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ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบรกิารของการไฟฟา 

สวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) 

Customer’s Expectation and Satisfaction towards Service Quality of  

Provincial Electricity Futhority Samut-Sakhon 2 (Banphaeo) 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดสมุทรสาคร 2 3) เปรียบเทียบความแตกแตกระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการ

ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางคือผูใชไฟฟาในเขตพื้นที่

รับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ที่ไดมาจากการสุม ตัวอยางแบบโควตา จํานวน 395 ราย 

โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่        

คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบทีแบบเปนอิสระ การวิเคราะหแบบทีแบบไมเปนอิสระ      

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะหสหสัมพันธ และการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา 

1.  ความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) 

โดยรวมอยูในระดับมาก 

2.  ความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) 

โดยรวมอยูในระดับมาก 

3.  การเปรียบเทียบความแตกแตกระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของ

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ  

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ลักษณะของสถานที่ใชบริการ และผูรับบริการมีความคาดหวังและความพึงพอใจ

แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

คําสําคัญ: ความคาดหวัง  ความพึงพอใจ  การบริการ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดสมุทรสาคร 2 
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Abstract 

 

The purpose of this research was to (1) study the consumer’s expectations level with service of   

the Provincial Electricity Authority, Samut Sakhon 2 (Banphaeo) (2) to study the consumer’s satisfaction 

level with service of the Provincial Electricity Authority, Samut Sakhon 2 (3) to compare the difference   

between the expectations level and the satisfaction level of the consumers with the service of electricity. 

Region 2 (Ban Phae) Classified by personal factors. Samples were electricity users in the area responsible   

for the Provincial Electricity Authority, Samut Sakhon 2 (Ban Phae), obtained from random 395 quota 

persons were selected. Tools of research was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics 

used were frequency, percentage, mean, standard deviation, Dependent t-test, Independent t-test, One-

way analysis of variance.  Correlation analysis and content analysis.  

The research found that  

1.  The expectations of consumers regarding the service of Provincial Electricity Authority, Samut  

Sakhon 2 (Ban Phaeo), were at a high level.   

2.  Satisfaction of consumers on service of Provincial Electricity Authority, Samut Sakhon 2 (Ban 

Phaeo) was at a high level.  

3.  Comparison of the difference between the expectations and the satisfaction level of the  

consumers on the service of the Provincial Electricity Authority, Samut Sakhon 2 (Ban Phaeo) by personal 

factors were Gender, Age, Education Level, Career, Average of income per month and characteristics of  

service And the service. Expectations and satisfaction vary. At the significant level 0.05 

 

Keywords: expectation, satisfaction, service, Provincial Electricity Authority, Samut Sakhon 2 
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1. บทนํา 

การใชไฟฟาเริ่มเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายในเขตพระนคร มีประชาชนตองการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นและแพรหลายไปสู

สวนภูมิภาค ดังน้ันในป พ.ศ. 2472 ไดมีการจัดตั้งแผนกไฟฟาขึ้นใน กองสุขาภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เพื่อ

จําหนายกระแสไฟฟาไปยังหัวเมืองตางๆ และไดกอสรางไฟฟาที่เทศบาลเมืองนครปฐมขึ้นเปนแหงแรก ในป พ.ศ. 2473 

กิจการไฟฟาสวนภูมิภาคเจริญขึ้นเปนลําดับ จนกระทั่งรัฐบาลไดสถาปนาการไฟฟาสวนภูมิภาคขึ้น การไฟฟาสวนภูมิภาค หรือ 

กฟภ. เปนรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภค สังกัดในกระทรวงมหาดไทย ไดรับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวน

ภูมิภาคพุทธศักราช 2503 เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2503 มีภาระหนาที่หลัก คือ การผลิตจัดใหไดมา จัดสงและจําหนาย

พลังงานไฟฟาใหแกประชาชนธุรกิจอุตสาหกรรมตางๆ ในเขตจําหนาย 73 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเวนกรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี และสมุทรปราการ  

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ไดเริ่มกอตั้งขึ้นเม่ือป 2503 ปจจุบันยกฐานะเปนการไฟฟา

จังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 16 ตําบล 12 อบต. 3 เทศบาล มีโครงสราง 6 แผนก และ

มีการไฟฟาสาขายอย หรือ กฟย. 1 สาขา พนักงานรวม 54 คนลูกจาง 24 คน รวมมีผูใชไฟทั้งหมด 28,810 ราย มีการบริการ

ติดตั้งไฟฟาประเภทบานที่อยูอาศัย ประเภทกิจการขนาดเล็กที่เปนการขอใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจรวมกับที ่อยูอาศัย 

ประเภทอุตสาหกรรมและสวนราชการ แตละแผนกมีการใหบริการในหลายดานแตกตางกันออกไป (การไฟฟาสวนภูมิภาค 

2560 ก (ออนไลน)  

ภารกิจของการไฟฟาสวนภูมิภาคมีหนาที่จัดหาและใหบริการพลังงานไฟฟาและธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง ทั้งในประเทศและ

ประเทศขางเคียงไดตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งดานคุณภาพและ

บริการโดยการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสภาพ

ตลาด มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม จึงทําใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) มีการพัฒนา

ในดานบริการอยางเสมอ มุงเนนเพื่อใหลูกคาหรือประชาชนที่มาขอรับบริการเกิดความคาดหวังและความพึงพอใจตอการ

ใหบริการ ในการดําเนินงานที่ผานมายังพบปญหาดานการใหบริการการแกกระแสไฟฟาขัดของ โดยปญหาดังกลาวเก่ียวของ

กับพนักงาน อุปกรณใหบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงสถานที่ ซ่ึงปญหาเหลาน้ีสงผลโดยตรงตอความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของประชาชนทั้งส้ิน (การไฟฟาสวนภูมิภาค 2560 ข (ออนไลน) 

ดังน้ันจากปญหาที่กลาวมาขางตน จึงทําใหผูศึกษาสนใจที่จะทําการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใช

ไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) เพื่อใหทราบถึงระดับความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของผูใชไฟฟาตอการใหบริการ 

 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2  

2.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2  

3.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกแตกระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของ

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถกําหนดสมมติฐานในการทําวิจัยไดดังน้ี 

1.  ปจจัยสวนบุคคล มีผลตอความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

สมุทรสาคร 2 (บานแพว) 
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2.  ปจจัยสวนบุคคล มีผลตอความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

สมุทรสาคร 2 (บานแพว) 

3.  ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

สมุทรสาคร 2 (บานแพว) มีความแตกตางกัน 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของเพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงจะแบงสาระของการ

ทบทวนวรรณกรรมไดดังน้ี 

4.1. แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง 

สุรางค จันทรเอม (2540:5) กลาววา ความคาดหวัง หมายถึง ความเชื่อวาส่ิงใดนาจะเกิดขึ้นและส่ิงใดบางนาจะไม

เกิดขึ้น ความคาดหวังจะเกิดขึ้นไดถูกตองหรือไมขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคล 

ชิษณุกร พรภาณุวิชญ (2540:6) อธิบายวา ความคาดหวังหมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น การรับรู การตีความ 

หรือการคาดการณตอเหตุการณตางๆ ที่ยังไมเกิดขึ้นของบุคคลอ่ืน ที่คาดหวังในบุคคลที่เก่ียวของกับตน โดยคาดหวังหรือ

ตองการใหบุคคลน้ันประพฤติปฏิบัติในส่ิงที่ตนตองการ หรือคาดหวังเอาไว 

วิฑูรย สิมะโชคดี (2537:30) กลาววา ความคาดหวัง หมายถึง ความคาดหวัง (ความเปนไปได) ที่วาถามีความ

พยายามแลวยอมนําไปสูการกระทะแมการกระทําที่เสร็จจะไมบรรลุเปาหมาย  เพราะงานยากเกินไปหรือประเมินคาไม

เพียงพอหรือบุคคลขาดความชํานาญ 

4.2. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละ

บุคคลวาจะมีความคาดหมายกับส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความ

พึงพอใจมากแตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง เม่ือไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวทั้งน้ี

ขึ้นอยูกับส่ิงที่ตั้งใจไววาจะมีมากหรือนอย 

กาญจนา อรุณสอนศรี (2546) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เปนนามธรรม 

ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่

คอนขางสลับซับซอนและตองมีส่ิงเราที่ตรงตอความตองการของบุคคล จึงจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังน้ันการส่ิงเราจึง

เปนแรงจูงใจของบุคคลน้ันใหเกิดความพึงพอใจในงานน้ัน 

นภารัตน เสือจงพรู  (2544) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกทางบวกความรูสึกทางลบและความสุขที่มี

ความสัมพันธกันอยางซับซอน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ 

Kotler and Armstrong (2002) รายงานวา พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นตองมีส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน 

(drive) เปนความตองการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง  ซ่ึง

ความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน ความตองการบางอยางเปนความตองการทางชีววิทยา (biological) เกิดขึ้นจาก

สภาวะตึงเครียด เชน ความหิวกระหายหรือความลําบากบางอยาง เปนความตองการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจาก

ความตองการการยอมรับ (recognition) การยกยอง (esteem) หรือการเปนเจาของทรัพยสิน (belonging) ความตองการ

สวนใหญอาจไมมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลกระทําในชวงเวลาน้ัน ความตองการกลายเปนส่ิงจูงใจ 

สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซ่ึงมักเกิดจากการไดรับการตอบสนอง

ตามที่ตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกที่ดีตอส่ิงน้ัน ตรงกันขามหากความตองการของตนไมไดรับการตอบสนองความไมพึงพอใจ

ก็จะเกิดขึ้น 
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4.3. แนวคิดและทฤษฎีการบริการ 

ไพรพนา ศรีเสน (2544) กลาววา การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงของ

บุคคลหรือองคกร เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืนใหไดรับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจ

จากผลของการกระทําน้ัน  โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง  ไมสามารถจับตองได  ไมสามารถครอบครองเปนเจาของใน

รูปธรรมและไมจําเปนตองรวมอยูกับสินคาหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆทั้งยังเกิดจากความเอ้ืออาทร  มีนํ้าใจ ไมตรี เปยมดวยความ

ปรารถนาดี ชวยเหลือเก้ือกูลใหความสะดวกรวดเร็ว  ใหความเปนธรรมและความเสมอภาค ขณะที่ พงษเทพ สันติพันธ  

(2546) รายงานวา  หลักของการใหบริการน้ันตองสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลสวนใหญ ได แตขณะเดียวกันก็

ตองดําเนินการไปโดยอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอเทาเทียมกันทุกคน ทั้งยังใหความ สะดวกสบายไมส้ินเปลืองทรัพยากร และไม

สรางความยุงยากใหแกผูใชบริการมากจนเกินไป โดยการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอผูรับบริการมากที่สุด 

คือ การใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคลหรือเปนการใหบริการที่ปราศจากอารมณไมมีความชอบพอ  

Kotler (2000) กลาววา การใหบริการ คือ การกระทําที่หนวยงานแหงหน่ึงหรือบุคคลคนหน่ึงนําเสนอตอหนวยงาน

อีกแหงหน่ึงหรือบุคคลอีกคนหน่ึงซ่ึงเปนส่ิงที่ไมสามารถสัมผัสไดและไมเปนผลใหเกิดความเปนเจาของในส่ิงใด ผลิตผลของการ

บริการอาจเก่ียวของหรืออาจไมเก่ียวของกับการผลิตภัณฑเปนกิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจที่สนองตอบตอความ

ตองการแกลูกคา ทางกายภาพ และสามารถสรุปลักษณะงานบริการที่สําคัญได 4 ประการ ดังน้ี 

1. ไมสามารถจับตองได (intangibility) บริการไมสามารถจับตองได ดังน้ันกิจการตองหาหลักประกันที่แสดงถึง

คุณภาพและประโยชนจากบริการ 

2.  ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (inseparability) การใหบริการเปนทั้งการผลิต และการบริโภคใน

ขณะเดียวกัน ผูขายแตละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ไมสามารถใหคนอ่ืนใหบริการแทนได เพราะตองผลิตและบริโภคในเวลา

เดียวกัน ทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเรื่องของเวลา 

3.  ไมแนนอน (variability) ลักษณะของการบริการไมแนนอน ขึ้นอยูกับผูขายบริการจะเปนใคร จะใหบริการเม่ือใด 

ที่ไหน อยางไร 

4.  ไมสามารถเก็บไวได (perishability) บริการไมสามารถเก็บไวไดเหมือนสินคาอ่ืนๆ ดังน้ันถาลักษณะความ

ตองการไมแนนอน จะทําใหเกิดปญหาหรือบริการไมทันหรือไมมีลูกคา 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังน้ี 

 

 
 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีสํารวจ (Survey Research)   อาศัยแบบสอบถาม 

(Questionnaire)เปนเครื่องมือเก็บขอมูล 

ประชากรและตัวอยาง   ประชากรที่ใชในการศึกษาในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูใชไฟฟาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ประกอบดวย อําเภอบานแพว 12 ตําบล และอําเภอเมืองสมุทรสาคร 1 

ตําบล (ศูนยขอมูลประเทศไทย อําเภอเมืองสมุทรสาคร. 2559 : ออนไลน ) ตามเสนทางจายกระแสไฟฟาในเขตพื้นที่การไฟฟา

บานแพว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมจํานวนทั้งส้ิน 28,810 ราย (สุนิสา ไชยพิทักษ 2559 สัมภาษณ) ใชวิธีการคํานวณ

จากสูตรของ ยามาเน (Yamane 1973) ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 395 ราย แตจะสุมเก็บกลุมตัวอยาง 400 ราย โดยใน

การเลือกกลุมตัวอยางผูศึกษาใชวิธีการสุมแบบโควตา (Quota Sampling) จากผูใชไฟฟาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟา

สวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ประกอบดวย อําเภอบานแพว 12 ตําบล และอําเภอเมืองสมุทรสาคร 1 ตําบล 

 

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ผูใชไฟฟาในเขตพื้นที ่ จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

อําเภอบานแพว 
  

1. ตําบลบานแพว 14,763 205 
2. ตําบลหลักสาม 2,080 29 
3. ตําบลยกกระบัตร 2,037 28 
4. ตําบลโรงเข 1,317 18 
5. ตําบลหนองสองหอง 713 10 
6. ตําบลหนองบัว 874 12 
7. ตําบลหลักสอง 431 6 
8. ตําบลเจ็ดริ้ว 298 4 
9. ตําบลคลองตัน 782 11 
10. ตําบลอําแพง 1,010 14 
11. ตําบลสวนสม 1,350 19 
12. ตําบลเกษตรพัฒนา 1,102 15 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร 

  
1. ตําบลบางโทรัด 2,053 29 

รวม 28,810 400 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้น 

โดยการศึกษาจากเอกสารตางๆและงานวิจัยที่เก่ียวของเปนแนวทาง  

เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check list) ประกอยดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน ประเภทของการขอใชไฟฟา คาใชจายในการใชกระแสไฟฟาเฉล่ียตอเดือน ลักษณะของสถานที่ที่มาใช

บริการ และมารับบริการที่การไฟฟาเรื่องใด 

ตอนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

สมุทรสาคร 2 (บานแพว) โดยมีลักษณะแบบสอบถามปลายปด แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) และเปนคําถาม

เชิงบวกทั้งหมด ซ่ึงกําหนดความคิดเห็นเปน 5 ระดับ  

แบบสอบถามมีการผานการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอง ความตรงของเน้ือหา (content validity) หลังจากน้ันจึงนําไปเก็บขอมูล 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวย  

1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2) สถิติสรุปอางอิง ไดแก การทดสอบแบบที แบบอิสระ (Independent t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางจากของปจจัยสวนบุคคลที่มีตอความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการ

ใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) และ การทดสอบแบบที แบบไมอิสระ (Dependent t-

test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟา

สวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ในแตละขอกระทงคําถาม 

 

6. ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (คิดเปนรอยละ 57.80) สวนใหญมีอายุต่ํากวา 30 ป 

(คิดเปนรอยละ 32.50) รองลงมามีอายุระหวาง 31-40 ป (คิดเปนรอยละ 26.30) มีระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับ

ประถมศึกษา (คิดเปนรอยละ 33.50) สวนใหญมีอาชีพธุรกิจสวนตัว (คิดเปนรอยละ 32.80) มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 

15,000 บาท (คิดเปนรอยละ 28.30) ลักษณะของสถานที่ใชบริการเปนบาน (คิดเปนรอยละ 77.50) และสวนใหญมารับ

บริการชําระคาไฟฟา (คิดเปนรอยละ 87.50) รองลงมารับบริการเรื่องการยาย/เพิ่ม-ลด/ติดตั้งมิเตอร (คิดเปนรอยละ 5.00) 

 

การศึกษาและเปรียบเทียบ ระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟา

ที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2  (บานแพว) 

 
Mean S.D. t Sig 

ความเรงดวนในการ

ปรับปรุง 

1. ดานพนักงาน ความคาดหวัง 4.15 0.59 3.26 0.00** 3 

 ความพึงพอใจ 4.06 0.64 
  

 

2. ดานกระบวนการใหบริการ ความคาดหวัง 3.97 0.62 2.79 0.01** 4 

 ความพึงพอใจ 3.90 0.61 
  

 

3. ดานสถานที่และการจัด ความคาดหวัง 4.19 0.49 4.88 0.00** 2 

    สภาพแวดลอม ความพึงพอใจ 4.07 0.54    

4. ดานคุณภาพการใหบริการ ความคาดหวัง 4.08 0.59 2.25 0.02* 5 

 ความพึงพอใจ 4.00 0.76 
  

 

5. ดานราคาและคาใชจายอ่ืน ความคาดหวัง 4.02 0.68 5.05 0.00** 1 

    ของผูใชไฟฟา ความพึงพอใจ 3.86 0.72    

รวม ความคาดหวัง 4.08 0.52 4.56 0.00**  

  ความพึงพอใจ 3.98 0.56       

 

ผลการศึกษา ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือนํามาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความ
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คาดหวังกับความพึงพอใจดวยการวิเคราะหคาทีแบบไมเปนอิสระ (Dependent t-test) พบวามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและรายดาน โดยเรื่องที่ควรทําการปรับปรุงในสามลําดับแรกไดแก (1) ดาน

ราคาและคาใชจายอ่ืนของผูใชไฟฟา (2) ดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม และ (3) ดานพนักงาน ตามลําดับ 

 

การเปรียบเทียบความแตกแตกระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของ

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) 

ความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการ

ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 

(บานแพว) 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 
t-test ANOVA ANOVA ANOVA ANOVA 

t Sig F sig F sig F sig F sig 
1. ดานพนักงาน 0.80 0.42 1.53 0.21 2.50 0.03* 1.84 0.12 1.17 0.32 

2. ดานกระบวนการใหบริการ -0.02 0.98 0.87 0.46 2.52 0.03* 2.05 0.09 1.40 0.24 

3. ดานสถานทีแ่ละการจัดสภาพแวดลอม -0.24 0.81 0.53 0.66 2.26 0.05 1.63 0.17 0.87 0.46 

4. ดานคุณภาพการใหบริการ -0.64 0.52 0.66 0.58 0.81 0.54 1.89 0.11 0.36 0.78 

5. ดานราคาและคาใชจายอ่ืนของผูใชไฟฟา 0.34 0.73 1.68 0.17 3.14 0.01* 2.93 0.02* 1.29 0.28 

ภาพรวม 0.08 0.94 1.02 0.39 2.55 0.03* 2.49 0.04* 0.96 0.41 

 

ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 

(บานแพว) มีความแตกตางกันตามระดับการศึกษาและอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาความ

คาดหวังเปนรายดาน พบวาความคาดหวังในดานพนักงานจะแตกตางกันตามระดับการศึกษา ความคาดหวังในดาน

กระบวนการใหบริการ จะแตกตางกันตามระดับการศึกษา ความคาดหวังในดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม ไมพบความ

แตกตางกันในปจจัยสวนบุคคล ความคาดหวังในดานคุณภาพการใหบริการ ไมพบความแตกตางกันในปจจัยสวนบุคคล และ

ความคาดหวังในดานราคาและคาใชจายอ่ืนของผูใชไฟฟา มีความแตกตางกันตามระดับการศึกษาและอาชีพ 

 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล  ที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) 

ความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการ

ใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

สมุทรสาคร 2 (บานแพว) 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 
t-test ANOVA ANOVA ANOVA ANOVA 

t Sig F sig F sig F sig F sig 
1. ดานพนักงาน 0.59 0.55 1.58 0.19 4.02 0.00* 1.76 0.14 0.71 0.55 

2. ดานกระบวนการใหบริการ 0.30 0.76 0.28 0.84 4.42 0.00* 2.28 0.06 0.81 0.49 

3. ดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม 0.39 0.70 0.52 0.67 1.09 0.37 0.70 0.59 0.32 0.81 

4. ดานคุณภาพการใหบริการ -1.06 0.29 0.20 0.89 2.59 0.03* 1.93 0.11 1.29 0.28 

5. ดานราคาและคาใชจายอ่ืนของผูใชไฟฟา 0.35 0.72 0.38 0.77 4.41 0.00* 2.13 0.08 1.25 0.29 

ภาพรวม 0.08 0.93 0.14 0.94 4.23 0.00* 2.04 0.09 0.78 0.51 

 

ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 

(บานแพว) มีความแตกตางกันตามระดับการศึกษาทั้งในภาพรวม และรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2081 

7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 อภิปรายผล 

1. ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

สมุทรสาคร 2 (บานแพว) ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ แตเม่ือนํามาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังกับ

ความพึงพอใจยังพบวามีความแตกตางกันโดยความพึงพอใจยังต่ํากวาความคาดหวังในทุกดาน โดยเรียงลําดับในเรื่องที่ควร

ปรับปรุงไดแก (1) ดานราคาและคาใชจายอ่ืนของผูใชไฟฟา (2) ดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม และ (3) ดานพนักงาน 

ตามลําดับ ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ งานวิจัยของ ธนชาติ  ธนวุฒิบูรณ  (2543) ที่ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นและความ

พึงพอใจของผูใชไฟฟาตอการบริการนครหลวง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสนใจตอการบริการดานราคาและ

คาใชจายไฟฟาเน่ืองจากไดรับผลกระทบมาก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยอมรับไดตอการบริการของการไฟฟานครหลวง 

และอยากใหปรับปรุงดานระบบจําหนายไฟฟาใหดีที่สุด เพื่อใหมีไฟฟาขัดของนอยที่สุด สวนดานการชําระคาไฟฟาตองการให

เพิ่มวิธีการชําระเงินใหมากขึ้นใหเนนความสะดวกและรวดเร็ว งานวิจัยของ นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภชัย สม

ทองที่ (2553) ซ่ึงศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟตอการใหบริการแกไฟฟาขัดของของการไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบวา ผูใชไฟมีระดับความคาดหวังและความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยอันดับแรก 

ไดแก ดานวัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือ รองลงมา ไดแก ดานขอมูลที่ไดรับจากใหบริการและดานพนักงาน และ ดานบริการทั่วไป  

2. ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 

(บานแพว) มีความแตกตางกันตามระดับการศึกษาและอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ความพึงพอใจ

ของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) มีความแตกตางกันตามระดับ

การศึกษาทั้งในภาพรวม ผลการวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองในบางสวนกับ งานวิจัยของ สุภชัย สมทองที่ (2553) ซ่ึงศึกษา

เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟตอการใหบริการแกไฟฟาขัดของของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ผล

การศึกษาพบวา โดยภาพรวมผูใชไฟฟาที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และลักษณะของสถานที่ใช

บริการ มีความคาดหวังและความพึงพอใจไมแตกตางกัน สวนผูใชไฟที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการแกไข

ไฟฟาขัดของของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ

งานวิจัยของ อรอุษา พวงอําไพ (2551) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูใหบริการ : การใชบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะทั่วไปของผูบริการที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

บริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรีไมแตกตางกัน ยกเวนดาน  ขอมูลขาวสาร อาชีพมีผลตอ

ระดับความพึงพอใจในการใชบริการที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ อาชีพ 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

  ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ในภาพรวมอยูในระดับมาก น่ันแสดงวา การบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

สมุทรสาคร 2 (บานแพว) ไดสรางความพึงพอใจ และสอดรับกับระดับความคาดหวังของผูเขามารับบริการ แตเม่ือนํามา

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังกับความพึงพอใจจะพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกดาน ซ่ึง

ผลจากการเปรียบเทียบความแตกตางจะนํามาซ่ึงประเด็นที่เปนประโยชนในการปรับปรุงการทํางานของการใหบริการของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว)ไดดังน้ี 

  1. ดานพนักงาน ดานที่ควรปรับปรุงในสามลําดับแรกไดแก จํานวนพนักงานที่จัดไวบริการผูใชไฟฟา

เพียงพอ  ความสุภาพของพนักงานในการบริการ และความพรอมของพนักงานในการบริการ 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

2082 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

  2. ดานกระบวนการใหบริการ ดานที่ควรปรับปรุงในสามลําดับแรกไดแก การดําเนินการขยายเขตระบบ

จําหนายรวดเร็ว การขอไฟฟาพิเศษมีขั้นตอนไมยุงยากซับซอน และความรวดเร็วในการใหบริการผูใชไฟฟา 

  3. ดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม ดานที่ควรปรับปรุงในสามลําดับแรกไดแก สถานที่จอดรถ

สําหรับผูใชไฟฟาเพียงพอ ความสะดวกและปลอดภัยในสํานักงาน และ ความสะอาดของสถานที ่

  4. ดานคุณภาพการใหบริการ ดานที่ควรปรับปรุงในสามลําดับแรกไดแก ความถูกตองของการอานคา

หนวยไฟฟาที่ใช การแยกเคานเตอรเฉพาะสําหรับใหบริการแตละประเภท และความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชใน

การใหบริการ 

  5. ดานราคาและคาใชจายอ่ืนของผูใชไฟฟา ดานที่ควรปรับปรุงในสามลําดับแรกไดแก คาธรรมเนียมใน

การขอเพิ่ม-ลดขนาดมิเตอรเหมาะสม คาธรรมเนียมในการขอใชไฟฟารายใหม และคาธรรมเนียมในการรักษามิเตอรเหมาะสม 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

   1. การวิจัยครั้งน้ีเปนการเก็บขอมูลเฉพาะผูใชไฟฟาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) สําหรับการวิจัยครั้งตอไปควรใชกลุมตัวอยางใหกวางกวาน้ีอาจเปนภาคกลาง เปนตน เพื่อให

ทราบขอมูลถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตภาคกลาง ที่

หลากหลายและกวางขวางขึ้นกวาเดิม 

   2. ควรศึกษาความตองการของผูใชไฟฟาตอการกําหนดขั้นตอน กฎเกณฑ การกําหนดคาธรรมเนียมการ

ขอใชไฟฟา และระยะเวลาในการใหบริการในขั้นตอนตางๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) เพื่อให

ไดขอมูลที่จะสามารถนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการในปจจุบัน เพื่อใหตรงตามความตองการของผูใชไฟฟา

มากที่สุด 

   3. ควรศึกษาความเปนไปไดในการเพิ่มจุดบริการรับชําระคาไฟฟาเพิ่มเติมจากปจจุบันทั้งในชุมชนและ

พื้นที่หางไกล เพื่อปญหาการรอคิวชําระคาไฟฟาและคาธรรมเนียมการขอใชไฟฟานาน 
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