
เร่ือง  ความพึงพอใจของผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการชองทางการชําระเงินคาน้ําประปาของ กปภ.  
นอกเหนือไปจากการชําระเงินที่สํานักงานประปา 

(โดย งานวิเคราะหวิจัยเชิงสังคม) 
 

บทคัดยอ 
 
                       โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการชองทางการชําระเงิน
คาน้ําประปาของ กปภ.นอกเหนือไปจากการชําระเงินที่สํานักงานประปา กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ ผูใชน้ําในเขตเทศบาล
เมืองเชียงใหม จํานวน 360 คน และเจาหนาที่ที่ใหบริการรับชําระคาน้ํา ณ จุดบริการ (เซเวน อีเลฟเวน, Pay at Post และ 
ธนาคาร)  จํานวน 10 คน  วิธีการศึกษาใชทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เครื่องมือที่ใชศึกษาใชวิธีสัมภาษณแบบตัวตอตัว 
(Face-to-Face Interview) สถิติที่ใชในการศึกษาวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สําหรับการประมวลผลขอมูลใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
                       ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เปนผูใชน้ําประเภท 1 ของ กปภ. คือประเภทบานพักอาศัย และ
เนื่องจากบานพักอยูไกลจากสํานักงานประปา จึงสะดวกที่จะนําใบแจงหนี้คาน้ําประปาไปชําระเงินคาน้ําที่รานสะดวกซื้อ 
(เซเวน อีเลฟเวน) ที่อยูใกลบาน แทนการชําระเงินที่สํานักงานประปา นอกจากนี้กลุมตัวอยางสวนใหญยังมีความเห็นวาการ
ที่ กปภ.เปดชองทางการชําระคาน้ําประปาหลายชองทางในปจจุบันทําใหสะดวกกวาในอดีต และถือเปนวิธีการที่เหมาะสม
มีความทันสมัย ซึ่งทําใหผูใชน้ํามีทางเลือกมากขึ้น การศึกษายังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจทุกดานใน
ภาพรวมอยูในระดับดี และเมื่อแยกเปนรายดานพบวามีความพึงพอใจในระดับดีมากคือ ในดานบริการอยางเปนระบบและ
ไดมาตรฐาน รวมทั้งในเรื่องของสถานที่ใหบริการมีช่ือเสียง ภาพพจนดี และการใหบริการมีการจัดลําดับดีไมมีการแซงคิว 
สวนความพึงพอใจในระดับรองลงมาจะเปนดานการชวยประหยัดเวลา และคาใชจาย พรอมทั้งในเรื่องของทําเลที่ต้ังของ
สถานที่ใหบริการรับชําระคาน้ําที่สะดวกตอการเดินทางไปตดิตอ และมีบริการดานอื่น ๆ ดวย 
                       คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการ เชน กปภ.ควรจัดใหมีการชําระเงินคาน้ําประปาผานตู ATM เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกผูใชน้ํา และควรมีหนวยบริการของ กปภ. เอง เพื่อรับชําระคาน้ําประปาในหางสรรพสินคา ทั้งนี้
เพื่อไมใหผูใชน้ําตองเสียคาธรรมเนียมการชําระเงิน (10 บาท) ในประการสุดทาย ใบแจงหนี้ของ กปภ.ควรมีบารโคดเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการชําระคาน้ํา 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
                   This research project investigates PWA customers’ satisfaction on PWA’s various channels for water fee 
payment except payment  at PWA waterworks offices. The sample group consists of 360 PWA customers residing in the 
vicinity of Chiang Mai municipality including 10 staff of units providing channels for payment. The study methodology 
employs both quantitative and qualitative approaches. The study tool is questionnaire survey carried out by a face-to-face 
interview with the sample group. The data processing is done by SPSS Windows program while data analysis mainly 
utilizes percentage and mean. 
                   The findings reveal that the majority of the sample group were PWA first-group customers (domestic) who 
typically paid their water bill at a convenient store like 7 eleven since their homes were far away from waterworks 
offices and so found it inconvenient to pay there. Most of them stated that PWA’s various channels for water fee 
payment provided much convenience to them compared to the past. These channels were thus appropriate, modem and 
offered more options to customers. It was also found that most of the sample group were quite satisfied with overall 
services provided by PWA. The highest level of satisfaction was on a systematic and standard service including a good 
image and reputation of each service place. Customers were serviced orderly without anyone jumping the queue. Lower 
satisfaction was on time and expense saving. Finally, the service places were generally convenient to visit apart from 
providing other services as well. 
                          It is strongly recommended that PWA should arrange for water fee payment via an ATM to give more 
convenience to its customers. Similarly, PWA should have its own service units to receive payment inside department 
stores or shopping malls so that its customers won’t have to pay service charge of 10 bath for each bill. Ultimately, PWA 
water bill should have a bar code on it in order to facilitate customers’ payment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


