยไม่พกัเท่ียงวนั 

5.3 พนกังานของบริษทัให้ความเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล กองการประปาเทศบาล

นครพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อยกับผู ้เข้ารับบริการท่ี

ส านกังานและภาคสนามดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

5.4 บริษทัยึดหลกัความสนใจของลูกคา้เป็นหัวใจส าคญั กองการประปา เทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา มีการรับเร่ืองจากผูใ้ชน้ ้ าและส่งเร่ืองส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.5 พนักงานเขา้ใจความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงของลูกคา้ กองการประปา เทศบาล

นครพระนครศรีอยุธยา การสอบถามผูใ้ช้น ้ า ว่ามาติดต่อรับบริการเร่ืองอะไร เช่น งานจดัเก็บ

รายได ้งานมาตรวดัน ้า งานจ าหน่ายและบริการฯ 

ผูว้ิจยักล่าวสรุปไดว้่า จากความหมายและแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการและคุณภาพ

การบริการ เป็นส่ิงส าคญัส่ิงหน่ึงในการสร้างความประทบัใจของทุกการให้บริการ ของ กองการ

ประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงการให้บริการท่ีมีคุณภาพ เป็นหนทางหน่ึงท่ีท าให้การ

บริการของกองการประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาประสบความส าเร็จส าคญัตอ้งปฏิบัติ

และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
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 2.4 แนวคิดทฤษฎีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

เน่ืองจากคนเรามีการรับรู้ต่างกนั ความลม้เหลวของการส่ือสารจึงอาจเกิดขึ้นได ้การรับรู้

เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการส่ือสารทัศนคติ  และความคาดหวงัของผูส่ื้อสาร  การรับรู้เป็ น

กระบวนการเลือกรับสาร การจดัสารเข้าด้วยกัน  และการตีความท่ีได้รับตามความเข้าใจและ

ความรู้สึกของตนเอง โดยทัว่ไปการรับรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นโดยรู้ตวัหรือตั้งใจ และมกัเกิด

ตามประสบการณ์และการสั่งสมทางสังคม  

คนเราไม่สามารถให้ความสนใจกับส่ิงต่าง ๆ รอบตัวได้ทั้ งหมดแต่จะเลือกรับรู้เพียง

บางส่วนเท่านั้น แต่ละคนมีความสนใจและรับรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัต่างกัน ดังนั้น เม่ือได้รับสาร

เดียวกนั ผูรั้บสารสองคนอาจใหค้วามสนใจและรับรู้สารเดียวกนัต่างกนั  

กระบวนการรับรู้ข่าวสารของคนอาจจะแสดงเป็นแบบจ าลองไดด้งัน้ี  

 

ภาพท่ี 2.4 การรับรู้ข่าวสารของบุคคล 

 

 

โดยทัว่ไป ส่ิงต่อไปน้ีมกัมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่  

1. แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ  เรามักเห็นในส่ิงท่ีเราต้องการเห็นและได้ยินในส่ิงท่ีเรา

ต้องการได้ยิน เพื่อสนองตอบความต้องการของตนเอง  ในกองการประปา เทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา ยงัไม่พบวา่มีแรงผลกัดนัหรือแรงจูงใจ ท่ีอิทธิพลต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคล 
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2. ประสบการณ์เดิม   คนเราต่างเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมต่างกันถูกเล้ียงดูด้วยวิธี

ต่างกนั และ คบหาสมาคมกบัคนต่างกนั เช่น คนท่ีจะไปศึกษาต่อต่างประเทศและพบเพื่อนเจา้ของ

ประเทศท่ีเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือจะเกิดทศันคติท่ีดีต่อคนของชาตินั้นมากกวา่คนท่ีพบกบัเพื่อน ซ่ึงดูถูก

เหยียดหยามชาติของตน ในกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีประสบการณ์การ

ให้บริการน ้ าประปามาอย่างยาวนาน คือเปิดให้บริการ พ.ศ.2481 ซ้ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของแต่

ละบุคคลและประชาชนในเขตเทศบาล 

3. กรอบอ้างอิงซ่ึงเกิดจากการสั่งสม  อบรมทางครอบครัวและสังคม ดังนั้ น คนต่าง

ศาสนากันจึงมีความเช่ือและทัศนคติในเร่ืองต่าง ๆ ต่างกันก็ได้  กองการประปา เทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา มีวฒันธรรมองคก์ารของพนกังานมาอยา่งยาวนาน มีการส่ือสารและส่งต่อกนัมา 

4. สภาพแวดลอ้ม คนท่ีอยู่ในสภาพแวดลอ้มต่างกัน เช่น อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานท่ี 

ฯลฯ จะตีความสารท่ีได้รับต่างกัน  กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  มีพื้นท่ี

ใหบ้ริการถึง 10 ต าบล การส่ือสารจะใชช่้องทางเสียงตามสาย ของส างานเทศบาลในการแจง้ขอ้มูล

ข่าวสารต่างๆและส่ือสารผา่นแอพพิเคชัน่ ไลน์ เฟสบุ๊ค เพื่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีตรงกนั 

5. สภาวะจิตใจและอารมณ์ไดแ้ก่ความโกรธความกลวั ฯลฯ ตวัอย่างเช่น เรามกัจะมอง 

ความผิดเล็กน้อยเป็นเร่ืองใหญ่โตขณะท่ีเราอารมณ์ไม่ดีหรือหงุดหงิด แต่กลบัมองปัญหาหรือ

อุปสรรคใหญ่หลวงเป็น เร่ืองเล็กน้อยขณะท่ีมีความรักเป็นต้น  ในการให้บริการของ กองการ

ประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีในบางคร้ังไม่สามารถให้บริการหรือตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนไดท้นัถ่วงที ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจ หงุดหงิด 

การเลือกรับรู้ข่าวสาร มีแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกนัมาก 3 ประการในการส่ือสารระหว่าง

มนุษย ์ได้แก่ การเลือก เปิดรับ การเลือกรับรู้ และการเลือกจดจ า แมว้่าจะสามารถแยกออกเป็น

พฤติกรรม 3 แบบ แต่นกัวิชาการบางกลุ่มนิยมเรียกกรวมกนัวา่ การเลือกรับรู้  

การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) คนเรามีแนวโน้มท่ีจะเปิดตนเองให้ส่ือสารตาม

ความคิดเห็นและความสนใจของตน และหลีกเล่ียงไม่ส่ือสารในส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความคิดเห็น

และความสนใจของตน (Klapper, 1960 อา้งถึงใน เมตตา กฤตวิทย ์และคณะ, 2530 : 71) แมว้า่การ

เลือกรับสารจะเอนเอียงไปตามแต่ลกัษณะส่วนบุคคลดงักล่าวแต่ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นเร่ืองท่ีบุคคล
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รู้สึกตวัหรืออยู่ในระดบัจิตส านึก นอกจากน้ีนักวิชาการบางคนกล่าวว่า การเลือกรับน้ีไม่เป็นเร่ือง

ท่ีเป็นไปไดใ้นระดบัจิตไร้ส านึกดว้ยกนั  

ความต้องการข่าวสารท่ีสอดคล้อง (Consistency) กับค่านิยม ความเช่ือ และทัศนคติ  ของ

ผู้รับสาร ผูรั้บสารมักจะเปิดรับข่าวสารท่ีสอดคล้องกับความเช่ือ ค่านิยม หรือทัศนคติของตน 

ข่าวสารใดท่ีไม่สอดคล้องมักจะไม่ได้รับความสนใจหรือได้รับการปฏิเสธจากผู ้รับสาร 

ตวัอย่างเช่น ผูรั้บสารท่ีมีความนิยมในพรรคประชากรไทยมกัจะอ่านบทความท่ีเขียนโดยหัวหน้า

พรรคประชากรไทยใน หนงัสือพิมพเ์ดลิมิเล่อร์ เป็นตน้ (พีระ จริโสภณ, 2527 อา้งถึงในหลกัและ

ทฤษฎีการส่ือสาร, 2531 : 290) 

สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

สิทธิของประชาชนในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นสิทธิพื้นฐานท่ีบญัญติัไวใ้น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พุทธศกัราช 2540 เพื่อรองรับ “สิทธิไดรู้้” (Right to know) ของประชาชน คือ สิทธิท่ีจะ

รับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการของรัฐ เพื่อคุม้ครองขอ้มูลข่าวสารของราชการ

บางประเภทซ่ึงตอ้งรักษาไวเ้ป็นความลบัหรือปกปิดไวเ้วลาหน่ึง เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

และเพื่อคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล โดยพิจารณาจากบทบาท 2 ดา้น ดงัน้ี (คู่มือปฏิบติังานทอ้งถ่ิน, 

2554 : 116) 

1. ในทางการเมือง 

 ระบบประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน 

ซ่ึงปรัชญาน้ีจะสัมฤทธ์ิผลหรือไม่ขึ้นอยู่กบัการให้บทบาทแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการ

ปกครอง (Participatory Democracy) เบ้ืองตน้ท่ีประชาชนจะใช้บทบาทไดถู้กตอ้ง คือ ประชาชน

ตอ้งมีความรู้ความเป็นไปของการปกครอง เพื่อประชาชนจะไดติ้ดตามตรวจสอบ ใชสิ้ทธิและเสียง

ไดถู้กตอ้ง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อวิพากษว์ิจารณ์ การออกความเห็นในการจดัประชาพิจารณ์ การประทว้ง

แสดงพลงัความตอ้งการตลอดจนกรใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 

ก รม ส่ ง เส ริม ก ารป กค รอ งท้ อ ง ถ่ิ น เป็ น ส่ วน ร าช ก าร ท่ี จัด ตั้ ง ขึ้ น  ใน สั งกั ด

กระทรวงมหาดไทย ท่ีมีบทบาทภารกิจส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน โดยการพฒันาและให้ค  าปรึกษา แนะน าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นการจดัท า
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แผนพฒันาทอ้งถ่ิน การบริหารงานบุคคล การเงินการคลงั และการบริหารจดัการ เพื่อให้ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งน้ี อ านาจ

หนา้ท่ีและโครงสร้างส่วนราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เป็นไปตามกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ซ่ึงก าหนดไว้

ดงัน้ี 

อ านาจหนา้ท่ี 

1. ด าเนินการพฒันาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจดัท า ประสานและบูรณาการแผนพฒันาทอ้งถ่ินและวาง

ระบบในการติดตามและประเมิน ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
3. ด าเนินการจดัท า แกไ้ข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน รวมทั้งให้ค  าปรึกษา แนะน า และก ากบัดูแลการปฏิบติังานตามอ านาจ หนา้ท่ีของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

4. ก าหนดแนวทางและจัดท ามาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ตามกฎหมายวา่ดว้ยการบริการงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด าเนินงานด้านการเงิน การคลงั การงบประมาณ 
การพัสดุการจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบญัชี และ การพสัดุขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอ านาจ
หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

7. ก าหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตวัช้ีวดัเพื่อเป็นมาตรฐานการด าเนินงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

8. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

9. พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
10. พฒันาบุคลากรขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและของกรม 
11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของกรมหรือตามท่ีกระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าคู่ มือการปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชน เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้
ประชาชนในชุมชน สามารถจดัท าแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และด าเนินการ
ร่วมกนั เพื่อแกไ้ขความเดือนร้อนของตนเอง และชุมชนได ้ 

 2. ในการพิทกัษสิ์ทธิประโยชน์ 

 องค์กรของรัฐและเจา้หน้าท่ี ถูกสร้างเพื่อท าหน้าท่ีแทนรัฐและประชาชนทัว่ไป 

เพื่อให้การปกครองไปเป็นโดยเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย องค์การและเจ้าหน้าท่ีของรัฐจึง

ไดรั้บมอบหมายให้มีอ านาจหนา้ท่ีใหค้วามสัมพนัธ์กบัเอกชน โดยมีการออก “กฎระเบียบ” ต่าง ๆ 

ขึ้นใชใ้นการปกครอง และจะมีการออก “ค าสั่งปกครอง” เม่ือตอ้งการบงัคบัให้เกิดผลในกฎหมาย 

ดังนั้ น กฎ ระเบียบ และค าสั่งการปกครองต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีประชาชนทั่วไปควรได้รู้ เพื่อท่ีจะ

วิเคราะห์ได้ว่ากรณีของตนเองจะเป็นเช่นใด แตกต่างจากกรณีของผูอ่ื้นอย่างไรและโต้แยง้ได้

อย่างไร เป็นสิทธิเฉพาะประชาชนแต่ละคน โดยพระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวก ในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558 ตามมาตรา 7 ก าหนดให้ ในกรณีท่ีมีกฎหมาย

ก าหนดให้การกระท าใดจะตอ้งไดรั้บอนุญาต ผูอ้นุญาตตอ้งจดัท าคู่มือส าหรับประชาชน เทศบาล

นครพระนครศรีอยุธยา ไดจ้ดัท าคู่มือติดต่อราชการส าหรับประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่ออ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชนลดตน้ทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของ

ภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ ลดการใชดุ้ลยพินิจของเจา้หน้าท่ี เปิดเผย

ขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ  และประชาชนมีสิทธิในการปกป้องสิทธิในการใช้

น ้ าประปา ตามระเบียบว่าดว้ยการขอใช้น ้ าประปาและการให้บริการของเทศบาล กองการประปา

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พ .ศ. 2547 หมวดท่ี 6 มาตรช ารุด ขอ้ 23 ถ้าผูข้อใช้น ้ าสงสัยว่า 

มาตรวดัน ้ าคลาดเคล่ือนจะขอให้การประปาท าการตรวจสอบให้ก็ไดโ้ดยยื่นความจ านงเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ถา้ปรากฏวา่คลาดเคล่ือนจริง การประปาคิดค านวนน ้าท่ีใชใ้หต้ามเกณฑท่ี์ทดสอบได้

วา่คลาดเคล่ือน 
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สิทธิของประชาชนหรือเอกชน ตามพระราชบญัญัติพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการ พุทธศกัราช 2540 ไดก้  าหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชนดงัน้ี 

1. สิทธิในการขอค าปรึกษาตามพระราชบญัญติักบัส านกังานปลดันายกรัฐมนตรีในฐานะ
เป็นหน่วยงานทางวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (มาตรา 6)  ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาสามรถติดต่อ สอบถามขอ้มูลต่างๆ ของกองการประปาฯได ้อาทิเช่น การขอ
อนุญาตติดตั้งมาตรใหม่ การขอยกเลิกการใชน้ ้ า การแจง้เหตุขดัขอ้งในการใชน้ าประปา และดา้น
อ่ืนๆ โดยสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงท่ีส านักงานกองการประปาหรือผ่านช่องทาง โทรศพัท ์
แอพพิเคชัน่ ไลน์ เฟสบุ๊ค  

    2. สิทธิเขา้ตรวจดูขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนไดส่้วนเสียหรือไม่ก็
ตามย่อมมีสิทธิเขา้ตรวจดู ขอส าเนาท่ีมีค ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารราชการตามมาตรา 9 
ได ้คนต่างดา้วจะมีสิทธิตามมาตราน้ีเพียงใดให้เป็นไปตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9 ) 
“คนต่างดา้ว” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยและ
นิติบุคคลดังต่อไปน้ี ประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาสามรถ หากมีขอ้สงสัย
เก่ียวกบั บิลใบเสร็จค่าน ้า มาตรวดัน ้า และดา้นอ่ืนๆสามารถขอตรวจสอบขอดูความถูกตอ้งได ้

1. บริษทัหรือห้างหุน้ส่วนท่ีมีทุนเกินก่ึงหน่ึงเป็นของคนต่างดา้ว ใบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่
ผูถื้อใหถื้อวา่หุน้ใบนั้นคนต่างดา้วเป็นผูถื้อ 

2. สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างดา้ว 
3. สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ของคนต่างดา้ว 
4. นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมีผูจ้ดัการหรือกรรมการเกินก่ึงหน่ึง

เป็นคนต่างดา้ว นิติบุคคลตามวรรค 1ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรือกรรมการ สมาชิกหรือมีทุนในนิติ
บุคคลอ่ืนถือวา่ผูจ้ดัการหรือกรรมการหรือสมาชิกหรือเจา้ของทุน ดงักล่าวเป็นคนต่างดา้ว (มาตรา 4) 
 3. สิทธิขอขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการนอกจากขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษาแลว้หรือท่ีจดัไวใ้ห้  ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้ หรือท่ีมีการจดัให้ประชาชนได้
คน้ควา้ตามมาตรา 26 แลว้ โดยค าขอนั้นได้ระบุข่าวสารหรือท่ีตอ้งการในลกัษณะท่ีอาจเขา้ใจได้
ตามสมควร (มาตรา 11) ประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาสามรถดูประกาศต่างๆ 
อาทิเช่น ประกาศผูช้นะการจดัซ้ือจา้งฯ ไดท่ี้บอร์ดประชาสัมพนัธ์ หนา้ส านกังานกองการประปา 
  4. สิทธิท่ีจะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบังานซ่ึงหน่วยงานของรัฐตอ้งใหก้บั
บุคคลนั้นหรือผูก้ระท าแทนไดต้รวจดูหรือรับส าเนาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบับุคคลนั้น 
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(มาตรา 25 วรรค 1) ประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาสามรถดูประกาศต่างๆ อาทิ
เช่น ประกาศผูช้นะการจดัซ้ือจา้ง ประกาศรับสมคัรพนกังานจา้งฯ ไดท่ี้บอร์ดประชาสัมพนัธ์ หนา้
ส านักงานกองการประปาองค์ประกอบท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการเลือกสรรสารของมนุษย ์ไดแ้ก่ 
(Schramm,1973 : 58) 

1. ประสบการณ์ ท าใหผู้รั้บสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกนั 
2. การประเมินสาร ประโยชน์ของข่าวสาร ผู ้รับสารแสวงหาข่าวสารเพื่อสนอง

จุดประสงคข์องตนอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
3. ภูมิหลงัต่างกนั ท าใหมี้ความสนใจต่างกนั 
4. การศึกษาและสภาพแวดล้อมท าให้มีความแตกต่างในเร่ืองการรับส่ือและเน้ือหา

ข่าวสาร 
5. ความสามารถในการรับสารเก่ียวกับสภาพร่างกายและจิตใจ ท าให้พฤติกรรมการ

เปิดรับข่าวสารแตกต่างกนั 
6. บุคลิกภาพ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติการโนม้นา้วจิตใจและพฤติกรรมของผูรั้บ

สาร 
7. สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสาร ท าให้ผูรั้บสารเขา้ใจหรือเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจ

ความหมายของข่าวสารได ้
8. ทศันคติเป็นตวัก าหนดท่าทีของการับข่าวสาร และตอบสนองต่อส่ิงเร้าหรือข่าวสารท่ี

ได้พบการ รับ รู้ของบุ คคล  Robbins,2003 : 124 กล่ าวว่ า  ก าร รับ รู้  (Perception) หมาย ถึ ง 
กระบวนการท่ีปัจเจกบุคคลจดัระบบหรือตีความส่ิงท่ีประสาทสัมผสัได ้เพื่อให้ความหมายให้กบั
สภาพแวดล้อมของส่ิงนั้ น  ๆ ส่วน Wagner and Hollenbeck, 2005 : 72 กล่าวว่าการรับรู้ คือ 
กระบวนการท่ีปัจเจกบุคคลเลือก (Select) จดัการ (Organize) เก็บ (Store) และรับ (Retrieve) ขอ้มูล 
ซ่ึงมีกระบวนการส าคญั ดงัแสดงในภาพ 5 
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             ภาพท่ี 2.5  กระบวนการรับรู้ของ Wagner and Hollenbeck 

 
                 ท่ีมา : ( Wagner and Hollenbeck, 2005 : 73) 

 
โดยส่วนใหญ่แลว้คนเรามกัจะมีความเช่ือมัน่ในประสาทสัมผสัของตนเองในบางคร้ังอาจ

ท าให้เกิดความเช่ือว่า ส่ิงท่ีสัมผัสหรือรับรู้ คือ ความเป็นจริง (Reality) ความเช่ือในลักษณะ
ดงักล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาได ้โดยเฉพาะกรณีท่ีการท่ีส่ิงรับรู้และความเป็นจริงของวตัถุมีความ
แตกต่างกันมากซ่ึงน าไปสู่โอกาสท่ีจะเกิดความเขา้ใจผิด ความสับสนและความขดัแยง้ภายใน
องค์การ Wagner and Hollenbeck,2005 : 73 ในขั้นตอนแรกของกระบวนการรับรู้คือความสนใจ
เอาใจใส่ (Attention) เป็นขั้นตอนท่ีขอ้มูลทั้งหมดถูกกรอง ดงันั้น จะมีขอ้มูลบางส่วนผ่านเขา้มาใน
ระบบ ขั้นตอนน้ีส าคัญมาก เพราะเน่ืองจากข้อมูลใดท่ีไม่ได้ผ่านการกรอง จะไม่ได้ถูกน ามา
ตดัสินใจ แมว้่าขอ้มูลท่ีผ่านการกรองในขั้นตอนแรกแลว้ แต่ขอ้มูลท่ีเขา้มายงัมีจ านวนมหาศาล 
ดงันั้น ขั้นตอนของการจดัการ (Organization) จะท าหน้าท่ีจดัการกบัขอ้มูลจ านวนมหาศาลและ
สลบัซับซ้อนให้มีความง่ายขึ้น ภายหลงัท่ีขอ้มูลต่าง ๆ ถูกจดัการให้ง่ายขึ้นขอ้มูลดงักล่าวจะถูก
จัดเก็บและดึงข้อมูลออกมาใช้ ซ่ึงในบางคร้ังข้อมูลบางส่วนอาจมีการสูญหายไปบ้างใน
กระบวนการขดัเก็บ และการดึงขอ้มูล  

Mowen and Minor, 1998 : 63 ได้ให้ความหมายไวว้่า “การรับรู้หมายถึง กระบวนการท่ี
บุคคลเปิดรับต่อขอ้มูลข่าวสาร ตั้งใจรับขอ้มูลนั้นและท าความเขา้ใจความหมาย” ในขั้นเปิดรับ 
(Exposure stage) ผูบ้ริโภคจะรับข้อมูลโดยผ่านทางประสาทสัมผสัในขั้นตั้ งใจรับ (Attention 
Stage) ผูบ้ริโภคจะแบ่งปันความสนใจมาสู่ส่ิงเร้านั้นและขั้นสุดทา้ย คือขั้นเขา้ใจความหมาย 
พื้นท่ีการให้บริการของกองการประปา เป็นพื้นท่ีในบริเวณกว้าง ถึง 10 ต าบล ประชาชนมี
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หลากหลายช่วงอายุวยั หลากหลายอาชีพ มีกลุ่มประชากรแฝงและนักท่องเท่ียว ดังนั้นการส่ง
ขอ้มูลข่าวสารถึงประชาชนหรือผูรั้บสารให้เขา้ใจตรงกนั ตอ้งมีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เขา้ถึงผู ้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กล่าวคือ วยัรุ่นถึงวยัท างาน,ขา้ราชการ มีการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารท่ี
ทนัสมยัมกัจะเลือกรับสารทางแอพพิเคชัน่ ต่างๆ ส่วนผูอ้ายหุรือประชาชนทัว่ไปมกัจะรับสารจาก
การประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสาย ผ่านผูน้ าชุมชน และส่ือสารกันเองในครอบครัวหรือบา้น
ไกลเ้คียง ดงันั้นขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการส่ือสารกบัประชาชน ตอ้งมีหลากหลากช่องทางเพื่อผูรั้บ
สารจะเลือกรับตามสาร ตามความสนใจในช่องทางท่ีผูรั้บสารตอ้งการ 

2.4 สถานการณ์คุณภาพน ้าดิบและสถานการณ์คุณภาพน ้าประปา(โรงผลติวัดป่าโค แม่น ้าป่าสัก) 

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาวิเคราะห์คุณภาพน ้ าดิบและน ้ าประปาทุกเดือน (กองการ

ประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา, 2564) มีการตรวจวิเคราะห์ ดงัน้ี 

1. น ้ าดิบมีคุณลกัษณะมีความกระด้างเล็กน้อย ค่าความขุ่น และความกระดา้งไม่สูงมาก 

จดัเป็นน ากระดา้งเลก็นอ้ย แต่เหลก็สูง 

2. น ้ าก่อนกรองใส มีตะกอนเล็กน้อย แสดงว่าสามรถตกตะกอนก าจดัความขุ่นไดดี้ น ้ า

หลงักรองมีค่าความขุ่น ต ่ากวา่ 5 NTU ทุกเดือน ประสิทธิภาพการกรองค่อนขา้งต ่า คิดเป็น ร้อยละ 

25.8 เปอร์เซ็นต์ ควรตรวจสอบปริมาณและลักษณะทรายกรอง ล้างยอ้นถังกรองทรายอย่าง

สม ่าเสมอ และเปล่ียนทรายกรองตามระยะเวลาท่ีเหมาสม 

3 น ้าจ่ายมีค่าพีเอช ความขุ่น ความกระดา้ง และเหล็ก ผา่นเกณฑม์าตรฐานน ้าประปาด่ืมได้

ของกรมอนามยั 

4 ประสิทธิภาพการขจดัความขุ่นสูง ค านวณได ้94.9 เปอร์เซ็นต ์

5 ใชพ้รีม่า 0.25 ลิตรต่อชัว่โมงและสารส้ม 150 กิโลกรัมต่อวนั เป็นสารเคมีช่วย

ตกตะกอน 
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2.5 สถานการณ์คุณภาพน ้าดิบและสถานการณ์คุณภาพน ้าประปา(โรงผลติส านักงานกอง

การประปา แม่น ้าเจ้าพระยา) 

 1 น ้าดิบมีคุณลกัษณะค่อนขา้งเป็นด่างเลก็นอ้ย ค่าความขุ่นสูง ตอ้งติดตามคุณภาพน ้าอยา่ง

ใกลชิ้ดเพื่อปรับเคมีให้เพียงพอ ค่าความกระดา้งไม่สูงมาก จดัเป็นน ้ ากระดา้งเล็กนอ้ย แต่ค่าเหล็ก

สูง 

 2 น ้ าก่อนกรองทุกโรงกรองใส มีตะกอนเล็กน้อย น ้ าหลงักรองทุกโรงกรอง วดัค่าความ

ขุ่นไดต้ ่ากว่า 5 NTU ประสิทธิภาพการกรองของโรงกรอง A200 และ A400 ต ่ามาก ค านวณได้ -

0.3 และ 6.9 เปอร์เซ็นต์ โรงกรอง A250 ประสิทธิภาพค่อนข้างต ่า ค  านวณได้ 25.5 เปอร์เซ็นต ์

เน่ืองจากน ้ าก่อนกรองค่อนขา้งใส ส่วนโรงกรองA350 และ B350 ประสิทธิภาพการกรองสูงปาน

กลาง ค านวณได ้57.3 และ 62.9 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั  

4 น ้าจ่ายมีค่าความขุ่น ความกระดา้ง และเหลก็ ผา่นเกณฑม์าตรฐานน ้าประปาด่ืมไดข้อง

กรมอนามยั 

5 ประสิทธิภาพการขจดัความขุ่นสูง ค านวณได ้96.3 เปอร์เซ็นต ์

6 ระบบผลิตA200ใช้พรีม่า 0.283 ลิตรต่อชั่วโมงเป็นสารเคมีช่วยตกตะกอนร่วมกับ

สารส้ม 62.5 กิโลกรัมต่อวนั  เป็นสารเคมีช่วยตกตะกอน  ส่วนระบบผลิตA250 ใช้สารส้มเป็น

สารเคมีช่วยตกตะกอนเพียงอย่างเดียว 62.5 กิโลกรัมต่อวนั  และระบบผลิต  A350 B350 และ 

A400 ใชส้ารส้มเป็นสารเคมีช่วยตกตะกอนระบบผลิตละ 150 กิโลกรัมต่อวนั ตามล าดบั 
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ภาพท่ี 2.6 ผลการตรวจวัดค่าน ้าดิบและคุณภาพน ้าประปาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2564 
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ภาพท่ี 2.7 คุณภาพน ้าประปาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2564  
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ภาพท่ี 2.8 คุณภาพน ้าประปาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
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ภาพท่ี 2.9 คุณภาพน ้าประปาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
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ภาพที่ 2.10 คุณภาพน ้าประปาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
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ภาพท่ี 2.11 คุณภาพน ้าประปาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
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จากขอ้มูลผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าประปา กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
ตรวจวดัโดยบริษทั ไอเอเคมีคอล มีการตรวจวดั เดือนละ 1 คร้ัง ในขอ้เทจ็จริงถา้ภายในเดือนนั้นๆ 
มีการผลิตน ้ าประปาท่ีไม่ไดเ้ป็นไปตามมาตราฐานกรมอนามยั นอกเหนือจากวนัท่ีท าการตรวจวดั 
กองการประปาฯก็ไม่อาจทราบเลยไดว้่า ไดจ่้ายน ้ าประปาท่ีไม่ได้มาตรฐานเช่น ความขุ่น ความ
กระดา้ง ค่าคลอรีนอิสระต ่ากว่า 0.2 ppm.  ให้กบัประชาชน ท าให้ประชาชนร้องเรียนในเร่ืองของ
คุณภาพน ้ าประปาได ้และจุดท่ีท าการสุ่มตรวจวดัปลายทางผูใ้ชน้ ้ า ครัวเรือนประชาชน สุ่มคร้ังละ 
3 จุด และเป็นบริเวณในเมือง ซ่ึงครัวเรือนการให้บริการน ้าประปา ของกองการประปาฯ มี 12,766 
ครัวเรือน การสุ่มตรวจวดัคุณภาพน ้าเพียง 3 จุด ยงัไม่สามารถยนืยนัผลคุณภาพน ้าประปาได ้

2.5 กฎหมาย นโยบาย มาตรการท่ีเกีย่วข้องกบัการให้บริการน ้าประปา  

2.5.1 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที ่2 พ.ศ.2549) 
หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

มาตรา 16  ใหเ้ทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและ
หนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี 

(1) การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
(2) การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 
(3) การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(9) การจดัการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูด้อ้ยโอกาส 
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดี

ของทอ้งถ่ิน 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
(13) การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
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(14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
(18) การก าจดัมลูฝอย ส่ิงปฏิกูล และน ้าเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
(22) การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์
(23) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรง

มหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ 
(24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ จากป่ าไม้ ท่ี ดิ น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(25) การผงัเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ

รักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
(31) กิ จการอ่ืนใด ท่ี เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้อง ถ่ินตาม ท่ี

คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 2.5.2 พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ีของเทศบาล บทท่ี 3 เทศบาลนคร มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาล

นครมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล (1) กจิการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 53  

มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้ าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล 

ดงัต่อไปน้ี 

(1) กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 50  
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(2) ใหมี้น ้าสะอาดหรือการประปา  

(3) ใหมี้โรงฆ่าสัตว ์ 

(4) ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษแ์ละรักษาคนเจ็บไข ้ 

(5) ใหมี้และบ ารุงทางระบายน ้า 

(6) ใหมี้และบ ารุงส้วมสาธารณะ  

(7) ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน  

(8) ใหมี้การด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเช่ือทอ้งถ่ิน 

2.5.3 ระเบียบเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเร่ือง การขอใช้น ้าประปา และการ

ให้บริการของเทศบาล พ.ศ.  2547 

ในระเบียบน้ี “การประปา”  หมายความว่า  กองการประปาเทศบาลนครนครศรีอยุธยา 

“ผูใ้ช้น ้ า”  หมายความว่า  ผูท่ี้มีรายช่ือในระเบียบเป็นผูใ้ช้น ้ าท่ีไดรั้บอนุญาตโดยถูกตอ้งจาก กอง

การประปาเทศบาลนครนครศรีอยธุยา 

การขอใช้น ้ าประปาผูป้ระสงค์จะขอใช้น ้ าประปา  จะต้องยื่นค าร้องตามแบบของการ

ประปา โดยมีหลกัฐานดังต่อไปน้ีมาแสดง ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น

ฉบบัเจา้บา้นท่ีพอใชน้ ้ าประปาซ่ึงผูข้ออนุญาตเป็นเจา้บา้น  หรือมีสัญญาซ้ือขายบา้น/อาคาร  หรือ

หลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิอาคาร  หรือหนงัสือยินยอมจากเจา้ของบา้น  หรือเจา้ของอาคาร กรณีท่ีผู ้

ขอใช้น ้ าไม่มีช่ือในทะเบียนบา้นท่ีขอใช้น ้ า  ตอ้งแนบทะเบียนบา้นท่ีอยู่ปัจจุบนัมาดว้ยถา้ผูข้อใช้

น ้ าเป็นนิติบุคคล  จะต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีถูกต้องตามกฎหมายมาแสดง

หน่วยงานราชการองค์กรของรัฐและหรือนิติบุคคลองคก์รอิสระซ่ึงมีความประสงค ์ขอใชน้ ้ าตอ้ง

ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผูรั้บมอบอ านาจลงนามในแบบค าขอและสัญญาการใช้น ้ า พร้อมแสดง

หลกัฐานการมอบอ านาจมาเป็นหลกัฐานดว้ย 

การคิดค่าน ้าประปาและการเกบ็เงิน 
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 เทศบาลก าหนดอตัราค่าน ้ าประปา  และค่าบริการรายเดือน  ค่าปรับปรุงตน้ทุน   การผลิต

ตามอตัราท่ีได้ก าหนดไวแ้ละจะได้ประกาศให้ประชาชนได้ทราบ  หากมีการเปล่ียนแปลงของ

อาคารวตัถุดิบทีใช ้ หรือค่ากระแสไฟฟ้าท่ีท าให้  การประปา  มีตน้ทุนการผลิตสูงขึ้น  หรือมีการ

ลงทุนในการเพิ่มขยายกิจการในอนาคตการประปาอาจพิจารณาปรับปรุงตน้ทุนการผลิตเพิ่มขึ้นได ้

จ านวนเงินค่าน ้ า  จะคิดเป็นลูกบาศก์เมตร  ตามจ านวนท่ีปรากฏในมาตรวดัน ้ า  ซ่ึงเจา้หน้าท่ีของ

การประปาไดไ้ปตรวจประจ าเดือน 

การก าหนดอตัราค่าน ้าของการประปา 

 ค่าน ้ าประปาตั้งแต่หน่วยท่ี 1 – 10 คิดหน่วยละ  3.50 บาท  หน่วยท่ี 11 - 20 คิดหน่วยละ 

5.00  บาท  หน่วยท่ี 21 – 30  คิดหน่วยละ  5.50  บาท  หน่วยท่ี 31 – 50  คิดหน่วยละ  6  บาท  

หน่วยท่ี 51 – 80  คิดหน่วยละ  6.50  บาท  หน่วยท่ี 81 – 100 คิดหน่วยละ 7.00 บาท หน่วยท่ี 101 – 

30  คิดหน่วยละ  7.50  บาท หน่วยท่ี 301 ขึ้นไป  คิดหน่วยละ 8.00  บาท  กรณีท่ีผูข้อใชน้ ้ าท่ีไม่ใช่

ผูใ้ชน้ ้ าตามทะเบียนผูใ้ชน้ ้ าคิดลูกบาศกเ์มตรละ  20  บาท 

การขอลดค่าน ้าประปา 

 เพื่อเป็นสวสัดิการกบับุคคล  ซ่ึงท าคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ  ตามนโยบายของรัฐบาล

จึงก าหนดใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บการลดค่าน ้ าประปา 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยท่ีใช้

จริง  ซ่ึงผูข้อรับสิทธิจะต้องยื่นค าร้อง  โดยใช้แบบฟอร์มของการประปาเทศบาลนครนครศรี

อยธุยา และตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 50 บาท  ผูข้อรับสิทธิไดแ้ก่ 

1. ทหารผา่นศึกในราชการสงครามท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนเกาหลี 

2. ทหารผา่นศึกในราชการสงครามท่ีประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม 

3. ทหารผา่นศึกในราชการสงครามเอเชียบูรพา  ยโุรป 

4. ท่ีใหก้บับุคคลซ่ึงท าคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ   

ตามขอ้  32  เป็นสิทธิพิเศษท่ีได้รับการยกเวน้เฉพาะตวั  การจะให้ผูอ่ื้นได้รับสิทธิแทน

ตามระเบียบน้ี  ใหแ้สดงความประสงค ์ต่อการประปาโดยตรง 

2.5.4 พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 
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มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี “น ้ า” หมายความว่า น ้ าในบรรยากาศ น ้ าบนผิวดิน น ้ าใต้

ดิน และน ้ าทะเล “ทรัพยากรน ้ า” หมายความว่า น ้ า ทรัพยากรน ้ าสาธารณะ แหล่งตน้น ้ าล าธาร 

แหล่งกกัเก็บน ้ า คลองส่งน ้ า พื้นท่ีทางน ้ าหลาก ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษยส์ร้างขึ้น 

และส่ิงอ่ืนท่ีใช้ เพื่อการบริหารจัดการน ้ า และให้หมายความรวมถึงน ้ าจากแหล่งน ้ าระหว่าง

ประเทศและแหล่งน ้าต่างประเทศ ท่ีประเทศไทยอาจน ามาใชป้ระโยชน์ได ้

“ทรัพยากรน ้ าสาธารณะ” หมายความว่า น ้ าในแหล่งน ้าท่ีประชาชนใชห้รือท่ีสงวนไว ้ให้

ประชาชนใชร่้วมกนั หรือโดยสภาพประชาชนอาจใชป้ระโยชน์ร่วมกนั และให้หมายความรวมถึง 

แม่น ้ า ล าคลอง ทางน ้ า บึง แหล่งน ้ าใตดิ้น ทะเลสาบ น่านน ้ าภายใน ทะเลอาณาเขต พื้นท่ีชุ่มน ้ า 

แหล่งน ้ าตามธรรมชาติอ่ืน ๆ แหล่งน ้ าท่ีรัฐจดัสร้างหรือพฒันาขึ้นเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์

ร่วมกนั แหล่งน ้ าระหว่างประเทศท่ีอยู่ภายในเขตประเทศไทยซ่ึงประชาชนน ามาใชป้ระโยชน์ได ้

ทางน ้ าชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน และน ้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน ้ า

บาดาล  

“การใชน้ ้ า” หมายความว่า การด าเนินกิจกรรมในทรัพยากรน ้ าสาธารณะเพื่อการอุปโภค 

บริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภยั เกษตรกรรม อุตสาหกรรม  

พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว คมนาคม การประปา การผลิตพลงังาน หรือเพื่อประโยชน์อ่ืนใด ไม่

วา่จะท าใหน้ ้ามีปริมาณเปล่ียนไปหรือไม่ก็ตาม 

“ลุ่มน ้ า” หมายความว่า บริเวณพื้นท่ีซ่ึงครอบคลุมล าน ้ าธรรมชาติซ่ึงเป็นแหล่งท่ีรวมน ้ า 

ใหไ้หลลงสู่ล าน ้าตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

“ภาวะน ้ าแลง้” หมายความว่า สภาวะท่ีปริมาณน ้ า ปริมาณการไหลของน ้ าหรือระดบัน ้ า

ลดลง อย่างต่อเน่ืองจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคน สัตว ์และพืชท่ีอยู่ในพ ืนท่ี

ใดพื้นท่ีหน่ึง 

“ภาวะน ้ าท่วม” หมายความว่า สภาวะท่ีปริมาณน ้ า ปริมาณการไหลของน ้ าหรือระดบัน ้ า

เพิ่มขึ้น อย่างต่อเน่ือง หรือไหลหลาก หรือฉับพลนัจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิต

ของคน สัตว์ และพืชท่ีอยู่ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง แต่ไม่รวมถึงภาวะน ้ าขึ้ นและน ้ าลงซ่ึงเป็น

ปรากฏการณ์ปกติตามธรรมชาติ 
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“ผงัน ้ า” หมายความว่า แผนท่ีหรือแผนผงัแสดงระบบทางน ้ าท่ีมีน ้ าไหลผ่าน ซ่ึงเช่ือมโยง

กัน ตั้งแต่ต้นน ้ าจนถึงทางออกสู่พื้นท่ีแหล่งน ้ า ทะเล หรือทางออกทางน ้ าระหว่างประเทศ ซ่ึง

ระบบทางน ้ า ดงักล่าวครอบคลุมทั้งแม่น ้ า ล าคลอง ห้วย หนอง บึง กุด ป่าบุ่ง ป่าทาม พื้นท่ีชุ่มน ้ า 

พื้นท่ีแหล่งกัก เก็บน ้ า พื้นท่ีทางน ้ าหลาก พื้นท่ีน ้ านอง พื้นท่ีลุ่มต ่า ทางน ้ าหรือพื้นท่ีอ่ืนใดท่ีมี

ลกัษณะท านองเดียวกนั ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษยส์ร้างขึ้น โดยทางน ้ าดงักล่าวอาจ

มีน ้าไหลผา่นตลอดทั้งปีหรือ บางช่วงเวลาก็ได ้

หมวด ๑ ทรัพยากรน ้า 

มาตรา ๖ รัฐมีอ านาจใช ้พฒันา บริหารจดัการ บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู และอนุรักษท์รัพยากรน ้ า 

ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้ งน้ี  ตามหลักเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ใน

พระราชบญัญติัน้ี โดยอาจเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแหล่งน ้าหรือขยายพื้นท่ีของแหล่งน ้ าก็ได ้แต่ถา้

เป็นการลดพื้นท่ีหรือ ให้เลิกใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะตอ้งด าเนินการถอนสภาพตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรน ้าสาธารณะท่ีมิใช่ทางน ้าชลประทานตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยการชลประทาน และน ้าบาดาลตามกฎหมายวา่ดว้ยน ้าบาดาล นายกรัฐมนตรีอาจประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดเป็นผูรั้บผิดชอบ

ควบคุมดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรน ้าสาธารณะแห่งใดก็ได ้

ให้หน่วยงานของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบตามวรรคสอง มีอ านาจ

ออกระเบียบ หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน แลว้แต่กรณี เพื่อก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขา้ใชส้อยทรัพยากร

น ้ าสาธารณะนั้น ตามกรอบแนวทางท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน ้ าแห่งชาติก าหนดโดยหลกัเกณฑ์

ดงักล่าวตอ้งมิใช่หลกัเกณฑ ์เก่ียวกบัการจดัสรรน ้ าและการใชน้ ้ าตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 4 การ

จดัสรรน ้าและการใชน้ ้า 

มาตรา 41 การใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะ แบ่งเป็นสามประเภท คือ 

(1) การใช้น ้ าประเภทท่ีหน่ึง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน ้ าสาธารณะเพื่อการด ารงชีพ การ

อุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเล้ียงสัตวเ์พื่อยงัชีพ การอุตสาหกรรม

ในครัวเรือน  การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การ

คมนาคม และการใชน้ ้าใน ปริมาณเลก็นอ้ย 



44 

 

(2) การใช้น ้ าประเภทท่ีสอง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน ้ าสาธารณะเพื่อการอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การผลิตพลงังานไฟฟ้า การประปาและกิจการอ่ืน 

(3) การใชน้ ้าประเภทท่ีสาม ไดแ้ก่ การใชท้รัพยากรน ้ าสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญ่ ท่ี

ใช้น ้ าปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบขา้มลุ่มน ้ า หรือครอบคลุมพื้นท่ีอย่าง

กวา้งขวาง ลกัษณะหรือรายละเอียดการใช้น ้ าแต่ละประเภทตาม (1) (2) และ (3) ให้

เป็นไป ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกโดยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของ กนช 

ตาม พรบ.ทรัพยากรน ้ า พ.ศ.2561 มีการแบ่งประเภทการใช้น ้ าเป็น 3 ประเภท เพื่อการจดัสรร

คตามลกัษณะการใชน้ ้ า การประปาจดัอยูใ่นประเภทท่ีสอง ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากหน่วยงานท่ีมี

อ านาจแลว้แต่กรณีโดยไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการลุ่มน ้า 

2.5.5 ประกาศกรมอนามัย เร่ือง เกณฑ์คุณภาพน ้าประปาด่ืมได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 

“น ้ าประปาด่ืมได้” หมายความว่า น ้ าประปาท่ีมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ ระบบผลิต 

จนถึงบา้นผูใ้ชน้ ้ า ใหมี้คุณภาพเป็นไปตามประกาศน้ี  

ขอ้ 4 ก าหนดคุณภาพน ้ าประปา เพื่อรับรองเป็นน ้าประปาด่ืมไดโ้ดยตอ้งมีคุณภาพไม่ดอ้ย 

ไปกว่าเกณฑก์ าหนด ดงัต่อไปน้ี (1) คุณภาพน ้ าทางกายภาพ (ก) ความขุ่น (Turbidity) ตอ้งมีค่าไม่

เกิน 5 เอ็นทียู (ข) สีปรากฏ (Apparent color) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 15 แพลตตินัมโคบอลท์ (ค) ความ

เป็นกรดและด่าง (pH) ตอ้งมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5 – 8.5 คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) 

ก าหนดใหมี้ท่ีปลายเส้นท่อ 0.2 – 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรใชใ้นระบบการเฝ้าระวงั คุณภาพน ้าประปา 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อรรคเนตร ศรีหาวงศ์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล

ต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและการโยธาสาธารณะของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 

ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ผลการวิจยัพบวา่  

1. ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต่อการให้บริการดา้นสาธารณูปโภคและ

การโยธาสาธารณะของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมือง จงัหวดั
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หนองคาย โดยรวม และแบ่งเป็นด้าน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ด้านการให้บริการมีความรวดเร็วทันเวลา รองลงมาด้านการให้บริการ

อย่างต่อเน่ือง ดา้นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั ด้านการให้บริการท่ีมีความก้าวหน้า ดา้นการ

ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการดา้นสาธารณูปโภคและการโยธา

สาธารณะของเทศบาลต าบลหนองสองหอ้ง ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ท่ีมี

เพศ การศึกษา อาชีพ แตกต่างกนั 

2.1 ความพึงพอใจของประชาชนผู ้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและการโยธา  

สาธารณะของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคายเพศ

ชายและเพศหญิง โดยรวมและรายดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.2 ความพึงพอใจของประชาชนผู ้ รับบริการด้านสาธารณูปโภคและการโยธา

สาธารณะของเทศบาลต าบลหนองสองหอ้ง ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ท่ีมี

การศึกษาแตกต่างกนั โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

2.3 ความพึงพอใจของประชาชนผู ้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและการโยธา

สาธารณะของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคายท่ีมี

อาชีพโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สุเทพ ล้ียุทธานนท์  (2551,15) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้น ้ าประปาในเขต

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีท่ีมีต่อการให้บริการของส านักงานประปาสุราษฎร์ธานี พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 -4 

คน ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีรายได้ครอบครัวไม่ เกิน 

10,000 บาท ลกัษณะของบา้นพกัอาศยัส่วนใหญ่ เป็นลกัษณะตึกแถว/อาคารพาณิชยแ์ละส่วนใหญ่ 

มีค่าใชจ่้ายในการใช้นาประปาโดยเฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 100 ถึง 500 บาท การช าระค่าน ้ าประปา

ส่วนใหญ่ ช าระผ่านทางส านักงานประปา มีความพึงพอใจด้านการให้บริการของพนักงานมาก

ท่ีสุด รองลงมาเป็นเร่ืองของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการให้บริการของส านกังานประปาสุราษฎร์ธานี และ

การรับบริการของผูใ้ชน้ ้ าประปาในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ส่วนในเร่ืองของดา้นอตัราค่าน ้าประปาและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการมีความพึง
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พอใจนอ้ยท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชน้ ้ าประปา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

วิภาวรรณ ทองชัยวฒัน์ (2552, 22) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ผลการวิจยัพบวา่  

1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล

คลองปูน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง โดยภาพรวมพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

เรียงล าดับจากคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.65) 

รองลงมาด้านสาธารณสุข (ค่าเฉล่ีย 3.63) ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม (ค่าเฉล่ีย 

3.60) ดา้นสังคมสงเคราะห์ (ค่าเฉล่ีย 3.53) และอนัดบัสุดทา้ยด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

(ค่าเฉล่ีย 3.15)   

2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ท่ีมีปัจจยัด้าน เพศ อายุ รายได ้สถานภาพการสมรส 

การด ารงต าแหน่งทางสังคมทั้งในอดีตและปัจจุบนัจนถึงความรู้ความเขา้ใจต่างกนัมีความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยองไม่ แตกต่าง

กนั ส่วนประชาชนท่ีมี การศึกษา อาชีพ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง 

จงัหวดัระยอง แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

3) การศึกษาปัญหาอุปสรรคต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองปูน 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง พบว่าประชาชนประมาณ หน่ึงในสามไม่พอใจในการเก็บภาษีรายไดท่ี้

ซับซ้อน รองลงมาขั้นตอนการติดต่อท่ียุง่ยากซับซ้อน เกิดความลา้ชา้ในการติดต่องานของผูม้าใช้

บริการ ให้บริการกบัผูม้ารับบริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั ควรมีการจดัระบบการให้บริการ

โดยแยกการติดต่องานออกเป็นประเภทหรือฝ่ายให้เห็นอย่างชดัเจน  ให้ผูม้าใช้บริการทราบถึง

ระบบการใหบ้ริการงานในดา้นต่างๆ อยา่งชดัเจน 

พึ่งใจ ศรีเดช (2553,23) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

ประปาส่วนภูมิภาคสาขาชยันาท ผลการศึกษาพบวา่ ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  
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(1) ความพึงใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

ชัยนาท ด้านการให้บริการทั่วไป ด้านคุณภาพน ้ าและปริมาณน ้ าประปา ด้านการซ่อมแซมท่อ

ประปา และความพร้อมของอุปกรณ์ในการซ่อมแซมท่อประปาและดา้นปฏิบติัการเชิงพาณิชยใ์น

การอ่านมาตรการออกใบแจง้หน้ีและการช าระเงินค่าน ้ าประปาในภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใจอย่าง

ยิง่   

(2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของการประปาส่วน

ภูมิภาค สาขาชยันาท 

(2.1) เม่ือจ าแนกตามอาชีพ มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของการ

ประปาส่วนภูมิภาค สาขาชยันาทไม่แตกต่างกนั  

(2.2) เม่ือจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายได้ มีความพึงใจของประชาชนท่ีมีต่อ

การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  

ในส่วน งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาวิจยัพบว่ามีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการให้บริการประชาชน 

ในส่วนของผูรั้บบริการ เช่น เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการท่ีแตกต่าง

กนั อาจเป็นเพราะการเขา้ถึงเทคโนโลยกีารส่ือสาร หรือการเขา้ถึงช่องทางการร้องเรียนท่ีแตกต่าง

กนั และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการท่ีแตกต่างกนั แต่พบว่า 

งานวิจัยของ พึ่ งใจ ศรีเดช (2553,23) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ

ให้บริการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนท่ี (1) ความพึงใจของ

ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชยันาท ภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใจ

อย่างยิ่ง  แต่ กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีขอ้ร้องเรียนด้านคุณภาพน ้ าและ

ปริมาณน ้ าประปา ดา้นการซ่อมแซมท่อประปา และความพร้อมของอุปกรณ์ในการซ่อมแซมท่อ

ประปาและด้านปฏิบติัการเชิงพาณิชยใ์นการอ่านมาตรการออกใบแจ้งหน้ีและการช าระเงินค่า

น ้ าประปา มีข้อร้องเรียน หน่วยงานทั้ง 2 มีความแตกต่างกันคือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา

ชัยนาท เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ส่วน กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็น

หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
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บทที ่3 

วธีิการศึกษา 

 

 การศึกษ าวิ จัย เร่ือง  ก ารพัฒนาก ารให้ บ ริก ารน ้ าป ระป าใน เขต เทศบ าลนคร

พระนครศรีอยุธยา ในคร้ังน้ี สามารถจ าแนกออกเป็นการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้

แบบสอบถามซ่ึงใชค้  าถามแบบปลายปิด และเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดวิธีการ

ด าเนินงานวิจยั ดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิด 

 3.2 สมมติฐานการวิจยั 

 3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 3.4 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.5 วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

3.1 กรอบแนวคิด 

3.1.1 ตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

1. ด้านบคุคล  
คะแนนความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาล
นครพระนครศรีอยธุยา 

1.1 อาย ุ  - ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

1.2 การศึกษา   - เจา้หนา้ท่ี 

1.3 รายได ้  

1.4 อาชีพ   

1.5 จ านวนคนในครัวเรือน  

1.6 ปริมาณการใชน้ ้า 

- ส่ิงอ านวยความสะดวก 

- แรงดนัของน ้าประปา 

- คุณภาพน ้าประปา 

- ค่าบริการ 

2. ด้านการสนับสนุน   

2.1 กฎหมาย และระเบียบ 
  

2.2นโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใหบ้ริการน ้าประปาของเทศบาล 

  

3. ด้านกายภาพ  

3.1การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการใหบ้ริการ
น ้าประปาของเทศบาลฯ 

3.2 คุณภาพน ้าดิบและคุณภาพน ้าประปา 

3.3โครงสร้างระบบประปาและแนวท่อ
ของเทศบาลฯ 
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3.1.2 แผนภาพกรอบแนวคิด 

ภาพท่ี 3.1 แผนภาพกรอบแนวคิด 
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ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยน าแบบสอบถามท าการตอบ รวมทั้ง

แบบสัมภาษณ์ท่ีท าการตอบแลว้มาท าการน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการบรรยายประกอบ

ตารางโดยขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นทั้งเชิงปริมาณท่ีมีระดบัมาตรวดั และเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ    ระดบัมาตรวดั    

  1.อาย ุ     มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

  2.การศึกษา    มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

  3.รายได ้                      มาตรวดัเรียงล าดบั (Ratio Scale) 

  4.อาชีพ     มาตรวดัเรียงล าดบั (Nominal Scale) 

  5.จ านวนคนในครัวเรือน   มาตรวดัเรียงล าดบั (Ratio Scale) 

.  6.ปริมาณการใชน้ ้า   มาตรวดัเรียงล าดบั (Ratio Scale) 

  7.การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร   มาตรวดัเรียงล าดบั (Interval Scale) 

  8.คุณภาพน ้าประปา   มาตรวดัเรียงล าดบั (Interval Scale) 

  ตวัแปรตาม     ระดบัมาตรวดั 

 คะแนนความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปา มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

 ของเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา  

3.2  สมมติฐานการวิจัย 

3.2.1 ครัวเรือน  

1) ตวัแทนครัวเรือนท่ีมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการใหบ้ริการน ้าประปาของเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยาแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการแตกต่างกนั  

2) คุณภาพน ้าประปา มีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการแตกต่างกนั  

3) ตวัแทนครัวเรือนท่ีรับบริการน ้าประปาของเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยาแตกต่างกนั

จะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกนั  
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ดงันั้นตวัแทนครัวเรือนแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ ดา้นขั้นตอนการ

ใหบ้ริการ เจา้หนา้ท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก คุณภาพน ้าประปา ค่าบริการ การซ่อมแซมท่อประปา 

การปฏิบติัการเชิงพาณิชยใ์นการอ่านมาตรการออกใบแจง้หน้ีและการช าระค่าน ้าประปา แตกตา่ง

กนั 

ตวัแทนครัวเรือนท่ีมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการใหบ้ริการน ้าประปาของเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยาแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการแตกต่างกนั 

คุณภาพน ้าประปา ความขุ่นของน ้าประปา กล่ินของน ้าประปา แรงดนัของน ้ าประปา(ไหล

แรง ไหลอ่อน) ส่ิงปนเป้ือนในน ้า และอ่ืนๆ  มีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการแตกต่างกนั 

ผูวิ้จัยคาดว่าข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ีสามารถสนับสนุนและน าไปสู่การตอบค าถาม

งานวิจยั การให้บริการน ้ าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความเหมาะสมและมี

คุณภาพแลว้หรือไม่ ควรพฒันาต่อไปอยา่งไร  

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.3.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชน และผูป้ระกอบการ ทีมีอาย ุ18 

ปี ขึ้นไป ท่ีใชบ้ริการน ้าประปาของเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงมีจ านวน 12,782 ครัวเรือน  

3.3.2 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

  การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการค าณวนจากสูตรค าณวนกลุ่ม

ประชากรท่ีรู้ จ านวนประชากร ตามสูตรของ (Taro Yamane,1973 : 125 ) ท่ีความเช่ือมัน่ 0.95 และ

ความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งท่ีระดบั 0.05  

N =         N     .  

    (1+Ne)2  

 เม่ือ n = จ านวนหรือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
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 E = ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี (e = 

0.05) 

 

แทนค่าในสูตร (ครัวเรือน)   =   12,782      .   

              1+(12,782*0.052)  

       = 387.86  หรือ  388   คน 

ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดเ้พิ่มตวัอยา่งส ารองอีกร้อยละ 10 คือเพิ่มส ารองอีก 39 ตวัอยา่ง รวมแลว้จะเก็บ

ตวัอยา่งแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 427 ชุด 

3.3.3 วิธีสุ่มตัวอย่าง (แบบสอบถาม) 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability 

Sampling)โดยสุ่มเลือกตวัอยา่งผูใ้ชน้ ้ าในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา เพราะทราบจ านวน

ประชากรท่ีขึ้นทะเบียนเป็นเป็นผูใ้ชน้ ้ าประปาในเขตพื้นท่ีการใหบ้ริการน ้าประปา 17 เขต จากนั้น

ท าการสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) ในแต่ละเขตพื้นท่ีตามจ านวนตวัอยา่งท่ีไดจ้าก

การค านวณ โดยประชากรทั้งหมดมีโอกาสท่ีจะถูกสุ่มมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งเทา่เทียมกนั เน่ืองจาก

กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดมี้ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  

การสุ่มตวัอยา่ง (ครัวเรือน) 

เขต จ านวนประชากร จ านวนตัวอย่าง 

1-17 12782 427 

 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (การสัมภาษณ์) 

กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา   เลือกแบบเจาะจง   โดยสัมภาษณ์

นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  ปลดัเทศบาล  ผูอ้  านวยการกองการประปา  หัวหน้าฝ่าย
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ผลิตและบริการ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ  เลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัแบบ

เจาะจง (Purposive Selection)  

3.4 เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือ 

1.แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปครัวเรือน ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ การศึกษา อาชีพ จ านวนคนในครัวเรือน

และลกัษณะของท่ีอยอูาศยั ขอ้ค าถามเป็นลกัษณะการตรวจรายการ (Checklist) 

ส่ วน ท่ี  2  ก าร รับ รู้ข้อมู ลข่ าวส ารก ารให้ บ ริก ารน ้ าป ระป าของ เท ศบ าลนคร

พระนครศรีอยธุยาค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

(1) หมายถึงความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (2) หมายถึงความพึงพอใจนอ้ย (3) หมายถึงความพึง

พอใจปานกลาง (4) หมายถึงความพึงพอใจมาก (5) หมายถึงความพึงพอใจมากท่ีสุด  

ตวัแทนครัวเรือนท่ีมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการใหบ้ริการน ้าประปาของเทศบาล

นคร  พระนครศรีอยธุยาแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการแตกต่างกนั 

 ส่วนท่ี  3 ระดับความพึงพอใจการให้บริการน ้ าประปาของเทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยาค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

(1) หมายถึงความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (2) หมายถึงความพึงพอใจนอ้ย (3) หมายถึงความพึง

พอใจปานกลาง (4) หมายถึงความพึงพอใจมาก (5) หมายถึงความพึงพอใจมากท่ีสุด  

ตวัแทนครัวเรือนท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน

แตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ดา้นขั้นตอนการให้บริการ เจา้หนา้ท่ี ส่ิง

อ านวยความสะดวก ความเพียงพอ คุณภาพน ้ าประปา ค่าบริการ การซ่อมแซมท่อประปา 

การปฏิบติัการเชิงพาณิชยใ์นการอ่านมาตรการออกใบแจง้หน้ีและการช าระค่าน ้ าประปา 

แตกตา่งกนั 
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 ส่วนท่ี 4 ปัญหา ขอ้เสนอแนะ 

2. บทสัมภาษณ์  

ส่ วน ท่ี  1 ก ารพัฒ น าก ารให้ บ ริ ก ารน ้ าป ระป าใน เข ต เท ศบ าลน ค ร

พระนครศรีอยุธยา สัมภาษณ์นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ปลัดเทศบาล 

ผูอ้  านวยการกองการประปา หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

หวัหนา้ฝ่ายการเงินฯ 

ส่วนท่ี 2 คุณภาพน ้าประปา สัมภาษณ์นายก ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลส าเภา

ล่ม (ท ากิจการนอกเขตเทศบาล) 

3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

 ผูว้ิจยัไดมี้การจดัท าแบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนตามด าเนินการ ดงัน้ี 

 1. ศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ

ก าหนดค าถามในแบบสอบถามฉบบัร่าง 

 2. สร้างแบบสอบถามใหต้รงกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงต่อเน้ือหา ว่าตรงกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการวดัหรือไม่และน าไปแกไ้ข 

ปรับปรุงใหส้มบูรณ์ 

 3. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว เสนอผู ้เช่ียวชาญเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและเท่ียงตรงตามเน้ือหา รวมทั้งการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม แลว้น ามาหาค่า

ความสอดคลอ้ง (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญจะพิจารณาให้ความเห็นว่าแบบสอบถามแต่ละขอ้ค าถามท่ี

ตอ้งการวดันั้น มีความถูกตอ้ง แม่นตรงตามเน้ือหา และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั

หรือไม่ ซ่ึงก าหนดความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

   1    หมายความวา่  สอดคลอ้ง 

   0    หมายความวา่   ไม่แน่ใจ 

   -1    หมายความวา่  ไม่สอดคลอ้ง 
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  แลว้จึงน ามาหาคา่ดชันีความสอดคลอ้งในแต่ละขอ้ค าถาม โดยใชสู้ตรค าณวน

ดงัน้ี 

  สูตร IOC =  

   เม่ือ IOC แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

    แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

   N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

  4. น าแบบสอบถามไปทดสอบ เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะ

ประชากรคลา้ยกลุ่มตวัอย่างจริง ท่ีไม่ใช่ประชากรท่ีจะน ามาศึกษา จ านวน 30 คน และน ามาหาค่า

ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient - a)  โดย

มีค่าความเช่ือมัน่ต่อไปน้ี 

  - ค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่  0-0.2  หมายถึง ค่าความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัต ่ามาก 

- ค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่  0.21 -0.40  หมายถึง ค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัต ่า 

  - ค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่  0.41-0.60   หมายถึง ค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัปาน

กลาง 

  - ค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่  0.61. -0.80 หมายถึง ค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูง 

- ค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่  0.81 – 1.00 หมายถึง ค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูงมาก 

สูตร ค านวณ คือ   

a = สัมประสิทธ์ิความเท่ียงของเคร่ืองมือ 

  n = จ านวนขอ้ในเคร่ืองมือ 

   = ความแปรปรวนของคะแนนค าถามแต่ละขอ้ 

   = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบทั้งหมด 
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5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้จากขอ้ 4 ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

3.5 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 3.5.1 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยแจกแบบสอบถามและรับคืนด้วย

ตวัเองเพื่อช้ีแจง ท าความเขา้ใจกับผูต้อบแบบสอบถาม ตลอดจนแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการตอบ

แบบสอบถามได ้

 3.5.2 น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาตรวจสอบความสมบูรณ์  

 3.5.3 น าขอ้มูลท่ีตรวจสอบเรียบร้อยมาจดัระเบียบขอ้มูล เพื่อเตรียมการส าหรับการ

วิเคราะห์ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสถิติเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

  1) การลงรหสัในแบบสอบถาม 

  2) จดัท าขอ้มูลลงรหสั เพื่ออธิบายตวัแปร 

  3) แปลงขอ้มูลท่ีไดใ้นแบบสอบถามเป็นรหสั แลว้บนัทึกลงในตารางลงรหสั 

  4) น าขอ้มูลจากการลงรหสั ไปบนัทึก 

  5) ก าหนดการใช้ค่าสถิติโดยน าไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร์ แลว้น ามาวิเคราะห์ทางสถิติ 

3.5.4สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้ บรรยาย

คุณลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูล ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยสถิติ ดงัต่อไปน้ี 

1 ค่าความถ่ี (Frequency) คือ จ านวนค่าท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบใช้ในการ 

วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา จ านวนคนในครัวเรือน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ขอ้มูล

เก่ียวกบัการับรู้ข่าวสารให้บริการน ้ าประปา ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพน ้ าประปา และ ขอ้มูลความพึง

พอใจในการใหบ้ริการ ของ ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
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2 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

จ านวนคนในครัวเรือน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ขอ้มูลเก่ียวกับการับรู้ข่าวสารให้บริการน ้ าประปา 

ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพน ้ าประปา และ ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการ ของผูใ้ช้บริการ

น ้าประปาในเขตเทศบาลนคร พระนครศรีอยธุยา 
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บทที ่4 

ผลการวจิัย 

จากการศึกษาตัวแทนครัวเรือนผูต้อบแบบสอบถาม ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ

ใหบ้ริการน ้าประปา ดา้นคุณภาพน ้ าประปา และดา้นการใหบ้ริการต่างๆของกองการประปา พบว่า

ตวัแทนครัวเรือนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหค้วามพึงพอใจการใหบ้ริการนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นจึง

สามารถน าผลการศึกษามาตอบค าถามการวิจยัไดว้่า การให้บริการน ้ าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยายงัไม่เหมาะเหมาะสมและไม่มีคุณภาพ ควรพฒันาต่อไปทั้งระบบ 

กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา คือผูใ้ช้บริการ

น ้ าประปา ของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และอาศยัอยู่ในพื้นท่ีของเทศบาล

นครพระนครศรีอยุธยา  ท่ี มีอายุ 18 ปี  ขึ้ นไป จ านวน 427 คน ผู ้วิจัยได้น าค าตอบท่ีได้จาก

แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอ ผลการวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ ส่วนท่ี 1 สัมภาษณ์

นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยธุยา ปลดัเทศบาล ผูอ้  านวยการกองการประปา หวัหนา้ฝ่ายผลิต

และบริการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ ส่วนท่ี 2 คุณภาพน ้ าประปา 

สัมภาษณ์นายก ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม (ท ากิจการนอกเขตเทศบาล) และ ผลการ

วิเคราะห์ศกัยภาพ  เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสพฒันาในอนาคตของ

กองการประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา โดยผลการวิเคราะห์ตามล าดบั ดงัน้ี 

4.1. ขอ้มูลทัว่ไปของประชากร 

4.2. ข้อ มู ล เก่ี ย วกับ ค ว ามพึ งพ อใจขอ งผู ้ ใช้ บ ริก ารน ้ าป ระป า เท ศบ าลน คร 

พระนครศรีอยธุยา  

4.3. สรุปผล 

4.4 บทสัมภาษณ์  

4.5 วิเคราะห์ศกัยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสพฒันาใน

อนาคตของเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา (SWOT) 
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4.1 ข้อมูลท่ัวไปของประชากร  

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลเพศและร้อยละขอ้มูลเพศของผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 148 34.66 
หญิง 279 65.34 

  427 100.00 

จากตารางท่ี 1แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล ด้านเพศ ของผู ้ผูใ้ช้บริการ

น ้ าประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีผู ้ตอบ  แบบสอบถาม จ านวน 427 คน พบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพศหญิง ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ มี

จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 65.34 และเพศชายจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 34.66  

ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มูลช่วงอายุและร้อยละขอ้มูลช่วงอายุของผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในเขตเทศบาล

นครพระนครศรีอยธุยา 

ช่วงอาย ุ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 51 11.94 
21 – 30 ปี 113 26.46 
31 – 40 ปี 102 23.89 
41 – 50 ปี 76 17.80 
51 – 60 ปี 45 10.54 
มากกวา่ 60 ปี 40 9.37 
  427 100.00 

จากตารางท่ี  2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน ช่วงอายุ ของผู ้

ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีผูต้อบ แบบสอบถาม จ านวน 427 คน 

พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ช่วงอายุ 21-34 ปี ตอบแบบสอบถาม

มากท่ีสุด จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 26.46 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 31-40 ปี มีจ านวน 102 คน 

คิดเป็นร้อยละ 23.89 ช่วงอาย ุ41-50 มีจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 อายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
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20 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 11.94 อายุ 51-60 จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 10.54 และ

จ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ อายมุากกวา่ 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.37 

ตารางท่ี 3 แสดงขอ้มูลระดบัการศึกษาและร้อยละขอ้มูลระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปา

ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 197 46.14 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 217 50.82 
สูงกวา่ปริญญาตรี 13 3.04 
  427 100.00 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาก ท่ีสุด 

จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 50.82 รองลงมาคือ ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน 217 คน คิด

เป็นร้อยละ 46.14 และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.04  

ตารางท่ี 4 แสดงขอ้มูลรายไดเ้ฉล่ียและร้อยละขอ้มูลรายไดเ้ฉล่ียของผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในเขต

เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

รายไดเ้ฉล่ีย จ านวน ร้อยละ 
5,000-10,000 บาท 169 39.58 
10,001-20,000 บาท 100 23.42 
20,001-30,000 บาท 127 29.74 
มากกวา่ 30,000 บาท 31 7.26 
  427 100.00 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีรายได้เฉล่ียระหว่าง 5,000-10,000บาท มากท่ีสุด มี

จ านวน  169 คน คิดเป็นร้อยละ 39.58 รายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท มีจ านวน 127 คน คิด

เป็นร้อยละ 29.74 รายไดร้ะหว่าง 10,001-20,000 บาท มีจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 23.42 และ

รายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.26 
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ตารางท่ี 5 แสดงขอ้มูลอาชีพและร้อยละขอ้มูลอาชีพของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน / นกัศึกษา 54 12.65 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ / รับราชการ 77 18.03 
พนกังานบริษทัเอกชน 70 16.39 
ธุรกิจส่วนตวั 129 30.21 
แม่บา้น 25 5.85 
รับจา้งทัว่ไป 51 11.94 
อ่ืน ๆ 21 4.92 
  427 100.00 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั มากท่ีสุด มีจ านวน 129 คนคิดเป็น

ร้อยละ 30.21 รองลงมาคือ พนักงารัฐวสาหกิจ/รับราชการ มีจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 18.03 

พนักงานบริษทัเอกชน มีจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 16.39 นักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน 54 คน 

คิดป็นร้อยละ 12.65 รับจา้งทัว่ไป มีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 11.94 แม่บา้น มีจ านวน 25 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.85 และอาชีพอ่ืนๆ มีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือ 21 คน คิดเป็นร้อยละ4.92 

ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลจ านวนคนในครัวเรือนและร้อยละข้อมูลจ านวนคนในครัวเรือนของ

ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

จ านวนคนในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2 คน 76 17.80 
2 – 5 คน 210 49.18 
5 คน ขึ้นไป 141 33.02 
  427 100.00 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคนในครัวเรือน 2-5 คน มากท่ีสุด มีจ านวน 

210 คน คิดเป็นร้อยละ 49.18 รองลงมาคือ 5 คนขึ้นไป มีจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 33.02 

และจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2 คน มีจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 
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4.2ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  

4.2.1.การสนใจข้อมูลข่าวสารของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

ตารางท่ี 7 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการสนใจขอ้มูลข่าวสารและร้อยละขอ้มูลเก่ียวกบัการสนใจขอ้มูล

ข่าวสารของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีการสนใจ

ขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 การสนใจขอ้มูลข่าวสารมาก จ านวน 13 

คน คิดเป็นร้อยละ 3.04 การสนใจขอ้มูลข่าวสารปานกลาง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.32 การ

สนใจขอ้มูลข่าวสารน้อย จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 39.34 และการสนใจขอ้มูลข่าวสารน้อย

ท่ีสุด จ านวน 210 คิดเป็นร้อยละ 49.18 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นการสนใจขอ้มูล

ข่าวสารนอ้ยท่ีสุด และมากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการสนใจขอ้มูลข่าวสารและร้อยละขอ้มูลเก่ียวกบัการสนใจขอ้มูล

ข่าวสารของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

การสนใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  9 2.11 

มาก  13 3.04 

ปานกลาง  27 6.32 

นอ้ย  168 39.34 

นอ้ยท่ีสุด 210 49.18 
  427 100.00 

ความสนใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  49 11.48 

นอ้ยท่ีสุด 378 88.52 
  427 100.00 
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จากตารางท่ี 8 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาท่ีมีการสนใจ

ขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 11.48 การสนใจขอ้มูลข่าวสารน้อยท่ีสุด 

จ านวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 88.52 

4.2.2.การตั้งใจรับข้อมูลข่าวสารของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

ตารางท่ี 9 แสดงการตั้งใจรับขอ้มูลข่าวสารและร้อยละการตั้งใจรับขอ้มูลข่าวสารของผูใ้ช้บริการ

น ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 9 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีการตั้งใจ

ขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 การตั้งใจรับขอ้มูลข่าวสารมาก จ านวน 

14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.28 การตั้งใจขอ้มูลข่าวสารปานกลาง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 7.96 

การตั้งใจรับข้อมูลข่าวสารน้อย จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 40.05 และการตั้งใจรับข้อมูล

ข่าวสารนอ้ยท่ีสุด จ านวน 199 คิดเป็นร้อยละ 46.60 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นการ

ตั้งใจรับขอ้มูลข่าวสารนอ้ยท่ีสุด และมากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10 แสดงการตั้งใจรับขอ้มูลข่าวสารและร้อยละการตั้งใจรับขอ้มูลข่าวสารของผูใ้ชบ้ริการ

น ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

การตั้งใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  57 13.35 

นอ้ยท่ีสุด 370 86.65 
  427 100.00 

การตั้งใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  9 2.11 

มาก  14 3.28 

ปานกลาง  34 7.96 

นอ้ย  171 40.05 

นอ้ยท่ีสุด 199 46.60 
  427 100.00 
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จากตารางท่ี 10 พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีการตั้งใจรับ

ขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 13.35 การตั้งใจรับขอ้มูลข่าวสารนอ้ยท่ีสุด 

จ านวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 86.65 

4.2.3 การเข้าใจในข้อมูลข่าวสารของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

ตารางท่ี 11 แสดงความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารและร้อยละความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารของ

ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  7 1.64 

มาก  14 3.28 

ปานกลาง  28 6.56 

นอ้ย  181 42.39 

นอ้ยท่ีสุด 197 46.14 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 11 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยามีความเขา้ใจ

ในขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 ความเขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารมาก 

จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.28 ความเขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารปานกลาง จ านวน 28 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.56 ความเขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารน้อย จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 42.39 และความ

เขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารน้อยท่ีสุด จ านวน 197 คิดเป็นร้อยละ 46.14 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่

ใหม่ แบ่งเป็นความเขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารนอ้ยท่ีสุด และมากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 12 

ตารางท่ี 12 แสดงความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารและร้อยละความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารของ

ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  49 11.48 

นอ้ยท่ีสุด 378 88.52 
  427 100.00 
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จากตารางท่ี 12 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความเขา้ใจ

ในขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 11.48 ความเขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารนอ้ย

ท่ีสุด จ านวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 88.52 

4.2.4 การมีข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้ทราบทิศทางการท างานของกองการประปา 

เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

ตารางท่ี 13 แสดงความพึงพอใจการมีข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้ทราบทิศทางการ

ท างานและร้อยละความพึงพอใจการมีข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้ทราบทิศทางการ

ท างานของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 13 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความพึง

พอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.41 ความพึงพอใจ

ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์มาก จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 ความพึงพอใจข้อมูล

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ปานกลาง จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.09 ความพึงพอใจข้อมูล

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์น้อย จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 43.56 และความพึงพอใจข้อมูล

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์น้อยท่ีสุด จ านวน 197 คิดเป็นร้อยละ 46.14 ผูวิ้จยัจึงท าการจดัหมวดหมู่

ใหม่ แบ่งเป็นความพึงพอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์น้อยท่ีสุด และความพึงพอใจขอ้มูล

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 14 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  6 1.41 

มาก  12 2.81 

ปานกลาง  26 6.09 

นอ้ย  186 43.56 

นอ้ยท่ีสุด 197 46.14 
  427 100.00 
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ตารางท่ี 14 แสดงความพึงพอใจการมีข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้ทราบทิศทางการ

ท างานและร้อยละความพึงพอใจการมีข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้ทราบทิศทางการ

ท างานของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  44 10.30 

นอ้ยท่ีสุด 383 89.70 
  427 100.00 

จากตารางท่ี 14 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความพึง

พอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุด จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 ความพึงพอใจ

ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์นอ้ยท่ีสุด จ านวน 383 คน คิดเป็นร้อยละ 89.7 

4.2.5 ความท่ัวถึงในการรับรู้ข้อมูลของกองการประปา เทศบานครพระนครศรีอยุธยา 

ตารางที ่15 แสดงความพึงพอใจความทัว่ถึงในการรับรู้ขอ้มูลและร้อยละความพึงพอใจความทัว่ถึง

ในการรับรู้ขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 15 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความพึงพอ

ใจความทั่วถึงในการรับรู้ข้อมูลฯ มากท่ีสุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.41 ความพึงพอใจ

ใจความทัว่ถึงในการรับรู้ขอ้มูลฯ มาก จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 ความพึงพอใจความ

ทัว่ถึงในการรับรู้ขอ้มูลฯ ปานกลาง จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.09ความพึงพอใจความทัว่ถึง

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  5 1.17 

มาก  13 3.04 

ปานกลาง  22 5.15 

นอ้ย  191 44.73 

นอ้ยท่ีสุด 196 45.90 
  427 100.00 
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ในการรับรู้ขอ้มูล นอ้ย จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 43.56 และความพึงพอใจความทัว่ถึงในการ

รับรู้ขอ้มูลฯ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 197 คิดเป็นร้อยละ 46.14 ผูวิ้จยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็น

ความพึงพอใจความทัว่ถึงในการรับรู้ขอ้มูลฯนอ้ยท่ีสุด และความพึงพอใจความทัว่ถึงในการรับรู้

ขอ้มูลฯมากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 16 

 

ตารางท่ี 16 แสดงความพึงพอใจความทัว่ถึงในการรับรู้ขอ้มูลและร้อยละของผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปา

ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  40 9.37 

นอ้ยท่ีสุด 387 90.63 
  427 100.00 

จากตารางท่ี 16 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความพึงพอ

ใจความทัว่ถึงในการรับรู้ขอ้มูลฯมากท่ีสุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 9.37 ความพึงพอใจความ

ทัว่ถึงในการรับรู้ขอ้มูลฯนอ้ยท่ีสุด จ านวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 90.63 

4.2.6 รูปแบบในการประชาสัมพนัธ์ของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

ตารางท่ี 17 แสดงความพึงพอใจรูปแบบในการประชาสัมพนัธ์และร้อยละความพึงพอใจรูปแบบ

ในการประชาสัมพนัธ์ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  5 1.17 

มาก  12 2.81 

ปานกลาง  22 5.15 

นอ้ย  195 45.67 

นอ้ยท่ีสุด 193 45.20 
  427 100.00 
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จากตารางท่ี 17 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความพึง

พอใจรูปแบบในการประชาสัมพนัธ์ มากท่ีสุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.17 ความพึงพอใจ

รูปแบบในการประชาสัมพนัธ์มาก จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 ความพึงพอใจรูปแบบใน

การประชาสัมพนัธ์ ปานกลาง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.15 ความพึงพอใจรูปแบบในการ

ประชาสัมพนัธ์ น้อย จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 45.67 และความพึงพอใจรูปแบบในการ

ประชาสัมพันธ์ น้อยท่ีสุด จ านวน 193 คิดเป็นร้อยละ 45.20 ผูว้ิจัยจึงท าการจัดหมวดหมู่ใหม่ 

แบ่งเป็นความพึงพอใจรูปแบบในการประชาสัมพนัธ์ นอ้ยท่ีสุด และความพึงพอใจรูปแบบในการ

ประชาสัมพนัธ์ มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 18 

ตารางท่ี 18 แสดงความพึงพอใจรูปแบบในการประชาสัมพนัธ์และร้อยละความพึงพอใจรูปแบบ

ในการประชาสัมพนัธ์ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 18 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความพึง

พอใจรูปแบบในการประชาสัมพนัธ์ มากท่ีสุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 9.13 ความพึงพอใจ

รูปแบบในการประชาสัมพนัธ์ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 90.87 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  39 9.13 

นอ้ยท่ีสุด 388 90.87 
  427 100.00 
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4.2.7 การมจีุดให้บริการ call center ของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

ตารางท่ี 19 แสดงความพึงพอใจการมีจุดให้บริการ call centerและร้อยละความพึงพอใจการมีจุด

ใหบ้ริการ call center ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  8 1.87 

มาก  9 2.11 

ปานกลาง  22 5.15 

นอ้ย  201 47.07 

นอ้ยท่ีสุด 187 43.79 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 19 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความพึง

พอใจการมีจุดให้บริการ call center มากท่ีสุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.87 ความพึงพอใจการ

มีจุดให้บริการ call center มาก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 ความพึงพอใจการมีจุดให้บริการ 

call center ปานกลาง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.15 ความพึงพอใจการมีจุดให้บริการ call 

center นอ้ย จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 47.07 และความพึงพอใจการมีจุดใหบ้ริการ call center 

น้อยท่ีสุด จ านวน 187 คิดเป็นร้อยละ 43.79 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความพึง

พอใจรูปแบบในการประชาสัมพนัธ์ น้อยท่ีสุด และความพึงพอใจรูปแบบในการประชาสัมพนัธ์ 

มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 20 

ตารางท่ี 20 แสดงความพึงพอใจการมีจุดให้บริการ call centerและร้อยละความพึงพอใจการมีจุด

ใหบ้ริการ call center ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  39 9.13 

นอ้ยท่ีสุด 388 90.87 
  427 100.00 



71 

 

จากตารางท่ี 20 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความพึง

พอใจการมีจุดให้บริการ call center มากท่ีสุด จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.13 ความพึงพอใจ

การมีจุดใหบ้ริการ call center นอ้ยท่ีสุด จ านวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 90.87 

4.2.8 ความรวดเร็วของข่าวสารของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

ตารางท่ี 21 แสดงความพึงพอใจความรวดเร็วของข่าวสารและร้อยละความพึงพอใจความรวดเร็ว

ของข่าวสารของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 21 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความพึงพอ

ใจความรวดเร็วของข่าวสาร มากท่ีสุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.41 ความพึงพอใจความ

รวดเร็วของข่าวสาร มาก จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.58 ความพึงพอใจความรวดเร็วของ

ข่าวสาร ปานกลาง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 4.92 ความพึงพอใจความรวดเร็วของข่าวสาร 

นอ้ย จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 47.78 และ ความพึงพอใจความรวดเร็วของข่าวสาร นอ้ยท่ีสุด 

จ านวน 185 คิดเป็นร้อยละ 43.33 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความพึงพอใจรูปแบบ

ในการประชาสัมพนัธ์ น้อยท่ีสุด และความพึงพอใจรูปแบบในการประชาสัมพนัธ์ มากท่ีสุด ดงั 

ปรากฏในตารางท่ี 22 

 

 

 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  6 1.41 

มาก  11 2.58 

ปานกลาง  21 4.92 

นอ้ย  204 47.78 

นอ้ยท่ีสุด 185 43.33 
  427 100.00 
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ตารางท่ี 22 แสดงความพึงพอใจความรวดเร็วของข่าวสารและร้อยละความพึงพอใจความรวดเร็ว

ของข่าวสารของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  38 8.90 

นอ้ยท่ีสุด 389 91.10 
  427 100.00 

จากตารางท่ี 22 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความพึงพอ

ใจความรวดเร็วของข่าวสาร มากท่ีสุด จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 ความพึงพอใจความพึง

พอใจความรวดเร็วของข่าวสาร นอ้ยท่ีสุด จ านวน 389 คน คิดเป็นร้อยละ 91.10 

4.2.9.การรับทราบความเคล่ือนไหวการท างานของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

ตารางท่ี 23 แสดงการรับทราบความเคล่ือนไหวการท างานของกองการประปาฯและร้อยละการ

รับทราบความเคล่ือนไหวการท างานของกองการประปาฯ ของผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในเขต

เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

การรับทราบ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  6 1.41 

มาก  8 1.87 

ปานกลาง  25 5.85 

นอ้ย  206 48.24 

นอ้ยท่ีสุด 182 42.62 
  427 100.00 

จากตารางท่ี 23 พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยามีการรับทราบ

ความเคล่ือนไหวการท างานของกองการประปาฯ มากท่ีสุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.41 การ

รับทราบความเคล่ือนไหวการท างานของกองการประปาฯ มาก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.87 

การรับทราบความเคล่ือนไหวการท างานของกองการประปาฯ ปานกลาง จ านวน 25 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.85 การรับทราบความเคล่ือนไหวการท างานของกองการประปาฯ นอ้ย จ านวน 206 คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.24 และ การรับทราบความเคล่ือนไหวการท างานของกองการประปาฯนอ้ยท่ีสุด 
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จ านวน 182 คิดเป็นร้อยละ 42.62 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นการรับทราบความ

เคล่ือนไหวการท างานของกองการประปาฯ น้อยท่ีสุด และการรับทราบความเคล่ือนไหวการ

ท างานของกองการประปาฯ มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 24 

ตารางท่ี 24 แสดงการรับทราบความเคล่ือนไหวการท างานของกองการประปาฯและร้อยละการ

รับทราบความเคล่ือนไหวการท างานของกองการประปาฯ ของผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในเขต

เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

การรับทราบ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  39 9.13 

นอ้ยท่ีสุด 388 90.87 
  427 100.00 

จากตารางท่ี 24 พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยามีการรับทราบ

ความเคล่ือนไหวการท างานของกองการประปาฯ มากท่ีสุด จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.13 

ความพึงพอใจการรับทราบความเคล่ือนไหวการท างานของกองการประปาฯ น้อยท่ีสุด จ านวน 

388 คน คิดเป็นร้อยละ 90.87 

4.2.10 ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมีความถูกต้องเข้าใจง่าย 

ตารางท่ี 25 แสดงความพึงพอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งเขา้ใจงา่ยและร้อยละความพึง

พอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งเขา้ใจง่ายของผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา 

 
 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  7 1.64 

มาก  14 3.28 

ปานกลาง  19 4.45 

นอ้ย  202 47.31 

นอ้ยท่ีสุด 185 43.33 
  427 100.00 
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จากตารางท่ี 25 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความพึง

พอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งเขา้ใจง่าย มากท่ีสุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 

ความพึงพอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งเขา้ใจง่าย มาก จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.28 ความพึงพอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งเขา้ใจง่ายปานกลาง จ านวน 19 คน คิดเป็น

ร้อยละ 4.45 ความพึงพอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งเขา้ใจง่าย นอ้ย จ านวน 202 คน คิด

เป็นร้อยละ 47.31 และ ความพึงพอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีได้รับมีความถูกต้องเข้าใจง่ายน้อยท่ีสุด 

จ านวน 185 คิดเป็นร้อยละ 43.33 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความพึงพอใจขอ้มูล

ข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งเขา้ใจง่าย นอ้ยท่ีสุด และความพึงพอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความ

ถูกตอ้งเขา้ใจง่าย มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 26 

ตารางท่ี 26 แสดงความพึงพอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งเขา้ใจง่ายและร้อยละความพึง

พอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งเขา้ใจง่ายของผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 26 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความพึง

พอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งเขา้ใจง่าย มากท่ีสุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 9.37 

ความพึงพอใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งเข้าใจง่าย น้อยท่ีสุด จ านวน 387 คน คิดเป็น

ร้อยละ 90.63 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  40 9.37 

นอ้ยท่ีสุด 387 90.63 
  427 100.00 
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4.2.11 ความขุ่นของน ้าประปา 

ตารางท่ี 27 แสดงระดับความขุ่นของน ้ าประปาและร้อยละระดับความขุ่นของน ้ าประปาของ

ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

 

 
 

จากตารางท่ี 27 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความขุ่น

ของน ้ าประปา มากท่ีสุด จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 74.71 ความขุ่นของน ้ าประปา มาก 

จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 12.65 ความขุ่นของน ้ าประปา ปานกลาง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อย

ละ 8.64 ความขุ่นของน ้ าประปา น้อย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.34 และความขุ่นของ

น ้าประปา นอ้ยท่ีสุด จ านวน 7 คิดเป็นร้อยละ 1.64 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความ

ขุ่นของน ้าประปา นอ้ยท่ีสุด และความขุ่นของน ้าประปา มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 28 

ตารางท่ี 28 แสดงระดับความขุ่นของน ้ าประปาและร้อยละระดับความขุ่นของน ้ าประปาของ

ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

ความขุ่น จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  410 96.02 

นอ้ยท่ีสุด 17 3.98 
  427 100.00 

ความขุ่น จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  319 74.71 

มาก  54 12.65 

ปานกลาง  37 8.67 

นอ้ย  10 2.34 

นอ้ยท่ีสุด 7 1.64 
  427 100.00 
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จากตารางท่ี 28 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความขุ่น

ของน ้ าประปา มากท่ีสุด จ านวน 410 คน คิดเป็นร้อยละ 96.02 ความพึงพอใจความขุ่นของ

น ้าประปา นอ้ยท่ีสุด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 3.98 

4.2.12 กลิน่ของน ้าประปา 

ตารางท่ี 29 แสดงระดบักล่ินของน ้ าประปาและร้อยละระดบักล่ินของน ้ าประปาของผูใ้ช้บริการ

น ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

 

 
 

จากตารางท่ี 29 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้กล่ินของ

น ้าประปา มากท่ีสุด จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 74.94 กล่ินของน ้ าประปา มาก จ านวน 48 คน 

คิดเป็นร้อยละ 11.24 กล่ินของน ้ าประปา ปานกลาง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.07 กล่ินของ

น ้าประปา นอ้ย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.58 และกล่ินของน ้ าประปา นอ้ยท่ีสุด จ านวน 5 คิด

เป็นร้อยละ 1.17 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นกล่ินของน ้ าประปา นอ้ยท่ีสุด และกล่ิน

ของน ้าประปา มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 30 

 

 

 

 

กล่ิน จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  320 74.94 

มาก  48 11.24 

ปานกลาง  43 10.07 

นอ้ย  11 2.58 

นอ้ยท่ีสุด 5 1.17 
  427 100.00 



77 

 

ตารางท่ี 30 แสดงระดบักล่ินของน ้ าประปาและร้อยละระดบักล่ินของน ้ าประปาของผูใ้ช้บริการ

น ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

กล่ิน จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  411 96.25 

นอ้ยท่ีสุด 16 3.75 
  427 100.00 

จากตารางท่ี 30 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้กล่ินของ

น ้ าประปา มากท่ีสุด จ านวน 411 คน คิดเป็นร้อยละ 96.25 ความพึงพอใจความขุ่นของน ้ าประปา 

นอ้ยท่ีสุด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 

4.2.13 แรงดันของน ้า (ไหลแรง  ไหลอ่อน) 

ตารางท่ี 31 แสดงความพึงพอใจของแรงดันน ้ าและร้อยละความพึงพอใจของแรงดันน ้ าของ

ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  320 74.94 

มาก  43 10.07 

ปานกลาง  43 10.07 

นอ้ย  12 2.81 

นอ้ยท่ีสุด 9 2.11 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 31 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจของแรงดนัน ้ าประปา มากท่ีสุด จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 74.94 กล่ินของน ้ าประปา 

มาก จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.07กล่ินของน ้ าประปา ปานกลาง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อย

ละ 10.07 แรงดนัน ้ าประปา นอ้ย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 และกล่ินของน ้ าประปา นอ้ย

ท่ีสุด จ านวน 5 คิด 
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ตารางท่ี 32 แสดงความพึงพอใจของแรงดันน ้ าและร้อยละความพึงพอใจของแรงดันน ้ าของ

ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด  363 85.01 

นอ้ยท่ีสุด 64 14.99 
 

427 100.00 
 

จากตารางท่ี 32 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยาแสดงความพึง

พอใจของแรงดนัน ้ าประปา มากท่ีสุด จ านวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 85.01 แรงดนัน ้ าประปา นอ้ย

ท่ีสุด จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 14.99 

4.2.14 ส่ิงปนเป้ือนในน ้า 

ตารางท่ี 33 แสดงส่ิงปนเป้ือนในน ้ าและร้อยละส่ิงปนเป้ือนในน ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในเขต

เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 33 พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยาใหส่ิ้งปนเป้ือน

ในน ้ าประปา มากท่ีสุด จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 74.94 ส่ิงปนเป้ือนในน ้ าประปา มาก 

จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.07 ส่ิงปนเป้ือนในน ้ าประปา ปานกลาง จ านวน 43 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10.07 ส่ิงปนเป้ือนในน ้ าประปา น้อย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 และส่ิงปนเป้ือน

ส่ิงปนเป้ือน จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  320 74.94 

มาก  43 10.07 

ปานกลาง  43 10.07 

นอ้ย  12 2.81 

นอ้ยท่ีสุด 9 2.11 
  427 100.00 
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ในน ้ าประปา นอ้ยท่ีสุด จ านวน 9 คิดเป็นร้อยละ 2.11 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นส่ิง

ปนเป้ือนในน ้าประปา นอ้ยท่ีสุด และส่ิงปนเป้ือนในน ้าประปา มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 34 

ตารางท่ี 34 แสดงส่ิงปนเป้ือนในน ้ าและร้อยละส่ิงปนเป้ือนในน ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในเขต

เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 34 พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยาใหส่ิ้งปนเป้ือน

ในน ้ าประปา มากท่ีสุด จ านวน 406 คน คิดเป็นร้อยละ 95.08 ส่ิงปนเป้ือนในน ้ าประปา น้อยท่ีสุด 

จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 4.92 

 4.2.15 ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวไม่ซับซ้อน 

ตารางท่ี 35 แสดงความพึงพอใจขั้นตอนการใหบ้ริการมีความคล่องตวัไม่ซับซอ้นและร้อยละความ

พึงพอใจขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวไม่ซับซ้อนของผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในเขต

เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  249 58.31 

มาก  80 18.74 

ปานกลาง  56 13.11 

นอ้ย  35 8.20 

นอ้ยท่ีสุด 7 1.64 
  427 100.00 

 

ส่ิงปนเป้ือน จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  406 95.08 

นอ้ยท่ีสุด 21 4.92 
  427 100.00 
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จากตารางท่ี 35 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตวัไม่ซับซ้อน มากท่ีสุด จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 

74.94 ความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตวัไม่ซับซ้อน มาก จ านวน 43 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10.07 ความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตวัไม่ซับซ้อน ปานกลาง จ านวน 

43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.07 ความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตวัไม่ซับซ้อน นอ้ย 

จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 และความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตวัไม่

ซับซ้อน น้อยท่ีสุด จ านวน 9 คิดเป็นร้อยละ 2.11 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความ

พึงพอใจขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตวัไม่ซับซ้อน นอ้ยท่ีสุด และความพึงพอใจขั้นตอน

การใหบ้ริการมีความคล่องตวัไม่ซบัซอ้น มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 36 

ตารางท่ี 36 แสดงความพึงพอใจขั้นตอนการใหบ้ริการมีความคล่องตวัไม่ซับซอ้นและร้อยละความ

พึงพอใจขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวไม่ซับซ้อนของผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในเขต

เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 36 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตวัไม่ซับซ้อน มากท่ีสุด จ านวน 406 คน คิดเป็นร้อยละ 

95.08 ความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตวัไม่ซับซ้อน น้อยท่ีสุด จ านวน 21 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.92 

 
 
 
 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  385 90.16 

นอ้ยท่ีสุด 42 9.84 
  427 100.00 
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4.2.16 ขั้นตอนการให้บริการท่ีชัดเจนเหมาะสม 

ตารางท่ี 37 แสดงความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการท่ีชดัเจนเหมาะสมและร้อยละขั้นตอนการ

ใหบ้ริการท่ีชดัเจนเหมาะสมของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 
 
 
 
 
 

 

 

จากตารางท่ี 37 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจขั้นตอนการให้บริการท่ีชัดเจนเหมาะสม มากท่ีสุด จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 58.31 

ความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการท่ีชดัเจนเหมาะสม มาก จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 18.27 

ความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการท่ีชดัเจนเหมาะสม ปานกลาง จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.05 ความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการท่ีชดัเจนเหมาะสม น้อย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.49 และความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการท่ีชดัเจนเหมาะสม น้อยท่ีสุด จ านวน 8 คิดเป็นร้อย

ละ 1.87 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการท่ีชดัเจน

เหมาะสม น้อยท่ีสุด และความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการท่ีชัดเจนเหมาะสม มากท่ีสุด ดัง 

ปรากฏในตารางท่ี 38 

ตารางท่ี 38 แสดงความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการท่ีชดัเจนเหมาะสมและร้อยละขั้นตอนการ

ใหบ้ริการท่ีชดัเจนเหมาะสมของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  387 90.63 

นอ้ยท่ีสุด 40 9.37 
  427 100.00 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  249 58.31 

มาก  78 18.27 

ปานกลาง  60 14.05 

นอ้ย  32 7.49 

นอ้ยท่ีสุด 8 1.87 
  427 100.00 
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จากตารางท่ี 38 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจขั้นตอนการให้บริการท่ีชัดเจนเหมาะสม มากท่ีสุด จ านวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 90.63 

ความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการท่ีชดัเจนเหมาะสม น้อยท่ีสุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 

9.37 

4.2.17 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 
ตารางที่ 39 แสดงความพึงพอใจระยะเวลาการใหบ้ริการมีความเหมาะสมและร้อยละระยะเวลาการ
ใหบ้ริการมีความเหมาะสมของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  244 57.14 

มาก  79 18.50 

ปานกลาง  69 16.16 

นอ้ย  27 6.32 

นอ้ยท่ีสุด 8 1.87 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 39 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม มากท่ีสุด จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 54.14 

ความพึงพอใจระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม มาก จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 

ความพึงพอใจระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ปานกลาง จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 

16.16 ความพึงพอใจระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม น้อย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.32 และความพึงพอใจระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม นอ้ยท่ีสุด จ านวน 8 คิดเป็นร้อย

ละ 1.87 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความพึงพอใจระยะเวลาการให้บริการมีความ

เหมาะสม น้อยท่ีสุด และความพึงพอใจระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม มากท่ีสุด ดัง 

ปรากฏในตารางท่ี 40 
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ตารางท่ี 40 แสดงความพึงพอใจระยะเวลาการใหบ้ริการมีความเหมาะสมและร้อยละระยะเวลาการ
ใหบ้ริการมีความเหมาะสมของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  392 91.80 

นอ้ยท่ีสุด 35 8.20 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 40 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม มากท่ีสุด จ านวน 392 คน คิดเป็นร้อยละ 91.80 

ความพึงพอใจระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม น้อยท่ีสุด จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 

8.20 

4.2.18 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม เป็นกนัเอง 
ตารางท่ี 41 แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการดว้ยความสุภาพ อ่อนนอ้ม เป็นกนัเอง
และร้อยละดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการดว้ยความสุภาพ อ่อนนอ้ม เป็นกนัเองของผูใ้ชบ้ริการ
น ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  261 61.12 

มาก  94 22.01 

ปานกลาง  64 14.99 

นอ้ย  5 1.17 

นอ้ยท่ีสุด 3 0.70 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 41 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม เป็นกนัเอง มากท่ีสุด จ านวน 320 คน 

คิดเป็นร้อยละ 74.94 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม เป็น
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กนัเอง มาก จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.07 ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการดว้ยความ

สุภาพ อ่อนน้อม เป็นกันเอง ปานกลาง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.07 ความพึงพอใจด้าน

เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม เป็นกันเอง น้อย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

2.81 และความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการดว้ยความสุภาพ อ่อนนอ้ม เป็นกนัเอง นอ้ยท่ีสุด 

จ านวน 9 คิดเป็นร้อยละ 2.11 ผู ้วิจัยจึงท าการจัดหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความพึงพอใจด้าน

เจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม เป็นกันเอง น้อยท่ีสุด และความพึงพอใจด้าน

เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการดว้ยความสุภาพ อ่อนนอ้ม เป็นกนัเอง มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 42 

ตารางท่ี 42 แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการดว้ยความสุภาพ อ่อนนอ้ม เป็นกนัเอง
และร้อยละดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการดว้ยความสุภาพ อ่อนนอ้ม เป็นกนัเองของผูใ้ชบ้ริการ
น ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

 
 

 

 

จากตารางท่ี 42 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม เป็นกนัเอง มากท่ีสุด จ านวน 419 คน 

คิดเป็นร้อยละ 98.13 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม เป็น

กนัเองอยท่ีสุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.87 

 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  419 98.13 

นอ้ยท่ีสุด 8 1.87 
  427 100.00 
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ตารางท่ี 43 แสดงความพึงพอใจเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีการแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ีและร้อย
ละความพึงพอใจเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีการแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ีของผูใ้ชบ้ริการ
น ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  257 60.19 

มาก  102 23.89 

ปานกลาง  60 14.05 

นอ้ย  5 1.17 

นอ้ยท่ีสุด 3 0.70 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 43 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีการแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ี มากท่ีสุด จ านวน 257 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60.19 ความพึงพอใจเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีการแต่งกายท่ีเหมาะสมกับสถานท่ี  มาก 

จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 23.89ความพึงพอใจเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีการแต่งกายท่ีเหมาะสม

กบัสถานท่ี ปานกลาง จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 10.07 ความพึงพอใจเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการมี

การแต่งกายท่ีเหมาะสมกับสถานท่ี น้อย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.17 และความพึงพอใจ

เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีการแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ี น้อยท่ีสุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.70 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความพึงพอใจเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีการแต่งกายท่ี

เหมาะสมกบัสถานท่ี นอ้ยท่ีสุด และ ความพึงพอใจเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีการแต่งกายท่ีเหมาะสม

กบัสถานท่ีมากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 44 
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ตารางท่ี 44 แสดงความพึงพอใจเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีการแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ีและร้อย
ละความพึงพอใจเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีการแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ีของผูใ้ชบ้ริการ
น ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  419 98.13 

นอ้ยท่ีสุด 8 1.87 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 44 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีการแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ี มากท่ีสุด จ านวน 419 คน คิดเป็น

ร้อยละ 98.13 ความพึงพอใจเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีการแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ี น้อยท่ีสุด 

จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.87 

ตารางท่ี 45 แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเตม็
ใจใหบ้ริการและร้อยละความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ของ
ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางท่ี 45 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจด้านเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มากท่ีสุด จ านวน 258 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60.42 ความพึงพอใจดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มาก จ านวน 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  258 60.42 

มาก  100 23.42 

ปานกลาง  64 14.99 

นอ้ย  2 0.47 

นอ้ยท่ีสุด 3 0.70 
  427 100.00 
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100 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.42 ความพึ งพอใจด้าน เจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บ ริการมีความเอาใจใส่ 

กระตือรือร้น ปานกลาง จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 14.99 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้

ใหบ้ริการมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น นอ้ย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47 และความพึงพอใจ

ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น น้อยท่ีสุด จ านวน 3 คิดเป็นร้อยละ 0.70 

ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความพึงพอใจดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีความเอาใจใส่ 

กระตือรือร้น นอ้ยท่ีสุด และความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 

มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 46 

ตารางท่ี 46 แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็ม
ใจให้บริการและร้อยละความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ของ
ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  422 98.83 

นอ้ยท่ีสุด 5 1.17 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 46 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจด้านเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มากท่ีสุด จ านวน 422 คน คิดเป็น

ร้อยละ 98.83 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น น้อยท่ีสุด 

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.17 

 
 
 
 
 
 
 



88 

 

ตารางท่ี 47 แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ 
เข้าใจงานท่ีท าเป็นอย่างดีและร้อยละความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บ ริการมีความ รู้ 
ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ เขา้ใจงานท่ีท าเป็นอย่างดีของผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในเขตเทศบาล
นครพระนครศรีอยธุยา 
 
 
 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 47 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ เขา้ใจงานท่ีท าเป็นอย่างดี 

มากท่ีสุด จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 59.48 ความพึงพอใจดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีความรู้ 

ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ เขา้ใจงานท่ีท าเป็นอย่างดีมาก จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 20.37 

ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ เขา้ใจงานท่ีท าเป็น

อย่างดี ปานกลาง จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 18.27 ความพึงพอใจดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการมี

ความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ เขา้ใจงานท่ีท าเป็นอยา่งดี นอ้ย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.17 และความพึงพอใจดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ เขา้ใจ

งานท่ีท าเป็นอย่างดี น้อยท่ีสุด จ านวน 3 คิดเป็นร้อยละ 0.70 ผูว้ิจัยจึงท าการจัดหมวดหมู่ใหม่ 

แบ่งเป็นความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ เขา้ใจงาน

ท่ีท าเป็นอย่างดี น้อยท่ีสุด และความพึงพอใจด้านเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีความรู้ ความสามารถ 

ความน่าเช่ือถือ เขา้ใจงานท่ีท าเป็นอยา่งดี มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 48 

 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  254 59.48 

มาก  87 20.37 

ปานกลาง  78 18.27 

นอ้ย  5 1.17 

นอ้ยท่ีสุด 3 0.70 
  427 100.00 
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ตารางท่ี 48  แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ 
เขา้ใจงานท่ีท าเป็นอยา่งดีและร้อยละความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความรู้ 
ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ เขา้ใจงานท่ีท าเป็นอยา่งดีของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาล
นครพระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  419 98.13 

นอ้ยท่ีสุด 8 1.87 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 48 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ เขา้ใจงานท่ีท า เป็นอย่างดี 

มากท่ีสุด จ านวน 419 คน คิดเป็นร้อยละ 98.13ความพึงพอใจด้านเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีความรู้ 

ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ เขา้ใจงานท่ีท าเป็นอย่างดี  น้อยท่ีสุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.87 

ตารางท่ี 49 แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคตามล าดบั 
ก่อน – หลงัและร้อยละความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค
ตามล าดบั ก่อน – หลงัของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  254 59.48 

มาก  96 22.48 

ปานกลาง  68 15.93 

นอ้ย  7 1.64 

นอ้ยท่ีสุด 2 0.47 
  427 100.00 
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จากตารางท่ี 49  พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยาใหแ้สดงความ

พึงพอใจดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการให้บริการดว้ยความเสมอภาคตามล าดบั ก่อน – หลงั มากท่ีสุด 

จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 59.48 แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการให้บริการดว้ย

ความเสมอภาคตามล าดบั ก่อน – หลงั มาก จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 22.48  แสดงความพึง

พอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดบั ก่อน – หลงั ปานกลาง 

จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 15.93 แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการให้บริการดว้ย

ความเสมอภาคตามล าดับ ก่อน – หลงั น้อย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 และแสดงความพึง

พอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับ ก่อน – หลงั น้อยท่ีสุด 

จ านวน 2 คิดเป็นร้อยละ 0.47 ผูวิ้จยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นแสดงความพึงพอใจดา้น

เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดบั ก่อน – หลงั น้อยท่ีสุด และแสดง

ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการให้บริการดว้ยความเสมอภาคตามล าดบั ก่อน – หลงั มาก

ท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 50 

ตารางท่ี 50 แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคตามล าดบั 
ก่อน – หลงัและร้อยละความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค
ตามล าดบั ก่อน – หลงัของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 
 

 

 

 

จากตารางท่ี 50 พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยาใหแ้สดงความ

พึงพอใจดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการให้บริการดว้ยความเสมอภาคตามล าดบั ก่อน – หลงั มากท่ีสุด 

จ านวน 418 คน คิดเป็นร้อยละ 97.89 แสดงความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการให้บริการดว้ย

ความเสมอภาคตามล าดบั ก่อน – หลงั นอ้ยท่ีสุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  418 97.89 

นอ้ยท่ีสุด 9 2.11 
  427 100.00 
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ตารางท่ี 51 แสดงความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความพร้อมของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือท่ี
ใหบ้ริการและร้อยละความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความพร้อมของอุปกรณ์ / 
เคร่ืองมือท่ีใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  247 57.85 

มาก  86 20.14 

ปานกลาง  59 13.82 

นอ้ย  20 4.68 

นอ้ยท่ีสุด 15 3.51 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 51 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความพร้อมของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือท่ีใหบ้ริการ มากท่ีสุด จ านวน 

247 คน คิดเป็นร้อยละ57.85 ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความพร้อมของอุปกรณ์ / 

เคร่ืองมือท่ีให้บริการ มาก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.14 ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความ

สะดวกความพร้อมของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือท่ีให้บริการ ปานกลาง จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.82 ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความพร้อมของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือท่ีให้บริการ 

นอ้ย จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.68 และความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความพร้อม

ของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือท่ีให้บริการ น้อยท่ีสุด จ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 3.51 ผูว้ิจยัจึงท าการจดั

หมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกความพร้อมของอุปกรณ์ / 

เคร่ืองมือท่ีให้บริการ น้อยท่ีสุด และความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกความพร้อมของ

อุปกรณ์ / เคร่ืองมือท่ีใหบ้ริการ มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 52 
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ตารางท่ี 52 แสดงความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความพร้อมของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือท่ี

ให้บริการและร้อยละความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกความพร้อมของอุปกรณ์ / 

เคร่ืองมือท่ีใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 
 

 

 

 

จากตารางท่ี 52 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความพร้อมของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือท่ีใหบ้ริการ มากท่ีสุด จ านวน 

392 คน คิดเป็นร้อยละ 91.80 ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความพร้อมของอุปกรณ์ / 

เคร่ืองมือท่ีใหบ้ริการ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 

ตารางที่ 53 แสดงความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความเหมาะสมของสถานท่ีใหบ้ริการ
และร้อยละความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความเหมาะสมของสถานท่ีใหบ้ริการของ
ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  249 58.31 

มาก  83 19.44 

ปานกลาง  56 13.11 

นอ้ย  32 7.49 

นอ้ยท่ีสุด 7 1.64 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 53 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความเหมาะสมของสถานท่ีให้บริการ มากท่ีสุด จ านวน 249 คน 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  392 91.80 

นอ้ยท่ีสุด 35 8.20 
  427 100.00 
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คิดเป็นร้อยละ 58.31 ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกความเหมาะสมของสถานท่ี

ให้บริการมาก จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก

ความเหมาะสมของสถานท่ีให้บริการ ปานกลาง จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.11 ความพึง

พอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความเหมาะสมของสถานท่ีใหบ้ริการนอ้ย จ านวน 32 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.49 และความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความเหมาะสมของสถานท่ีให้บริการ 

น้อยท่ีสุด จ านวน 7 คิดเป็นร้อยละ 1.64 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ความพึงพอใจด้านส่ิง

อ านวยความสะดวกความเหมาะสมของสถานท่ีให้บริการ น้อยท่ีสุด และความพึงพอใจด้านส่ิง

อ านวยความสะดวกความเหมาะสมของสถานท่ีใหบ้ริการ มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 54 

ตารางท่ี 54 แสดงความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความเหมาะสมของสถานท่ีใหบ้ริการ
และร้อยละความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความเหมาะสมของสถานท่ีใหบ้ริการของ
ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

 
 
 
 
 

จากตารางท่ี 54 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความเหมาะสมของสถานท่ีให้บริการ มากท่ีสุด จ านวน 388 คน 

คิดเป็นร้อยละ 90.87 ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกความเหมาะสมของสถานท่ี

ใหบ้ริการ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.13 

 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  388 90.87 

นอ้ยท่ีสุด 39 9.13 
  427 100.00 
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ตารางท่ี 55 แสดงความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกป้าย / ขอ้ความบอกจุดบริการ มีความ
ชดัเจนและเขา้ใจง่ายและร้อยละความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกป้าย / ขอ้ความบอกจุด
บริการ มีความชดัเจนและเขา้ใจง่ายของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา 
 
 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 55 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกป้าย / ขอ้ความบอกจุดบริการ มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย มาก

ท่ีสุด จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 57.61 ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกป้าย / 

ขอ้ความบอกจุดบริการ มีความชัดเจนและเขา้ใจง่าย มาก จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 18.03 

ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกป้าย / ขอ้ความบอกจุดบริการ มีความชดัเจนและเขา้ใจ

ง่าย ปานกลาง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกป้าย 

/ ขอ้ความบอกจุดบริการ มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย นอ้ย จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 5.85 และ

ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกป้าย / ขอ้ความบอกจุดบริการ มีความชดัเจนและเขา้ใจ

ง่าย น้อยท่ีสุด จ านวน 18 คิดเป็นร้อยละ 4.22 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็น ความพึง

พอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกป้าย / ขอ้ความบอกจุดบริการ มีความชดัเจนและเขา้ใจง่ายน้อย

ท่ีสุด และความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกป้าย / ขอ้ความบอกจุดบริการ มีความชดัเจน

และเขา้ใจง่าย มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 56 

 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  246 57.61 

มาก  77 18.03 

ปานกลาง  61 14.29 

นอ้ย  25 5.85 

นอ้ยท่ีสุด 18 4.22 
  427 100.00 
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ตารางท่ี 56 แสดงความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกป้าย / ขอ้ความบอกจุดบริการ มีความ
ชดัเจนและเขา้ใจง่ายและร้อยละความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกป้าย / ขอ้ความบอกจุด
บ ริการ  มี ความชัด เจนและ เข้าใจง่ าย ของผู ้ใช้บ ริก ารน ้ าประปาใน เขต เทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา 
 

 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  384 89.93 

นอ้ยท่ีสุด 43 10.07 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 56 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกป้าย / ขอ้ความบอกจุดบริการ มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย มาก

ท่ีสุด จ านวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 89.93ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกป้าย / 

ขอ้ความบอกจุดบริการ มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย นอ้ยท่ีสุด จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.07 

ตารางท่ี 57  แสดงความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกการบริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น 
ยื่นค าร้องขอใช้น ้ าประปา  การจ่ายค่าบริการ การตรวจสอบมิเตอร์  ร้องเรียนและร้อยละความพึง
พอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกการบริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น ยื่นค าร้องขอใช้น ้ าประปา  
การจ่ายค่าบริการ การตรวจสอบมิเตอร์  ร้องเรียนของผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  117 27.40 

มาก  69 16.16 

ปานกลาง  45 10.54 

นอ้ย  133 31.15 

นอ้ยท่ีสุด 63 14.75 
  427 100.00 
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จากตารางท่ี 57 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกการบริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น ยื่นค าร้องขอใช้น ้ าประปา  

การจ่ายค่าบริการ การตรวจสอบมิเตอร์  ร้องเรียน มากท่ีสุด จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40 

ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกการบริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น ยื่นค าร้องขอใช้

น ้ าประปา  การจ่ายค่าบริการ การตรวจสอบมิเตอร์  ร้องเรียน มาก จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 

16.16 ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกการบริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น ยื่นค าร้องขอ

ใชน้ ้ าประปา  การจ่ายค่าบริการ การตรวจสอบมิเตอร์  ร้องเรียนปานกลาง จ านวน 45 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10.54 ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกการบริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น ยืน่ค  า

ร้องขอใช้น ้ าประปา  การจ่ายค่าบริการ การตรวจสอบมิเตอร์  ร้องเรียน น้อย จ านวน 133 คน คิด

เป็นร้อยละ 31.15 และความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกการบริการผ่านระบบออนไลน์ 

เช่น ยื่นค าร้องขอใช้น ้ าประปา  การจ่ายค่าบริการ การตรวจสอบมิเตอร์  ร้องเรียน น้อยท่ีสุด 

จ านวน 63 คิดเป็นร้อยละ 14.75 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็น ความพึงพอใจดา้นส่ิง

อ านวยความสะดวกการบริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น ยื่นค าร้องขอใช้น ้ าประปา  การจ่าย

ค่าบริการ การตรวจสอบมิเตอร์  ร้องเรียน น้อยท่ีสุด และความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความ

สะดวกการบริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น ยื่นค าร้องขอใช้น ้ าประปา  การจ่ายค่าบริการ การ

ตรวจสอบมิเตอร์  ร้องเรียน  มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 58 

ตารางท่ี 58 แสดงความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกการบริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น 
ยื่นค าร้องขอใช้น ้ าประปา  การจ่ายค่าบริการ การตรวจสอบมิเตอร์  ร้องเรียนและร้อยละความพึง
พอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกการบริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น ยื่นค าร้องขอใช้น ้ าประปา  
การจ่ายค่าบริการ การตรวจสอบมิเตอร์  ร้องเรียนของผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  231 54.10 

นอ้ยท่ีสุด 196 45.90 
  427 100.00 
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จากตารางท่ี 58 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกการบริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น ยื่นค าร้องขอใช้น ้ าประปา  

การจ่ายค่าบริการ การตรวจสอบมิเตอร์  ร้องเรียน มากท่ีสุด จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 54.10 

ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกการบริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น ยื่นค าร้องขอใช้

น ้ าประปา  การจ่ายค่าบริการ การตรวจสอบมิเตอร์  ร้องเรียน น้อยท่ีสุด จ านวน 196 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45.90 

ตารางท่ี 59 แสดงความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ
และร้อยละความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  250 58.55 

มาก  74 17.33 

ปานกลาง  74 17.33 

นอ้ย  26 6.09 

นอ้ยท่ีสุด 3 0.70 
  427 100.00 

จากตารางท่ี 59 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจดา้นคุณภาพการให้บริการไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ มากท่ีสุด จ านวน 250 คน 

คิดเป็นร้อยละ 58.55 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการได้รับบริการท่ีตรงตามความ

ตอ้งการ มาก จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33 ความพึงพอใจดา้นคุณภาพการให้บริการไดรั้บ

บริการท่ีตรงตามความตอ้งการ ปานกลาง จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33 ความพึงพอใจดา้น

คุณภาพการให้บริการไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ น้อย จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.09 และความพึงพอใจดา้นคุณภาพการให้บริการไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ นอ้ยท่ีสุด 

จ านวน 3 คิดเป็นร้อยละ 0.70 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความพึงพอใจดา้นคุณภาพ

การให้บริการไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ น้อยท่ีสุด และความพึงพอใจดา้นคุณภาพการ

ใหบ้ริการไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 60 
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ตารางท่ี 60 แสดงความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ
และร้อยละความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

 
 
 
 
 
 

จากตารางท่ี 60 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจดา้นคุณภาพการให้บริการไดรั้บบริการท่ีตรงตามความต้องการ มากท่ีสุด จ านวน 398 คน 

คิดเป็นร้อยละ 93.21 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการได้รับบริการท่ีตรงตามความ

ตอ้งการ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 6.79 

ตารางท่ี 61 แสดงความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการได้รับบริการท่ีสะดวก
รวดเร็ว ทันตามก าหนดและร้อยละความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการได้รับ
บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ทันตามก าหนดของผู ้ใช้บ ริการน ้ าประปาในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 61 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการไดรั้บบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ทนัตามก าหนด มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  398 93.21 

นอ้ยท่ีสุด 29 6.79 
  427 100.00 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  260 60.89 

มาก  80 18.74 

ปานกลาง  43 10.07 

นอ้ย  27 6.32 

นอ้ยท่ีสุด 17 3.98 
  427 100.00 
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จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 60.89 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการไดรั้บ

บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ทนัตามก าหนดมาก จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 18.74 ความพึงพอใจ

ด้านคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการได้รับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ทันตามก าหนดปานกลาง 

จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.07 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการได้รับ

บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ทันตามก าหนด น้อย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.32 และความพึง

พอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการไดรั้บบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ทนัตามก าหนด นอ้ยท่ีสุด 

จ านวน 17 คิดเป็นร้อยละ 3.98 ผูว้ิจัยจึงท าการจัดหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความพึงพอใจด้าน

คุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการได้รับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ทนัตามก าหนด น้อยท่ีสุด และ

ความพึงพอใจดา้นคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการไดรั้บบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ทนัตามก าหนด 

มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 64 

ตารางท่ี 62 แสดงความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการได้รับบริการท่ีสะดวก
รวดเร็ว ทันตามก าหนดและร้อยละความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการได้รับ
บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ทันตามก าหนดของผู ้ใช้บ ริการน ้ าประปาในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  383 89.70 

นอ้ยท่ีสุด 44 10.30 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 62 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการไดรั้บบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ทนัตามก าหนด มากท่ีสุด 

จ านวน 383 คน คิดเป็นร้อยละ 89.70 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการไดรั้บ

บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ทนัตามก าหนด นอ้ยท่ีสุด จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 

ตารางท่ี 63 แสดงความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการคุณภาพของงานท่ีไดรั้บ
บริการและร้อยละความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการคุณภาพของงานท่ีไดรั้บ
บริการของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 



100 

 

 
 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 63 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจดา้นคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการคุณภาพของงานท่ีไดรั้บบริการ มากท่ีสุด จ านวน 261 

คน คิดเป็นร้อยละ 61.12 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการคุณภาพของงานท่ี

ไดรั้บบริการ มาก จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 19.67 ความพึงพอใจดา้นคุณภาพการให้บริการ/

ค่าบริการคุณภาพของงานท่ีไดรั้บบริการ ปานกลาง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 15.22 ความพึง

พอใจดา้นคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการคุณภาพของงานท่ีไดรั้บบริการนอ้ย จ านวน 13 คน คิด

เป็นร้อยละ 3.04 และความพึงพอใจดา้นคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการคุณภาพของงานท่ีไดรั้บ

บริการ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 4 คิดเป็นร้อยละ 0.94 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความพึง

พอใจดา้นคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการคุณภาพของงานท่ีไดรั้บบริการ นอ้ยท่ีสุด และความพึง

พอใจดา้นคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการคุณภาพของงานท่ีไดรั้บบริการ มากท่ีสุด ดงั ปรากฏใน

ตารางท่ี 64 

ตารางที ่64 แสดงความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการคุณภาพของงานท่ีไดรั้บ
บริการและร้อยละความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการคุณภาพของงานท่ีไดรั้บ
บริการของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  410 96.02 

นอ้ยท่ีสุด 17 3.98 
  427 100.00 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  261 61.12 

มาก  84 19.67 

ปานกลาง  65 15.22 

นอ้ย  13 3.04 

นอ้ยท่ีสุด 4 0.94 
  427 100.00 



101 

 

จากตารางท่ี 64 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจดา้นคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการคุณภาพของงานท่ีไดรั้บบริการ มากท่ีสุด จ านวน 410 

คน คิดเป็นร้อยละ 96.02 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการคุณภาพของงานท่ี

ไดรั้บบริการ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 3.98 

ตารางท่ี 65 แสดงความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของอตัราค่า
น ้าประปาและความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของอตัราค่า
น ้าประปาของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  260 60.89 

มาก  80 18.74 

ปานกลาง  64 14.99 

นอ้ย  19 4.45 

นอ้ยท่ีสุด 4 0.94 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 65 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของอตัราค่าน ้ าประปา มากท่ีสุด จ านวน 260 

คน คิดเป็นร้อยละ 60.89 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของอตัรา

ค่าน ้ าประปา มาก จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 18.74 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ/

ค่าบริการความเหมาะสมของอตัราค่าน ้ าประปา ปานกลาง จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 14.99 

ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของอตัราค่าน ้ าประปา นอ้ย จ านวน 

19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.45 และความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของ

อัตราค่าน ้ าประปา น้อยท่ีสุด จ านวน 4 คิดเป็นร้อยละ 0.94 ผูว้ิจัยจึงท าการจัดหมวดหมู่ใหม่ 

แบ่งเป็นความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของอตัราค่าน ้ าประปา นอ้ย

ท่ีสุด และความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของอตัราค่าน ้ าประปา 

มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 66 
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ตารางท่ี 66 แสดงความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของอตัราค่า
น ้าประปาและความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของอตัราค่า
น ้าประปาของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  404 94.61 

นอ้ยท่ีสุด 23 5.39 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 66 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของอตัราค่าน ้ าประปา มากท่ีสุด จ านวน 404 

คน คิดเป็นร้อยละ 94.61 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของอตัรา

ค่าน ้าประปา นอ้ยท่ีสุด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.39 

 
 
 
 
ตารางท่ี 67 แสดงความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของค่าธรรมเนียม
ในการใหบ้ริการและร้อยละความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการ)ความเหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 
 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  262 61.36 

มาก  78 18.27 

ปานกลาง  61 14.29 

นอ้ย  22 5.15 

นอ้ยท่ีสุด 4 0.94 
  427 100.00 
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จากตารางท่ี 67 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ มากท่ีสุด 

จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 61.36 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการความ

เหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการให้บริการ มาก จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 18.27 ความพึง

พอใจคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการให้บริการ  ปาน

กลาง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการความ

เหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ นอ้ย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.15 และความพึง

พอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ นอ้ยท่ีสุด 

จ านวน 4 คิดเป็นร้อยละ 0.94 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความพึงพอใจคุณภาพการ

ให้บริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการให้บริการ น้อยท่ีสุด และความพึง

พอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ มากท่ีสุด 

ดงั ปรากฏในตารางท่ี 68 

ตารางท่ี 68 แสดงความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ/ค่าบริการความเหมาะสมของค่าธรรมเนียม
ในการใหบ้ริการและร้อยละความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการ ความเหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 
 
 

 

 
 

จากตารางท่ี 68 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการ ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการให้บริการ มาก

ท่ีสุด จ านวน 401 คน คิดเป็นร้อยละ 93.91 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการ ความ

เหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.09 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  401 93.91 

นอ้ยท่ีสุด 26 6.09 
  427 100.00 
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ตารางที่ 69 แสดงความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการและ
ร้อยละความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ
น ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  269 63.00 

มาก  89 20.84 

ปานกลาง  58 13.58 

นอ้ย  7 1.64 

นอ้ยท่ีสุด 4 0.94 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 69 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ มากท่ีสุด จ านวน 269 คน คิด

เป็นร้อยละ 63.00 ความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ มาก 

จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 20.84 ความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการท่ีตรงตาม

ความต้องการ ปานกลาง จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 13.58 ความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อ

ประปาไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ น้อยจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 และความพึง

พอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ น้อยท่ีสุด จ านวน 4 คิดเป็น

ร้อยละ 0.94 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บ

บริการท่ีตรงตามความตอ้งการ นอ้ยท่ีสุด และความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการ

ท่ีตรงตามความตอ้งการ มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 70 
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ตารางท่ี 70 แสดงความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการและ
ร้อยละความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ
น ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 
 

 

 

 

จากตารางท่ี 70 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ มากท่ีสุด จ านวน 416 คน คิด

เป็นร้อยละ 97.42 ความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาได้รับบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ 

นอ้ยท่ีสุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.58 

ตารางท่ี 71 แสดงความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการซ่อมท่อท่ีรวดเร็วและร้อยละ
ความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการซ่อมท่อท่ีรวดเร็วของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาใน
เขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  279 65.34 

มาก  77 18.03 

ปานกลาง  58 13.58 

นอ้ย  9 2.11 

นอ้ยท่ีสุด 4 0.94 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 71 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการซ่อมท่อท่ีรวดเร็ว มากท่ีสุด จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อย

ละ 65.34 ความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการซ่อมท่อท่ีรวดเร็ว มาก จ านวน 77 คน 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  416 97.42 

นอ้ยท่ีสุด 11 2.58 
  427 100.00 
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คิดเป็นร้อยละ 18.03 ความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการซ่อมท่อท่ีรวดเร็ว ปาน

กลาง จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 13.58 ความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการซ่อม

ท่อท่ีรวดเร็ว น้อย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 และความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปา

ไดรั้บบริการซ่อมท่อท่ีรวดเร็ว นอ้ยท่ีสุด จ านวน 4 คิดเป็นร้อยละ 0.94 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่

ใหม่ แบ่งเป็นความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการซ่อมท่อท่ีรวดเร็ว นอ้ยท่ีสุด และ

ความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาได้รับบริการซ่อมท่อท่ีรวดเร็ว มากท่ีสุด ดัง ปรากฏใน

ตารางท่ี 72 

ตารางท่ี 72 แสดงความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการซ่อมท่อท่ีรวดเร็วและร้อยละ
ความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการซ่อมท่อท่ีรวดเร็วของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาใน
เขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  414 96.96 

นอ้ยท่ีสุด 13 3.04 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 72 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการซ่อมท่อท่ีรวดเร็ว มากท่ีสุด จ านวน 414 คน คิดเป็นร้อย

ละ 96.96 ความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาไดรั้บบริการซ่อมท่อท่ีรวดเร็ว น้อยท่ีสุด จ านวน 

13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.04 
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ตารางท่ี 73 แสดงความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาคุณภาพของงานซ่อมท่อท่ีไดรั้บบริการ
และร้อยละความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาคุณภาพของงานซ่อมท่อท่ีไดรั้บบริการของ
ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 
 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 73 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจการซ่อมแซมท่อประปาคุณภาพของงานซ่อมท่อท่ีไดรั้บบริการ มากท่ีสุด จ านวน 279 คน 

คิดเป็นร้อยละ 65.34 ความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาคุณภาพของงานซ่อมท่อท่ีได้รับ

บริการ มาก จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 18.74 ความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาคุณภาพ

ของงานซ่อมท่อท่ีไดรั้บบริการ ปานกลาง จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.11 ความพึงพอใจการ

ซ่อมแซมท่อประปาคุณภาพของงานซ่อมท่อท่ีไดรั้บบริการ นอ้ย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 

และความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาคุณภาพของงานซ่อมท่อท่ีได้รับบริการ น้อยท่ีสุด 

จ านวน 3 คิดเป็นร้อยละ 0.70 ผู ้วิจัยจึงท าการจัดหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความพึงพอใจการ

ซ่อมแซมท่อประปาคุณภาพของงานซ่อมท่อท่ีได้รับบริการ น้อยท่ีสุด และความพึงพอใจการ

ซ่อมแซมท่อประปาคุณภาพของงานซ่อมท่อท่ีไดรั้บบริการ มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 74 

 
 
 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  279 65.34 

มาก  80 18.74 

ปานกลาง  56 13.11 

นอ้ย  9 2.11 

นอ้ยท่ีสุด 3 0.70 
  427 100.00 
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ตารางท่ี 74 แสดงความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาคุณภาพของงานซ่อมท่อท่ีไดรั้บบริการ
และร้อยละความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาคุณภาพของงานซ่อมท่อท่ีไดรั้บบริการของ
ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
  
 
 

 

 

จากตารางท่ี 74 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจการซ่อมแซมท่อประปาคุณภาพของงานซ่อมท่อท่ีไดรั้บบริการ มากท่ีสุด จ านวน 415 คน 

คิดเป็นร้อยละ 97.19 ความพึงพอใจการซ่อมแซมท่อประปาคุณภาพของงานซ่อมท่อท่ีได้รับ

บริการ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 

ตารางท่ี 75 แสดงความพึงพอใจดา้นการซ่อมแซมท่อประปาการแนะน าจากเจา้หน้าท่ีซ่อมบ ารุง

ท่อและร้อยละความพึงพอใจดา้นการซ่อมแซมท่อประปาการแนะน าจากเจา้หน้าท่ีซ่อมบ ารุงท่อ

ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 75 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจด้านการซ่อมแซมท่อประปาการแนะน าจากเจา้หน้าท่ีซ่อมบ ารุงท่อ มากท่ีสุด จ านวน 284 

คน คิดเป็นร้อยละ 66.51ความพึงพอใจดา้นการซ่อมแซมท่อประปาการแนะน าจากเจา้หน้าท่ีซ่อม

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  415 97.19 

นอ้ยท่ีสุด 12 2.81 
  427 100.00 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  284 66.51 

มาก  76 17.80 

ปานกลาง  54 12.65 

นอ้ย  9 2.11 

นอ้ยท่ีสุด 4 0.94 
  427 100.00 
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บ ารุงท่อมาก จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 ความพึงพอใจดา้นการซ่อมแซมท่อประปาการ

แนะน าจากเจา้หน้าท่ีซ่อมบ ารุงท่อ ปานกลาง จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 12.65 ความพึงพอใจ

ดา้นการซ่อมแซมท่อประปาการแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงท่อ นอ้ย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย

ละ 2.11 และความพึงพอใจด้านการซ่อมแซมท่อประปาการแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุงท่อ 

นอ้ยท่ีสุด จ านวน 4 คิดเป็นร้อยละ 0.94 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็น ความพึงพอใจ

ดา้นการซ่อมแซมท่อประปาการแนะน าจากเจา้หน้าท่ีซ่อมบ ารุงท่อ น้อยท่ีสุด และความพึงพอใจ

ดา้นการซ่อมแซมท่อประปาการแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงท่อ มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตาราง

ท่ี 76 

ตารางท่ี 76 แสดงความพึงพอใจดา้นการซ่อมแซมท่อประปาการแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุง
ท่อและร้อยละความพึงพอใจดา้นการซ่อมแซมท่อประปาการแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงท่อ
ของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

 

 

 

จากตารางท่ี 76 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจด้านการซ่อมแซมท่อประปาการแนะน าจากเจา้หน้าท่ีซ่อมบ ารุงท่อ มากท่ีสุด จ านวน 414 

คน คิดเป็นร้อยละ 96.96 ความพึงพอใจดา้นการซ่อมแซมท่อประปาการแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีซ่อม

บ ารุงท่อ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.04 

 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  414 96.96 

นอ้ยท่ีสุด 13 3.04 
  427 100.00 
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ตารางท่ี 77 แสดงความพึงพอใจการอ่านมาตรวดัน ้าท่ีเท่ียงตรงและร้อยละแสดงความพึงพอใจการ
อ่านมาตรวดัน ้าท่ีเท่ียงตรงของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  30 7.03 

มาก  33 7.73 

ปานกลาง  50 11.71 

นอ้ย  278 65.11 

นอ้ยท่ีสุด 36 8.43 
  427 100.00 

 

จากตารางท่ี 77 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

การอ่านมาตรวดัน ้ าท่ีเท่ียงตรง มากท่ีสุด จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.03 ความพึงพอใจการ

อ่านมาตรวดัน ้าท่ีเท่ียงตรง มาก จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 7.73 ความพึงพอใจการอ่านมาตรวดั

น ้ าท่ีเท่ียงตรง ปานกลาง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 11.71 ความพึงพอใจการปฏิบัติการเชิง

พาณิชย์ในการอ่านมาตรการออกใบแจ้งหน้ีและการช าระค่าน ้ าประปาการอ่านมาตรวดัน ้ าท่ี

เท่ียงตรง น้อย จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 65.11 และความพึงพอใจการอ่านมาตรวดัน ้ าท่ี

เท่ียงตรง นอ้ยท่ีสุด จ านวน 36 คิดเป็นร้อยละ 8.43 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความ

พึงพอใจการอ่านมาตรวดัน ้าท่ีเท่ียงตรง นอ้ยท่ีสุด และความพึงพอใจการอ่านมาตรการออกใบแจง้

หน้ีและการช าระค่าน ้าประปาการอ่านมาตรวดัน ้าท่ีเท่ียงตรง มากท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 78 

ตารางท่ี 78 แสดงความพึงพอใจอ่านมาตรวดัน ้ าท่ีเท่ียงตรงและร้อยละแสดงความพึงพอใจการ
อ่านมาตรการออกใบแจ้งหน้ีและการช าระค่าน ้ าประปาการอ่านมาตรวดัน ้ าท่ีเท่ียงตรงของ
ผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 
 

 

 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  113 26.46 

นอ้ยท่ีสุด 314 73.54 
  427 100.00 
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จากตารางท่ี 78 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจการอ่านมาตรวดัน ้ าท่ีเท่ียงตรง มากท่ีสุด จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 26.46 ความพึง

พอใจการอ่านมาตรวดัน ้าท่ีเท่ียงตรง นอ้ยท่ีสุด จ านวน 314คน คิดเป็นร้อยละ 73.54 

ตารางท่ี 79 แสดงความพึงพอใจการออกใบแจง้หน้ีค่าน ้าประปาใหผู้ใ้ชน้ ้ าและร้อยละความพึง
พอใจการออกใบแจง้หน้ีค่าน ้ าประปาใหผู้ใ้ชน้ ้ าผูใ้ชน้ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาล
นครพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

 

 
 

จากตารางท่ี 79 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจการออกใบแจ้งหน้ีค่าน ้ าประปาให้ผูใ้ช้น ้ า มากท่ีสุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 

ความพึงพอใจการออกใบแจง้หน้ีค่าน ้ าประปาให้ผูใ้ชน้ ้ า มาก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75

ความพึงพอใจการออกใบแจง้หน้ีค่าน ้ าประปาให้ผูใ้ชน้ ้ า ปานกลาง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.73 ความพึงพอใจการออกใบแจง้หน้ีค่าน ้ าประปาให้ผูใ้ชน้ ้ านอ้ย จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 

70.96 และความพึงพอใจการออกใบแจง้หน้ีค่าน ้ าประปาให้ผูใ้ช้น ้ า น้อยท่ีสุด จ านวน 63 คิดเป็น

ร้อยละ 14.75 ผูว้ิจัยจึงท าการจัดหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความพึงพอใจการออกใบแจ้งหน้ีค่า

น ้ าประปาให้ผูใ้ชน้ ้ า น้อยท่ีสุด และความพึงพอใจการออกใบแจง้หน้ีค่าน ้ าประปาให้ผูใ้ช้น ้ า มาก

ท่ีสุด ดงั ปรากฏในตารางท่ี 80 

 
 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  12 2.81 

มาก  16 3.75 

ปานกลาง  33 7.73 

นอ้ย  303 70.96 

นอ้ยท่ีสุด 63 14.75 
  427 100.00 
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ตารางท่ี 80 แสดงความพึงพอใจการออกใบแจง้หน้ีค่าน ้าประปาใหผู้ใ้ชน้ ้ าและร้อยละความพึง
พอใจการออกใบแจง้หน้ีค่าน ้ าประปาใหผู้ใ้ชน้ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 80 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจการออกใบแจง้หน้ีค่าน ้ าประปาให้ผูใ้ช้น ้ า มากท่ีสุด จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 

ความพึงพอใจการออกใบแจง้หน้ีค่าน ้าประปาให้ผูใ้ชน้ ้ า นอ้ยท่ีสุด จ านวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 

85.71 

ตารางท่ี 81 แสดงความพึงพอใจการช าระค่าน ้าประปาและร้อยละความพึงพอใจการช าระค่า

น ้าประปาของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 81 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจการช าระค่าน ้ าประปา มากท่ีสุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.28 ความพึงพอใจการช าระ

ค่าน ้ าประปา มาก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ความพึงพอใจการช าระค่าน ้ าประปา ปาน

กลาง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.03 ความพึงพอใจการช าระค่าน ้ าประปา น้อย จ านวน 298 

ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  61 14.29 

นอ้ยท่ีสุด 366 85.71 
  427 100.00 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  14 3.28 

มาก  16 3.75 

ปานกลาง  30 7.03 

นอ้ย  298 69.79 

นอ้ยท่ีสุด 69 16.16 
  427 100.00 
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คน คิดเป็นร้อยละ 69.79 และความพึงพอใจการช าระค่าน ้ าประปา น้อยท่ีสุด จ านวน 69 คิดเป็น

ร้อยละ 16.16 ผูว้ิจยัจึงท าการจดัหมวดหมู่ใหม่ แบ่งเป็นความพึงพอใจการช าระค่าน ้ าประปา นอ้ย

ท่ีสุด และความพึงพอใจการช าระค่าน ้าประปา มากท่ีสุด ดงัปรากฏในตารางท่ี 82 

ตารางท่ี 82 แสดงความพึงพอใจการช าระค่าน ้าประปาและร้อยละความพึงพอใจการช าระค่า

น ้าประปาของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 82 พบว่า ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึง

พอใจการช าระค่าน ้าประปา มากท่ีสุด จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 14.05 ความพึงพอใจการช าระ

ค่าน ้าประปานอ้ยท่ีสุด จ านวน 367 คน คิดเป็นร้อยละ 85.95 

4.3 สรุปผล 

4.3.1 กราฟที ่1 แสดงร้อยละตัวแทนครัวเรือน 

 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด  60 14.05 

นอ้ยท่ีสุด 367 85.95 
  427 100.00 
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จากกราฟท่ี 1 แสดงตวัแทนครัวเรือนผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

เพศหญิงมากท่ีสุด ร้อยละ 65.34 เพศชาย ร้อยละ 34.66  

4.3.2 การฟที่ 2 แสดงร้อยละความพงึพอใจด้านการรับรู้ข่าวสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟท่ี 2 แสดงตวัแทนครัวเรือนผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา

มีความพึงพอใจดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุดเพียงร้อยละ 10.16 มีความพึงพอใจดา้นการ

รับรู้ขอ้มูลข่าวสารนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 89.84    

4.3.3 การฟที่ 3 แสดงร้อยละความพงึพอใจด้านคุณภาพน ้าประปา 
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จากกราฟท่ี 3 แสดงตวัแทนครัวเรือนผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา

ใหค้วามขุ่นส่ิงปนเป้ือน มากท่ีสุดถึงร้อยละ 95.78 และใหค้วามขุ่น ส่ิงปนเป้ือนนอ้ยท่ีสุดเพียงร้อย

ละ 4.22    

4.3.4 การฟที่ 4 แสดงร้อยละความพงึพอใจด้านกระบวนการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟท่ี 4 แสดงตวัแทนครัวเรือนผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา

ให้ความพึงพอใจกระบวนการให้บริการและเจา้หนา้ท่ี มากท่ีสุดถึงร้อยละ 90.87 และให้ความพึง

พอใจกระบวนการใหบ้ริการและเจา้หนา้ท่ีนอ้ยท่ีสุดเพียงร้อยละ 9.13 

4.3.5 การฟที ่5 แสดงร้อยละความพงึพอใจด้านกระบวนการให้บริการ 
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จากกราฟท่ี 4 แสดงตวัแทนครัวเรือนผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา

ให้ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ มากท่ีสุดถึงร้อยละ 93.49 และให้ความพึงพอใจคุณภาพ

การใหบ้ริการนอ้ยท่ีสุดเพียงร้อยละ 6.51 

4.3.6 การฟท่ี 6 แสดงร้อยละความพงึพอใจด้านการซ่อมแซมท่อประปา 

 

จากกราฟท่ี 6 แสดงตวัแทนครัวเรือนผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา

ให้ความพึงพอใจคุณภาพดา้นการซ่อมแซมท่อประปา มากท่ีสุดถึงร้อยละ 97.13 และให้ความพึง

พอใจดา้นการซ่อมแซมท่อประปานอ้ยท่ีสุดเพียงร้อยละ 2.87 

4.3.7 การฟที่ 7 แสดงร้อยละความพงึพอใจด้านการปฏิบัติการเชิงพาณิช 

 



117 

 

จากกราฟท่ี 7 แสดงตวัแทนครัวเรือนผูใ้ชบ้ริการน ้าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา

ให้ความพึงพอใจการปฏิบติัการเชิงพาณิช มากท่ีสุดเพียงร้อยละ 18.27 และให้ความพึงพอใจการ

ปฏิบติัการเชิงพาณิช นอ้ยท่ีสุดถึงร้อยละ 81.73 

4.4 ค าสัมภาษณ์  

4.4.1 ค าสัมภาษณ์ การพฒันาการใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

สัมภาษณ์นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยธุยา ปลดัเทศบาล ผูอ้  านวยการกองการประปา 

หวัหนา้ฝ่ายผลิตและบริการ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป หวัหนา้ฝ่ายการเงินฯ 

นายก/รองนายกเทศมนตรี 

นครพระนครศรีอยุธยา 

การใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา ในปัจจุบนัเพียงพอกบัความตอ้งการของ

ครัวเรือนประชาชนทุกต าบล 

มีนโยบายหรือแผนงานต่าง ๆ เก่ียวกบัการปรับปรุงการ

ผลิตและการใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเขตเทศเทศบาลอยู่

ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

เทศบาล เคยส ารวจความตอ้งการของประชาชน ในดา้นต่าง 

ๆ เพื่อประกอบการก าหนดแผนงานดา้นต่าง ๆอยา่ง

สม ่าเสมอ 

สถานการณ์การผลิต การจ าหน่ายและบริการ ของกองการ

ประปา ค่อนขา้งดี 

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตน ้าประปาใหไ้ดม้าตรฐาน

ตามเกณฑฯ์ขาดแคลนบุคลากร 

ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการใหบ้ริการน ้าประปาใน

ปัจจุบนัควรปรับใหเ้หมาะสมทนัสมยั และอ านวยความ

สะดวกประชาชน 

ปลดัเทศบาล  การใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร
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รก.ผู้อ านวยการกองการ

ประปา 

พระนครศรีอยธุยา ในปัจจุบนัเพียงพอกบัความตอ้งการของ

ครัวเรือนประชาชน 

มีนโยบายหรือแผนงานต่างเก่ียวกบัการปรับปรุงการผลิต

และการใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเขตเทศเทศบาลฯ เช่น

น ้าประปาด่ืมได ้และรับช าระค่าบริการทาง Internet 

banking 

เทศบาล เคยส ารวจความตอ้งการของประชาชน ส ารวจผา่น

ชุมชนและผูใ้ชน้ ้ าบางส่วน 

การจ าหน่ายและบริการ ของกองการประปามีขอ้ร้องเรียน

จากประชาชน คือ มีการหยดุจ่ายน ้าเน่ืองจากท่อธารแตก

บ่อยคร้ัง 

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตน ้าประปาใหไ้ดม้าตรฐาน

ตามเกณฑฯ์ คือระเบียบราชการท าใหไ้ม่คล่องตวัในการ

พฒันาธุรกิจ และการรับบุคคลเขา้องคก์รไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควร 

บุคลากรในหน่วยงานมีทกัษะ และความรู้ในการผลิต

น ้าประปา มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัภารกิจเพียง

ประมาณ 50% 

ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการใหบ้ริการน ้าประปาใน

ปัจจุบนัควรแกไ้ขระเบียบใหเ้พิ่มความคล่องตวัเชิงธุรกิจให้

มากขึ้น 

การปฏิบติัการเชิงพาณิชยใ์นการอ่านมาตรการออกใบแจง้

หน้ีและการช าระค่าน ้าประปาเพียงพอและเหมาะสม กบั

สภาพ สังคม และเทคโนโลยีในปัจุบนัไม่ทนัสมยั..อยา่งต ่า

ควรเทียบเท่า กฟภ 
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รก.หัวหน้าฝ่ายผลติและ

บริการ  

การใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา ในปัจจุบนัเพียงพอกบัความตอ้งการของ

ครัวเรือนประชาชน แต่แรงดนัน ้าจ่ายอาจยงัไม่ดีเท่าท่ีควร

เพราะบางจุดเป็นท่อเก่า 

มีนโยบายหรือแผนงานต่างเก่ียวกบัการปรับปรุงการผลิต

และการใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเขตเทศเทศบาลฯ เช่น 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน การขอรับรองมาตรฐานการจดัการดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 การน าหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

(SDG)มาเป็นแนวทางการจดัแผนงาน 

เทศบาล เคยส ารวจความตอ้งการของประชาชน แต่ยงัขาด

การมีส่วนร่วมในระยะยาว 

การจ าหน่ายและบริการ ของกองการประปามีขอ้ร้องเรียน

จากประชาชน คือ น ้าขุ่น แรงดนัน ้านอ้ย 

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตน ้าประปาใหไ้ดม้าตรฐาน

ตามเกณฑฯ์ คือขาดแคลนบุคลากรท่มีความรู้ความสามารถ 

ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการใหบ้ริการน ้าประปาใน

ปัจจุบนัลา้สมยัควรแกไ้ขระเบียบใหเ้พิ่มใหเ้ขา้กบั สภาพ

สังคมเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง

ไป 

การปฏิบติัการเชิงพาณิชยใ์นการอ่านมาตรการออกใบแจง้

หน้ีและการช าระค่าน ้าประปาไม่ทนัสมยั ควรปรับปรุง 

 

รก.หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ/
การใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา ในปัจจุบนัเพียงพอกบัความตอ้งการของ
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หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ครัวเรือนประชาชน 

นโยบายหรือแผนงานต่าง ๆ เก่ียวกบัการปรับปรุงการผลิต

และการใหบ้ริการน ้าประปา  

ปรับปรุงระบบการเขา้ถึงบริการ เช่น ร้านคา้ ร้านอาหาร 

ร้านเช่า ตลาดเอกชน เป็นตน้ ไม่สามารถเขา้ถึงบริการ 

ระบบการผลิต จ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบคุณภาพน ้า

ประจ าวนั 

ส ารวจความตอ้งการของประชาชน ในดา้นต่าง ๆจดั

ประชาคมสอบถามความตอ้งการชุมชนในภาพรวม 

สถานการณ์การผลิต การจ าหน่ายและบริการ ของกองการ

ประปาการจ าหน่ายน ้าประปา มีการซ่อมบ ารุงรักษา

บ่อยคร้ัง (อายกุารใชง้าน 80 ปี) ท าใหน้ ้าไหลอ่อน  บางคร้ัง

มีตะกอน ตามเส้นท่อ เป็นเหตุใหน้ ้าขุ่น จะมีขอ้ร้องเรียนน ้า

ไหลอ่อน น ้าขุ่น 

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตน ้าประปาใหไ้ดม้าตรฐาน

ตามเกณฑฯ์ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ประสบการณ์ 

บุคลากรในหน่วยงานมีทกัษะ และความรู้ในการผลิต

น ้าประปา และการใหบ้ริการประชาชนมีความรู้และทกัษะ 

ในการบริการนอ้ย 

ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการใหบ้ริการน ้าประปาใน

ปัจจุบนัควรควรมีการปรับปรุง ดา้นการใหบ้ริการ(การ

เขา้ถึงบริการ)  อตัราการใหบ้ริการ การยกเวน้ หรือการ

ลดหยอ่น กรณีมีเหตุภยัพิบติั 

การปฏิบติัการเชิงพาณิชยใ์นการอ่านมาตรการออกใบแจง้

หน้ีและการช าระค่าน ้าประปาเพยีงพอและเหมาะสม กบั
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สภาพ สังคม และเทคโนโลยียงัมีขอ้จ ากดัระเบียบขอ้

กฎหมาย บุคลากร และงบประมาณ 

 

 4.4.2 ค าสัมภาษณ์ คุณภาพน ้าประปา สัมภาษณ์นายก ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม 

(ท ากิจการนอกเขตเทศบาล) 

ปลดัองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลส าเภาล่ม 

เคยไดรั้บขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพน ้าประปา เช่น ความขุ่น 

กล่ิน สี และส่ิงปนเป้ือนในน ้ าประปา และไดแ้จง้ขอ้ร้องเรียน 

เก่ียวกบัคุณภาพน ้าประปาให้ทางเทศบาลนครฯการทราบทุก

คร้ัง 

อบต.ส าเภาล่ม ไม่เคยส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ใน

ดา้นคุณภาพน ้าประปา เพื่อแจง้เทศบาลนครฯใหมี้การ

ปรับปรุงดา้นต่าง 

คุณภาพน ้าประปา ของกองการประปา เทศบาลนครฯ ยงัไม่ดี

เท่าท่ีควรยงัไม่คงท่ี 

 

 

4.5 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ  เพ่ือประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบันและโอกาสพฒันาใน

อนาคตของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
 

จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEAKNESSES) 

สถานท่ีท่องเท่ียว 

ท่ีเป็นโบราณสถานซ่ึงองคก์รยเูนสโกรับรอง

อุทยานประวติัศาสตร์ 

ใหเ้ป็นมรดกโลกยงัมีความงดงามและมีคุณค่าใน

ประชากรแฝง 

ประชากรแฝงเขา้มาพกัอาศยัมาก  เน่ืองจากเป็น

เขตท่ีอยู่อาศยัใกลนิ้คมอุตสาหกรรม  จึงไม่

สามารถตรวจนบัทางสถิติของจ านวนประชากร
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เชิงประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรมสูง  สามารถท่ีจะ

พฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจไดใ้น

อนาคต  

 

การคมนาคมขนส่ง 

ทั้งทางน ้า  ทางรถยนตแ์ละทางรถไฟ  เช่ือต่อกบั

พื้นท่ีใกลเ้คียง 

โดยรอบไดอ้ยา่งสะดวกสบาย  และอยูไ่ม่ไกลจาก

กรุงเทพมหานครมากนกั (70 กิโลเมตร) 

 

สถานท่ีราชการ 

มีหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ อ่ืนๆ อีกหลายแห่ง 

 

แหล่งท่ีพกัอาศัย 

โดยมีหอ้งพกัและห้องเช่าประมาณ 2,200 หอ้งและ

เขา้มาจบัจ่าย ใชส้อยภายในเขตเทศบาล 

 

ธนาคาร 

มีธนาคารพาณิชย ์15 แห่ง 

 

การดูแลและบรรเทาเหตุ 

การดูแลและบรรเทาเหตุเก่ียวกบัความสงบ

ท่ีแทจ้ริง  ไดจึ้งส่งผลกระทบถึงปัญหา

สภาพแวดลอ้ม      เกิดมลภาวะไม่สามารถ

คาดการณ์ในการแกไ้ขใหลุ้ล่วงไดส้มบูรณ์  

นอกจากนั้นอาจมีพวกมิจฉาชีพ มกัเขา้มาแอบ

แฝงพกัอาศยัอยูต่ามห้องพกั      หอ้งเช่าต่างๆ  ท่ี

มีจ านวนมากในพื้นท่ีและมกัก่อคดีขึ้นและยากท่ี

จะติดตามจบักุมได ้

 

การประกอบอาชีพ 

การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพรับจา้งเป็นจ านวนมาก  เน่ืองจาก

อยูใ่กลนิ้คมอุตสาหกรรม  นอกนั้นเป็นอาชีพรับ

ราชการ      ท าการเกษตรนอ้ยมาก  ท าใหร้ายได้

ประจ าไม่คงท่ี 

 

สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 

สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ไม่มีท่ีดินสาธารณะ 

ประโยชน์ท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์เก่ียวกบัการ

สร้างสวนสาธารณะหรือสถานท่ีพกัผอ่นหย่อน

ใจ 

 

รายได้ 

รายไดไ้ม่เพียงพอในการบริหารจดัการ  หากคิด

อตัราเฉล่ียจ านวนประชากร  82,940 คน          
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เรียบร้อยและความปลอดภยัปัญหาการเกิดสาธารณ

ภยัมีนอ้ย  การเกิดอาชญากรรมร้ายแรงน้อย 

 

ข้อมูลข่าวสาร 

การบริการเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยามีหอกระจายข่าว จ านวน 58 จุด 

ครอบคลุมทั้งพื้นท่ีท าใหแ้จง้ข่าวสารของทาง

ราชการไดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกพื้นท่ี 

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2558 เปรียบเทียบกบั

รายไดท่ี้เทศบาลตั้งไวใ้นเทศบญัญติังบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2558  เป็นเงิน 408,436,300 

บาท    คิดเป็นอตัราส่วน  7,723 บาท /คน/ปี 

 

 

 

จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEAKNESSES) 

 

มีการรวมกลุ่ม 

มีการรวมกลุ่มตามความสนใจค่อนขา้งสูง  เช่น        

มีชุมชน 65 ชุมชนเตม็ทั้งพื้นท่ีเทศบาล กลุ่มแม่บา้น 

อาสาสมคัรสาธารณสุขชุมชน อปพร ฯลฯ 

สถานศึกษา 

สังกดักรมสามญัศึกษา  จ านวน 3 แห่ง ส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ านวน 8 แห่ง 

โรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ จ านวน 8 แห่ง 

 

สถานพยาบาล 

มีโรงพยาบาลเอกชนท่ีอยูใ่นโครงการเงินสวสัดิการ

สังคมและโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค 1 แห่ง 

 

บุคลากร 

ขาดแคลนบุคลากร  ท่ีตอ้งให้บริการสาธารณะ

ต่างๆกบัประชาชนหากเปรียบเทียบจ านวน

พนกังานเทศบาล จ านวน 128 คน ลูกจา้ง 452 

คน รวมทั้งส้ิน580 คน ในปี 2559 กบัจ านวน

ประชากรท่ีรับบริการ52,940 คน จะมีอตัราส่วน 

1/9 คน 

 

ประชาคมและชุมชน 

ประชาคมและชุมชนยงัสับสนในบทบาท ของ

การเป็นผูมี้ส่วนร่วมคิดร่วมควบคุม  ร่วมท าและ

ร่วมรับประโยชน์ เช่น ตอ้งการอนุมติัแกไ้ขเทศ

บญัญติัตอ้งการแกไ้ขวิธีการจดัซ้ือ จดัจา้ง ซ่ึง
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  3  แห่ง         

คลินิกตรวจ/รักษาโรค และทนัตกรรม รวม 7 แห่ง 

 

OTOP 

สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ท่ีไดรั้บการจด

ทะเบียนแลว้ 15 รายการ 

 

แหล่งวัฒนธรรม 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นท่ีรู้จกัของ

นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ในแต่

ละปีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวในจงัหวดัหลายลา้น

คน     ในเขตเทศบาลก็มีแหล่งวฒันธรรมทาง

ประวติัศาสตร์ท่ีล ้าค่าและยงัมีนกัท่องเท่ียวเขา้ชม

นอ้ยสามารถท่ีจะน ามาเป็นจุดขายหรือแห่งรายได้

ใหก้บัประชาชนชุมชน และเทศบาลไดใ้นโอกาส

ต่อไป 

 

เป็นสาระส าคญัท่ีก าหนดไวเ้ป็นระเบียบ

กฎหมายท่ีตอ้งด าเนินการโดยผูมี้อ านาจหนา้ท่ี

เฉพาะ 

 

พื้นท่ี 

เทศบาลมีขนาดปานกลาง พื้นท่ี 14.84 ตาราง

กิโลเมตร ประชากร 54,940 คน แต่มีพื้นท่ี

จ านวนมากเป็นเขตวดัและโบราณสถานท่ีดินท่ี

เป็นกรรมสิทธ์ิของประชาชนมีนอ้ยเป็นเหตุให้

ชุมชนแออดัเร่ิมขยายวงกวา้งมากขึ้น  ปัญหาการ

บุกรุกท่ีสาธารณะของแผน่ดินมีมากขึ้น 

 

จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEAKNESSES) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนท่ีเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ และมี

ประสบการณ์สูง 

เช่น ขา้ราชการท่ีเกษียณอาย ุผูท้รงคุณวุฒิท่ีรับ

การวางผังเมือง 

การวางผงัเมือง มีการวางผงัเมืองและการใช้

ประโยชน์ในท่ีดินแลว้แต่ยงัไม่สามารถ

ด าเนินการใหเ้ป็นรูปธรรมอยา่งเป็นระบบ  

เน่ืองจากการเติบโตและขยายตวัของเมือง
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ราชการในสถานท่ีราชการภายในเขตเทศบาล 

พ่อคา้ และนกัธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จและมี

ช่ือเสียงมากมายท่ีเทศบาลควรจะเชิญเป็นคณะ  ท่ี

ปรึกษากิตติศกัด์ิหรือคณะท างานในมิติต่างๆ ได้ 

 

รวดเร็วมาก 

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรคหรือข้อจ ากดั (THREATS) 

การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมขนส่งทั้งทางน ้า  ทางรถยนตแ์ละทาง

รถไฟเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีใกลเ้คียงโดยรอบไดอ้ยา่ง

สะดวกสบายและอยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร

มากนกั(70 กิโลเมตร) 

 

นโยบายรัฐบาล 

รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็ในการใหบ้ริการสาธารณะ

และในเร่ืองผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ 

โครงการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เอสเอม็แอล ฯลฯ 

 

เมืองมรดกโลก 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  เป็นแหล่ง

ประวติัศาสตร์โบราณสถาน โบราณวตัถุ ท่ีไดรั้บ

การยกยอ่ง  จากองคก์รยูเสโก  ใหจ้งัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เป็นมรดกโลกท าใหมี้

ปัจจัยทางด้านระเบียบ กฎหมาย 

ปัจจยัทางดา้นระเบียบ กฎหมาย และการทบั

ซอ้นดา้นการบริหารจดัการของหน่วยงานต่างๆ 

เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา มีผูดู้แลรับผิดชอบทั้งภาครัฐ

และนิติบุคคลซบัซอ้นกนั  หลายส่วน เช่น 

โบราณสถาน  ซ่ึงควรจะบริหารจดัการและ

พฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว เทศบาล  ก็ไม่

สามารถด าเนินการได ้ เน่ืองจากอยูใ่นความ

ควบคุมของกรมศิลปกร การจดัภูมิทศัน์ตาม

แนวถนนและเกาะกลางถนนก็ไม่สามารถท าได้

โดยเทศบาล เพราะอยูใ่นควบคุมดูแลของแขวง

การทางกระทรวงคมนาคม ท าใหเ้ทศบาลไม่

สามารถท างานไดเ้ตม็ศกัยภาพ  และเป็นปัญหา

อุปสรรคอยา่งยิง่ ในการถ่ายโอนภารกิจ ตาม

แผนกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

 

ประชากรแฝง 
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นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมา

ท่องเท่ียวโบราณสถานในเขตเทศบาลและสถานท่ี

ท่องเท่ียวต่างๆ  เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะช่วง

วนัหยดุและเทศกาลต่างๆ 

 

 

ประชากรแฝงเขม้มาพกัอาศยัจ านวนมาก 

เน่ืองจากเป็นเขตท่ีอยูอ่าศยัใกลนิ้คม

อุตสาหกรรมไม่สามารถควบคุมสถิติประชากร

ท่ีอยูอ่าศยัในจ านวนท่ีแทจ้ริงได ้ จึงส่งผล

กระทบใหก้ารใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ ประกอบอาชีพ     ไม่สุจริต การ

ก่อใหเ้กิดปัญหาสภาพแวดลอ้มเป็นพิษ เกินกวา่

ท่ีจะคาดการณ์ในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสมบูรณ์

และยัง่ยนื 
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บทที ่5  

สรุปผลการศึกษา 

ค าถามวิจยัการใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยามีความ

เหมาะสมและมีคุณภาพแลว้หรือไม่ ควรพฒันาต่อไปอยา่งไร จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า 

5.1 ผลการวิจัย 

5.1.1 ร้อยละความพึงพอใจดา้นการรับรู้ข่าวสาร ตวัแทนครัวเรือนผูใ้ช้บริการน ้ าประปา

ในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยามีความพึงพอใจดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุดเพียง

ร้อยละ 10.16 มีความพึงพอใจดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารนอ้ยท่ีสุดถึงร้อยละ 89.84    

5.1.2 ร้อยละความพึงพอใจดา้นคุณภาพน ้ าประปา ตวัแทนครัวเรือนผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปา

ในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความขุ่นส่ิงปนเป้ือน มากท่ีสุดถึงร้อยละ 95.78 และให้

ความขุ่น ส่ิงปนเป้ือนนอ้ยท่ีสุดเพียงร้อยละ 4.22    

5.1.3 ร้อยละความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ ตัวแทนครัวเรือนผู ้ใช้บริการ

น ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึงพอใจกระบวนการให้บริการและ

เจา้หน้าท่ี มากท่ีสุดถึงร้อยละ 90.87 และให้ความพึงพอใจกระบวนการให้บริการและเจา้หน้าท่ี

นอ้ยท่ีสุดเพียงร้อยละ 9.13 

5.1.4  ร้อยละความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวแทนครัวเรือนผูใ้ช้บริการ

น ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ มาก

ท่ีสุดถึงร้อยละ 97.13 และใหค้วามพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการนอ้ยท่ีสุดเพียงร้อยละ 2.87 

5.1.5 ร้อยละความพึงพอใจด้านการซ่อมแซมท่อประปา ตัวแทนครัวเรือนผูใ้ช้บริการ

น ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึงพอใจคุณภาพดา้นการซ่อมแซมท่อ

ประปา มากท่ีสุดถึงร้อยละ 97.13 และให้ความพึงพอใจด้านการซ่อมแซมท่อประปาน้อยท่ีสุด

เพียงร้อยละ 2.87 
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5.1.6 ร้อยละความพึงพอใจด้านการปฏิบติัการเชิงพาณิช  ตวัแทนครัวเรือนผูใ้ช้บริการ

น ้ าประปาในพื้นท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้ความพึงพอใจการปฏิบติัการเชิงพาณิช มาก

ท่ีสุดเพียงร้อยละ 18.27 และใหค้วามพึงพอใจการปฏิบติัการเชิงพาณิช นอ้ยท่ีสุดถึงร้อยละ 81.73 

5.1.7 สัมภาษณ์  นายกฯ /รองนายกฯ  การให้บริการน ้ าประปาในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบันเพียงพอกับความต้องการของครัวเรือนประชาชนทุกต าบล มี

นโยบายหรือแผนงานต่าง ๆ เก่ียวกับการปรับปรุงการผลิตและการให้บริการน ้ าประปาในเขต

เทศบาลอยู่ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เทศบาล เคยส ารวจความตอ้งการของประชาชน ในดา้นต่าง ๆ 

เพื่อประกอบการก าหนดแผนงานดา้นต่าง ๆอยา่งสม ่าเสมอ สถานการณ์การผลิต การจ าหน่ายและ

บริการ ของกองการประปา ค่อนขา้งดี ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตน ้ าประปาให้ไดม้าตรฐาน

ตามเกณฑฯ์ขาดแคลนบุคลากร ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการให้บริการน ้ าประปาในปัจจุบนัควร

ปรับใหเ้หมาะสมทนัสมยั และอ านวยความสะดวกประชาชน 

5.1.8 สัมภาษณ์  ปลัดเทศบาล รก .ผอ.กองการประปาการให้บริการน ้ าประปาในเขต

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบนัเพียงพอกับความตอ้งการของครัวเรือนประชาชน มี

นโยบายหรือแผนงานต่างเก่ียวกบัการปรับปรุงการผลิตและการให้บริการน ้าประปาในเขตเขตเทศ

เทศบาลฯ เช่นน ้ าประปาด่ืมได้ และรับช าระค่าบริการทาง Internet banking เทศบาล เคยส ารวจ

ความตอ้งการของประชาชน ส ารวจผ่านชุมชนและผูใ้ช้น ้ าบางส่วน การจ าหน่ายและบริการ ของ

กองการประปามีข้อร้องเรียนจากประชาชน คือ มีการหยุดจ่ายน ้ าเน่ืองจากท่อธารแตกบ่อยคร้ัง 

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตน ้ าประปาให้ไดม้าตรฐานตามเกณฑฯ์ คือระเบียบราชการท าให้ไม่

คล่องตวัในการพฒันาธุรกิจ และการรับบุคคลเขา้องคก์รไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรบุคลากรใน

หน่วยงานมีทกัษะ และความรู้ในการผลิตน ้ าประปา มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัภารกิจ

เพียงประมาณ 50%ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการให้บริการน ้ าประปาในปัจจุบนัควรแกไ้ขระเบียบ

ให้เพิ่มความคล่องตวัเชิงธุรกิจให้มากขึ้น การปฏิบติัการเชิงพาณิชยใ์นการอ่านมาตรการออกใบ

แจ้งหน้ีและการช าระค่าน ้ าประปาเพียงพอและเหมาะสม กับสภาพ สังคม และเทคโนโลยีใน

ปัจจุบนัไม่ทนัสมยั..อยา่งต ่าควรเทียบเท่า กฟภ 

5.1.9  สรุปสัมภาษณ์ หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป รก.หัวหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี รก.

หัวหน้าฝ่ายผลิต การให้บริการน ้ าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบัน

เพียงพอกบัความตอ้งการของครัวเรือนประชาชน แต่แรงดนัน ้ าจ่ายอาจยงัไม่ดีเท่าท่ีควรเพราะบาง



129 

 

จุดเป็นท่อเก่า มีนโยบายหรือแผนงานต่างเก่ียวกับการปรับปรุงการผลิตและการให้บริการ

น ้ าประปาในเขตเทศบาลฯ เช่น แผนพัฒนาท้องถ่ิน การขอรับรองมาตรฐานการจัดการด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 การน าหลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน(SDG) มาเป็นแนวทางการจดัแผนงาน 

เทศบาล เคยส ารวจความตอ้งการของประชาชน แต่ยงัขาดการมีส่วนร่วมในระยะยาว การจ าหน่าย

และบริการ ของกองการประปามีขอ้ร้องเรียนจากประชาชน คือ น ้ าขุ่น แรงดนัน ้ านอ้ย ปัญหาและ

อุปสรรคในการผลิตน ้ าประปาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ฯ คือขาดแคลนบุคลากรท่มีความรู้

ความสามารถ ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการให้บริการน ้ าประปาในปัจจุบันลา้สมัยควรแก้ไข

ระเบียบใหเ้พิ่มใหเ้ขา้กบั สภาพสังคมเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป การ

ปฏิบติัการเชิงพาณิชยใ์นการอ่านมาตรการออกใบแจง้หน้ีและการช าระค่าน ้ าประปาไม่ทนัสมยั 

ควรปรับปรุง 

5.1.10 สัมภาษณ์ ปลดั อบต.ส าเภาล่ม เคยไดรั้บขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพน ้าประปา 

เช่น ความขุ่น กล่ิน สี และส่ิงปนเป้ือนในน ้าประปา และไดแ้จง้ขอ้ร้องเรียน เก่ียวกบัคุณภาพ

น ้าประปาใหท้างเทศบาลนครฯการทราบทุกคร้ัง อบต.ส าเภาล่ม ไม่เคยส ารวจความพึงพอใจของ

ประชาชน ในดา้นคุณภาพน ้าประปา เพื่อแจง้เทศบาลนครฯใหมี้การปรับปรุงดา้นต่าง คุณภาพ

น ้าประปา ของกองการประปา เทศบาลนครฯ ยงัไม่ดีเท่าท่ีควรยงัไม่คงท่ี 

5.1.11 สรุปผลการวิเคราะห์ศกัยภาพ  เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและ

โอกาสพฒันาในอนาคตของ กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

1 จุดแขง็ (STRENGTH) แหล่งวฒันธรรม 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ใน

แต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวในจงัหวดัหลายลา้นคน   ในเขตเทศบาลก็มีแหล่งวฒันธรรมทาง

ประวติัศาสตร์ท่ีล ้ าค่าและยงัมีนักท่องเท่ียวเข้าชมน้อยสามารถท่ีจะน ามาเป็นจุดขายหรือแห่ง

รายได้ให้กับประชาชนชุมชน และเทศบาลได้ในโอกาสต่อไป  โดยกองการประปา เทศบาลฯ 

สามารถจ าหน่ายน ้ าประประให้กบัสถานประกอบการ เช่น ร้านคา้ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม

ท่ีพกั ท าใหส้ามารถจดัเก็บรายไดค้่าน ้าประปาไดเ้พิ่มมากขึ้น  
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 2 จุดอ่อน (WEAKNESS) บุคลากร 

ขาดแคลนบุคลากร  ท่ีจ าเป็นตอ้งให้บริการสาธารณะต่างๆกบัประชาชนหากเปรียบเทียบ

จ านวนพนกังานเทศบาล จ านวน 128 คน ลูกจา้ง 452 คน รวมทั้งส้ิน580 คน ในปี 2563 กบัจ านวน

ประชากรท่ีรับบริการ 52,940 คน จะมีอัตราส่วน 1/9 คน  ในส่วนของกองการประปา กรอบ

อตัราก าลงัขา้ราชการปัจจุบนั มี 20 อตัรา มีผูค้รองต าแหน่ง 5 อตัรา วา่ง 15 อตัรา 

3 โอกาส (OPPORTUNITIES) นโยบายรัฐบาล 

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเข้มแข็งในการ

ใหบ้ริการสาธารณะ เช่น เงินประมาณเงินอุดหนุน โครงการหรือแผนพฒันาทอ้งถ่ินต่างๆ  

4 อุปสรรคหรือขอ้จ ากดั (THREATS) ปัจจยัทางดา้นระเบียบ กฎหมาย 

ปัจจยัทางดา้นระเบียบ กฎหมาย และการทบัซ้อนดา้นการบริหารจดัการของหน่วยงาน
ต่างๆ เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีผูดู้แลรับผิดชอบทั้งภาครัฐ
และนิติบุคคลซับซ้อนกนั  หลายส่วน เช่น โบราณสถาน  ซ่ึงควรจะบริหารจดัการและพฒันาให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียว เทศบาล  ก็ไม่สามารถด าเนินการได้  เน่ืองจากอยู่ในความควบคุมของกรม
ศิลปกร การจดัภูมิทศัน์ตามแนวถนนและเกาะกลางถนนก็ไม่สามารถท าไดโ้ดยเทศบาล เพราะอยู่
ในควบคุมดูแลของแขวงการทางกระทรวงคมนาคม ท าให้เทศบาลไม่สามารถท า งานได้เต็ม
ศกัยภาพ  และเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างยิ่ง ในการถ่ายโอนภารกิจ ตามแผนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในส่วนของกองการประปาด้านการให้บริการมีปัญหากับกรม
ศิลปากรในการขุดวางท่อประปา และดา้นระเบียบการให้บริการ เทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา 
วา่ดว้ยเร่ือง  การขอใชน้ ้ าประปาและการให้บริการของเทศบาลพ.ศ.  2547 ซ้ึงใชม้าเป็นระยะเวลา 
18 ปี โดยไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม 
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5.2 ข้อเสนอแนะการวิจัย 

จากผลการวิจัย ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อ เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ

น ้ าประปา ของกองการประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดย ควรบูรณาการ 3 ศาสตร์เขา้

ดว้ยกนั ไดแ้ก่ หลกัวิชาทางนิติศาสตร์(การออกเทศบญัญติั) หลกัวิชาทางวิทยาศาสตร์(การควบคุม

คุณภาพน ้ าประปา) และหลกัวิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารงานภาครัฐ) เพื่อก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการน าไปปฏิบติัใช้ของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
ดงัน้ี 

1. กองการประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา ควรมีรูปแบบการแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ี

หลากหลาย ให้แก่ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาได้ทราบถึงการด าเนินงานต่าง ๆ กรณีเช่น 

การหยุดจ่ายน ้ าประปาในพื้นท่ี ท่ีมีการซ่อมแซมท่อประปา, สถานการณ์หรือผลการ

ตรวจวดัคุณภาพน ้ า, การจดัเก็บค่าน ้ าหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยควรมีแผนงานหรือ

โครงการการด าเนินงานให้มีการใชแ้อปพลิเคชัน่ ระบบประปาออนไลน์ เพื่อเพิม่ช่อง

ทางการรับรู้ข่าวสารให้สะดวกและรวดเร็วยิงขึ้ นกว่าในปัจจุบัน  และควรท า

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการประปาชน เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาการ

ใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

2. กองการประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ควรมีการควบคุมคุณภาพน ้ าประปา

อย่างต่อเน่ือง ควรมีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าดิบและคุณภาพน ้ าประปาเป็นประจ าทุก

วัน  โดยวิ ธีการท า Jar Test เพื่ อได้ทราบถึงค่ าคุณภาพน ้ าและ เพื่ อทราบการ

เปรียบเทียบผลของการใช้สารเคมี การสร้างตะกอน ค่า pH ท่ีเหมาะสม การควบคุม

ความเป็นด่าง การทดสอบอ่ืนๆ เช่น ค่าคลอรีนอิสระ ค่าความขุ่น ฯลฯ และควรแจง้

ใหป้ระชาชนรับทราบ 

3. กองการประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศพาณิชย์ สามารถจัดท า

งบประมาณไดเ้อง(เทศบญัญติั) ควรมีการประเมินความเส่ือมของวสัดุ ครุภณัฑ ์ต่างๆ

ทั้งหมดเพื่อก าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมวสัดุ 

ครุภณัฑ์ ต่างๆ ให้พร้อมใชง้านและพร้อมให้บริการประชาชน ส่วนในระยะยาวควร

มีการจัดท า โครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เช่น ระบบช าระเงินค่าน ้ าประปา
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ออนไลน์เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงการให้บริการโดยสะดวก( เร่งด่วน) ปรับปรุงระบบ

ผลิต เปล่ียนท่อเมนจ่ายน ้ าประปาท่ีเส่ือมสภาพ จดัซ้ือครุภณัฑใ์หม่ทดแทนของเดิมท่ี

เส่ือมสภาพ โดยด าเนินตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2559 และ

(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561 และควรท าประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า

โครงการ 

4. ดา้นการขาดแคลนบุคลากรของกองการประปา ปัจจุบนักรอบอตัราก าลงัขา้ราชการ มี 

20 อัตรา มีผูค้รองต าแหน่ง 5 อัตรา ว่าง 15 อัตรา ควรมีการประชาสัมพนัธ์ข้อรับ

โอนยา้ย ข้าราชการส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการประเภทอ่ืน มาด ารงต าแหน่งตาม

อั ต ร าก า ลั ง ท่ี ว่ า ง  ห รื อ  ร้ อ ง ข อ ให้ ก รม ส่ ง เส ริ ม ก ารป ก ค รอ งท้ อ ง ถ่ิ น 

กระทรวงมหาดไทย จดัการสอบเข่งขนัข้าราชการส่วนท้องถ่ินและ ด้านบุคลากร

ภายในหน่วยงานขาดความรู้หรือทักษะเก่ียวกับงานประปา ควรจดัท าแผนพฒันา

บุคลากรโดยจดัฝึกอบรมใหก้บัพนกังาน กองการประปา อา้งถึงตามพระราชกฤษฎีกา

วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑  และ

ในช่วงท่ีขาดแคลนบุคลากรน้ี ควรมีท่ีปรึกษนักวิชาการหรือหน่วยงานท่ีมีความรู้

เก่ียวกบัการบริหารกิจการประปา เช่น การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค

เพื่อช่วยขบัเคล่ือนงานและพฒันาองคก์ร 

5. ควรปรับปรุงระเบี ยบการใช้น ้ าประปาอย่างเร่งด่วน ระเบียบ เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเร่ือง  การขอใช้น ้ าประปาและการให้บริการของเทศบาล
พ.ศ. 2547 ซ้ึงใช้มาเป็นระยะเวลา 18 ปี โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ควรด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงหรือยกร่างใหม่ทั้ งฉบับ เพื่อให้สอดรับกับ สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูว้ิจยัได ้เสนอร่างเทศบญัญติัเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหารจัดการกิจการประปา เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2565 โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ (๒) มาตรา 
๕๖ (๑) มาตรา ๖๐ (๑) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี ๑๔)  พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒  
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ภาคผนวก ก  

แบบสอบถาม – แบบสัมภาษณ์ 

 
เลขที่แบบสอบถาม........ 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การพฒันาใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

แบบสอบถามนี ้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

หลกัสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ข้อมูลจะถูกน าไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษาเท่านั้น                           

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่อง □  ค าตอบท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด 

     1. เพศ    ชาย   หญิง 

      
      2.อายุ   นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี  41 – 50 ปี  

 21 – 30 ปี     51 – 60 ปี  
                             31 – 40 ปี                   มากกวา่ 60 ปี 

     3.ระดับการศึกษา 

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  

 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  

          สูงกวา่ปริญญาตรี   

 

     4. อาชีพ   นกัเรียน / นกัศึกษา  

 พนกังานรัฐวิสาหกิจ / รับราชการ  

 พนกังานบริษทัเอกชน  

 ธุรกิจส่วนตวั   

 แม่บา้น   
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 รับจา้งทัว่ไป 

              อ่ืน ๆ โปรดระบุ..... 
 

 5.จ านวนคนในครัวเรือน 

       □  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2 คน □  2 – 5 คน 

  □   5 คน ขึ้นไป 

6. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน    
  5,000-10,000 บาท   10,001-20,000 บาท             

         20,001-30,000 บาท   มากกวา่ 30,000 บาท 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ข่าวสารการให้บริการน ้าประปาของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องระดบัความส าคญั ท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 5 หมายถึง  มากท่ีสุด  
 4 หมายถึง  มาก  
 3 หมายถึง  ปานกลาง  
 2 หมายถึง นอ้ย  
 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการน ้าประปาของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับความส าคัญ 
5 4 3 2 1 

ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
1. การสนใจขอ้มูลข่าวสารของกองการประปา      
2. การตั้งใจรับขอ้มูลข่าวสารของกองการประปา      
3. การเขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารของกองการประปา      
ด้านความพงึพอใจเกีย่วกบัข้อมูลข่าวสาร 

4. การมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ท าใหท้ราบทิศทางการท างาน      
5. ความทัว่ถึงในการรับรู้ขอ้มูลของกองการประปา      
6. รูปแบบในการประชาสัมพนัธ์ของกองการประปา      
7. การมีจุดใหบ้ริการ call center ของกองการประปา      
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8. ความรวดเร็วของข่าวสารของกองการประปา      
9. การรับทราบความเคล่ือนไหวการท างานของกองการประปา       
10. ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย      
 
ส่วนท่ี 3 คุณภาพน ้าประปา 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √  ในช่อง □  ค าตอบท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด 
 5 หมายถึง  มากท่ีสุด  
 4 หมายถึง  มาก  
 3 หมายถึง  ปานกลาง  
 2 หมายถึง นอ้ย  
 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
 
 

คุณภาพน ้าประปา 
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 
1. ความขุ่นของน ้าประปา      

2. กล่ินของน ้าประปา      

3. แรงดนัของน ้า (ไหลแรง  ไหลอ่อน)      

4. ส่ิงปนเป้ือนในน ้า      

5. อื่น ๆ โปรดระบุ.......      
 

ส่วนท่ี 4 ความพงึพอใจในการให้บริการ       
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องระดบัความส าคญั ท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 5 หมายถึง   ส าคญัมากท่ีสุด  
 4  หมายถึง ส าคญัมาก  
 3  หมายถึง ส าคญัปานกลาง  
 2 หมายถึง ส าคญันอ้ย  
 1 หมายถึง ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

ความพงึพอใจในการให้บริการ ระดบัความส าคญั 
5 4 3 2 1 



139 

 

ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความคล่องตวัไม่ซบัซอ้น      
2. ขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีชดัเจนเหมาะสม      
3. ระยะเวลาการใหบ้ริการมีความเหมาะสม      
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
4. ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ ออ้นน้อม เป็นกนัเอง      
5. มีการแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ี      
6. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเตม็ใจให้บริการ      
7. มีความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ เขา้ใจในงานท่ีท าเป็นอยา่งดี      
8. ใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคตามล าดบั ก่อน - หลงั      
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
9. ความพร้อมของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือท่ีใหบ้ริการ      
10. ความเหมาะสมของสถานท่ีใหบ้ริการ      
11. ป้าย / ขอ้ความบอกจุดบริการ มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย      
12. การบริการผา่นระบบออนไลน์ เช่น ยืน่ค  าร้องขอใชน้ ้าประปา  การจ่าย

ค่าบริการ การตรวจสอบมิเตอร์  ร้องเรียน 

     
ด้านคุณภาพการให้บริการ/ค่าบริการ 
13. ไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ      
14. ไดรั้บบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ทนัตามก าหนด      
15. คุณภาพของงานท่ีไดรั้บบริการ      
16. ความเหมาะสมของอตัราค่าน ้าประปา      
17. ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ      
ด้านการซ่อมแซมท่อประปา 
18. ไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ      
19. ไดรั้บบริการซ่อมท่อท่ีรวดเร็ว       
20. คุณภาพของงานซ่อมท่อท่ีไดรั้บบริการ      
21. การแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงท่อ      
ด้านการปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ในการอ่านมาตรการออกใบแจ้งหนี้และการช าระค่าน ้าประปา 
22. การอ่านมาตรวดัน ้าท่ีเท่ียงตรง      
23. การออกใบแจง้หน้ีค่าน ้าประปาใหผู้ใ้ชน้ ้ า      
24. การช าระค่าน ้าประปา      
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ส่วนท่ี 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

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

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

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

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

.......................ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ี 
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เลขที่แบบสอบถาม........ 

แบบสอบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การพฒันาการใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

แบบสอบถามนี ้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

หลกัสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ข้อมูลจะถูกน าไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษาเท่าน้ัน                           

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่อง □  ค าตอบท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด      

      1. อายุ   นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี  41 – 50 ปี  
 21 – 30 ปี     51 – 60 ปี  

                             31 – 40 ปี                  มากกวา่ 60 ปี 

     2. ระดับการศึกษา 

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  

 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  

          สูงกวา่ปริญญาตรี   

    3. ต าแหน่ง ......................................................................... 
 

คุณภาพน ้าประปา 
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 
1. ท่านคิดวา่การใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา ใน

ปัจจุบนัเพียงพอกบัความตอ้งการของครัวเรือนประชาชนหรือไม่อยา่งไร 

     

2. ท่านมีนโยบายหรือแผนงานตา่ง ๆ เก่ียวกบัการปรับปรุงการผลิตและการ
ใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเขตเทศเทศบาลหรือไม่ อยา่งไร 

     

3. เทศบาล เคยส ารวจความตอ้งการของประชาชน ในดา้นต่าง ๆ เพื่อประกอบการ
ก าหนดแผนงานดา้นต่าง ๆหรือไม่อยา่งไร 

     

4. ท่านคิดวา่สถานการณ์การผลิต การจ าหน่ายและบริการ ของกองการประปา      
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เป็นอยา่งไร มีขอ้ร้องเรียนจากประชาชนหรือไม่อยา่งไร 
5. ท่านคิดวา่ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตน ้าประปาใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑฯ์ 

มีอุปสรรคอะไรบา้ง 

     

6. ท่านคิดวา่บุคลากรในหน่วยงานมีทกัษะ และความรู้ในการผลิตน ้าประปา และ
การใหบ้ริการประชาชนหรือไม่ อยา่งไร 

     

7. ท่านคิดวา่ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการใหบ้ริการน ้าประปาในปัจจุบนัควรมี
การปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่ อยา่งไร 

     

ส่วนท่ี 2 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

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

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

.......................  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบ

แบบสอบถามน้ี 
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เลขที่แบบสอบถาม........ 

แบบสอบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การพฒันาการใหบ้ริการน ้าประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

แบบสอบถามนี ้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

หลกัสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ข้อมูลจะถูกน าไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษาเท่านั้น                           

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่อง □  ค าตอบท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด      

      1. อายุ   นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี  41 – 50 ปี  
 21 – 30 ปี     51 – 60 ปี  

                             31 – 40 ปี                  มากกวา่ 60 ปี 

     2. ระดับการศึกษา 

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  

 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  

          สูงกวา่ปริญญาตรี   

    3. ต าแหน่ง ......................................................................... 
 

คุณภาพน ้าประปา 
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 
1. ท่านเคยไดรั้บขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพน ้าประปา เช่น ความขุ่น กล่ิน สี และ

ส่ิงปนเป้ือนในน ้าประปา ของครัวเรือนประชาชนในเขต อบต.ของท่านหรือไม่
อยา่งไร 

     

2. ท่านเคยแจง้ขอ้ร้องเรียน เก่ียวกบัคุณภาพน ้าประปาใหท้างเทศบาลนครฯการ
ทราบหรือไม่ อยา่งไร 

     

3. อบต.ท่าน เคยส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ในดา้นคุณภาพน ้าประปา 
เพื่อแจง้เทศบาลนครฯใหมี้การปรับปรุงดา้นต่าง ๆหรือไม่อยา่งไร 

     



144 

 

4. ท่านคิดวา่คุณภาพน ้าประปา ของกองการประปา เทศบาลนครฯ เป็นอยา่งไร มี
คุณภาพเหมาะสมดีแลว้หรือไม่อยา่งไร 

     

ส่วนท่ี 2 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

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

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

.......................  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบ

แบบสอบถามน้ี 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

วา่ดว้ยเร่ือง  การขอใชน้ ้าประปา  และการใหบ้ริการของเทศบาล 
พ.ศ.  2547 

-------------------------------------------------- 
  เพื่ออนุมัติตามภารกิจ  และหน้าท่ี ท่ี มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายก าหนดให ้ 
เทศบาลตอ้งท าในเทศบาลโดยนบัแห่งพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ.  2496  แกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี  
4  พ.ศ.  2543  มาตรา  44  ท าให้ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการขอใช้น ้ าประปาของการประปาเทศบาลเมือง
นครศรีอยุธยา  พ.ศ.  2527”  และ  “ระเบียบเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา  วา่ดว้ยการเก็บเงินในการ
ใชน้ ้ าประปา ของเทศบาล  พ.ศ.  2527 “   ซ่ึงไดป้ระกาศใชม้าเป็นเวลาประมาณ  20  ปี  เกิดความ
ลา้สมยัประกอบกบั  ปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  สภาพทางภูมิศาสตร์  
และการเจริญเติบโตของเมืองสูงมาก  ท าใหร้ะเบียบขอ้บงัคบัของการประปาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้
การบริการน ้ าประปาแก่ประชาชนไม่เอ้ือต่อการปฏิบติังานในการให้บริการอนัเป็นเหตุให้การ
บริหารและบริการประชาชนไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการและเกิดความสะดวกรวดเร็วตาม
นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของท้องถ่ินท่ีมุ่งหวงัให้หน่วยงานของรัฐต้องให้บริการแก่
ประชาชนท่ีดี         มีมาตรฐาน  และสร้างความประทบัใจ  ประกอบกบัปัจจุบันค่าใชจ่้ายส าหรับ
ตน้ทุนการผลิตปรับตวัสูงขึ้นมาโดยตลอด  แต่การประปา  ยงัไม่เคยปรับอตัราค่าบริการ  และค่า
ใชน้ ้าเลยตลอดระยะเวลา  20  ปีเศษ  ท าให ้  ขาดสภาพคล่องส าหรับการลงทุนในการพฒันาระบบ
ผลิตและจ าหน่าย  ใหท้นัสมยั  จึงเป็นตอ้งขอปรับปรุงระเบียบขอ้บงัคบัใหม่  ดงัน้ี 
  ขอ้ 1  ระเบียบน้ีให้  เรียกว่า “ระเบียบเทศบาลนครนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเร่ือง               
การใชน้ ้าประปาและการใหบ้ริการของการประปาเทศบาลนครนครศรีอยธุยา  พ.ศ.  2547” 
  ขอ้ 2  ระเบียบน้ี  ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  เมษาบน  พ.ศ. 2547  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ใหย้กเลิก 
   3.1  “ข้อบังคับ  ว่าด้วยการรับใช้น ้ าประปาของเทศบาลเมืองนครศรี
อยธุยา            พ.ศ. 2527” 
   3.2  บรรดาขอ้บงัคบั  หรือหนงัสือสั่งการอ่ืนใดท่ีชดั  หรือแยง้ระเบียบน้ี 
หรือท่ีมีก าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
  ขอ้ 4  ใหน้ายกเทศมนตรีนครนครศรีอยธุยา  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
  ในกรณีมีเหตุจ าเป็น  เทศบาลนครนครศรีอยธุยา  อาจยกเวน้การปฏิบติัตามความ
ในระเบียบน้ี  โดยใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของนายกเทศมนตรีนครนครศรีอยธุยา  เป็นกรณี ๆ  ก็ได ้
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  ขอ้ 5  ในระเบียบน้ี 
  “การประปา”  หมายความวา่  กองการประปาเทศบาลนครนครศรีอยธุยา 
  “ผูใ้ชน้ ้ า”  หมายความว่า  ผูท่ี้มีรายช่ือในระเบียบเป็นผูใ้ชน้ ้ าท่ีไดรั้บอนุญาตโดย
ถูกตอ้งจาก      กองการประปาเทศบาลนครนครศรีอยธุยา 
 

-2- 
หมวด 1 

การขอใช้น ้าประปา 
  ขอ้ 6  ผูป้ระสงค์จะขอใช้น ้ าประปา  จะตอ้งยื่นค าร้องตามแบบของการประปา 
โดยมีหลกัฐานดงัต่อไปน้ีมาแสดง 
   6.1  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
   6.2  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบบัเจา้บา้นท่ีพอใช้น ้ าประปาซ่ึงผูข้ออนุญาต
เป็นเจา้บา้น  หรือมีสัญญาซ้ือขายบา้น/อาคาร  หรือหลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิอาคาร  หรือหนงัสือ
ยนิยอมจากเจา้ของบา้น  หรือเจา้ของอาคาร 
  กรณีท่ีผูข้อใช้น ้ าไม่มีช่ือในทะเบียนบา้นท่ีขอใชน้ ้ า  ตอ้งแนบทะเบียนบา้นท่ีอยู่
ปัจจุบนัมาดว้ย 
   6.3  ถา้ผูข้อใช้น ้ าเป็นนิติบุคคล  จะต้องมีหลกัฐานการจดทะเบียนนิติ
บุคคลท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายมาแสดง 
   6.4  หน่วยงานราชการองคก์รของรัฐและหรือนิติบุคคลองค์กรอิสระซ่ึง
มีความประสงค ์ขอใช้น ้ าตอ้งให้หัวหนา้หน่วยงานหรือผูรั้บมอบอ านาจลงนามในแบบค าขอและ
สัญญาการใชน้ ้า     พร้อมแสดงหลกัฐานการมอบอ านาจมาเป็นหลกัฐานดว้ย 
  ขอ้ 7  เม่ือผูข้อใช้น ้ ายื่นแบบค าขอพร้อมแยกสารหลกัฐานประกอบครบถว้นถูก
ตอ้งการประปา จะเรียกเก็บค่าส ารวจ  ท าผงัและประมาณการ  แจง้ใหผู้ข้อใชน้ ้าทราบ 
  ขอ้ 8  เม่ือเจา้หน้าท่ีรับค าร้อง  และรับช าระค่าส ารวจแลว้ จะท าการออกส ารวจ  
ท าผงัพร้อมประมาณการรายการค่าใช้จ่าย  และแจง้ให้ผูข้อใช้น ้ าทราบภายในเวลาไม่เกิน  5  วนั
ท าการ  ผูข้อใช้น ้ าจะตอ้งน าเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาจ านวนท่ีรับแจง้มาช าระภายใน  7  
วนัหลงัจากวนัท่ีรับแจง้ 

หมวด 2 
อตัราค่าธรรมเนียม 
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  ขอ้ 9  อตัราค่าธรรมเนียมการขอใชน้ ้าประปา  และค่าประกนัการใชน้ ้า 
   9.1  ขนาดมาตร  1/2  น้ิว  ค่าส ารวจ  200  บาท  ค่าประกัน 450  บาท  
ค่าแรงงานมาตรวดัน ้ าและอุปกรณ์  (ความยามท่อไม่เกิน  10   เมตร)  2,000  บาท  รวม  2,450  
บาท 
   9.2  ขนาดมาตร  3/4  น้ิว  ค่าส ารวจ  200  บาท  ค่าประกัน  600  บาท  
ค่าแรงงานมาตรวดัน ้าและอุปกรณ์  (ความยาวท่อไม่เกิน  10  เมตร)  3,500  บาท  รวม  4,100  บาท 
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   9.3  ขนาดมาตร  1  น้ิว  ค่าส ารวจ  300  บาท  ค่าประกัน  1,500  บาท  
ค่าแรงงาน/อุปกรณ์และมาตรวดัน ้า  คิดค่าใชจ่้ายตามประมาณการ 
   9.4  ขนาดมาตร  2  น้ิว  ค่าส ารวจ  500  บาท  ค่าประกัน  4,000  บาท  
ค่าแรงงานอุปกรณ์และมาตรวดัน ้า  คิดค่าใชจ่้ายตามประมาณการ 
   9.5  ขนาดมาตร  3  น้ิว  ค่าส ารวจ  1,000  บาท  ค่าประกนั  10,000  บาท  
ค่าแรงงานและอุปกรณ์และมาตรวดัน ้า  คิดค่าใชจ่้ายตามประมาณการ 
   9.6  ขนาดมาตร  4  น้ิว  ค่าส ารวจ  1,500  บาท  ค่าประกนั  15,000  บาท  
ค่าแรงงานและอุปกรณ์และมาตรวดัน ้า  คิดค่าใชจ่้ายตามประมาณการ 
   9.7  อาคารท่ีขอใช้น ้ าถ้ามีลักษณะเป็นหมู่บ้านจัดสรร  ท่ีดินจัดสรร  
อาคารชุด      ซ่ึงไม่มีท่อเมนส่งน ้ าของการประปา  ผูข้อใชน้ ้าจะตอ้งยื่นแบบค าขอขยายเขตบริการ
น ้ าประปา เข้าภายในบริเวณโครงการไปพร้อมกันด้วย  ในกรณีน้ีผู ้ขอใช้น ้ าจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการขยายเขตค่าใชจ่้ายการขยายเขต  คิดตามประมาณการ  ดงัน้ี 
   (1)  ท่อ  PVC  ขนาดไม่เกิน  4  น้ิว  20  บาท/เมตร 
   (2)  ท่อเหลก็  ขนาดไม่เกิน  4  น้ิว  60  บาท/เมตร 

หมวด 3 
การติดตั้งมาตรวัดน ้า 
  ขอ้  10  เจ้าหน้าท่ีของการประปาจะเป็นผูติ้ดตั้ งมาตรวดัน ้ าอุปกรณ์ประกอบ
มาตรวดัน ้ า    ฝังวางท่อและอุปกรณ์ต่างๆ  ในการใชส่้งน ้าประปา  ตั้งแต่ท่อเมนส่งน ้ า  ถึงมาตรวดั
น ้า 
  ข้อ 11  การประปาจะติดเคร่ืองกั้ นน ้ า  และมาตรวัดน ้ าไว้ด้านหน้าอาคาร  
ภายนอกอาคารหรือในท่ีท่ีเหมาะสมต่อการอ่านหน่วยน ้ า  และการบ ารุงรักษา  โดยผูข้อใช้น ้ า
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จะตอ้งรับผิดชอบดูแลรักษามิให้เกิดการช ารุดสูญหายต่อมาตรวดัน ้ า  และอุปกรณ์ประกอบมาตร
วดัน ้า 
  ขอ้ 12  ในกรณีท่ีการประปาเห็นสมควรต้องยา้ยเคร่ืองกั้นน ้ า  มาตรวดัน ้ าใน
ภายหลงั      ดว้ยสาเหตุเน่ืองจากผูใ้ชน้ ้ าท าการต่อเติม  ปิดทบั  หรือท าการอ่ืนใดอนัเป็นเหตุท าให้
ไม่สามารถอ่านหน่วยน ้ ารายเดือนไดส้ะดวก  ผูใ้ช้น ้ าตอ้งออกค่าใช้จ่ายในการยา้ยมาตรวดัน ้ านั้น
ออกมาอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม      โดยท่ีการประปาเห็นควร 
  ขอ้  13  การประปาสงวนสิทธิการให้บริการน ้ าประปาเฉพาะบา้น/อาคารท่ีไดรั้บ
อนุญาต     ให้ใช้น ้ าเท่านั้ น  ผูรั้บอนุญาตต้องดูแล  ห้ามมิให้ต่อท่อ  จ าหน่าย  จ่าย  แจกให้แก่
อาคาร  หรือบุคคลอ่ืนใดก่อนไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากการประปา 
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  ข้อ 14  กรณีท่ีท่อ  หรืออุปกรณ์  ซ่ึงต่อเพื่อใช้น ้ าเข้าบ้านเกิดร่ัวไหล  ช ารุด
เสียหาย  หรือท่อซ่ึงอยู่นอกเขตบา้นของผูใ้ช้น ้ า  หรืออยู่นอกมาตรวดัน ้ าก็ตาม  ช ารุดเสียหายให้
ถือเป็นหนา้ท่ีของผูใ้ชน้ ้ าจะตอ้งรีบแจง้ให้การประปาทราบโดยมีชกัชา้ เพื่อจะไดซ่้อมแซมให้เป็น
ท่ีเรียบร้อย  โดยการประปาจะไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ  กบัผูใ้ชน้ ้ าต่างหาก  ผูใ้ชน้ ้ าทราบอยู่แต่เพิกเฉย  
และการประปาตรวจพบ  อาจจะประเมิน   ค่าสูญเสียของน ้ าท่ีร่ัวไหลสูญเสียไปจะเรียกเก็บจาก
ผูใ้ชน้ ้ าก็ได ้

หมวด 4 
การคิดค่าน ้าประปาและการเกบ็เงิน 
  ขอ้ 15  เทศบาลก าหนดอตัราค่าน ้ าประปา  และค่าบริการรายเดือน  ค่าปรับปรุง
ตน้ทุน   การผลิตตามอตัราท่ีได้ก าหนดไวแ้ละจะได้ประกาศให้ประชาชนได้ทราบ  หากมีการ
เปล่ียนแปลงของอาคารวตัถุดิบทีใช ้ หรือค่ากระแสไฟฟ้าท่ีท าให้  การประปา  มีตน้ทุนการผลิต
สูงขึ้น  หรือมีการลงทุนในการเพิ่มขยายกิจการในอนาคตการประปาอาจพิจารณาปรับปรุงตน้ทุน
การผลิตเพิ่มขึ้นได ้
  ขอ้ 16  จ านวนเงินค่าน ้ า  จะคิดเป็นลูกบาศก์เมตร  ตามจ านวนท่ีปรากฏในมาตร
วดัน ้า               ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของการประปาไดไ้ปตรวจประจ าเดือน 
การก าหนดอตัราค่าน ้าของการประปา 
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  ค่าน ้ าประปาตั้งแต่หน่วยท่ี 1 – 10 คิดหน่วยละ  3.50 บาท 11 - 20 คิดหน่วยละ     
5.00  บาท 21 – 30  คิดหน่วยละ  5.50  บาท  31 – 50  คิดหน่วยละ  6  บาท  51 – 80  คิดหน่วยละ  
6.50  บาท  81 – 100 คิดหน่วยละ 7.00 บาท 101 – 30  คิดหน่วยละ  7.50  บาท 301 ขึ้นไป       คิด
หน่วยละ 8.00  บาท  กรณีท่ีผูข้อใชน้ ้ าท่ีไม่ใช่ผูใ้ชน้ ้ าตามทะเบียนผูใ้ชน้ ้ าคิดลูกบาศก์เมตรละ  20  
บาท 
  หน่ึงหน่วย  เท่ากบั  หน่ึงลูกบาศก์เมตร  การใช้น ้ าไม่ถึง  10 หน่วย คิดอตัราขั้น
ต ่า  35  บาท 
  อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร ร า ย เ ดื อ น   คิ ด ต า ม ข น า ด ม า ต ร วั ด น ้ า ท่ี ใ ช ้                                         
มาตรวดัน ้า  ขนาด  12 – 34  น้ิว  อตัราเดือนละ  30 บาท  มาตรวดัน ้ าขนาด 1 – 2 น้ิว อตัราเดือนละ     
50  บาทมาตรวดัน ้ าขนาด  3  น้ิว  อตัราเดือนละ  100  บาท  มาตรวดัน ้ าขนาด  4  น้ิว  อตัราเดือน
ละ  200  บาท 
  อตัราค่าปรับปรุงตน้ทุนการผลิต  ก าหนดเป็นอตัราตายตวัท่ี  ลูกบาศก์เมตรละ  
0.60  บาท 
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หมวด 5 

การช าระเงินค่าน ้าประปา  และเงินอ่ืนๆ 
  ขอ้ 17  ผูข้อใช้น ้ าตอ้งช าระเงินทุกประเภทในทนัทีท่ีพนักงานเก็บเงินน าบิลค่า
น ้ าประปา ขอรับช าระมิฉะนั้นจะตอ้ง  น าเงินไปช าระเอง  ณ  ท่ีท าการประปาภายใน  7  วนั  นับ
แต่วนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี  หากไม่ช าระภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  การประปาทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะ
ถอดมาตรวดัน ้าและงดการจ่ายน ้า      ไดท้นัที 

หากผูข้อใช้น ้ าประปาประสงค์จะขอใช้น ้ าประปาต่อไป  จะตอ้งช าระเงินท่ีคา้ง
ช าระเดิม 

ทั้งหมดและค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวดัน ้ าเพื่อใช้น ้ าต่อไป  ตามอตัราท่ีการประปาก าหนด  
ดงัน้ี 

(1) ขนาดมาตรวดัน ้า  1/2  -  1 น้ิว  คิดค่าติดตั้ง  300  บาท 
(2) ขนาดมาตรวดัน ้า  1 1/2 - 2 น้ิว  คิดค่าติดตั้ง  500  บาท 
(3) ขนาดมาตรวดัน ้า  3 – 6 น้ิว  คิดค่าติดตั้ง  1,000  บาท 
กรณีถูกถอดมาตรวดัน ้ างดจ่ายน ้ า  เน่ืองจากคา้งช าระค่าน ้ าเกินก าหนดแลว้ยงั
ละเลยไม่มา 
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ติดต่อช าระหน้ีคา้งให้เสร็จส้ินภายใน  6  เดือน  นับแต่วนัคา้งช าระให้ถือว่าสิทธิการใช้น ้ าและ
สิทธิการได้รับการบริการหมดสภาการเป็นผูท่ี้ได้รับอนุญาตให้ใช้น ้ า  โดยผูใ้ช้น ้ าดังกล่าวจะ
เรียกร้องสิทธิการใชน้ ้ าใดๆ มิไดแ้ละ การประปาจะถอนเงินประกนัการใช้น ้ าเพื่อช าระเป็นค่าน ้ า
ตามจ านวนท่ีคา้งช าระหากเงินประกนัไม่เพียงพอ  ผูใ้ชน้ ้ ายงัตอ้งรับสภาพการเป็นลูกหน้ีคา้งช าระ
ซ่ึงตอ้งช าระเพิ่มใหค้รบตามจ านวนหน้ีคา้ง   ซ่ึงเทศบาลยงัคงตอ้งติดตามใหช้ าระตามกฎหมาย 
  หากผูใ้ช้น ้ าเดิมประสงค์จะใช้น ้ าใหม่ตอ้งช าระหน้ีคา้งพร้อมค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  
ให้เสร็จส้ิน   ไปก่อนยื่นเร่ืองขอใชน้ ้ าใหม่  และช าระค่าธรรมเนียมการติดตั้ง  เช่นผูใ้ชน้ ้ ารายใหม่
ทุกกรณี 
  ขอ้ 18  ถา้ผูข้อใชน้ ้ าประสงคจ์ะโอนสิทธิการใชน้ ้าจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็น
ลายอกัษรและเสียค่าธรรมเนียมการโอนให้แก่การประปาคร้ังละ   200  บาท  (สองร้อยบาทถว้น)  
และแสดงหลกัฐานประกอบ  เช่น  หลกัฐานการซ้ือ – ขาย  การโอนสถานท่ี  บา้น/อาคาร  ซ่ึงมี
มาตรวดัน ้าของการประปา     ติดตั้งอยู ่

หมวด 6 
มาตรวัดน ้าช ารุด 
  ขอ้ 19  ในกรณีท่ีมีการใช้น ้ าแต่มาตรวดัน ้ าช ารุด  หรือมีสาเหตุอ่ืนใดท าให้ไม่
ทราบปริมาณน ้ าท่ีใชจ้ากมาตรวดัน ้ าได ้ การประปาจะคิดค านวณน ้ าท่ีใชน้ั้นจากหน่วยการใช้น ้ า
ในเดือนก่อนท่ีมาตรวดัน ้ าช ารุด  3  เดือนรวมกนัหารดว้ย  3  ถือเป็นอตัราเฉล่ีย  เพื่อเก็บค่าใช้น ้ า
ในเดือนถดัมา 
  ขอ้ 20  กรณีมาตรวดัน ้ าช ารุดเน่ืองจากการใชง้านตามสภาพปกติ  การประปาจะ
ด าเนินการเปลี่ยนมาตรวดัน ้าใหใ้หม่โดยไม่คิดมูลค่า 
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  ขอ้ 21  เม่ือผูข้อใช้น ้ าจะเลิกใช้น ้ าหรือยา้ยท่ีอยู่จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อักษร
ล่วงหนา้    ต่อการประปา  ไม่นอ้ยกวา่  3  วนั 
  ขอ้ 22  ถา้ผูข้อใช้น ้ ายา้ยไปโดยไม่ไดแ้จง้เลิกใชน้ ้ า  ผูเ้ช่าอยู่ใหม่จะตอ้งรับภาระ
การรับช่วงการใช้น ้ าและตอ้งรับภาระหน้ีท่ีผูใ้ช้น ้ าเดิมคา้งอยู่  ซ่ึงการประปาจะเรียกเงินประกัน
การใชน้ ้าและค่าธรรมเนียม  ต่าง ๆ อีกส่วนหน่ึงดว้ย 
  ขอ้ 23  ถา้ผูข้อใชน้ ้ าสงสัยว่า  มาตรวดัน ้าคลาดเคล่ือนจะขอให้การประปาท าการ
ตรวจสอบให้ก็ไดโ้ดยยืน่ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ถา้ปรากฏวา่คลาดเคล่ือนจริงการประปา
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คิดค านวณน ้ าท่ีใชใ้ห้ตามเกณฑท่ี์ทดสอบไดว้า่คลาดเคล่ือน  ถา้ปรากฏว่ามาตรวดัน ้ าถูก ตอ้งผูข้อ
ใชน้ ้าตอ้งจ่ายค่าตรวจสอบ     ความเท่ียงตรงของมาตรคร้ังละ  200  บาท 

ข้อ 24  เจ้าหน้าท่ีของการประปามีสิทธิท่ีจะเข้าตรวจสอบ ท่อ มาตรวดัน ้ า
ตลอดจนอุปกรณ์ 

การใช้น ้ าภายในเขตสถานท่ีของผูรั้บใช้น ้ าไดทุ้กเวลาระหว่างพระอาทิตยข์ึ้นถึงพระอาทิตยต์ก  
และไดแ้จง้       ผูข้อใช้น ้ าทราบแลว้  และมีสิทธิท่ีจะปฏิบติัการอนัสมควรแก่ทรัพยสิ์นเหล่านั้น  
เพื่อใหเ้กิดผลดีแก่การประปา ไดโ้ดยผูข้อใชน้ ้าจะตอ้งอ านวยความสะดวกใหทุ้กประการ 
  ขอ้ 25  ผูข้อใชน้ ้าประสงคจ์ะใชเ้คร่ืองสูบน ้ าเพื่อเพิ่มแรงดนัน ้ าหรือเพื่อการอ่ืนใด  
จะตอ้งเป็นการใชจ้ากบ่อพกัหรือท่ีพกัน ้า  หา้มท าการสูบจากเส้นท่อโดยตรง 
  ขอ้ 26  เทศบาลไม่รับรองว่า  การประปาจะมีน ้ าส่งให้ผูข้อใช้น ้ าไดทุ้กเวลาและ
ทรงไว ้ซ่ึงสิทธิท่ีจะงดการส่งน ้ าในเวลาใดเป็นการชัว่คร้ังชัว่คราว  โดยไม่ตอ้งแจง้แก่ผูใ้ชน้ ้ าตาม
ความจ าเป็นได ้
  ขอ้ 27  ถา้ผูข้อใชน้ ้าฝ่าฝืนระเบียบฯ  หรือประกาศอ่ืนใดซ่ึงสืบเน่ืองกบัระเบียบน้ี 
หรือ       ไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าตกัเตือน  โดยชอบของเจา้หนา้ท่ี  การประปาททรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ี
จะงดการส่งน ้า  ใหใ้ชไ้ดท้นัที 

หมวด 7 
การฝากมาตรวัดน ้า 
  ขอ้ 28  ในกรณีผูใ้ชน้ ้ ายื่นค าร้องขอหยุดใชน้ ้ าชัว่คราว  และประสงคจ์ะฝากมาตร
วดัน ้ าไวก้ับกองการประปาจะตอ้งถอดมาตรวดัน ้ า  และอุปกรณ์ประกอบมาตรฯ  ส่งพสัดุการ
ประปา  การแจง้หยดุการใชน้ ้ าชัว่คราวใหท้ าไดค้ร้ังละไม่เกิน  6  เดือน  โดยใหช้ าระค่าธรรมเนียม
ฝากมาตร  ตามท่ีอตัราก าหนด  หากพน้ก าหนดดงักล่าว  แลว้ยงัมิไดแ้จง้ขอใช้น ้ าต่อไปให้ถือว่า
สิทธิการเป็นผูข้อใชน้ ้าและมาตรท่ีแจง้หยดุนั้นหมดสภาพการเป็นผูใ้ชน้ ้ าของการประปา  โดยผูใ้ช้
น ้าดงักล่าวจะเรียกร้องสิทธิการใชน้ ้าๆ  มิได ้
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  ขอ้ 29  ในกรณีเจา้หน้าท่ีการประปาและตรวจพบว่าผู ้ใช้น ้ ากระท าการใดๆ  อนั
ถือไดว้่าเป็นการใชน้ ้ าประปา  โดยมิไดผ้่านมาตรวดัน ้ า  หรือเจตนาท าให้มาตรวดัน ้ าเสียหายเพื่อ
การใชน้ ้าประปา  หรือใชใ้ห้ผูห้น่ึงผูใ้ดท าการใหม้าตรวดัน ้ากลบัทาง  หรือท าให้มาตรไม่เท่ียงตรง  
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ซ่ึงเป็นการท่ีได้กระท าโดยเจตนาทุจริต  ผูใ้ช้น ้ าจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมอนัเน่ืองจากการทุจริต
ดงักล่าว  คร้ังละ  3,000  บาท  และตอ้งชดใช ้     ความสูญเสียของน ้าประปาท่ีใชอี้กโสดหน่ึง  จาก
การค านวณหน่วยน ้ าของการประปา  ทั้งน้ีตอ้งไม่ต ่ากว่า  1,000  บาท  และหรือการประปาจะ
พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายอีกดว้ย 
  ขอ้ 30  ค่าแรงงาน  ท่ีเจ้าหน้าท่ี ออกปฏิบัติงานตามท่ีผูใ้ช้น ้ าร้องขอ  เช่น  ขอ
เช่ือมประสานท่อเมนใหม่ยา้ยแนวท่อเมน  ยา้ยมาตรวดัน ้ าในเวลาราชการปกติในอตัราวนัละ 300 
บาท  ต่อคน วนัหน่ึงปฏิบติังานไม่เกิน  6  ชัว่โมง 
  ขอ้ 31  กรณีผูใ้ชน้ ้ าของการประปามีความประสงคจ์ะขอยา้ยจบัเช่ือมท่อเมนใหม่  
หรือ     ขอขยายท่อส่งน ้า  ท่อบริการ  ท่อเขา้อาคารท่อเขา้โครงการก่อสร้าง  ชุมชน  หมู่บา้น  หรือ
อ่ืนๆ  ท่ีตอ้งเจาะเช่ือมท่อเมนใหม่การประปาจะคิดค่าธรรมเนียมจบัเช่ือมท่อเมนหลกั  ตามขนาด
ท่อเมนท่ีถูกเจาะ 

หมวด 8 
การขอลดค่าน ้าประปา 
  ขอ้ 32  เพื่อเป็นสวสัดิการกับบุคคล  ซ่ึงท าคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ  ตาม
นโยบายของรัฐบาลจึงก าหนดใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บการลดค่าน ้ าประปา  1  ใน  3  
ของจ านวนหน่วยท่ีใช้จริง  ซ่ึงผูข้อรับสิทธิจะตอ้งยื่นค าร้อง  โดยใช้แบบฟอร์มของการประปา
เทศบาลนครนครศรีอยธุยา และตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน  50  บาท  ผูข้อรับสิทธิไดแ้ก่ 
   32.1  ทหารผา่นศึกในราชการสงครามท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชน
เกาหลี 
   32.2  ทหารผา่นศึกในราชการสงครามท่ีประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม 
   32.3  ทหารผา่นศึกในราชการสงครามเอเชียบูรพา  ยโุรป 
   32.4  สวสัดิการ  ท่ีใหก้บับุคคลซ่ึงท าคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ  ตาม
ขอ้  32  เป็นสิทธิพิเศษท่ีไดรั้บการยกเวน้เฉพาะตวั  การจะให้ผู ้อ่ืนไดรั้บสิทธิแทนตามระเบียบน้ี  
ใหแ้สดงความประสงค ์ต่อการประปาโดยตรง 
  ขอ้ 33  หลักฐานซ่ึงผูมี้สิทธิได้รับสวสัดิการตามข้อ  32  จะต้องน าหลักฐาน
ต่อไปน้ีมาแสดงพร้อมดว้ยส าเนา 
   33.1  ส าเนาบตัรประจ าตวั 
   33.2  หนงัสือรับรองขององคก์ารทหารผา่นศึก 
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   33.3  การขอโอนสิทธิการใชน้ ้ าตามสิทธิพิเศษใหก้บับุคคลอ่ืนใหก้ระท า
ได ้ ต่อเม่ือไดแ้จง้ให้การประปาเทศบาลทราบแลว้  เป็นลายลกัษณ์อกัษรและไดรั้บอนุญาตใหโ้อน
ได ้ การขอโอนตามความ ในวรรคน้ีจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงิน  100  บาท 
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  ขอ้ 34  ระเบียบการชดใชค้่าเสียหายกรณีท าท่อประปาแตก 
  กรณีท่ีมีการกระท าใดๆ  ทั้งท่ีเจตนา  หรือไม่เจตนา  นับเป็นเหตุให้เกิดการช ารุด
เสียหาย     แก่ทรัพยสิ์นของการประปา  เช่น  ท่อเมนส่งน ้ า  ท่อธาร  ท่อเมนรอง  ท่อบริการ  อนั
เป็นทรัพยสิ์นสาธารณะ     ในความรับผิดชอบดูแลของการประปาเทศบาลนครนครศ รีอยุธยา  
และเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอนัเน่ืองจากเหตุนั้น  และท าให้เกิดการสูญเสียแก่
การประปา  ผูก้ระท าเหตุจะตอ้งรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดแก่การประปา  การประปาจึงก าหนด
อตัราค่าเสียหายไวเ้ป็นเกณฑใ์นการเลือกเก็บค่าเสียหายในกรณีดงักล่าวดงัน้ี 
 ค่าซ่อมท่อประปา  ค่าวสัดุ  ค่าแรงงาน  ขนาดท่อ  400  มม  16”  ความยาวท่อไม่เกิน  3  
เมตรเป็นเงิน 11,400 บาท ความยาว 300 – 600 เมตร เป็นเงิน 14,000 บาท นอกเวลาคิดเพิ่ม 2,000  
บาท 
 ค่าซ่อมท่อประปา  ค่าวสัดุ  ค่าแรงงาน  ขนาดท่อ  300   มม.  12”  ความยาวท่อไม่เกิน  3  
เมตรเป็นเงิน 11,800 บาท ความยาว 300 – 600 เมตร เป็นเงิน 13,000 บาท นอกเวลาคิดเพิ่ม 2,000  
บาท ค่าซ่อมท่อประปา  ค่าวสัดุ  ค่าแรงงาน  ขนาดท่อ  250   มม.  10”  ความยาวท่อไม่เกิน  3  
เมตรเป็นเงิน 8,640 บาท ความยาว 300 – 600 เมตร เป็นเงิน 10,000 บาท นอกเวลาคิดเพิ่ม 1,400  
บาท 
 ค่าซ่อมท่อประปา  ค่าวสัดุ  ค่าแรงงาน  ขนาดท่อ  200   มม.  8”  ความยาวท่อไม่เกิน  3  
เมตร เป็นเงิน 6,900 บาท ความยาว 300 – 600 เมตร เป็นเงิน 8,000 บาท นอกเวลาคิดเพิ่ม 1,400  
บาท 
 ค่าซ่อมท่อประปา  ค่าวสัดุ  ค่าแรงงาน  ขนาดท่อ  150   มม.  6”  ความยาวท่อไม่เกิน  3  
เมตร เป็นเงิน 4,600 บาท ความยาว 300 – 600 เมตร เป็นเงิน 5,600 บาท นอกเวลาคิดเพิ่ม 1,000  
บาท 

ค่าซ่อมท่อประปา  ค่าวสัดุ  ค่าแรงงาน  ขนาดท่อ  100   มม.  4”  ความยาวท่อไม่เกิน  3  
เมตร เป็นเงิน 3,040 บาท ความยาว 300 – 600 เมตร เป็นเงิน 3,500 บาท นอกเวลาคิดเพิ่ม 1,000  
บาท 
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ค่าติดตั้ง  Clamp  รัดแยกคิดตามขนาดท่อ  ขนาด  2”  เป็นค่าอุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ความ
ยาวท่อไม่เกิน  3  เมตร  (เหมาจ่าย)  เป็นเงิน  1,550  บาท  ขนาด  8”  (2”- 4”)  เป็นค่าอุปกรณ์  
ค่าแรงงาน    ความยาวท่อไม่เกิน  3  เมตร  (เหมาจ่าย)  เป็นเงิน  2,140  บาท  ขนาด  10”  (2”- 4”)  
เป็นค่าอุปกรณ์ ค่าแรงงาน   ความยาวท่อไม่เกิน   3  เมตร   (เหมาจ่าย)   เป็นเงิน   2,850  บาท  
ขนาด  12”  (2”- 4”)   
เป็นค่าอุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ความยาวท่อไม่เกิน  3  เมตร  (เหมาจ่าย)   เป็นเงิน   3,640  บาท  
ขนาด  16”  (2”- 4”)  เป็นค่าอุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ความยาวท่อไม่เกิน  3  เมตร  (เหมาจ่าย)  เป็น
เงิน   4,200  บาท   

-9- 
 ค่าน ้ าสูญเสียคิดตามขนาดท่อ  ขนาด  400  มม.  คิดชั่วโมงละ  2,000  บาท  ขนาด  300  
มม.  คิดชัว่โมงละ  1,500  บาท  ขนาด  250  มม.  คิดชัว่โมงละ  1,200  บาท  ขนาด  200  มม.  คิด
ชัว่โมงละ  1,000  บาท  ขนาด 150  มม.  คิดชัว่โมงละ  1,000  บาท  ขนาด  100  มม.  คิดชัว่โมงละ  
1,000 บาทต ่ากวา่  100  มม.  คิดชัว่โมงละ  1,000  บาท 

ค่าธรรมเนียมปิดจ่ายน ้ าท่อเมน  ขนาดท่อ  400  มม.  คิดชัว่โมงละ  500  บาท  ขนาดท่อ       
300  มม.  คิดชัว่โมงละ  500  บาท  ขนาดท่อ  250  มม.  คิดชัว่โมงละ  300  บาท  ขนาดท่อ  200  
มม.       คิดชั่วโมงละ  300  บาท  ขนาดท่อ  150  มม.  คิดชั่วโมงละ  100  บาท  ขนาดท่อ  100  
มม.            คิดชัว่โมงละ  100  บาท  ขนาดท่อต ่ากวา่  100  มม.  คิดชัว่โมงละ  100  บาท 
 ค่าธรรมเนียมติดตั้งท่อเมนและอุปกรณ์ท่อเมน  ขนาดท่อ  400  มม.  จุดละ  5,500  บาท       
ขนาดท่อ  300  มม.  จุดละ  5,000  บาท  ขนาดท่อ  250  มม.  จุดละ  4.500  บาท                   ขนาด
ท่อ   200  มม. จุดละ  4,000  บาท  ขนาดท่อ  150  มม.  จุดละ  3,500  บาท  ขนาดท่อ       100  มม.  
จุดละ  3,000  บาท  ขนาดท่อต ่ากวา่  100  มม.  จุดละ  2,000  บาท 
 ขอ้ 35  การใดท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการและยงัไม่แลว้เสร็จในวนัท่ีระเบียบน้ีใช้บงัคบั  
ใหด้ าเนินการตามขอ้บงัคบัเดิมจนกวา่จะแลว้เสร็จตามขั้นตอนนั้น 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   23   เดือน   มกราคม   พ.ศ.   2548 
 

  วา่ท่ีร้อยตรี 
                                   (สมทรง  สรรพโกศลกุล) 
                                      นายกเทศมนตรีนครนครศรีอยธุยา 
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ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

เร่ือง 

การบริหารจัดการกจิการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 
2565 

 

กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
โทร.  0-3524-1541 ต่อ 14 

โทรสาร 0-3532-154 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเชิงทะเล 

เร่ือง การบริหารจัดการกจิการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

หลกัการ 

 เพื่อให้มีเทศบญัญติัเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เร่ือง การบริหารจดัการกิจการประปา 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๕ ใช้บงัคบัในการปฏิบติังานด้านการบริหารกิจการ
ประปาของเทศบาล 
 
 
 
 

เหตุผล 

 เน่ืองจากเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา ไดใ้ชบ้งัคบัระเบียบ ว่าดว้ยการขอใช้น ้ าประปา 
และการให้บริการของเทศบาล การประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.๒๕๔๗ โดยระเบียบน้ี
ให้บงัคบัใช้ตั้งแต่ วนัท่ี ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบนัโดยท่ีเป็นการสมควรควรยกเลิก
ระเบียบดงักล่าว เพื่อให้การด าเนินงานกิจการประปาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมกับ สภาวการณ์ ปัจจุบัน  เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จึงจ าเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เร่ือง การบริหาร
จดัการกิจการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น 
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(ร่าง)  
เทศบัญญัติเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

เร่ือง การบริหารจัดการกจิการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
...........................................................................................................................................................

........... 
 โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญติัเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ว่าดว้ยการบริหาร
จดัการกิจการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ (๒) มาตรา ๕๖ (๑) มาตรา ๖๐ (๑) และมาตรา ๗๑ 
แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี ๑๔)  พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบ
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จึงตราเทศบญัญติัน้ีขึ้นไว ้โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และผูว้่าราชการจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ ๑ เทศบญัญติัน้ี เรียกว่า “เทศบญัญติัเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เร่ือง การบริหาร
จดัการกิจการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา พ.ศ.๒๕๖๔”  
 ขอ้ ๒ เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ี ................................................................ 
 ขอ้ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบเทศบาลนครนครศรีอยธุยา ว่าดว้ยเร่ือง การใชน้ ้ าประปาและการ
ให้บริการของการประปาเทศบาลนครนครศรีอยุธยา พ.ศ.๒๕๔๗ และบรรดาเทศบัญญัติ 
ขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีไดต้ราไวแ้ลว้หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัเทศ
บญัญติัน้ี ใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 

หมวด ๑ ขอ้ความทัว่ไป 
  ขอ้ ๔  ในระเบียบน้ี 

 “การประปา” หมายถึง กิจการประปาท่ีเป็นทรัพยสิ์น และการบริหารจดัการ โดย กองการ
ประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา  
 “ผูใ้ชน้ ้ าประปา” หมายถึง  ผูท่ี้มีรายช่ือในทะเบียนเป็นผูใ้ชน้ ้ าประปาท่ีไดรั้บอนุญาตโดย
ถูกตอ้งจาก            กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 “สถานท่ีใชน้ ้าประปา” หมายถึง สถานท่ีท่ีกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา
อนุญาตใหใ้ชน้ ้าประปาตามเทศบญัญติัน้ี 
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 “การติดตั้งประปาใหม่” หมายถึง การติดตั้งประปาส าหรับสถานท่ีหรืออาคารท่ีไม่มีท่ี
ติดตั้งประปามาก่อนหรือท่ีเคยมีการติดตั้งประปาแต่ขอยกเลิกการใชน้ ้าประปาหรือถูกงดจ่าย
น ้าประปาเกินระยะเวลาท่ีกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยาก าหนด  
 “การติดตั้ งประปาถาวร” หมายถึง การติดตั้ งประปาส าหรับสถานท่ีหรืออาคารท่ีมี
หมายเลขทะเบียนบา้นท่ีถูกตอ้ง โดยผูใ้ชน้ ้ าประปาตอ้งเป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครอง 
 “การติดตั้งประปาชัว่คราว” หมายถึง  การติดตั้งประปาส าหรับสถานท่ีหรืออาคารท่ีมี
หมายเลขทะเบียนบา้นชัว่คราว หรือขอใชน้ ้าประปาเพื่อการก่อสร้างหรือขอใชน้ ้าประปาตาม
สภาพการใชน้ ้าประปาอ่ืน ๆ 
         “การติดตั้งประปาซ ้ า” หมายถึง  การขอบรรจบมาตรวดัน ้ าประปาทุกสภาพการใชน้ ้ าประปา
หลังจากผู ้ใช้น ้ าประปาถูกงดจ่ายน ้ าประปาภายในระยะเวลาท่ีกองการประปาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยาก าหนด 
 “การงดจ่ายน ้ าประปา” หมายถึง การท่ีกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา งด
จดัส่งหรือจ าหน่ายน ้ าประปาให้แก่ผูใ้ช้น ้ าประปา จะเป็นดว้ยลายลกัษณ์อกัษรหรือวิธีใดก็ตามท่ี
ผูใ้ชน้ ้ าประปาจะไม่สามารถใชน้ ้าประปาจะไม่สามารถใชน้ ้าประปาไดต่้อไป 
  “มาตรวดัน ้ าประปา”หมายถึง เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีกองการประปา ไดติ้ดตั้งให้กบัผูใ้ช้
น ้าประปาเพื่อวดัปริมาณน ้าประปาท่ีไดใ้ชห้รือส้ินเปลืองไป 
  
“จุดท่ีติดตั้งมาตรวดัน ้าประปา” หมายถึง สถานท่ีท่ีกองการประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา
ก าหนดเป็นท่ีตั้งมาตรวดัน ้าประปาและเคร่ืองกั้นน ้ าประปา เพื่อให้มีการอ่านมาตรวดัน ้ าประปาได้
อยา่งสะดวก 
  “เคร่ืองกั้นน ้ าประปา”หมายถึง ประตูน ้ าท่ีติดตั้งอยู่หน้าหรือหลังมาตรวดัน ้ า ซ่ึงมีไว้
ส าหรับปิดและเปิดน ้าประปา 
 “อุปกรณ์ประปา” หมายถึง ส่ิงของหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการส่งน ้ าประปาหรือ
จ าหน่ายน ้าประปาใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ าประปา 
 “ท่อ” หมายถึง ท่อส าหรับใชใ้นการส่งน ้าประปาหรือจ าหน่ายน ้าประปา 

“ท่อเมนจ่ายน ้ าประปา” หมายถึง ท่อเมนจ่ายน ้ าประปาของกองการประปาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ท่ีวางผ่านทางสาธารณะหรือสถานท่ีใด ๆ เพื่อการส่งน ้ าประปาไปถึงผูใ้ช้
น ้าประปา 

“ท่อและอุปกรณ์ภายใน” หมายถึง ท่อ และอุปกรณ์ท่ีต่อจากหลงัมาตรวดัน ้ าประปา เขา้สู่
ภายในบริเวณสถานท่ีใชน้ ้าประปา หรืออาคารของผูใ้ชน้ ้ าประปา 
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“ท่อและอุปกรณ์ภายนอก” หมายถึง ท่อ และอุปกรณ์ท่ีต่อจากมาตรวดัน ้ าประปาออกไป
บรรจบกบัท่อจ่ายน ้าประปา      
          “ค่าประกนัการใช้น ้ าประปา” หมายถึง เงินประกนัท่ีเรียกเก็บจากผูใ้ช้น ้ าประปาตามขนาด
มาตรวดัน ้ าประปา เพื่อเป็นหลักประกันในการช าระค่าน ้ าประปาแต่ละเดือน หรือประกันการ
ช ารุดเสียหายของมาตรวดัน ้ าประปา หรืออุปกรณ์ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้น ้ าประปาของผูใ้ช้
น ้าประปา ซ่ึงกองการประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะคืนให้เตม็จ านวนแก่ผูใ้ชน้ ้ าประปา
หรือทายาทของผูใ้ช้น ้ าประปา เม่ือเลิกใช้น ้ าประปาแลว้หรือหลังมาตรวดัน ้ าประปาท่ีผูข้อใช้
น ้าประปาตอ้งการด าเนินการเอง 
 “ค่าบริการทัว่ไป” หมายถึง ค่าบริการรายเดือนท่ีเรียกเก็บตามขนาดมาตรวดัน ้ าประปาท่ี
ติดตั้ง     เพื่อน าไปใชใ้นการบ ารุงรักษา ซ่อม หรือ เปล่ียนมาตรวดัน ้ าประปา อุปกรณ์และท่อจ่าย
น ้าประปา 
 “ท่อธาร” หมายถึง ท่อจ าหน่ายน ้ าประปา หรือให้บริการ ท่ีกองการประปาจดัให้บริการ
ประชาชน ส่วนราชการ บริษทั เอกชน หรือประชาชน ท่ีมีความประสงคจ์ะใชน้ ้าประปา ในกรณีมี
ความประสงค์จะขอใช้น ้ าประปา โดยน ้ ารถน ้ ามาขอรับบริการ ท่ีจดบริการกองการประปา 
เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา  
 “ครอบครัว” หมายถึง คู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมายของทหารผ่านศึก บิดามารดาของทั้ง
สองฝ่าย บุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมายของทหารผา่นศึกและผูอุ้ปกระโดยศีลธรรมของทหารผา่นศึก 
 “พนักงาน” หมายถึง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ท่ีกองการประปา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาหรือตวัแทน หรือบุคคลซ่ึงนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา
มอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามเทศบญัญติัน้ี 
ขอ้ ๕ กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จะให้บริการน ้ าประปาแก่ประชาชน เพื่อ
การอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา การให้บริการนอกเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาจะกระท าไดก้็ต่อเม่ือไดท้ าการตามมาตรา ๕๗ ทวิ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  
 ขอ้ ๖ กองการประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จดัให้มีท่อประปาส าหรับดบัเพลิง
ให้เพียงพอต่อความจ าเป็นในการป้องกนัอัคคีภยัและสาธารณภยัในเขตจ าหน่ายน ้ าของกองการ
ประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 

หมวด ๒ การขอใชน้ ้าประปา 
  ขอ้ ๗  ผูใ้ดประสงค์จะขอติดตั้งใช้น ้ าประปาใหม่ จะต้องยื่นค าร้องตามแบบของการ
ประปา            โดยมีหลกัฐาน  ดงัต่อไปน้ีมาแสดง 
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๗.๑   บตัรประจ าตวัประชาชน 
๗.๒   ทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นท่ีขอใช้น ้ าประปา ซ่ึงผูข้ออนุญาตเป็นเจา้บา้น 

หรือมี 
สัญญาซ้ือ-ขาย บา้น/อาคาร หรือหลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิอาคาร  หรือหนงัสือ ยินยอมจากเจา้ของ
บา้น หรือเจา้ของอาคาร หรือส าเนา 

กรณีท่ี ผูข้อใช้น ้ าไม่มีช่ือในทะเบียนบา้นท่ีขอใช้น ้ าประปา ตอ้งแนบทะเบียน
บา้นท่ีอยูปั่จจุบนัมาดว้ย 

  ๗.๓  ถา้ผูข้อใช้น ้ าประปาเป็นนิติบุคคล จะต้องมีหลกัฐานการจดทะเบียนนิติ
บุคคลท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายมาแสดง 
   ๗.๔  หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และหรือนิติบุคคล องค์กรอิสระ ซ่ึงมี
ความประสงค ์   ขอใชน้ ้าประปา ตอ้งใหห้ัวหนา้หน่วยงาน หรือผูรั้บมอบอ านาจลงนามในแบบค า
ขอ และสัญญาการใชน้ ้า พร้อมแสดงหลกัฐานการมอบอ านาจมาเป็นหลกัฐานดว้ย 
   ๗.๕  ทะเบียนบา้นท่ีขอติดตั้งมาตรน ้ าประปา และ/หรือส าเนาทะเบียนบา้นฉบบั
ท่ีมีช่ือ        ผูข้อติดตั้งมาตรน ้าประปาอยูใ่นทะเบียนบา้น 
   ๗.๖ แผนท่ีสถานท่ีท่ีขอใชน้ ้าประปา (ถา้มี) 
   ๗.๗ กรณีผูข้อใชน้ ้ าประปาตอ้งการวางท่อน ้ าประปาตดัผา่ท่ีดินของผูอ่ื้น จะตอ้ง
มีหนงัสือยนิยอมของเจา้ของท่ีดินมาประกอบแบบค าขอใชน้ ้าประปาดว้ย 
   ๗.๘ กรณีผูข้อติดตั้งมาตรน ้าประปามิใช่เจา้บา้น หรือเจา้ของบา้น จะตอ้งมีส าเนา
ทะเบียนบา้นฉบบัท่ีมีช่ือผูข้อใช้น ้ าประปาอยู่ในทะเบียนบา้น และให้เจา้บา้น หรือเจา้ของบา้นท า
หนังสือยินยอม พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตวั และส าเนาทะเบียนบา้นของเจ้าบา้น 
หรือเจา้ของบา้นด้วย ในกรณีผูข้อใช้น ้ าประปา เป็นบิดา มารดา บุตร คู่สมรสของเจา้บ้าน หรือ
เจา้ของบา้น ใหย้กเวน้ไม่ตอ้งท าหนงัสือยนิยอม 

ข้อ ๘  เม่ือผูข้อใช้น ้ าประปายื่นแบบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน
ถูกต้อง กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จะท าการออกส ารวจ ท าผงัพร้อม
ประมาณการรายการค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ งมาตรน ้ าประปา  เสนอนายกเทศมนตรีหรือผู ้ท่ี
นายกเทศมนตรีมอบหมายพิจารณา  

ขอ้ ๙ เม่ือนายกเทศมนตรีหรือผูท่ี้นายกเทศมนตรีมอบหมายพิจารณา อนุมติัแลว้ กองการ
ประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จะแจง้ให้ผูข้อใช้น ้ าประปาทราบ ภายในเวลาไม่เกิน  ๕  
วนัท าการ ผูข้อใช้น ้ าประปาจะตอ้งน าเงินค่าใชจ่้ายในการติดตั้งประปา มาช าระภายใน  ๗  วนัท า
การ หลงัจากวนัท่ีรับแจง้  
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ขอ้ ๑๐ เม่ือกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาไดรั้บเงินค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามขอ้ ๙ แลว้ จะด าเนินการติดตั้งมาตรวดัน ้ าประปาให้กบัผูใ้ช้น ้ าประปาและจะ
ขึ้นทะเบียนเป็นผูใ้ชน้ ้ าประปาตลอดจนท าสัญญาใชน้ ้าประปา ต่อไป 

 

ถา้ ผูข้อใชน้ ้ าประปา ไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ภายในเวลาท่ีก าหนด
ตามขอ้ ๙ จะถือวา่ผูข้อใชน้ ้าประปาสละสิทธิการขอใชน้ ้าประปาคร้ังน้ี 

 
 

หมวด ๓ อตัราค่าธรรมเนียม 
       ขอ้ ๑๑  อตัราค่าธรรมเนียมการขอใชน้ ้าประปา และค่าประกนัการใชน้ ้าประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



162 

 

 

๑๑.๗ อตัราค่าธรรมเนียมการขอใชน้ ้าประปาขนาดมาตร ๑/๒กบั ๓/๔ แบบเหมา

จ่ายโดยค่าใชจ่้ายอาจเปลี่ยนแปลงได ้

๑๑.๘ อาคารท่ีขอใชน้ ้า ถา้มีลกัษณะเป็นหมู่บา้นจดัสรร, ท่ีดินจดัสรร, อาคารชุด 

ซ่ึงไม่มี   ท่อเมนส่งจ่ายน ้าประปาของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผูข้อใช้

น ้าประปา จะตอ้งยืน่แบบค าขอขยายเขตบริการน ้าประปาเขา้ภายในบริเวณโครงการไปพร้อมกนั

ดว้ย ในกรณีน้ีผูข้อใชน้ ้าประปาจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการขยายเขต ค่าใชจ่้ายการขยายเขต คิด

ตามประมาณการ ดงัน้ี  

     ชนิดท่อ ขนาดท่อ ราคา/บาท/เมตร 

     ท่อ PVC ไม่เกิน  ๔  น้ิว ๔๐.- 

ท่อ PE ไม่เกิน  ๔  น้ิว ๖๐.- 

 
ขอ้ ๑๒  ค่าแรงงาน ท่ีเจ้าหน้าท่ีกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ออก

ปฏิบติังานตามท่ีผูใ้ช้น ้ าประปาร้องขอ เช่น ขอเช่ือม-ประสานท่อเมนใหม่ ยา้ยแนวท่อเมน  ยา้ย
มาตรวดัน ้ า  ในเวลาราชการปกติ ในอตัราวนัละ ๑๐๐ บาท ต่อคน หน่ึงวนัปฏิบติังาน ไม่เกิน ๖ 
ชัว่โมง 

 

ข้อ ขนาดมาตร ค่ามาตร ค่าประกนัการใช้น ้า 
ค่าแรงค่าส ารวจ
และอุปกรณ์ รวม 

      

 (นิว้) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๑.๑ ๑/๒ ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๑,๘๐๐ ๓,๑๐๐ 

๑๑.๒ ๓/๔  ๑,๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๒๐๐ ๔,๗๐๐ 

๑๑.๓ ๑ ๒,๐๐๐ ๑,๕๐๐ คิดค่าใชจ่้ายตามประมาณการ 

๑๑.๔ ๒ ๑๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ คิดค่าใชจ่้ายตามประมาณการ 

๑๑.๕ ๓ ๒๐,๕๐๐ ๑๐,๐๐๐ คิดค่าใชจ่้ายตามประมาณการ 

๑๑.๖ ๔ ๒๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ คิดค่าใชจ่้ายตามประมาณการ 



163 

 

ขอ้ ๑๓ กรณีผูใ้ช้น ้ าประปาของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีความ
ประสงค์จะขอยา้ยจบัเช่ือมท่อเมนประปาใหม่ หรือขอขยายท่อส่งจ่ายน ้ าประปา ท่อบริการ  ท่อ
ประปาเขา้อาคาร ท่อประปาเขา้โครงการก่อสร้าง ชุมชน หมู่บา้น หรืออ่ืนๆ ท่ีตอ้งเจาะเช่ือม ท่อ
เมนใหม่ กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จะคิดค่าธรรมเนียมจบัเช่ือมท่อเมนหลกั 
ตามขนาดท่อเมนท่ีถูกเจาะ 

หมวด ๔  การติดตั้งมาตรวดัน ้า 

 ขอ้ ๑๔  เจ้าหน้าท่ีของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จะเป็นผูติ้ดตั้ ง
มาตรวดัน ้ าประปาเท่านั้น อุปกรณ์ประกอบมาตรวดัน ้าประปา ฝังวางท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ใชส่้งจ่ายน ้าประปา ตั้งแต่ท่อเมน  ส่งจ่ายน ้า ถึงมาตรวดัน ้า เท่านั้น 

ขอ้ ๑๕  กองการประปา จะติดเคร่ืองกั้นน ้ า และมาตรวดัน ้ าประปาไวด้้านหน้าอาคาร, 
ภายนอกอาคาร หรือในท่ีท่ีเหมาะสมต่อการอ่านหน่วยน ้ า และการบ ารุงรักษา โดยผูข้อใช้น ้ า
จะตอ้งรับผิดชอบ          ดูแลรักษามิให้เกิดการช ารุด สูญหายต่อมาตรวดัน ้ า และอุปกรณ์ประกอบ
มาตรวดัน ้า 

ขอ้ ๑๖ ในกรณีท่ี กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เห็นสมควรตอ้งยา้ย
เคร่ืองกั้นน ้ า มาตรวดัน ้าประปา ในภายหลงั   ดว้ยสาเหตุเน่ืองจากผูใ้ชน้ ้ าประปาท าการต่อเติม  ปิด
ทบั หรือท าการอ่ืนใด อนัเป็นเหตุท าให้ไม่สามารถอ่านหน่วยน ้ าประปารายเดือนไดส้ะดวก ผูใ้ช้
น ้ าประปาตอ้งออกค่าใช้จ่ายในการยา้ยมาตรวดัน ้ าประปานั้น ออกมาอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
โดยท่ีกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา เห็นสมควร 

ข้อ ๑๗  กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สงวนสิทธิการให้บริการ
น ้ าประปาเฉพาะบา้น/อาคารท่ีไดรั้บอนุญาตให้ใชน้ ้ าเท่านั้น ผูรั้บอนุญาตตอ้งดูแล ห้ามมิให้มีการ
ต่อท่อ จ าหน่าย จ่าย แจก ให้แก่อาคาร หรือบุคคลอ่ืนใดก่อนไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากกองการประปา 

ขอ้ ๑๘ กรณีท่ีท่อ หรืออุปกรณ์ ซ่ึงต่อเพื่อใช้น ้ าประปาเขา้บา้นเกิดร่ัวไหล ช ารุดเสียหาย 
หรือท่อประปา   ซ่ึงอยูน่อกเขตบา้นของผูใ้ชน้ ้ าประปา หรืออยู่นอกมาตรวดัน ้ าประปาก็ตาม ช ารุด
เสียหายให้ถือเป็นหน้าท่ีของผูใ้ช้น ้ าประปาท่ีจะต้องรีบแจ้งให้กองการประปา เทศบาลนค
พระนครศรีอยุธยา ทราบ โดยมิชกัชา้  เพื่อจะไดซ่้อมแซมให้เป็นท่ีเรียบร้อย โดย กองการประปา 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จะไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ กบัผูใ้ช้น ้ าประปา  แต่หากผูใ้ชน้ ้ าประปา
ทราบอยู่แต่เพิกเฉย และกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตรวจพบ อาจจะประเมิน
ค่าสูญเสียของน ้าประปาท่ีร่ัวไหลสูญเสียไป และเรียกเก็บจากผูใ้ชน้ ้ าประปาก็ได ้
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หมวด ๕ การคิดค่าน ้าประปาและการเก็บเงิน 
การคิดค่าน ้าประปาและการเก็บเงิน 

ขอ้ ๑๙  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ก าหนดอัตราค่าน ้ าประปา และค่าบริการราย
เดือน ค่าปรับปรุงตน้ทุนการผลิตตามอตัราท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละจะไดป้ระกาศใหป้ระชาชนไดท้ราบ 
หากมีการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบท่ีใช ้หรือค่ากระแสไฟฟ้าท่ีท าให้ กองการประปา เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา มีตน้ทุนการผลิตสูงขึ้น หรือมีการลงทุนในการเพิ่มขยายกิจการในอนาคต  
กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา อาจพิจารณาปรับปรุงตน้ทุนการผลิตเพิ่มขึ้นได ้

ขอ้ ๒๐ จ านวนเงินค่าน ้าประปา จะคิดเป็นลูกบาศกเ์มตร  ตามจ านวนท่ีปรากฏในมาตรวดั
น ้าประปา                  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ไดไ้ปตรวจ
ประจ าเดือน  
การก าหนดอตัราค่าน ้าของกองการประปา   

การก าหนดอตัราค่าน ้า ของกองการประปาฯ  

ค่าน ้าหน่วยล่ะ หน่วยท่ี ถึงหน่วยท่ี 
๕.๕๐ ๐ ๑๐ 
๗.๐๐ ๑๑ ๒๐ 
๗.๕๐ ๒๑ ๓๐ 
๘.๐๐ ๓๑ ๕๐ 
๘.๕๐ ๕๑ ๘๐ 
๙.๐๐ ๘๑ ๑๐๐ 
๙.๕๐ ๑๐๑ ๓๐๐ 
๑๐.๐๐ ๓๐๑ ๙๙,๙๙๙ 

 

กรณีจ าหน่ายน ้าจากท่อธาร โดยน าภาชนะมารับเอง ส าหรับผูข้อใชน้ ้าท่ีไม่ใช่ผูใ้ชน้ ้ าตาม
ทะเบียนผูใ้ชน้ ้ า   คิดลูกบาศกเ์มตรละ  ๒๐ บาท  

กรณี ผูใ้ชน้ ้ าประปาชัว่คราว เพื่องานก่อสร้างหรือประกอบกิจการอ่ืน ๆ เป็นการชัว่คราว
คิดอตัราหน่วยละ ๑๕ บาท 

* หน่ึงหน่วย  เทา่กบั หน่ึงลูกบาศกเ์มตรหรือ ๑,๐๐๐ ลิตร  
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อตัราค่าบริการรายเดือน 
ขนาดมาตร อตัราเดือนละ 

๑/๒ - ๓/๔ น้ิว ๓๐.- 
๑ - ๒ น้ิว ๕๐.- 
๓ น้ิว ๑๐๐.- 
๔ น้ิว ๒๐๐.- 

 

ในกรณีท่ีไม่ไดใ้ชน้ ้าประปา (0 หน่วย) หรือใชน้ ้าประปาไม่ถึง ๑๐ หน่วย คิดอตัราขั้นต ่า ๕๕ บาท 

หมวด ๖ การช าระเงินค่าน ้าประปา และเงินอ่ืนๆ 
การช าระเงินค่าน ้าประปา และเงินอ่ืนๆ 

ขอ้ ๒๑  ผูข้อใชน้ ้าประปา ตอ้งช าระเงิน  
ช่องทางการช าระค่าน ้าประปา ซ่ึงขึ้นอยูก่บัความสะดวกสบายของผูข้อใชน้ ้า 

๑) พนกังานเก็บเงินของกองการประปา น าบิลค่าน ้ าประปามาขอรับช าระ ณ ท่ี
พกัอาศยัของผูใ้ชน้ ้ า 

๒) ช าระเงินสดหรือเช็คธนาคาร ณ จุดบริการ ท่ีท าการกองการประปาเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา ตั้ งแต่วนัจันทร์-วนัศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ 
น. (ในวนัและเวลาราชการ)  

๑) หักบัญชี เงินฝากธนาคาร ได้แก่  ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์ฯ 
๒) ผา่นตวัแทนการช าระเงิน ณ จุดบริการชุมชน 
๓) ช าระผ่านตู้ ATM ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์ ธนาคารออมสินและธนาคารพาณิชยท์ุกแห่ง 
๔) ผา่นมือถือ APP ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารพาณิชยท์ุก
แห่ง 

ทั้งน้ี ใหผู้ใ้ชน้ ้ าประปา ช าระค่าน ้ าประปา ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี หาก

ไม่ช าระภายในก าหนดเวลาดงักล่าว กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ทรงไวซ่ึ้ง

สิทธิท่ีจะถอดมาตรวดัน ้าประปา และงดการจ่ายน ้าประปาไดท้นัที  



166 

 

ขอ้ ๒๒  ถ้าผูข้อใช้น ้ าประปาประสงค์จะโอนสิทธิการใช้น ้ าประปา จะต้องแจ้งความ

ประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรและเสียค่าธรรมเนียมการโอนให้แก่ กองการประปา เทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา คร้ังละ  ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และแสดงหลักฐานประกอบ เช่น 

หลกัฐาน การซ้ือ - ขาย การโอนสถานท่ี บา้น/อาคาร ซ่ึงมีมาตรวดัน ้ า ของกองการประปา ติดตั้ง

อยู ่ 

ผูข้อใช้น ้ าประปาประสงค์จะโอนสิทธิการใช้น ้ า คู่สมรส หรือทาญาติตามกฎหมาย ให้

ยกเวน้ค่าธรรมเนียม พร้อมแสดงหลกัฐานประกอบ  เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนามรณะบตัร 

ทะเบียนบา้น ใบเสร็จค่าน ้าประปาเดือนสุดทา้ย (ถา้มี) เป็นตน้   

ในกรณีท่ีผูโ้อนยินยอมโอนเงินประกนัการใช้น ้ าประปาให้ ผูโ้อนตอ้งเซ็นช่ือสลกัหลงั

ใบเสร็จเงินประกนัการใชน้ ้ าประปาฉบบัจริงหากเงินประกนัของคนเดิมมีอยูเ่ต็มจ านวนผูรั้บโอน

ไม่ตอ้งวางหลกัประกนัใหม่ก็ได ้โดยใช้เงินหลกัประกนัประปาของคนเดิมค ้าไว ้แต่เม่ือใดท่ีคน

เดิมถอนเงินประกนัคืน ผูรั้บโอนตอ้งวางหลกัประกนัใหม่  

กรณีผูโ้อนยินยอมโอนเงินประกันให้ผูรั้บโอนให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือยินยอมโอน

กรรมสิทธ์ิการใชน้ ้าพร้อมเงินประกนั  

หมวด ๖ มาตรวดัน ้าประปาช ารุด 
มาตรวดัน ้าช ารุด 

ขอ้ ๒๓  ในกรณีท่ีมีการใช้น ้ าประปา แต่มาตรวดัน ้ าประปา ช ารุด หรือมีสาเหตุอ่ืนใดท า
ให้ไม่ทราบปริมาณน ้ าประปาท่ีใช้จากมาตรวดัน ้ าประปาได้ กองการประปา เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จะคิดค านวณน ้ าประปา ท่ีใช้นั้นจากหน่วยการใช้น ้ าประปาในเดือนก่อนท่ี
มาตรวดัน ้ าประปา  ช ารุด ๓ เดือนรวมกนัหารดว้ย ๓ ถือเป็นอตัราเฉล่ีย เพื่อเก็บค่าใชน้ ้ าประปาใน
เดือนถดัมา  

ข้อ ๒๔  กรณีมาตรวดัน ้ าประปาช ารุด เน่ืองจาก การใช้งานตามสภาพปกติ กองการ
ประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จะด าเนินการเปล่ียนมาตรวดัน ้ าประปาให้ใหม่โดยไม่คิด
ค่าใชจ่้าย 

ขอ้ ๒๕  เม่ือผูข้อใชน้ ้ าประปาจะเลิกใชน้ ้ าประปา หรือยา้ยท่ีอยูจ่ะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรล่วงหนา้ต่อ กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา  ไม่นอ้ยกวา่  ๓  วนัท าการ 
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ถ้าผูข้อใช้น ้ ายา้ยหรือเลิกใช้น ้ าไปโดยไม่ได้ยื่นเร่ืองแจ้งยกเลิกใช้น ้ า กองการประปา 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จะเรียกเก็บตามช่ือผูใ้ช้น ้ าประปา และหักเงินประกันการใช้
น ้าประปา 

ขอ้ ๒๖  ถา้ผูข้อใชน้ ้ายา้ยหรือเลิกใชน้ ้ าไปโดยไม่ไดย้ืน่เร่ืองแจง้ยกเลิกใชน้ ้า  ผูใ้ชน้ ้ าท่ีเขา้
มาอยู่ใหม่จะตอ้งรับภาระการรับช่วงการใช้น ้ า และตอ้งรับภาระหน้ีท่ีผูใ้ช้น ้ าเดิมคา้งอยู่  ซ่ึงกอง
การประปา จะเรียกเก็บเงินประกนัการใชน้ ้าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  อีกส่วนหน่ึงดว้ย 

ขอ้ ๒๗  ถา้ผูข้อใชน้ ้ าประปาสงสัยวา่ มาตรวดัน ้าประปา คลาดเคล่ือน หรือไม่ตรงกบัการ
ใช้น ้ าประปาจริง จะขอให้กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ท าการตรวจสอบให ้
โดยยื่นความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ถา้ปรากฏว่าคลาดเคล่ือนจริง กองการประปา เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา จะคิดค านวณค่าน ้ าท่ีใช้ให้ตามเกณฑ์ท่ีทดสอบได้ว่าคลาดเคล่ือน  ถ้า
ปรากฏว่ามาตรวดัน ้ าถูกต้อง  ผูข้อใช้น ้ าตอ้งจ่ายค่าตรวจสอบความเท่ียงตรงของมาตร คร้ังละ  
๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถว้น) 

หมวด ๗  ขอ้ปฏิบติัและเง่ือนไขของการใชน้ ้าประปา 
ข้อ  ๒ ๘   ในกรณี มี เหตุ จ า เป็ น  เจ้ าหน้ า ท่ี ของกองก ารป ระป า เท ศบ า ลนคร

พระนครศรีอยุธยา มีสิทธิท่ีจะเขา้ตรวจสอบ  ท่อประปา มาตรวดัน ้ าประปา ตลอดจนอุปกรณ์การ
ใชน้ ้าประปาภายในเขตสถานท่ีของผูใ้ชน้ ้ าประปาไดทุ้กเวลาระหวา่งพระอาทิตยข์ึ้นถึงพระอาทิตย์
ตก และไดแ้จง้ผูข้อใชน้ ้ าประปาทราบแลว้  และมีสิทธิท่ีจะปฏิบติัการอนัสมควรแก่ทรัพยสิ์นของ
ทางราชการเหล่านั้น  เพื่อให้เกิดผลดีแก่กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ไดโ้ดยผู ้
ขอใชน้ ้าประปาจะตอ้งอ านวยความสะดวกใหทุ้กประการ 

กรณี มาตรน ้ าประปา อยู่ในเกณฑ์ ๐ หน่วย เจา้หน้าท่ีของกองการประปา เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา  มีสิทธิท่ีจะเขา้ตรวจสอบ มาตรวดัน ้ าประปา ไดโ้ดยไดรั้บอนุญาตจากผูข้อใช้
น ้ าประปา   แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากผูข้อใช้น ้ าประปา ไม่ยินยอมให้ตรวจสอบ ในช่วง
ระยะเวลา ๑ – ๓ เดือน         ผูข้อใช้น ้ าประปาไม่อนุญาตหรือไม่อ านวยความสะดวกให้เจา้หนา้ท่ี
ของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  เขา้ตรวจสอบ มาตรวดัน ้าประปาได ้กองการ
ประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา       จะคิดค่าบริการในการจดัเก็บค่าน ้ าประปา ในอตัรา
เหมาจ่าย ๕๐๐ บาท ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   

ขอ้ ๒๙  หา้มผูใ้ชน้ ้ าประปา สูบน ้าประปาโดยตรงจากท่อน ้าประปา  
กรณี มีความจ าเป็น ผูข้อใช้น ้ าประปาประสงค์จะใช้เคร่ืองสูบน ้ าเพื่อเพิ่มแรงดนัน ้ าหรือ

เพื่อการอ่ืนใด จะตอ้งเป็นการใชจ้ากบ่อพกัหรือท่ีพกัน ้า 
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ขอ้ ๓๐ ผูใ้ช้น ้ าประปาจะน าน ้ าประปาไปจ าหน่ายต่อมิได ้เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากกอง
การประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

ขอ้ ๓๑ ในกรณีเจา้หนา้ท่ีกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา ตรวจพบวา่ผูใ้ช้
น ้าประปา กระท าการใด ๆ อนัถือไดว้า่เป็นการใชน้ ้ าประปา โดยมิไดผ้่านมาตรวดัน ้าประปา หรือ
เจตนาท าให้มาตรวดัน ้าประปาเสียหาย เพื่อการใชน้ ้ าประปา หรือ ใชใ้หผู้ห้น่ึง ผูใ้ดท าการใหม้าตร
วดัน ้ าประปากลบัทาง หรือท าใหม้าตรวดัน ้ าประปาไม่เท่ียงตรง  ซ่ึงเป็นการท่ีไดก้ระท าโดยเจตนา
ทุจริต ผูใ้ช้น ้ าประปาจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมอนัเน่ืองจากการทุจริตดงักล่าว  โดยขนาดมาตรวดั
น ้ าประปา ไม่เกิน ๑ น้ิว คิดค่าธรรมเนียมอนัเน่ืองจากการทุจริต คร้ังละ  ๕,๐๐๐  บาท และขนาด
มาตรวดัน ้ าประปา เกินกว่า ๑ น้ิว คิดค่าธรรมเนียมอนัเน่ืองจากการทุจริต คร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
และตอ้งชดใชค้วามสูญเสียของน ้าประปา  ท่ีใชอี้กโสดหน่ึง จากการค านวณหน่วยน ้ าประปา ของ
กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา ทั้งน้ี    ตอ้งไม่ต ่ากว่า  ๑,๐๐๐ บาท  และหรือกอง
การประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา จะพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายอีกดว้ย 

ขอ้ ๓๒ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ไม่รับรองว่า กองการประปา เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา  จะมีน ้ าส่งจ่ายให้ ผูข้อใช้น ้ าไดทุ้กเวลาและทรงไว ้ซ่ึงสิทธิท่ีจะงดการส่งจ่าย
น ้าประปาในเวลาใดเป็นการชัว่คร้ังคราว  โดยไม่ตอ้งแจง้ แก่ผูใ้ชน้ ้ าประปาตามความจ าเป็นได ้

ขอ้ ๓๓  ถ้าผูข้อใช้น ้ าประปาฝ่าฝืนเทศบัญญัติ หรือประกาศอ่ืนใด ซ่ึงสืบเน่ืองกับเทศ
บญัญติัน้ีหรือไม่ปฏิบติัตามค าแนะน า ตกัเตือน  โดยชอบของเจา้หน้าท่ี กองการประปา เทศบาล
นครพระนครศรีอยธุยา ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะงดการส่งจ่ายน ้าประปาใหใ้ชไ้ดท้นัที 

หมวด ๘ การฝากมาตรวดัน ้า 
การฝากมาตรวดัน ้า 

ขอ้ ๓๔ ในกรณีผูใ้ชน้ ้ าประปายื่นค าร้องขอหยุดใช้น ้ าชัว่คราว และประสงค์จะฝากมาตร
วดัน ้ าประปาไวก้บักองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผูใ้ชน้ ้ าประปาตอ้งเขา้มายื่นค า
ร้องขอฝากมาตรน ้ าประปา กบักองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และเจา้หนา้ท่ีกอง
การประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จะท าการถอดมาตรวดัน ้ าประปา และอุปกรณ์
ประกอบมาตรฯ ส่งงานพสัดุ กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา การแจง้ฝากมาตร 
(หยดุ) การใชน้ ้าประปาชัว่คราว ใหท้ าไดค้ร้ังละไม่เกิน      6  เดือน  โดยใหช้ าระค่าธรรมเนียมฝาก
มาตรวดัน ้ าประปา ตามท่ีอตัราก าหนด หากพน้ก าหนดดงักล่าวแลว้  ผูใ้ชน้ ้ าประปา ยงัมิไดแ้จง้ขอ
ใช้น ้ าประปาต่อไป ให้ถือว่าสิทธิการเป็นผูข้อใช้น ้ าประปาและมาตรวดัน ้ าประปาท่ีแจ้งฝากไว ้
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(หยุด) นั้น หมดสภาพการเป็นผูใ้ชน้ ้ าประปา ของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
โดยผูใ้ชน้ ้ าประปา ดงักล่าว จะเรียกร้องสิทธิการใชน้ ้าใดๆ  มิได ้

 

ขอ้ 
ขนาดมาตร 

(น้ิว) 

ค่าธรรมเนียมถอดและ
ฝากมาตรวดัน ้า 

ในปีแรก 

ค่าธรรมเนียมถอด 
และฝากมาตรวดัน ้า 

ในปีท่ีสอง 

ค่าธรรมเนียม 
บรรจบมาตร 

๓๔.๑ ๑/๒ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๐๐ 
๓๔.๒ 3/4 ๒๕๐ ๒๕๐ ๑๐๐ 
๓๔.๓ ๑ ๓๐๐ ๓๐๐ ๑๕๐ 
๓๔.๔ ๒ ๕๐๐ ๕๐๐ ๒๐๐ 
๓๔.๕ ๓ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๓๐๐ 
๓๔.๖ ๔ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓๐๐ 

 

หมวด ๙ การงดหรือลดค่าน ้าประปา 
การงดหรือลดค่าน ้าประปา  
 ขอ้ ๓๕ เพื่อเป็นสวสัดิการช่วยเหลือผูใ้ชน้ ้ าประปาท่ีไดรั้บผลกระทบจากสาธารณภยั ภยั
ทางอากาศ การก่อวินาศกรรม ตาม พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.๒๕๕๐ 
และเหตุฉุกเฉินท่ีไม่สามารถป้องกันได้หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนหากไม่ด าเนินการแก้ไขจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือประชาชนผูใ้ช้น ้ าประปา มีสิทธิของดค่าใช้น ้ าประปา
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามความเหมาะสม 

กรณีบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ หรือ กรณีมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด เพื่อเป็นการเยี่ยวยาผูใ้ชน้ ้ าประปา หลงัเกิดวิกฤติ เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา     อาจงดค่าน ้ าประปา เป็นกรณีๆ โดยให้อยู่ใน ดุลยพิ นิจของ
นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยธุยา ตามความเหมาะสม 

ขอ้ ๓๖ เพื่อเป็นสวสัดิการกบับุคคล ซ่ึงท าคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ตามนโยบายของ
รัฐบาลจึงก าหนดให้บุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บการลดค่าน ้ าประปา ๑ ใน ๓  ของจ านวน
หน่วยท่ีใช้จริง ซ่ึงผูข้อรับสิทธิจะตอ้งยื่นค าร้อง โดยใช้แบบฟอร์มของกองการประปา เทศบาล
นครพระนครศรีอยธุยา และตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน  ๕๐ บาท  ผูข้อรับสิทธิไดแ้ก่ 

๓6.๑   ทหารผา่นศึกในราชการสงครามท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนเกาหลี 
  ๓6.๒   ทหารผา่นศึกในราชการสงครามท่ีประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม 
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๓6.๓   ทหารผา่นศึกในราชการสงครามมหาเอเชียบูรพา  ยโุรป 
๓6.๔   สวสัดิการ ท่ีใหก้บับุคคลซ่ึงท าคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ตามขอ้ ๓4 
เป็นสิทธิ    
  พิเศษท่ีไดรั้บการยกเวน้เฉพาะตวั การจะใหผู้อ่ื้นไดรั้บสิทธิแทน ให ้  

แสดงความประสงคต์่อกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา  
โดยตรง 

ขอ้ ๓๗  หลกัฐานซ่ึงผูมี้สิทธิไดรั้บสวสัดิการตามขอ้ ๓๖  จะตอ้งน าหลกัฐานต่อไปน้ีมา
แสดงพร้อมดว้ยส าเนา 

๓๗.๑   บตัรประจ าตวั 
๓๗.๒   หนงัสือรับรองขององคก์ารทหารผา่นศึก 
๓๗.๓   การขอโอนสิทธิการใช้น ้ าประปาตามสิทธิพิเศษให้กับบุคคลอ่ืนให้

กระท าไดต้่อเม่ือได ้  
แจง้ให้กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ทราบแลว้ เป็น

ลายลกัษณ์- 
อกัษร และได้รับอนุญาตให้โอนสิทธิได ้การขอโอนสิทธิตามความใน

วรรคน้ี จะตอ้ง 
เสียค่าธรรมเนียม เป็นเงิน ๑๐๐ บาท 

ขอ้ ๓๘ เพื่อเป็นสวสัดิการบุคคล หรือหน่วยงาน ซ่ึงท าคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อ
ชุมชน ในดุลยพินิจของนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาหรือผูท่ี้นายกเทศมนตรีมอบหมาย
หรือคณะกรรมการนายกเทศมนตรีมอบหมาย พิจารณา ตามความเหมาะสม 

หมวด ๑๐  การชดใชค้่าเสียหายกรณีท าท่อประปาแตก 
 ขอ้  ๓๙  การชดใชค้่าเสียหายกรณีท าท่อประปาแตก 

       กรณีท่ีมีการกระท าใดๆ  ทั้ งท่ีเจตนา หรือไม่เจตนา อันเป็นเหตุให้เกิดการช ารุด
เสียหายแก่ทรัพยสิ์นของการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา เช่น ท่อเมนส่งจ่ายน ้ า  ท่อธาร 
ท่อเมนรอง             ท่อบริการ อนัเป็นทรัพยสิ์นสาธารณะในความรับผิดชอบดูแลของกองการ
ประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  และเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอัน
เน่ืองจากเหตุนั้น  และท าให้เกิดการสูญเสียแก่กองการประปา  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
กระท า เหตุ จะต้อง รับผิ ดชอบค่ าเสี ยห ายทั้ งหมดแก่  กองการประป า  เท ศบ าลนคร
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พระนครศรีอยธุยา ทั้งน้ี จึงก าหนดอตัราค่าเสียหายไวเ้ป็นเกณฑใ์นการเรียกเก็บค่าเสียหายในกรณี
ดงักล่าว ดงัน้ี 

 

การชดใชค้่าเสียหายกรณีท าท่อประปาแตก 

ขนาดท่อ ความยาวท่อ ค่าอุปกรณ์/คา่แรง 
นอกเวลาราชการคิด

เพิ่ม 
๓ น้ิว ไม่เกิน ๓ เมตร ๑,๕๐๐.- ๕๐๐.- 
๓ น้ิว ๓ – ๖ เมตร ๒,๐๐๐.- ๕๐๐.- 
๔ น้ิว ไม่เกิน ๓ เมตร ๓,๐๔๐.- ๑,๐๐๐.- 
๔ น้ิว ๓ – ๖ เมตร ๓,๕๐๐.- ๑,๐๐๐.- 
๖ น้ิว ไม่เกิน ๓ เมตร ๔,๖๐๐.- ๑,๐๐๐.- 
๖ น้ิว ๓ – ๖ เมตร ๕,๖๐๐.- ๑,๐๐๐.- 
๘ น้ิว ไม่เกิน ๓ เมตร ๖,๙๐๐.- ๑,๕๐๐.- 
๘ น้ิว ๓ – ๖ เมตร ๘,๐๐๐.- ๑,๕๐๐.- 
๑๐ น้ิว ไม่เกิน ๓ เมตร ๘,๖๔๐.- ๑,๕๐๐.- 
๑๐ น้ิว ๓ – ๖ เมตร ๑๐,๐๐๐.- ๑,๕๐๐.- 
๑๒ น้ิว ไม่เกิน ๓ เมตร ๑๐,๘๐๐.- ๒,๐๐๐.- 
๑๒ น้ิว ๓ – ๖ เมตร ๑๓,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.- 
๑๖ น้ิว ไม่เกิน ๓ เมตร ๑๑,๔๐๐.- ๒,๐๐๐.- 
๑๖ น้ิว ๓ – ๖ เมตร ๑๕,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



172 

 

ค่าติดตั้ง Clamp รัดแยก 
ขนาดท่อเมน ขนาดรัดแยก ความยาวท่อ ค่าอุปกรณ์/ค่าแรง 

๒ น้ิว ๑ น้ิว  ไม่เกิน ๓ เมตร ๑,๕๕๐.- 
๓ น้ิว ๑ - ๒ น้ิว ไม่เกิน ๓ เมตร ๒,๑๔๐.- 
๔ น้ิว ๑ - ๒ น้ิว ไม่เกิน ๓ เมตร ๒,๘๕๐.- 
๖ น้ิว ๒ – ๔ น้ิว ไม่เกิน ๓ เมตร ๓,๖๕๐.- 
๘ น้ิว ๒ – ๔ น้ิว ไม่เกิน ๓ เมตร ๔,๒๐๐.- 
๑๐ น้ิว ๒ – ๔ น้ิว ไม่เกิน ๓ เมตร ๔,๗๕๐.- 
๑๒ น้ิว ๒ – ๔ น้ิว ไม่เกิน ๓ เมตร ๕,๓๐๐.- 
๑๖ น้ิว ๒ – ๔ น้ิว ไม่เกิน ๓ เมตร ๕,๘๕๐.- 

 

ค่าน ้าสูญเสีย 
ขนาดท่อเมน คิดชัว่โมงละ    
ต ่ากวา่ ๔ น้ิว ๑,๐๐๐.- 

๔ น้ิว ๑,๐๐๐.- 
๖ น้ิว ๑,๐๐๐.- 
๘ น้ิว ๑,๐๐๐.- 
๑๐ น้ิว ๑,๒๐๐.- 
๑๒ น้ิว ๑,๕๐๐.- 
๑๖ น้ิว ๒,๐๐๐.- 

 

ค่าน ้าสูญเสีย 
ขนาดท่อเมน คิดชัว่โมงละ    
ต ่ากวา่ ๔ น้ิว ๑๐๐.- 

๔ น้ิว ๑๐๐.- 
๖ น้ิว ๑๐๐.- 
๘ น้ิว ๓๐๐.- 
๑๐ น้ิว ๓๐๐.- 
๑๒ น้ิว ๕๐๐.- 
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๑๖ น้ิว ๕๐๐.- 
 

ค่าธรรมเนียมติดตั้งท่อเมนและอุปกรณ์ท่อเมน 
ขนาดท่อเมน คิดชัว่โมงละ    
ต ่ากวา่ ๔ น้ิว ๒,๐๐๐.- 

๔ น้ิว ๓,๐๐๐.- 
๖ น้ิว ๓,๕๐๐.- 
๘ น้ิว ๔,๐๐๐.- 
๑๐ น้ิว ๔,๕๐๐.- 
๑๒ น้ิว ๕,๐๐๐.- 
๑๖ น้ิว ๕,๕๐๐.- 

 

หมวดท่ี ๑๑ คุณภาพน ้าประปา 
 ขอ้ ๔๐.อา้งอิงตาม ประกาศกรมอนามยั เร่ือง เกณฑ์คุณภาพน ้ าประปาด่ืมไดก้รมอนามยั 
พ.ศ.2563 ก าหนดไวท้า้ยเทศบญัญติั น้ี  

หมวดท่ี ๑๒ การงดจ่ายน ้าประปา 

ขอ้ ๔๑.กองการประปาฯ จะงดจ่ายน ้ าประปาให้แก่ผูใ้ช้น ้ า เม่ือผูใ้ช้น ้ าปฏิบติัผิดระเบียบ
ขอ้บงัคบัของ กองการประปาฯ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
    ๔๑.๑ ผูใ้ชน้ ้ าผิดนดัช าระค่าน ้าประปาและ กองการประปาฯ แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ว่าจะ
งดจ่ายน ้าแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 
    ๔๑.๒ ยินยอมให้ผูอ่ื้นต่อน ้ าประปาไปใช้ใน สถานท่ีอ่ืนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก กอง
การประปาฯ 
    ๔๑.๓ ละเมิดการใช้น ้ าหรือกระท าการใด ๆ ให้ กองการประปาฯ ได้รับความเสียหาย
หรือไม่ยอมช าระค่าเบ้ีย ปรับหรือค่าเสียหายตามท่ี กองการประปาฯ เรียกเก็บเม่ือ ถูกงดจ่าย
น ้ าประปาแลว้ แต่หากผูข้อใชน้ ้ าประปา ประสงคจ์ะขอใชน้ ้ าประปาต่อไป  จะตอ้งช าระเงินท่ีคา้ง
ช าระเดิมทั้งหมดและเสียค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวดัน ้ าประปา เพื่อใช้น ้ าประปาต่อไป ตาม
อตัราท่ี กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา ก าหนด  ดงัน้ี 
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ขนาดมาตรวดัน ้า คิดค่าติดตั้ง/บาท 
๑/๒  - ๑ น้ิว ๓๐๐.- 
๑ ๑/๒ - ๒ น้ิว ๕๐๐.- 
๓   - ๖ น้ิว ๑,๐๐๐.- 

 

กรณีถูกถอดมาตรวดัน ้ าประปา งดจ่ายน ้ าประปา  เน่ืองจากคา้งช าระค่าน ้ าประปาเกิน
ก าหนด แลว้ยงัละเลยไม่มาติดต่อช าระหน้ีคา้งให้เสร็จส้ิน ภายใน ๖ เดือน นับแต่วนัคา้งช าระให้
ถือว่าสิทธิการใชน้ ้ าและสิทธิการไดรั้บการบริการ   หมดสภาพการเป็นผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้ใชน้ ้ า 
โดยผูใ้ชน้ ้ าดงักล่าวจะเรียกร้องสิทธิการใชน้ ้ าประปาใด ๆ มิไดแ้ละกองการประปา เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จะถอนเงินประกนัการใช้น ้ าประปาเพื่อช าระเป็นค่าน ้ าตามจ านวนท่ีคา้งช าระ
หากเงินประกนัไม่เพียงพอผูใ้ชน้ ้ าประปายงัตอ้งรับสภาพการเป็นลูกหน้ีคา้งช าระซ่ึงตอ้งช าระเพิ่ม
ใหค้รบตามจ านวนหน้ีคา้ง ซ่ึงกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา ยงัคงตอ้งติดตามให้
ช าระตามกฎหมาย 
 หากผูใ้ชน้ ้ าประปาเดิมประสงคจ์ะใช้น ้ าประปาใหม่ตอ้งช าระหน้ีคา้งพร้อมค่าธรรมเนียม
อ่ืน ๆ ให้เสร็จส้ิน ก่อนยื่นเร่ืองขอใช้น ้ าประปาใหม่ และช าระค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวดั
น ้าประปา เช่นผูใ้ชน้ ้ าประปารายใหม่ทุกกรณี 

หมวด ๑๓ บทก าหนดโทษ 
 ขอ้ ๔๐ ผูใ้ช้น ้ าประปาผูใ้ดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามเทศบญัญัติน้ี หรือขอ้สัญญาการ
ใช้น ้ าประปาขอ้หน่ึงขอ้ใด หรือไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าตกัเตือนของพนักงานหรือเจา้หน้าท่ี ซ่ึง
แนะน าโดยชอบตามเทศบญัญติัน้ี ผูใ้ชน้ ้ าประปาอาจถูกงดการใชน้ ้ าประปาได ้และหากการฝ่าฝืน
นั้น มีผลท าให้เกิดการเสียหายแก่กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผูใ้ชน้ ้ าประปา
จะตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท และถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 ข้อ ๔๑ ผู ้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  กองการประปา เทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีตามเทศบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาทถว้น 
 ขอ้ ๔๒ ผูใ้ดละเมิดการใช้น ้ าประปา เช่น เช่ือมต่อท่อส่งน ้ าประปาหรือเช่ือมต่อท่อจ่าย
น ้ าประปา หรือใชน้ ้ าประปาไม่ผ่านมาตรวดัน ้ าประปา ลกัใชน้ ้ าประปา ตลอดจนการกระท าใด ๆ 
โดยการแก้ไขมาตรวดัน ้ าประปาให้แสดงผลน้อยกว่าความจริง เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 
เท่ากบัเป็นการลกัทรัพยแ์ละท าให้เสียทรัพย ์ของ กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิถูกด าเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
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บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ ๔๓ บรรดาแบบค าร้องและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจดัการกิจการ
ประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามแบบท่ีกองการประปาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยาก าหนดไวท้า้ยเทศบญัญติัน้ี 

 

ขอ้ ๔๔  การใดท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการ และยงัไม่แลว้เสร็จในวนัท่ี เทศบญัญัติน้ีใช้
บงัคบั ใหด้ าเนินการตามระเบียบเดิมจนกวา่จะเสร็จตามขั้นตอนนั้น  

 

 ขอ้ ๔๕  ให้นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา รักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 
และใหมี้อ านาจ ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งเพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 

     

                          ประกาศ   ณ   วนัท่ี        เดือน                     พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
                เห็นชอบ 
 
 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ภาคผนวก 
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คู่มือกระบวนการทำงาน : งานติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา น. 1/6 

หน่วยงาน: กองการประปา ทน.พระนครศรีอยุธยา/งานจำหน่ายและบริการ 
 

การติดตั้งมาตรวัดน้ำ กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

การติดตั้งมาตรวัดน้ำในระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร ของมาตรวัดน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 และ 

3/4 นิ้ว และการติดตั้งมาตรวัดน้ำในขนาดอ่ืนที่ไม่ได้ คิดราคาเหมาจ่าย กองการประปาฯ จะ

ดำเนินการติดตั้งท่อ อุปกรณ์ภายนอกมาตรวัดน้ำและมาตรวัดน้ำ รวมทั้ง ท่ออุปกรณ์ภายในมาตรวัด

น้ำตามแบบมาตรฐานของ กปภ. คือ ประตูน้ำ ข้องอ ขาตั้งภายใน มาตรวัดน้ำและข้องอเท่านั้น ผู้ขอ

ใช้น้ำจะต้องดำเนิน การในส่วนของท่อภายในที่ต่อเข้าบ้านเอง 

 

 

ภาพประการติดตั้งมาตรน้ำ และอุปกรณ์แบบเหม่าจ่ายไม่เกิน 10 เมตร 

1ประตูน้ำกนักลับ(ไมต่ิดตั้ง) 2 ประตนู้ำหน้า,หลังมาตร 3 ขาตั้งภายนอก,ภายใน(ใช้ท่อPVC) 4 ข้อ

งอ  

การขอติดตั้งประปามีด้วยการ 3 ประเภท ดังนี้ 

1. การติดตั้งประปาใหม่ 

สำหรับสถานที่หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั้งประปามาก่อน 

2. การติดตั้งถาวร 
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ใช้กับอาคารที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง โดยผู้ขอรับบริการต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้

ครอบครองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

 

  

คู่มือกระบวนการทำงาน : งานติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา น. 2/6 

หน่วยงาน: กองการประปา ทน.พระนครศรีอยุธยา/ฝ่ายผลิตฯ/งานจำหน่ายและบริการ 
 

3. การติดตั้งช่ัวคราว 

ใช้กับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราวหรือขอใช้น้ำเพื่อการก่อสร้าง หรือขอใช้น้ำตาม

สภาพการใช้น้ำอื่น ๆการติดตั้งประปาซ้ำ สำหรับสถานที่หรืออาคารที่เคยมีการติดตั้งประปามาก่อน

และได้มีการยกเลิกการใช้น้ำหรือถูกงดจ่ายน้ำไปแล้ว โดยผู้ขอติดตั้งประปาซ้ำต้องไม่ใช่คู่สัญญาใช้

น้ำประปาเดมิ 

ขัน้ตอนการติดตั้ง มาตรน้ำ 

1 ลูกศรข้างตัวมาตรวัดน้ำชี้ไปทางไหน น้ำไหลเข้าบ้านทางนั้น 

2 ต่อท่อ PVC เข้ากับข้อต่อเกลียวนอกรอน้ำยาแห้งสนิทแล้วเชื่อมกับท่อประปา 

3 ใช้เทปพันเกลียวพันเที่เกลียวของข้อต่อ 

4 ติดต่อมาตรวัดน้ำขนานกับพ้ืน หน้าปัดมาตรตั้งขึ้น ขาตั้ง(ก้าน)สูง ประมาณ 30 cm. 

5 ถ้าใช้ปั๊มน้ำ ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ห่างจากปั๊ม3-6เมตร การต่อปั๊มน้ำโดยไม่มีถังเก็บน้ำเป็นการ

กระทำที่ผิดระเบียบการใช้น้ำประปา ควรต่อถังเก็บน้ำระหว่างมาตรและปั๊มเสมอ 

ข้อเสนอแนะในการจับเมนเข้ามาตร 

1.กรณติีดต้ังมาตรขนาด ½” ¾” 1” ที่มีท่อเมนจ่ายน้ำประปาขนาด 1” 2” 3” 4”หรือ 6”(กรณี

ติดตั้งมาตรขนาด 2”ขึ้นไป) ควรใช้ข้อต่อสามทาง,เหล็กรัดท่อหรือข้อลด เพ่ือความคงทน ถาวร ไม่

อุดตัดตรงข้อต่อเข้ามาตร และไม่รั่วซึมในระยะยาว 

2.กรณีตดิตั้งมาตรขนาด ½” ¾” 1”  ที่มีทอ่เมนจ่ายน้ำประปาขนาด 8” 9” 10” 12” ควรใช้

วิธีการเจะท่อแล้วใช้เหล็กรัดท่อ เพ่ือสะดวกในการติดตั้ง และแรงดันน้ำจ่ายเข้ามาตรจะมีความแรง 

เพราะเป็นท่อเมนหลักที่มีแรงดันน้ำสูง แต่ระยะยาว เหล็กรัดอาจหลุดหรือผุก่อน และเกิดการอุดตัน

ได้ 

https://www.ddproperty.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94-23054
https://www.ddproperty.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7-7707
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3.กรณีติดตั้งมาตรขนาด 2” 3” 4” ที่มีทอ่เมนจ่ายน้ำประปาขนาด 2” 3” 4” 6” ควรใช้ข้อต่อสาม

ทางหรือข้อลด เพ่ือความคงทน ถาวร ลดการอุดตัดตรงข้อต่อเข้ามาตร และไม่รั่วซึมในระยะยาว 

4.กรณีติดตั้งมาตรขนาด 2” 3” 4” ที่มีท่อเมนจ่ายน้ำประปาขนาด 8” 9” 10” 12”ควรใช้วิธีการ

เจะท่อแล้วใช้เหล็กรัดท่อ จะสะดวกในการติดตั้ง และแรงดันน้ำจ่ายเข้ามาตรจะมีความแรง เพราะ

เป็นท่อเมนหลักท่ีมีแรงดันน้ำสูง แต่ระยะยาว เหล็กรัดอาจหลุดหรือผุก่อน และการการอุดตันได้ 

 

  

คู่มือกระบวนการทำงาน : งานติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา น. 3/6 

หน่วยงาน: กองการประปา ทน.พระนครศรีอยุธยา/ฝ่ายผลิตฯ/งานจำหน่ายและบริการ 

 

อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปา *** 

    

ขนาดมาตร ค่ามาตร 
ค่าประกันการใช้

น้ำ 
ค่าแรงค่าสำรวจ

และอุปกรณ์ รวม 

(นิ้ว) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1/2 * 1,000 500 1800 3,100 

3/4 * 1,500 1,000 2,200 4,700 

1 2,000 1,500 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ 

2 12,000 4,000 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ 

3 20,500 10,000 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ 

4 25,000 15,000 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ 

อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปา ***แบบเหมาจ่ายโดยค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

1 ประตูนำ้หน้ามาตร,หลังมาตร  

2 ขาตั้งภายนอก,ภายใน(ใช้ท่อPVC)   

3 ข้องอเกลียวใน งอ90” 
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4 ท่อพีวีซี 3 เส้น (10 เมตร) 

5 อ่ืนๆ เช่นเทปพันเกลียว กาวทาท่อ 

ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์ อันได้แก่ ค่าแรงงาน ท่อประปาและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง นับ

จากมาตรวัดน้ำถึงจุดประสานท่อ (ซึ่งไม่รวมท่อและอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำ ที่ผู้ขอใช้น้ำ ต้อง

ดำเนินการเอง) การติดตั้งมาตรวัดน้ำเส้นผ่าน ศูนย์กลางไม่เกิน 3/4 นิ้ว และมีระยะห่างจากท่อเมน 

จ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตร จะใช้ราคาเหมาจ่าย 

 

  

คู่มือกระบวนการทำงาน : งานติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา น. 4/6 

หน่วยงาน: กองการประปา ทน.พระนครศรีอยุธยา/ฝ่ายผลิตฯ/งานจำหน่ายและบริการ 

 

การติดตั้งระบบภายยใน (การให้ข้อเสนอแนะกับผู้ใช้น้ำ) 

ปัญหาคุณภาพน้ำและการแก้ไข 
ท่อประปา 
ท่อประปาเก่าเป็นสนิม 
ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่ใช้งานเป็นเวลานานเกินกว่า 5 ปี อาจเป็นสนิม ทำให้น้ำประปามีคราบแดง เนื่องจาก 
ตะกอน สนิมปะปนอยู่ ดังนั้น หากพบว่าท่อเก่าเป็นสนิมควรรีบเปลี่ยนใหม่ ทันที 
  
ท่อ / อุปกรณ์ประปาแตกรั่ว 
หากพบว่ามีการรั่วไหลเกิดขึ้นทั้งที่เกิดขึ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ จากถังชักโครกหรือถังเก็บน้ำที่ลูกลอยชำรุด ทำให้น้ำ

ไหลทิ้ง อยู่ตลอดเวลา ไปจนถึงการรั่วไหลมากอันเกิดจากท่อแตกรั่ว ใต้ดินที่มองไม่เห็น ควรรีบซ่อมแซมอุปกรณ์

เหล่านั้นให้อยู่ ในสภาพที่ดอยู่เสมอ (วิธีการตรวจสอบการรั่วไหลได้แนะนำไว้ ในข้อ 2.2) เพราะท่อและ อุปกรณ์

ที่รั่วทำให้น้ำสูญเสียไปมาก และอาจเป็นเหตุให้สิ่งสกปรกเข้าไป ในเส้นท่อไดห้ากท่านใช้ เครื่องสูบน้ำ  

เครื่องปัม้น้ำ 

การติดตัง้เครื่องปั้มน้ำทีสู่บโดยตรงจากเส้นท่ออาจดูดสิ่ง สกปรกจากบริเวณใกล้เคียง เช่น น้ำขุ่นจากท่อแตกรั่ว 

หรือน้ำแดงจาก ท่อสนิม เข้ามาในระบบท่อประปาในอาคารได้ ดังนั้นควรติดตั้งถังพักน้ำ เพ่ือสำรอง น้ำไว้ก่อน 
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แล้วจึงสูบจากถังพักน้ำนั้นจ่ายไปยังท่อประปา ภายในอาคาร จะได้น้ำที่สะอาดปลอดภัย 

เครื่องกรองน้ำ 

เครื่องกรองน้ำที่ใช้งานมานานโดยไม่ล้างหรือเปลี่ยนไส้กรอง อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ ควร

ทำความสะอาด เครื่องกรองน้ำอยู่เสมอ โดยข้อเท็จจริงเครื่องกรองน้ำไม่ใช่สิ่งจำเป็น สำหรับการใช้ น้ำประปา 

 

  

คู่มือกระบวนการทำงาน : งานติดต้ังมาตรวัดน้ำประปา น. 5/6 

หน่วยงาน: กองการประปา ทน.พระนครศรีอยุธยา/ฝ่ายผลิตฯ/งานจำหน่ายและบริการ 

 

ถังพักน้ำ / ถังเก็บน้ำ 

 

 

 

ควรล้างทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 6 เดือน หากไม่มี การล้างถังพักน้ำ/ถังเก็บน้ำเลย สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่เล็ด

รอดเข้าไป จะเจริญเติบโตเพ่ิมพูนขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้น้ำประปาปนเปื้อนสิ่ง สกปรกโดยไม่รู้ตัว ถังพักน้ำมักเป็น

สาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำ ไม่ได้มาตรฐาน ใส่น้ำให้เต็มถังพักน้ำ แล้วใส่คลอรีนน้ำหรือคลอรีนผง โดยให้ใช้ ปริมาณ

คลอรีน / ปริมาณน้ำ ตามสัดส่วนดังนี้ 

คลอรีนชนิดน้ำ 5 % 

 1 ควรใช้น้ำยาคลอรีน 100 ซี.ซี./น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร (คิว) 

 2 คลอรีนชนิดน้ำ 10 % 

 

คลอรีนชนิดผง 

 1 ควรใช้ประมาณ 8 กรัม/น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร (คิว) 
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กวนน้ำและคลอรีนให้เข้ากันเพ่ือให้คลอรีนทำปฏิกิริยากับน้ำ อย่างทั่วถึง แช่ไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วจึงปล่อย

น้ำคลอรีนออกจาก ถังพักน้ำให้หมด คลอรีนจะฆ่าเชื้อโรคภายในถัง จากนั้นจึงใส่น้ำประปา ที่สะอาดลงไป จะ

ทำให้น้ำประปาที่นำไปใช้ในอาคารเป็นน้ำที่มีคุณภาพดี สะอาด ปราศจากเชื้อโรค 

 

  

คู่มือกระบวนการทำงาน : งานติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา น. 6/6 

หน่วยงาน: กองการประปา ทน.พระนครศรีอยุธยา/ฝ่ายผลิตฯ/งานจำหน่ายและบริการ 

 

รูปแบบการติดตั้งถังพักน้ำและเครื่องสูบน้ำที่ถูกต้อง 

แบบท่ี 1 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำโดยมีถังพักน้ำบนดิน 

 
 
 

 

แบบท่ี 2 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำโดยมีถังพักน้ำใต้ดิน 

 

 

 

ประกาศกรมอนามัย 
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เร่ือง เกณฑ์คุณภาพน ้าประปาด่ืมได้ กรมอนามัย 

พ.ศ. 2563 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพน ้ าประปาด่ืมได ้พ.ศ. 2553 ให้ทนั

ต่อสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั สนบัสนุนนโยบายการพฒันาคุณภาพชีวิตและการจดั

สภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน รวมทั้งเป็นการยกระดบั คุณภาพมาตรฐาน

น ้าประปาตามบทบาทภารกิจของกรมอนามยั เพื่อให้ประชาชนมีน ้ าบริโภคท่ีสะอาดและปลอดภยั 

อนัส่งผลใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 อาศยัอ านาจความในมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. 2534อธิบดีกรมอนามยัจึงออกประกาศไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศกรมอนามยั  เร่ือง เกณฑ์คุณภาพน ้ าประปาด่ืมได ้

กรมอนามยั พ.ศ. 2563” 

 ขอ้ 2 ให้ยกเลิก ประกาศกรมอนามยั เร่ือง เกณฑค์ุณภาพน ้ าประปาด่ืมได ้ลงวนัท่ี 13 

ตุลาคม พ.ศ. 2553  

 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 

 “น ้ าประปาด่ืมได”้ หมายความว่า น ้ าประปาท่ีมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ระบบผลิต

จนถึงบา้นผูใ้ชน้ ้ า ใหมี้คุณภาพเป็นไปตามประกาศน้ี 

 ขอ้ 4 ก าหนดคุณภาพน ้าประปา เพื่อรับรองเป็นน ้ าประปาด่ืมได ้โดยตอ้งมีคุณภาพไม่

ดอ้ยไปกวา่เกณฑก์ าหนด ดงัต่อไปน้ี 

 (1) คุณภาพน ้าทางกายภาพ 

  (ก) ความขุ่น (Turbidity) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 5 เอน็ทีย ู 
  (ข) สีปรากฏ (Apparent color) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 15 แพลตตินมัโคบอลท ์
  (ค) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ตอ้งมีค่าอยูร่ะหวา่ง 6.5 – 8.5 
 (2) คุณภาพน ้าทางเคมีทัว่ไป 
  (ก) ของแข็งละลายน ้ าทั้ งหมด (Total dissolved solids) ต้องมีค่าไม่ เกิน 500 

มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ข) ความกระดา้ง (Hardness as CaCO ) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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  (ค) ซลัเฟต (Sulfate) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ง) คลอไรด ์(Chloride) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 250 มิลลกรัมต่อลิตร 
  (จ) ไนเตรท (Nitrate as NO ) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ฉ) ไนเตรท ์(Nitrate as NO ) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ช) ฟลูออไรด ์(Fluoride) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(3) คุณภาพน ้าทางโลหะหนกัทัว่ไป  
  (ก) เหลก็ (Iron) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 
  (ข) แมงกานีส (Manganese) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ค) ทองแดง (Copper) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ง) สังกะสี (Zinc) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(4) คุณภาพน ้าทางโลหะหนกัท่ีเป็นพิษ 
  (ก) ตะกัว่ (Lead) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ข) โครเมียมรวม (Total chromium) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ค) แคดเมียน (Cadmium) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ง) สารหนู (Arsenic) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (จ) ปรอท (Mercury) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (5) คุณภาพน ้าทางแบคทีเรีย 
  (ก) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria) ตอ้งตรวจไม่พบต่อ 

100 มิลลิลิตรหรือตอ้งมีค่า < 1.1 เอม็พีเอน็ต่อ 100 มิลลิลิตร  
 (ข) อีโคไล (Escherichia coli) ตอ้งตรวจไม่พบต่อ 100 มิลลิลิตร หรือตอ้งมีค่า < 

1.1 เอม็พีเอน็ต่อ 100 มิลลิลิตร 
 ขอ้ 5 การตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างคุณภาพน ้ าประปาตามขอ้ 4 
จะต้องเป็นไปตามวิ ธีการตามหนั งสือ Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater Edition 23 ed., 2017 APHA AWWA WEF 
 

          ประกาศ ณ วนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
         พรรณพิมล  วิปุลากร 
         อธิบดีกรมอนามยั 
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เกณฑ์คุณภาพน ้าประปาด่ืมได้ 

           พารามิเตอร์           หน่วยวดั   ค่ามาตรฐาน                      วิธีวิเคราะห์ 
ดา้นกายภาพ 
ความขุ่น (Turbidity) เอน็ทีย ู ไม่เกิน 5 Nephelometry 
สีปรากฏ (Apparent color) แพลตตินมัโคบอลท ์ ไม่เกิน 15 Spectrophotometric-single-

wavelength, 
visual comparison method 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.5 – 8.5 Electrometric method 
ดา้นเคมีทัว่ไป 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด 
(Total dissolved solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 500 TDS dried at ๑๘๐ องศา
เซลเซียส, 
Gravimetric, Electrometric 
method 

ความกระดา้ง (Hardness) มิลลิกรัมต่อลิตร 
(as CaCO ) 

ไม่เกิน 500 EDTA titrimetric 

ซลัเฟต (Sulfate) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ Turbidimetry, ion 
chromatography 

คลอไรด ์(Chloride) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ Argentometry, ion 
chromatography 

ไนเตรท (Nitrate) มิลลิกรัมต่อลิตร 
(as NO ) 

ไม่เกิน ๕๐ Cadmium reduction, ion 
chromatography, 
spectrophotometry 

ไนเตรท ์(Nitrate) มิลลิกรัมตอ่ลิตร 
(as NO ) 

ไม่เกิน 3 Cadmium reduction, ion 
chromatography, 
spectrophotometry 

ฟลูออไรด ์(Fluoride) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.7 ion chromatography, SPADNS 
colorimetric 
method, ion-selective electrode 
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ดา้นเคมี (โลหะหนกั) 
เหลก็ (Iron) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.3 AAS (flame), ICP, 

spectrophotometry 
แมงกานีส (Manganese) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.3 AAS (flame), ICP, 

spectrophotometry 
ทองแดง (Copper) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 1 AAS (flame), ICP, 

spectrophotometry 
สังกะสี (Zinc) มิลลิกรัมตอ่ลิตร ไม่เกิน 3 AAS (flame), ICP, 

spectrophotometry 
ดา้นเคมี (โลหะหนกัท่ีเป็นพิษ) 
ตะกัว่ (Lead) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.01 AAS (graphite furnace), ICP 
โครเมียมรวม (Total 
chromium) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.05 AAS (graphite furnace), ICP 

แคดเมียน (Cadmium) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.003 AAS (graphite furnace), ICP 
สารหนู (Arsenic) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.01 AAS (vapor generation 

technique), 
ICP, graphite furnace 

ปรอท (Mercury) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.001 AAS (vapor generation 
technique), ICP, 
Automatic direct mercury 
analyzer 

ดา้นชีวภาพ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total coliforms bacteria) 

ต่อ 100 มิลลิลิตร 
เอม็พีเอน็ ต่อ 100 มิลลิลิตร 

ไม่พบ 
นอ้ยกวา่ 1.1 

Presence-Absence Test MPN 
method 

อีโคไล (Escherichia coli) ต่อ 100 มิลลิลิตร 
เอม็พีเอน็ ต่อ 100 มิลลิลิตร 

 Presence-Absence Test MPN 
method 

 

หมายเหต ุ: - วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ใหเ้ลือกใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงในการตรวจวดั 
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    - คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine)ก าหนดใหมี้ท่ีปลายเส้นท่อ 0.2 – 0.5 

มิลลิกรัมต่อลิตรใชใ้นระบบการเฝ้าระวงัคุณภาพน ้าประปา 

ค าร้องขอย่ืนเร่ือง 
รับท่ี ......................../ ........................ 

  เขียนท่ี กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
วนัท่ี..................เดือน....................................พ.ศ................... 

เร่ือง   ขอตรวจสอบมาตรวดัน ้า 
เรียน   นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยธุยา 

 ขา้พเจา้..........................................................................ผูใ้ชน้ ้ าประปา เลขท่ี ป...............
เขต........... 
อยูบ่า้นเลขท่ี...................................หมู่ท่ี...........ถนน...............................ต าบล
............................................. 
อ าเภอ...................................................จงัหวดั.............................................(โทร
.........................................) 
สถานท่ีใกลเ้คียง
............................................................................................................................................. 

 ดว้ยขา้พเจา้มีความประสงค์
.............................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
............ 

 ขา้พเจา้ยนิดีปฏิบติัตามระเบียบฯ ของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา ทุก
ประการ 

            ขอแสดงความนบัถือ 
 
      ลงช่ือ......................................................ผูใ้ช้
น ้า 
                                                                                         (......................................................) 
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ค าร้องขอย่ืนเร่ือง 
 
เร่ือง   ขอตรวจสอบมาตรวดัน ้า 
เรียน   นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยธุยา 

 ขา้พเจา้.............................................................................ผูใ้ชน้ ้ าประปา เลขท่ี ป...............
เขต........... 
อยูบ่า้นเลขท่ี................................หมู่ท่ี...........ถนน...............................ต าบล
................................................... 
อ าเภอ...................................................จงัหวดั.............................................(โทร
...........................................) 
สถานท่ีใกลเ้คียง
................................................................................................................................................ 

 ดว้ยขา้พเจา้มีความประสงค์
................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
............... 

 ขา้พเจา้ยนิดีปฏิบติัตามระเบียบฯ ของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา ทุก
ประการ 

            ขอแสดงความนบัถือ 
 
      ลงช่ือ......................................................ผูใ้ช้
น ้า 
                                                                                          (......................................................) 
ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
๑. เรียน หวัหนา้งานมาตรวดัน ้า                                             
     - เพื่อโปรดทราบ ไดต้รวจสอบแลว้                           ๓. เรียน ปลดัเทศบาล                        
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             ปรากฏวา่มาตรน ้าขนาด ø..........................                              - เพื่อโปรดทราบ                        
             หมายเลขเคร่ือง..........................................               
………………………………….……   
             หน่วยน ้าท่ีใชใ้นมาตรวดัน ้า.........................         ลงช่ือ
.............................................                                           
ผลการด าเนินการ                                     
(..…………………..……………….)                                                       
    ลา้งมาตรลา้ง - ซ่อมแลว้ ใชก้ารไดป้กติ                                                                                                      
    ลา้งมาตรลา้ง – ซ่อมแซมแลว้ไม่สามารถใชง้านได ้     
    เห็นควร..................................................                          
                                  ๔. เรียน นายกเทศมนตรี                             
        ลงช่ือ.......................................................               - เพื่อโปรดทราบ         
              (......................................................)                       

……………………………..……… 
         ผูต้รวจสอบแกไ้ข                ลงช่ือ
....................................................              
                                                      (                              )   
         ลงช่ือ….……………………………………เจา้หนา้ท่ีอ่านมาตรวดัน ้า                     
ปลดัเทศบาล     
              (…………………………...…………)                                    
               .........../.............../..............     ๕. ค าสั่ง  
                            
................................................. 
๒. เรียน ผูอ้  านวยการกองการประปา             
.................................................       - เพื่อโปรดทราบ                                           (                              
)   
ลงช่ือ.....................................................              รองนายกเทศมนตรี ปฏิบติัราชการแทน 
              (                               )                                     นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยธุยา 
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ค าร้องขออนุญาตใช้น ้าประปา 
รับท่ี ............../................... 

วนัท่ี ............................................... 
กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

วนัท่ี ................. เดือน.................................. พ.ศ................ 
ขา้พเจา้................................................................อาย.ุ................ปี อยู่เลขท่ี.......................หมู่ท่ี

.................... 
ถนน................................ต าบล............................อ  าเภอ...............................................จงัหวดั
......................................... 
เบอร์โทร......................................... ขอยืน่ค าร้องต่อนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยธุยา ดงัน้ี 

  ดว้ยขา้พเจา้มีความประสงคข์ออนุญาตใช้น ้าประปา โดยติดตั้งมาตรวัดน ้าประปา ณ บา้นเลขท่ี
.................ใหมู่ท่ี...........ชุมชน.............................ถนน...........................ต าบล...........................อ  าเภอ 
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดั พระนครศรอยธุยา 
  โดยข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติ ตามระเบียบของกองการประปา เทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยาทุกประการพร้อมน้ีขา้พระเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานดงักล่าวมาทา้ยน้ี 

(เดิมใชน้ ้า ป........................เขต.............)     (ลงช่ือ)....................................................ผู ้
ยืน่ค  าขอ 
      ไม่มีหน้ีคา้งช าระ       (..............................................) 

1. ความเห็นของหวัหนา้งานจ าหน่ายและบริการ 
ไดส้ ารวจแลว้ตามประมาณการและแผนผงัท่ีเสนอมา     3. ความเห็นปลดัเทศบาล 
ควรใชม้าตรวดัน ้า ขนาด Ø .............น้ิว ตามประมาณการ               เรียน  นายกเทศมนตรี 
ท่ีแนบมาพร้อมน้ี รวมเป็นเงินทั้งส้ิน.................................บาท        [    ]   ควรอนุมติั [    ] ไม่ควรอนุมติั
เพราะ................ 

      (ลงช่ือ)..........................................ผูส้ ารวจ/ประมาณการ                 (ลง
ช่ือ).............................................. 
              (.........................................)   
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       .................................................................  

(ลงช่ือ)..........................................ผูต้รวจประมาณการ    
              (.........................................)          4. ค าส่ัง นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา 
       .................................................................           ความเห็นเจา้หนา้ท่ีไดเ้สนอมานั้น
นายกเทศมนตรีพิจารณาแลว้ 
                                                  [    ]   อ นุ มั ติ  [    ] ไ ม่ ค ว ร อ นุ มั ติ เพ ร า ะ
......................... 

2. ความเห็นผู้อ านวยการกองการประปา 

เรียน ปลดัเทศบาล 

       ควรอนุมติัใหใ้ชน้ ้าประปา ราย (นาย,นาง,นางสาว)      (ลงช่ือ).................................................. 
..........................................................................และเรียน 
เงินค่าธรรมเนียมรวมค่าภาษี ตามระเบียบ 
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บันทึกข้อตกลง 

เร่ือง การขอใช้น ้า และอนุญาตให้ใช้น ้าประปา 

บนัทึกขอ้ตกลงน้ี ท าท่ีกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา เม่ือวนัท่ี........เดือน.....................พ.ศ..........
เวลา............. 
ระหวา่ง เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา......................................................................................รักษา
ราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยธุยา ฝ่ายหน่ึง ซ่ึงตามขอ้ตกลงน้ี จะเรียกวา่ผูข้อใชน้ ้ าโดยทั้งสองฝ่าย
ตกลงยนิยอมท่ีจะผกูพนักนัดงัต่อไปน้ี  
  ข้อ ท่ี  1 . ผู ้อนุญาตยินยอมให้  ผู ้ขอใช้น ้ าประปาของเทศบาล ติดตั้ ง  ณ  บ้าน เลขท่ี
......................................หมู่ท่ี...................ชุมชน........ .........................ถนน................................ต าบล
..................................อ  าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และผูข้อใชน้ ้ าประปายนิยอม
เสียค่าน ้าตามกองการประปาก าหนด 
  ข้อท่ี 2. ผู้ขอใช้น ้า ได้ทราบระเบียบการใช้น ้ าเป็นอย่างดีแล้ว จึงยินยอมอุทิศมาตรวัด
น ้ าประปาและท่อน ้ า ท่ีต่อไปยังท่อเมนประปา ให้ เป็นกรรมสิทธิ์ ของการประปาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาซ่ึงการประปาเทศบาลฯยอมรับทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ น้ีไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไขนบัแต่
วนัติดตั้ง 
  ข้อท่ี 3. ผูข้อใชน้ ้ายนิยอมท่ีจะจ่ายเงินค่าน ้าให้กบัเทศบาลตามจ านวนหน่วยน ้าท่ีใชใ้นแต่ละ
เดือน และการประปาไดอ้อกใบเรียกเก็บค่าน ้าประปาจากผูข้อใชน้ ้า 
  ข้อท่ี 4. ผูข้อใชน้ ้ าตอ้งช าระเงินทุกประเภทในทนัทีท่ีพนกังานเก็บเงินน าบิลค่าน ้ าประปามา
ขอรับช าระมิฉะนั้นจะตอ้งน าเงินไปช าระเอง ณ ท่ีท าการประปาภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบแจง้
หน้ี หากไม่ช าระภายในก าหนดเวลาดงักล่าว การประปาทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะครอบครองมาตรวดัน ้ าและ
งดจ่ายน ้าไดท้นัที 
  ข้อท่ี 5. แนวเขตท่ีขา้พเจา้ หรือผูแ้ทนขา้พเจ้าไดช้ี้ให้เจา้หน้าท่ีกองการประปา เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ส ารวจ – ประมาณการวางท่อต่อน ้าในบา้นน้ี เป็นกรรมสิทธ์ิพึงมีของขา้พเจา้ หากใน
โอกาสต่อไปน้ี มีผูท้กัท้วงจนเป็นเหตุให้ขา้พเจ้าพน้จากกรรมสิทธ์ินั้นแลว้ การประปาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา มีสิทธ์ิท่ีจะร้ือถอนท่อประปา และงดการจ่ายน ้ าให้ขา้พเจ้าได้โดยขา้พเจา้ไม่มีขอ้
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โตแ้ยง้ใดๆ ทั้งส้ิน และหากเกิดความเสียหายจากการวางท่อประปาคร้ังน้ี ขา้พเจา้ยินยอมชดใชแ้ทนการ
ประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 
 

 
(ลงช่ือ)..........................................................ผูข้อใชน้ ้าประปา 

          (......................................................) 
  

 
          (ลงช่ือ)..........................................................พยาน 
                                                            (......................................................) 
 

 
          (ลงช่ือ)..........................................................พยาน 
          (......................................................) 
 
 

                   (ลงช่ือ)..........................................................พยาน 
          (......................................................) 
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แบบส ารวจแผนผังประมาณการ 
 

ลกัษณะอาคาร บ้านพกัอาศัย อาคารทาวเฮ้าท์ อาคารพานิชย์ อาคารช่ัวคราวเพ่ื อ
การก่อสร้าง 
ติดตั้งมาตรวัดน ้า ณ บ้านเลขท่ี...................หมู่ท่ี............ต าบล......................อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ช่ือผู้ใช้น ้าประปา .............................................................................บ้านเลขท่ี .......................หมู่ท่ี ...............ถนน
................................... 
ต า บ ล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อ า เภ อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .จั ง ห วั ด
........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (ลงช่ือ).......................................................ผูส้ ารวจ/ท าผงั    (ลงช่ือ)......................................................ผูต้รวจและ
เห็นชอบ 
              (...................................................)                                       (..................................................) 
 
 
  (ลงช่ือ).......................................................                           (ลงช่ือ)......................................................ผูข้อใชน้ ้าประปา 
            (...................................................)                                          (..................................................) 
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ประมาณการเกีย่วกบังานประปา กองการประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
 

 ของ.................................................................................ติดตั้ง ณ บา้นเลขท่ี............................................หมู่ท่ี
........................... 
ชุมชน............................ถนน......................ต าบล...........................อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

 
          (ลงช่ือ).......................................................ผูป้ระมาณการ    (ลงช่ือ)......................................................ผูต้รวจ
ประมาณการ 
                  (.......................................................)                                     (.....................................................) 

ล าดบัท่ี                         รายการ    จ านวน     หน่วย  หมายเหต ุ
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ใบตอบรับการติดตั้งมาตรวัดน ้า 
 ตาท่ีขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว
....................................................................................................................... 
ไดข้อใชน้ ้ าประปาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตั้ง ณ บา้นเลขท่ี..................................หมู่
.................. 
ถนน..............................................ต าบล.........................................อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา   
โดย กองการประปาก าหนดหมายเลขผูใ้ชน้ ้ า เป็น ป. .......................... เขต................................ 
 บดัน้ี เจา้หนา้ท่ีกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ไดใ้ห้บริการติดตั้งมาตรวดัน ้ า ณ 
บา้นเลขท่ี ดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ เป็นมาตรยี่ห้อ......................................ขนาดØ.....................................
น้ิว หมายเลขประจ าเคร่ืองมาตร..........................................ตั้งเลข.........................................หน่วย 
 โดยติดตั้ ง ณ ต าแหน่งท่ี  เจ้าหน้าท่ี อ่านมาตรของกองการประปาสามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวก เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วนัท่ี...............................เดือน.............................................พ.ศ
..................โดยขา้พเจา้รับวา่จะดูแลรักษามาตรวดัน ้ าให้อยู่ในสภาพปกติ สมารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา
หากเกินการช ารุดสูญหายขา้พเจา้ยินดีชดใช้ให้ กองการประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในราคา
ตามขนาดของมาตรวดัน ้าท่ีกองการประปาก าหนด     
          

                           จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

         (ลงช่ือ)..........................................................ผูข้อใชน้ ้าประปา 
          (......................................................) 

  
 
         (ลงช่ือ)..........................................................ผูติ้ดตั้ง 
                                                           (......................................................) 
 

 
          (ลงช่ือ)..........................................................พยาน 
          (......................................................) 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ นามสกุล      นาย มารุต ดีอ่วม 
 
ประวัติการศึกษา      รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 
ประสบการณ์ท างาน หวัหนา้แผนก Rx Final Inspection 

(Shipment) บริษทัโฮยา่เลนส์ไทย
แลนด ์จ ากดั ในปี พ.ศ.2554-2562 

 
เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน 
รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้ฝ่ายผลิต
และบริการ กองการประปาเทศบาล
นครพระนครศรีอยธุยในปี พ.ศ.2562-
ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
     
 
 
 


