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ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาล ตําบล
ยะรัง จังหวัดปตตานี 

The Public Opinion of Efficiency of the Water Supply System Management A 
case study of Yarang Subdistrict Municipality,  

Pattani Province 
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บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการระบบน้ําประปาของ
เทศบาลตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 2) เพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ
ระบบการจัดการนํ้าประปา ของเทศบาลตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี และ 3) เพื่อศึกษา
แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอระบบการจัดการน้ําประปา ของเทศบาลตําบลยะรัง 
อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ผลการศึกษา พบวา 1. ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับประสิทธิภาพ
การจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรัง พบวา ประสิทธิภาพการจัดการระบบน้ําประปา
ของเทศบาล ตําบลยะรัง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.93) 2. ประสิทธิภาพการจัดการ
ระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรัง จังหวัดปตตานี ดานการบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง ( X = 2.9๕) 3. ประสิทธิภาพการจัดการระบบน้ําประปาของเทศบาลตําบลยะรัง ดานการ
ออกแบบ โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นปานกลาง ( X = 3.11) และ 4. ปญหาในการ
จัดบริการสาธารณะดานประปา ของเทศบาลตําบลยะรัง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง    ( X = 
2.88) 

จากผลการศึกษาดังกลาว นํามาวิเคราะหและสังเคราะห พบวา (1) หนวยงานในระดับ
ทองถ่ินท้ังภาครัฐและเอกชน เชน โรงเรียน มัสยิด องคกรตางๆในชุมชน ควรไดรับการเผยแพรความรู 
การดูแลรักษา และตระหนักมากยิ่งข้ึนในการใชน้ําประปาเพื่อการบริโภคของประชาชน (2) ควรจะมี
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนผูใชน้ําประปาเขามามีบทบาทในการดูแลระบบการผลิต
น้ําประปาในเทศบาล ตลอดจนการปลูกฝงและการสรางความตระหนักใหสมาชิกผูใชนํ้าเห็นคุณคา
การใชน้ํามากข้ึน และ (3) เทศบาลควรมีการติดตามความพึงพอใจของภาคประชาชนผูใชน้ําเพื่อเปน
การตรวจสอบการบริการเพื่อการเขาถึงและเขาใจประชาชน ตลอดจนการสรางระบบการพัฒนา
ประปาเทศบาลรวมกับประชาชน 
 
 
 
1 เทศบาลตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ีภาควิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและ
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Abstract 
The objectives of this study were 1) to study the efficiency of managing the water supply 

system of the Municipality Yarang district of Pattani province, 2) to explore the opinion of people 
on the water supply management systems in the Municipality Yarang district of Pattani province, 
3) to study the guidelines to involvement of the people on the water supply management 
systems in the Municipality Yarang district of Pattani province. 

The results of the study show that: 1. the opinion of people with the efficiency of 
managing the water supply system of the Municipality Yarang district of Pattani province that the 
satisfaction of people is at the ‘moderate’ (X = 2.93) level as a whole; 2. the opinion of people 
with the efficiency of managing the water supply service of the Municipality Yarang district of 
Pattani province that the satisfaction of people is at the ‘moderate’ (X = 2.95) level as a whole; 
3. the opinion of people with the efficiency of designing the water supply system of the 
Municipality Yarang district of Pattani province that the satisfaction of people is at the ‘moderate’ 
(X = 3.11) level as a whole; 4. the opinion of people with the problems of managing the water 
supply system of the Municipality Yarang district of Pattani province that the satisfaction of 
people is at the ‘moderate’ (X = 2.88) level as a whole. 

Recommendation are put forward by the peoples and the Yarang Municipality for the 
improvement of the water supply system, 1) should be raising awareness and educating to the 
people in community, 2) Yarang Municipality should encourage the participation of people 
towards water supply management system, 3) Yarang Municipality should assessment satisfaction 
of the people to use the water supply for developing. 

 
หลักการและเหตุผล 
 น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณคายิ่งตอมนุษย  เปนปจจัยท่ีสําคัญในการดํารงชีวิต ดังนั้น
น้ําที่มนุษยจะนํามาใชในการอุปโภคบริโภคน้ัน จะตองเปนน้ําสะอาด จะตองมีปรับปรุงคุณภาพนํ้าให
เหมาะสมสําหรับการอุปโภค บริโภค ในขณะที่ปริมาณทรัพยากรน้ํายังคงมีอยูอยางจํากัด และมี
แนวโนมวาจะลดลงเร่ือยๆ สาเหตุสําคัญประการหน่ึงมาจากปริมาณนํ้าที่มีอยูบางสวนไมสามารถ 
นํามาใชประโยชนได เน่ืองจากมีคุณภาพไมเหมาะสม และการพัฒนาแหลงนํ้าไมสอดคลองกับปริมาณ
ความตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน จึงทําใหเกิดปญหาการขาด
แคลนนํ้าในชวงฤดูแลง นํ้าเนาในฤดูฝน ซ่ึงปญหาเหลานี้นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนทุกป (สุ
กัญญา  อรุณสง, 2553 : 3)  

ปญหาการบริหารทรัพยากรน้ําที่ดี ไดรับการกระตุน และปลุกกระแสความตื่นตัวทั่วโลก
รวมท้ังประเทศไทย ปญหาการขาดแคลนน้ําในประเทศไทยถึงแมยังไมถึงข้ันวิกฤติ แตก็ไมใชปญหาท่ี
สามารถจะละเลยไดตอไป ตลอดเวลาที่ผานมา ปญหาวิกฤตินํ้า กลายเปนปญหาท่ีทวีความรุนแรง
เพิ่มข้ึน จากการเพิ่มข้ึนของประชากร และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม แมหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าไดรวมแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน แตนับวันปญหาวิกฤติน้ําจะ
ยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากการแกไขปญหาเปนไปอยางไรทิศทาง ปราศจากนโยบายที่ชัดเจน 
และขาดการบูรณาการรวมกัน มีลักษณะแยกสวน ภาคสวนที่เก่ียวของยังขาดความเชื่อมโยง สงผล
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กระทบตอคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน และขีดความสามารถในทางเศรษฐกิจของประเทศ และนําสู
การพัฒนาที่ไมยั่งยืน(สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ, 2553 : 1) 
 โดยเทศบาลตําบลยะรังไดตระหนักยิ่งถึงปญหาดังกลาว เพื่อบรรเทาปญหาของประชาชนใน
พื้นท่ี และเขตใกลเคียง ที่อาศัยระบบประปาของเทศบาล เพื่อการอุปโภค และบริโภค ดังนั้น ในป 
2552 เทศบาลตําบลยะรังไดมีโครงการกอสรางระบบประปาแหงใหม เพื่อแกปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้นที่ และใกลเคียง ที่อาศัยระบบน้ําประปาของเทศบาล และเพื่อใหการบริการน้ํา
ทั่วถึง เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดังพระราชดํารัส “น้ําคือชีวิต” โครงการกอสรางระบบประปาแหง
ใหมดําเนินโครงการภายใตนโยบายที่กําหนดไววา “ประปาตองสามารถใหบริการประชาชนไดอยาง
ตอเนื่อง ทุกเวลา มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล นํ้าประปาตองไมสีแดง ไมมีกลิ่น สีสะอาด น้ํา
ไหลไดเร็ว” โครงการกอสรางระบบน้ําประปาในเดือนมิถุนายน 2553 ระบบผลิตนํ้าประปาในพื้นท่ี
เทศบาลตําบลยะรังท่ีดําเนินการเสร็จแลวนั้น มีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังในเขตบริหารของเทศบาลตําบล
ยะรัง และนอกเขตบริหารของเทศบาลยะรัง ไดแกพื้นท่ีในเขตหมูที่ 3  ตําบลยะรัง  บางพื้นที่ในเขต 
หมูท่ี 4   หมูที่ 5 ตําบลยะรัง และบางพื้นที่ในเขต หมูท่ี 1 หมูที่ 2 ตําบลปตูมุดี อําเภอยะรัง จังหวัด
ปตตานี (นโยบายการพัฒนาคุณภาพนํ้าประปา, 2557 : 1) 
 จากการแสดงความคิดเห็น การรวมเสนอแนะของประชาชนตอโครงการพัฒนา และบริการท่ี
ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐ ถือเปนการมีสวนรวมที่มีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จของการพัฒนา
ดนตางๆ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหา
ทางเลือก การตัดสินใจตางๆ ที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับรวมกัน เพื่อใหไดการตัดสินใจ ตลอดจน
การบริหารจัดการที่ดีที่สุด มีความโปรงใสท่ีสุด และไดรับการยอมรับจากทุกฝายมากท่ีสุด โครงการ
กอสรางระบบประปาแหงใหมของเทศบาลตําบลยะรัง เปนโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปนการ
บริการทางสังคมที่มีความจําเปน เม่ือไดดําเนินการเปดใหบริการแลว ควรที่จะไดรับประเมินถึง
ประโยชนที่เกิดข้ึนในมิติตางๆ โดยผานความคิดเห็นของประชาชน (การมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนา, 2556 : 12 ) 
 ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยสนใจศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดการระบบ
น้ําประปาแหงใหมของเทศบาลตําบลยะรัง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา และการจัดการระบบ
ประปาของเทศบาลตําบลยะรัง อยางตอเนื่องและเหมาะสมในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาล ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง 
จังหวัดปตตานี 

2. เพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอระบบการจัดการน้ําประปา ของเทศบาล
ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอระบบการจัดการนํ้าประปา ของ
เทศบาลตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชาชนในครัวเรือนท่ีใชบริการระบบน้ําประปาของเทศบาล ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง 

จังหวัดปตตานี 
1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนในครัวเรือนท่ีใชบริการระบบ

น้ําประปาของเทศบาล ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี จํานวน 4,751 คน 
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนในครัวเรือนท่ีใชบริการระบบ

น้ําประปาของเทศบาล ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี จํานวน 370 คน ไดมาดังนี้ 
คํานวณโดยใชสูตรยามาเน (Yamane, 1973: 272 – 728) อางถึงใน ผองศรี วาณิชย ศุภวงศ, 

2546: 104) ดังนี ้

n = 
N 

1 + Ne2 

 
โดย  N แทน ขนาดของประชากร 

  n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  e แทน คาความคลาเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ยอมรับได 
    (0.05) 
 แทนคาจะไดขนาดของกลุมตัวอยางดังน้ี 

n = 
4751 

1 +4751 (0.05)² 
        =  368 คน  

 ดังน้ันผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 370 คน สุมกลุมตัวอยางใชวิธีการ
สุมแบบบังเอิญ 

การเก็บรวบรวมผลการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสวนในเอกสาร การสังเกต และการสํารวจ ซ่ึงผูศึกษาไดดําเนินการ
ดังน้ี 
 1. การเก็บรวมรวมขอมูลท่ีเปนเอกสาร 
  ผูศึกษาไดทําการคนควา ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวของท่ี
ครอบคลุมประเด็นหลัก ๆ  จากอินเตอรเน็ท วารสารตางๆ  และหนังสือของหองสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  
 2. การสังเกต (Observation) ผูศึกษาไดใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ไดแก การ
สังเกตการณวิธีการใหบริการน้ําประปา ทั้งการจายน้ําประปา การเก็บคาบริการประปา การติดตอ
ปญหานํ้าประปา เปนตน 
 3. การสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลดังตอไปน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 กระบวนการจัดการระบบน้ําประปาของเทศบาลตําบลยะรัง 
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  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
การวิเคราะหผลและการวัดตัวแปร 
 1) กอนที่จะนําแบบสอบถามมาวิเคราะห ผูศึกษาไดทําการตรวจแบบสอบถามทุกฉบับ 
เพื่อใหเกิดความสมบูรณของขอมูล กอนที่จะนําไปคียขอมูลตอไป 
 2) ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1) ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ผูศึกษาใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ในการวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถาม 
 2) ใชการพรรณนาในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและรายงานผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษา 
 7.1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานทั่วไป พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.7 มี
อายุอยูระหวาง 31 ป ถึง 40 ป คิดเปนรอยละ 29.5 มีระดับการศึกษาอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 56.๗ มีรายไดรวมตอเดือน นอยกวา 10,000 บาท จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 
52.7 ตามลําดับ 
 7.2 ผลการศึกษาขอมูลการใชบริการระบบนํ้าประปาของเทศบาล ตําบลยะรัง พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญใชบริการระบบน้ําประปา จํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 81.1 รองลงมาไมใช
บริการ จํานวน 47 คนคิดเปนรอยละ 12.7 และนอยที่สุดไมแนใจ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.2 
ตามลําดับ 
 7.3 ผลการศึกษาขอมูลความเขาใจระบบน้ําประปาของเทศบาลตําบลยะรัง พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความเขาใจระบบน้ําประปาของเทศบาลตําบลยะรัง จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 
61.9 รองลงมาไมเขาใจในระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรัง จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 
20.8 และนอยที่สุดไมแนใจ จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 17.3 ตามลําดับ 
 7.4 ผลการศึกษาขอมูลความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบ
น้ําประปาของเทศบาล ตําบลยะรัง พบวา ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
จัดการระบบน้ําประปาของเทศบาลตําบลยะรัง ดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง ( X  = 2.93) เม่ือพิจารณาระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการ
ระบบน้ําประปาของเทศบาลตําบลยะรัง ดานการบริหารจัดการ เปนรายประเด็น ดังตอไปนี้ 1. 
ความสมํ่าเสมอของปริมาณน้ําประปา ประชาชนมีความคิดเห็นของเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการ
ระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นนี้อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.04)  2. ความใส
ของน้ําประปา ไมมีสี ไมมีกล่ิน ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบ
น้ําประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นน้ีอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.95) 3. แรงดันของ
น้ําประปา ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาล
ตําบลยะรังในประเด็นนี้อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.02)  4. ความเพียงพอของน้ําประปา 
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ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังใน
ประเด็นนี้อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.04)  5. ความสะอาดของนํ้าประปา ประชาชนมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นนี้อยูใน
ระดับปานกลาง ( X  = 2.80)  6. การใหขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธบริการ ประชาชนมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นน้ี 
อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.81)  7. ความรวดเร็วในกระบวนการใหบริการ ประชาชนมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นนี้อยูใน
ระดับปานกลาง ( X  = 2.86) 8. ความรวดเร็วในการบริการแตละข้ันตอน ประชาชนมีความคิดเห็น
เก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นนี้อยูในระดับปาน
กลาง ( X  = 2.94) 9. แบบฟอรมขอรับบริการสั้น กระชับเขาใจงาย ประชาชนมีความคิดเห็น
เก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นนี้อยูในระดับปาน
กลาง ( X  = 2.96)  10. อุปกรณใชในบริการทันสมัย สะดวก ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นน้ี อยูในระดับปานกลาง (
X  = 2.96) 
 7.5 ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบน้ําประปาของ
เทศบาล ตําบลยะรัง จังหวัดปตตานี ดานการบริการ พบวา ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาล ตําบลยะรัง ดานการบริการ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( X =2.9๕) เม่ือพิจารณาระดับความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
จัดการระบบน้ําประปาของเทศบาล ตําบลยะรัง ดานการบริการเปนรายประเด็นดังนี้ 1. อัตราคา
น้ําประปา ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบน้ําประปาของเทศบาล
ตําบลยะรังในประเด็นน้ี อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.02) 2. คาธรรมเนียมขอติดต้ังมาตรวัดน้ํา 
ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังใน
ประเด็นนี้ อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.04) 3. คาธรรมเนียมขอเพิ่มขนาดมาตรวัดนํ้า ประชาชนมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นน้ี 
อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.00) 4. คาธรรมเนียมในการชําระคาน้ําที่ศูนยบริการ ประชาชนมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นน้ี 
อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.93) 5. คาปรับชําระเงินชากวากําหนด ประชาชนมีความคิดเห็น
เก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นน้ี อยูในระดับ
ปานกลาง ( X  = 2.95) 6. ความเต็มใจใหบริการ ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
จัดการระบบน้ําประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นนี้ อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.87) 7. 
การพูดจาไพเราะออนหวาน ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบ
น้ําประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นน้ี อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.91) 8. การยิ้มแยม
แจมใสในการใหบริการ ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของ
เทศบาลตําบลยะรังในประเด็นนี้ อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.91) 9. การแตงกายสุภาพ 
ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังใน
ประเด็นน้ี อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.95) 10. การใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกผูใช ประชาชนมี
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ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นนี้วา
อยูในระดับปานกลาง (X  = 2.91)       
 7.6 ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบน้ําประปาของ
เทศบาลตําบลยะรัง ดานการออกแบบ พบวา ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
จัดการระบบน้ําประปาของเทศบาลตําบลยะรัง ดานการออกแบบ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
( X = 3.11) เม่ือพิจารณาระดับความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบ
น้ําประปาของเทศบาลตําบลยะรัง ดานการบริหารจัดการเปนรายประเด็นดังนี้ 1. ออกแบบระบบ
ประปาใหไดมาตรฐานตามท่ีกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพ
การจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นนี้ อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.15) 
2. ระบบประมีความเหมาะสมกับจํานวนประกรในพื้นท่ี ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นน้ี อยูในระดับปานกลาง (
X  = 3.25) 3. ระบบประปามีเพียงพอตออัตราความตองการใชนํ้าเฉลี่ยตอวันตอคนของประชาชนใน
พื้นที่ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบน้ําประปาของเทศบาลตําบลยะ
รังในประเด็นนี้ อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.11) 4. สํารวจแหลงน้ําดิบที่จะนํามาผลิตน้ําประปา
โดยพิจารณาคัดเลือกแหลงนํ้าประปา ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบ
น้ําประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นนี้ อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.03) 5. มีการสํารวจ
ที่ดินสําหรับตั้งระบบผลิตน้ําประปาโดยใชที่ดินสาธารณะท่ีดินวัดหรือโรงเรียน ประชาชนมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นนี้ อยูใน
ระดับปานกลาง ( X  = 3.02)  6. มีการสํารวจและกําหนดประเภท ขนาดของระบบประปาไดชัดเจน 
ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังใน
ประเด็นนี้ อยูในระดับปานกลาง  (X  = 3.10)  
 7.7 ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับเก่ียวกับปญหาในการจัดบริการสาธารณะดาน
ประปา ของเทศบาล ตําบลยะรัง พบวา ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับปญหาในการจัดบริการ
สาธารณะดานประปา ของเทศบาลตําบลยะรัง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง( X =2.88) เม่ือ
พิจารณาระดับความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับปญหาในการจัดบริการสาธารณะดานประปา ของ
เทศบาลตําบลยะรังเปนรายประเด็นดังน้ี  1. ไมมีการรวมประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดที่เก่ียวของกับ
การกอสรางระบบประปา ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบน้ําประปา
ของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นน้ี อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.93) 2.  ประชาชนไมมีสวนใน
การกําหนดมาตรฐานระบบน้ําสะอาด ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการ
ระบบน้ําประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นน้ี อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.07) 3. 
ประชาชนไมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางการทํางาน เชนแนวการเดินทอ
ประปา ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบน้ําประปาของเทศบาล
ตําบลยะรังในประเด็นนี้  อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.90) 4. ประชาชนไมมีการสอบถามขอ
สงสัยเรื่องเก่ียวกับระบบประปา ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบ
น้ําประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นน้ี อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.89) 5. ไมมีการเลือกตั้ง 
แตงตั้ง หรือคัดเลือก คัดเลือก คณะกรรมการบริหารกิจการความเต็มใจ ประชาชนมีความคิดเห็น
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เก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นน้ี อยูในระดับ
ปานกลาง ( X  = 2.79) 6. ประชาชนในพื้นที่ไมไดอํานวยความสะอวด และไมใหความรวมมือกับ
เจาหนาที่ และผูรับเหมาที่เขามาสํารวจเตรียมการกอสรางระหวางการกอสราง ประชาชนมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นนี้ อยูใน
ระดับปานกลาง ( X  = 2.76) 7. ประชาชนไมมีสวนรวมในการบริหารกิจการประปา เชนสมัครเปนผู
คุมการผลิต สมัครเปนเจาหนาทีประจําสํานักงานประปาเปนตน ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นน้ี อยูในระดับปานกลาง (
X  = 2.91) 8. ประชาชนไมมีสวนรวมในการดูแล หรือชวยเปนหูเปนตาท่ีอาจเกิดข้ึนกับประปา เชน 
ทอแตก ทอร่ัว หมอแปลง นํ้าทวม มีผูขโมยใชน้ํา ไฟฟาลัดวงจร อุปกรณใชงานไมได ประชาชนมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นน้ี 
อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.81) 9. ประชาชนไมไดคํานึงถึงสิทธิหนาที่ของผูใชน้ํา หลังจากเริ่ม
ดําเนินการใหบริการ ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบน้ําประปาของ
เทศบาลตําบลยะรังในประเด็นนี้ อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.88) 10. ประชาชนไมมีสวนรวมใน
การเสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการและบริการประปาประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปาของเทศบาลตําบลยะรังในประเด็นน้ี อยูในระดับปานกลาง (
X  = 2.92) 

ผลการสังเคราะหสูการเพ่ิมแนวทางการสรางประสิทธิภาพการจัดการระบบนํ้าประปา 
 8.1 หนวยงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะเทศบาลตําบลยะรัง ควรนําผลการศึกษามาพิจารณา
เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปาใหไดมาตรฐาน ไมวาจะเปนคุณภาพนํ้า ระบบ
กลั่นกรองน้ํา ระบบการพักนํ้าเปนตน เพอใหระบบการผลิตนํ้าประปาที่จะตอบสนองความตองการ
ของประชาชนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
 8.2 หนวยงานในระดับทองถ่ินทั้งภาครัฐและเอกชน เชน โรงเรียน วัด มัสยิด องคกรตางๆ
ในชุมชน ควรไดรับการเผยแพรความรู การดูแลรักษา และตระหนักมากยิ่งข้ึนในการใชน้ําประปาเพื่อ
การบริโภคของประชาชน 
 8.3 ควรจะมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนผูใชน้ําประปาเขามามีบทบาทในการ
ดูแลระบบการผลิตนํ้าประปาในเทศบาล ตลอดจนการปลูกฝงและการสรางความตระหนักใหสมาชิก
ผูใชน้ําเห็นคุณคาการใชน้ํามากข้ึน 
 8.4 เทศบาลควรมีการติดตามความพึงพอใจของภาคประชาชนผูใช นํ้าเพื่อเปนการ
ตรวจสอบการบริการเพื่อการเขาถึงและเขาใจประชาชน ตลอดจนการสรางระบบการพัฒนาประปา
เทศบาลรวมกับประชาชน 
 8.5 ควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบทุกเดือนตามพารามิเตอรมาตรฐานตาม
คุณภาพน้ําประปาที่กรมอนามัยกําหนด และมาตรฐานอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
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