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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภคการประปานครหลวง กลุมตัวอยาง
เปนผูใชนํ้าของการประปานครหลวงจํานวน 440 คน ซึ่งเลือกโดยการสุมแบบกําหนดช้ันภูมิเปน
สัดสวน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม จํานวน 5 ชุด ไดแก ภาพลักษณ
องคกร ความคาดหวัง การรับรูคุณภาพ การรับรูคุณคา และความพึงพอใจสิทธ์ิขาด สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหเสนทางในกรณีที่เปนตัวแปรแฝง  
 ผลการวิจัยพบวา โมเดลที่พัฒนาข้ึนเพ่ือศึกษารูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภคการประปานครหลวง มีตัวแปรทีม่ี
อิทธิพลตอความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภคมากที่สุด คือ ตัวแปรภาพลักษณองคกร มีอิทธิพลรวม 
0.81 รองลงมา คือ ตัวแปรการรับรูคุณภาพ มีอิทธิพลรวม 0.37 และตัวแปรความคาดหวังมีอิทธิพล
รวม 0.06 โดยตัวแปรภายในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของ
ผู บร ิโภคการประปานครหลวง ไดร อยละ 75 (R2=0.75) และสรุปไดว าโมเดลที ่พ ัฒนาขึ้น               
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ อยูในเกณฑที่ยอมรับได (X2 = 175.18, df =163, P = 0.24) 
และคาดัชนีความสอดคลอง (GFI = 0.96, AGFI = 0.95, CFI = 1.00,  SRMR = 0.03, RMSEA = 0.01 
และ CN = 493.60) จากผลการวิจัยจึงสามารถสรุปไดวา ปจจัยดานภาพลักษณองคกร มีความสําคัญ
ที่สุดตอความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภค ดังน้ัน การจะสรางความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภค
น้ันจะตองสรางภาพลักษณขององคกรใหมีความนาเช่ือถือ ดําเนินงานใหตอบสนองความคาดหวังของ
ผูบริโภคและสรางการรับรูคุณภาพใหเกิดกับผูบริโภค   
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 This research aims to analyze casual relationship model of factors 
effecting on preference of Metropolitan Waterworks Authority’s consumers. The 
sample group was consisted of 440 consumers using service of Metropolitan 
Waterworks Authority obtained by using proportional stratified sampling. Tools used 
for collecting data were 5 sets of questionnaire including questionnaires on corporate 
image, expectation, perceived quality, perceived value, and preference. Statistic used 
for analyzing data was path analysis modeling in case of latent variables. 
 The results showed that the model developed for studying on casual 
relationship model of factors effecting on preference of Metropolitan Waterworks 
Authority’s consumers contained with the largest amount of factors influencing on 
consumer preference was corporate image with total influence of 0.81 followed by 
perceived quality with total influence of 0.37 and expectation with total influence of 
0.06. Factors contained in such model were able to explain variation of preference of 
Metropolitan Waterworks Authority’s consumers at 75% (R2=0.75) and it could be 
concluded that the developed model was consistent with acceptably empirical data 
(X2 = 175.18, df =163, P = 0.24) and Index of Consistency (GFI = 0.96, AGFI = 0.95, CFI = 
1.00,  SRMR = 0.03, RMSEA = 0.01 and CN = 493.60) From the results, it could be 
concluded that factor on corporate image was the most significant factor towards 
consumer preference. As a result, to build consumer preference, it was important to 
create corporate image credibility. Operation to meet the expectation and creation 
quality perception to consumers.  
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