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ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว)
Customer’s Expectation and Satisfaction towards Service Quality of
Provincial Electricity Futhority Samut-Sakhon 2 (Banphaeo)
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 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 สถิติที่ใ ช ไดแก คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ ย ค าสวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที แบบเป นอิส ระ การวิ เคราะห แบบทีแ บบไม เป นอิส ระ
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะหสหสัมพันธ และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. ความคาดหวัง ของผู ใช ไฟฟ าที่ มีต อการใหบ ริการของการไฟฟาสวนภู มิภ าคจั งหวัด สมุท รสาคร 2 (บานแพว)
โดยรวมอยูในระดับมาก
2. ความพึ งพอใจของผูใ ชไ ฟฟ าที่มี ตอการให บริ การของการไฟฟ าส วนภูมิภ าคจัง หวัด สมุ ทรสาคร 2 (บานแพว)
โดยรวมอยูในระดับมาก
3. การเปรียบเทียบความแตกแตกระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริ การของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 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, Oneway 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 ดังนั้นในป พ.ศ. 2472 ไดมีการจัดตั้งแผนกไฟฟาขึ้นใน กองสุขาภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เพื่อ
จําหนายกระแสไฟฟาไปยังหั วเมืองตางๆ และไดกอสร างไฟฟาที่ เทศบาลเมืองนครปฐมขึ้ นเปนแหง แรก ในป พ.ศ. 2473
กิจการไฟฟาสวนภูมิภาคเจริญขึ้นเปนลําดับ จนกระทั่งรัฐบาลไดสถาปนาการไฟฟาสวนภูมิภาคขึ้น การไฟฟาสวนภูมิภาค หรือ
กฟภ. เปนรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภค สังกัดในกระทรวงมหาดไทย ไดรับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟาส วน
ภูมิ ภาคพุ ท ธศั กราช 2503 เมื่ อวันที่ 28 กันยายน 2503 มี ภาระหน าที่ห ลัก คือ การผลิต จั ดใหไ ด มา จั ด สง และจําหน าย
พลั ง งานไฟฟ าให แก ป ระชาชนธุร กิ จอุ ต สาหกรรมตางๆ ในเขตจํ าหน าย 73 จั ง หวั ด ทั่วประเทศ ยกเวนกรุง เทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ไดเริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อป 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
ติด ตั้ง ไฟฟ าประเภทบ านที่อยู อาศั ย ประเภทกิ จการขนาดเล็กที่เ ป นการขอใชไ ฟฟาเพื่ อประกอบธุ ร กิจรวมกับ ที ่อยู อาศั ย
ประเภทอุตสาหกรรมและสวนราชการ แตละแผนกมีการใหบริการในหลายดานแตกตางกันออกไป (การไฟฟาสวนภูมิภาค
2560 ก (ออนไลน)
ภารกิจของการไฟฟาสวนภูมิภาคมีหนาที่จัดหาและใหบริการพลังงานไฟฟาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศและ
ประเทศขางเคียงไดตามมาตรฐานสากล เพื่ อตอบสนองความต องการของลู กคาให เกิดความพึง พอใจ ทั้งดานคุณภาพและ
บริการโดยการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสภาพ
ตลาด มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม จึงทําใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) มีการพัฒนา
ในดานบริการอยางเสมอ มุงเนนเพื่อให ลูกคาหรือประชาชนที่มาขอรับบริ การเกิ ดความคาดหวั งและความพึ งพอใจตอการ
ใหบริการ ในการดําเนินงานที่ผานมายังพบปญหาดานการใหบริการการแกกระแสไฟฟาขัดของ โดยปญหาดังกลาวเกี่ยวของ
กับพนักงาน อุปกรณใหบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงสถานที่ ซึ่งปญหาเหลานี้ สงผลโดยตรงตอความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของประชาชนทั้งสิ้น (การไฟฟาสวนภูมิภาค 2560 ข (ออนไลน)
ดังนั้นจากปญหาที่กลาวมาขางตน จึงทําใหผูศึกษาสนใจที่จะทําการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใช
ไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) เพื่อใหทราบถึงระดับความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของผูใชไฟฟาตอการใหบริการ
2.วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกแตกระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3. สมมติฐานในการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถกําหนดสมมติฐานในการทําวิจัยไดดังนี้
1. ปจจัย สวนบุ คคล มีผ ลต อความคาดหวั งของผูใ ชไ ฟฟ าที่ มีต อการให บริ การของการไฟฟ าส วนภูมิ ภาคจั งหวั ด
สมุทรสาคร 2 (บานแพว)
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2. ปจจั ยส วนบุค คล มี ผลตอความพึง พอใจของผู ใช ไฟฟาที่มี ตอการใหบ ริการของการไฟฟาสวนภู มิภ าคจัง หวั ด
สมุทรสาคร 2 (บานแพว)
3. ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
สมุทรสาคร 2 (บานแพว) มีความแตกตางกัน
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดทํ าการศึกษางานวิ จัย ตาง ๆ ที่เ กี่ย วข องเพื่ อสรางเปนกรอบแนวคิ ดในการวิจัย ซึ่ง จะแบ งสาระของการ
ทบทวนวรรณกรรมไดดังนี้
4.1. แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง
สุรางค จันทรเอม (2540:5) กลาววา ความคาดหวัง หมายถึง ความเชื่อวาสิ่งใดนาจะเกิดขึ้นและสิ่งใดบางนาจะไม
เกิดขึ้น ความคาดหวังจะเกิดขึ้นไดถูกตองหรือไมขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคล
ชิษณุกร พรภาณุวิชญ (2540:6) อธิบายวา ความคาดหวังหมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น การรับรู การตีความ
หรือการคาดการณ ตอเหตุการณตางๆ ที่ยังไมเ กิดขึ้นของบุคคลอื่น ที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวของกับตน โดยคาดหวังหรื อ
ตองการใหบุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนตองการ หรือคาดหวังเอาไว
วิฑู รย สิ มะโชคดี (2537:30) กลาวว า ความคาดหวัง หมายถึง ความคาดหวั ง (ความเปนไปได ) ที่วาถ ามี ความ
พยายามแล วย อมนําไปสูการกระทะแมการกระทําที่เ สร็ จจะไมบ รรลุเ ปาหมาย เพราะงานยากเกิ นไปหรือประเมินค าไม
เพียงพอหรือบุคคลขาดความชํานาญ
4.2. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
วิรุฬ พรรณเทวี (2542) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละ
บุคคลวาจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความ
พึงพอใจมากแตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง เมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวทั้ง นี้
ขึ้นอยูกับสิ่งที่ตั้งใจไววาจะมีมากหรือนอย
กาญจนา อรุณสอนศรี (2546) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เปนนามธรรม
ไม สามารถมองเห็ นเป นรู ป รางได การที่ เ ราจะทราบวาบุ คคลมี ค วามพึง พอใจหรื อไม สามารถสั งเกตโดยการแสดงออกที่
คอนขางสลับซับซอนและตองมีสิ่งเราที่ตรงตอความตองการของบุคคล จึงจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเราจึง
เปนแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้น
นภารัต น เสื อจงพรู (2544) กล าวว า ความพึ ง พอใจเป นความรู สึกทางบวกความรู สึ กทางลบและความสุ ข ที่ มี
ความสัมพันธกันอยางซับซอน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ
Kotler and Armstrong (2002) รายงานวา พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นตองมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน
(drive) เปนความตองการที่กดดั นจนมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ซึ่ ง
ความต องการของแต ละคนไมเหมือนกัน ความตองการบางอยางเปนความตองการทางชีววิ ทยา (biological) เกิ ดขึ้นจาก
สภาวะตึงเครียด เชน ความหิวกระหายหรือความลําบากบางอยาง เปนความตองการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจาก
ความตองการการยอมรับ (recognition) การยกยอง (esteem) หรือการเปนเจาของทรัพยสิน (belonging) ความตองการ
สวนใหญอาจไมมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลกระทําในชวงเวลานั้น ความตองการกลายเปนสิ่งจูงใจ
สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการไดรับการตอบสนอง
ตามที่ตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกที่ดีตอสิ่งนั้น ตรงกันขามหากความตองการของตนไมไดรับการตอบสนองความไมพึงพอใจ
ก็จะเกิดขึ้น
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4.3. แนวคิดและทฤษฎีการบริการ
ไพรพนา ศรีเสน (2544) กลาววา การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของ
บุคคลหรือองคกร เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอื่นใหไดรับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจ
จากผลของการกระทํานั้ น โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ไม สามารถจั บต องได ไมส ามารถครอบครองเปนเจาของใน
รูปธรรมและไมจําเปนตองรวมอยูกับสินคาหรือผลิตภัณฑอื่นๆทั้งยังเกิดจากความเอื้ออาทร มีน้ําใจ ไมตรี เปยมดวยความ
ปรารถนาดี ชวยเหลื อเกื้อกูล ให ความสะดวกรวดเร็ ว ใหค วามเปนธรรมและความเสมอภาค ขณะที่ พงษเ ทพ สั นติ พั นธ
(2546) รายงานวา หลักของการใหบริการนั้นตองสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลสวนใหญ ได แตขณะเดียวกันก็
ตองดําเนินการไปโดยอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเทาเทียมกันทุกคน ทั้งยังใหความ สะดวกสบายไมสิ้นเปลืองทรั พยากร และไม
สรางความยุงยากใหแกผูใชบริการมากจนเกินไป โดยการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอผูรับบริการมากที่สุด
คือ การใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคลหรือเปนการใหบริการที่ปราศจากอารมณไมมีความชอบพอ
Kotler (2000) กลาววา การใหบริการ คือ การกระทําที่หนวยงานแหงหนึ่งหรือบุคคลคนหนึ่งนําเสนอตอหนวยงาน
อีกแหงหนึ่งหรือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสไดและไมเปนผลใหเกิดความเปนเจาของในสิ่งใด ผลิตผลของการ
บริการอาจเกี่ยวของหรืออาจไมเกี่ยวของกับการผลิตภัณฑเปนกิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจที่สนองตอบตอความ
ตองการแกลูกคา ทางกายภาพ และสามารถสรุปลักษณะงานบริการที่สําคัญได 4 ประการ ดังนี้
1. ไมสามารถจับตองได (intangibility) บริการไมสามารถจับตองได ดังนั้นกิจการตองหาหลักประกันที่แสดงถึ ง
คุณภาพและประโยชนจากบริการ
2. ไม ส ามารถแบ ง แยกการให บ ริ ก าร (inseparability) การให บ ริ ก ารเป น ทั้ ง การผลิ ต และการบริ โ ภคใน
ขณะเดียวกัน ผูขายแตละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ไมสามารถใหคนอื่นใหบริการแทนได เพราะตองผลิตและบริโภคในเวลา
เดียวกัน ทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเรื่องของเวลา
3. ไมแนนอน (variability) ลักษณะของการบริการไมแนนอน ขึ้นอยูกับผูขายบริการจะเปนใคร จะใหบริการเมื่อใด
ที่ไหน อยางไร
4. ไม ส ามารถเก็ บไว ได (perishability) บริ การไมส ามารถเก็ บ ไว ไ ด เหมื อนสิ นค าอื่ นๆ ดัง นั้ นถ าลั กษณะความ
ตองการไมแนนอน จะทําใหเกิดปญหาหรือบริการไมทันหรือไมมีลูกคา
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้

รูปภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
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5. วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีสํารวจ (Survey Research) อาศัยแบบสอบถาม
(Questionnaire)เปนเครื่องมือเก็บขอมูล
ประชากรและตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใชไฟฟาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ประกอบดวย อําเภอบานแพว 12 ตําบล และอําเภอเมืองสมุทรสาคร 1
ตําบล (ศูนยขอมูลประเทศไทย อําเภอเมืองสมุทรสาคร. 2559 : ออนไลน ) ตามเสนทางจายกระแสไฟฟาในเขตพื้นที่การไฟฟา
บานแพว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมจํานวนทั้งสิ้น 28,810 ราย (สุนิสา ไชยพิทักษ 2559 สัมภาษณ) ใชวิธีการคํานวณ
จากสูตรของ ยามาเน (Yamane 1973) ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 395 ราย แตจะสุมเก็บกลุมตัวอยาง 400 ราย โดยใน
การเลือกกลุมตัวอยางผูศึกษาใชวิธีการสุมแบบโควตา (Quota Sampling) จากผูใชไฟฟาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ประกอบดวย อําเภอบานแพว 12 ตําบล และอําเภอเมืองสมุทรสาคร 1 ตําบล
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูใชไฟฟาในเขตพื้นที่
อําเภอบานแพว
1. ตําบลบานแพว
2. ตําบลหลักสาม
3. ตําบลยกกระบัตร
4. ตําบลโรงเข
5. ตําบลหนองสองหอง
6. ตําบลหนองบัว
7. ตําบลหลักสอง
8. ตําบลเจ็ดริ้ว
9. ตําบลคลองตัน
10. ตําบลอําแพง
11. ตําบลสวนสม
12. ตําบลเกษตรพัฒนา
อําเภอเมืองสมุทรสาคร
1. ตําบลบางโทรัด
รวม

จํานวนประชากร

จํานวนกลุมตัวอยาง

14,763
2,080
2,037
1,317
713
874
431
298
782
1,010
1,350
1,102

205
29
28
18
10
12
6
4
11
14
19
15

2,053
28,810

29
400

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้น
โดยการศึกษาจากเอกสารตางๆและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนแนวทาง
เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check list) ประกอยดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทของการขอใชไฟฟา คาใชจายในการใชกระแสไฟฟาเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะของสถานที่ที่มาใช
บริการ และมารับบริการที่การไฟฟาเรื่องใด
ตอนที่ 2 ความคาดหวัง และความพึ ง พอใจของผู ใช ไฟฟ าที่ มีต อการให บริ การของการไฟฟาส วนภู มิภ าคจั งหวั ด
สมุทรสาคร 2 (บานแพว) โดยมีลักษณะแบบสอบถามปลายปด แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) และเปนคําถาม
เชิงบวกทั้งหมด ซึ่งกําหนดความคิดเห็นเปน 5 ระดับ
แบบสอบถามมี การผ านการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ ยวชาญ 3 ทานเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกตอง ความตรงของเนือ้ หา (content validity) หลังจากนั้นจึงนําไปเก็บขอมูล
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวย
1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) สถิติสรุปอางอิง ไดแก การทดสอบแบบที แบบอิสระ (Independent t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางจากของปจจัยสวนบุคคลที่มีตอความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟ าที่มีตอการ
ใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) และ การทดสอบแบบที แบบไมอิสระ (Dependent ttest) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ในแตละขอกระทงคําถาม
6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (คิดเปนรอยละ 57.80) สวนใหญมีอายุต่ํากวา 30 ป
(คิดเป นรอยละ 32.50) รองลงมามี อายุร ะหวาง 31-40 ป (คิดเป นรอยละ 26.30) มีระดับการศึกษาสวนใหญอยูใ นระดั บ
ประถมศึกษา (คิดเปนรอยละ 33.50) สวนใหญมีอาชีพธุรกิจสวนตัว (คิดเปนรอยละ 32.80) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 –
15,000 บาท (คิด เปนร อยละ 28.30) ลั กษณะของสถานที่ใ ชบริการเปนบาน (คิดเป นรอยละ 77.50) และส วนใหญ มารั บ
บริการชําระคาไฟฟา (คิดเปนรอยละ 87.50) รองลงมารับบริการเรื่องการยาย/เพิ่ม-ลด/ติดตั้งมิเตอร (คิดเปนรอยละ 5.00)
การศึกษาและเปรียบเทียบ ระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟา
ที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว)
1. ดานพนักงาน
2. ดานกระบวนการใหบริการ
3. ดานสถานที่และการจัด
สภาพแวดลอม
4. ดานคุณภาพการใหบริการ
5. ดานราคาและคาใชจายอื่น
ของผูใชไฟฟา
รวม

ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ

Mean

S.D.

t

Sig

ความเรงดวนในการ
ปรับปรุง

4.15
4.06
3.97
3.90
4.19
4.07
4.08
4.00
4.02
3.86
4.08
3.98

0.59
0.64
0.62
0.61
0.49
0.54
0.59
0.76
0.68
0.72
0.52
0.56

3.26

0.00**

3

2.79

0.01**

4

4.88

0.00**

2

2.25

0.02*

5

5.05

0.00**

1

4.56

0.00**

ผลการศึ กษา ระดับความคาดหวัง และระดั บความพึ งพอใจของผู ใชไ ฟฟาที่มีต อการให บริการของการไฟฟาสวน
ภูมิภ าคจัง หวั ดสมุทรสาคร 2 (บานแพ ว) ในภาพรวมอยู ในระดับ มาก เมื่อนํามาเปรียบเที ยบความแตกตางระหวางความ
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คาดหวังกับความพึง พอใจดวยการวิ เคราะหคาทีแบบไมเป นอิสระ (Dependent t-test) พบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและรายดาน โดยเรื่องที่ควรทําการปรับปรุงในสามลําดับแรกได แก (1) ดาน
ราคาและคาใชจายอื่นของผูใชไฟฟา (2) ดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม และ (3) ดานพนักงาน ตามลําดับ
การเปรียบเทียบความแตกแตกระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว)
ความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการ
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได
t-test
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2
t Sig F sig F sig F sig F sig
(บานแพว)
0.80
0.42 1.53 0.21 2.50 0.03* 1.84 0.12 1.17 0.32
1. ดานพนักงาน
-0.02 0.98 0.87 0.46 2.52 0.03* 2.05 0.09 1.40 0.24
2. ดานกระบวนการใหบริการ
-0.24 0.81 0.53 0.66 2.26
0.05 1.63 0.17 0.87 0.46
3. ดานสถานทีแ่ ละการจัดสภาพแวดลอม
-0.64 0.52 0.66 0.58 0.81
0.54 1.89 0.11 0.36 0.78
4. ดานคุณภาพการใหบริการ
0.34
0.73
1.68
0.17
3.14
0.01*
2.93 0.02* 1.29 0.28
5. ดานราคาและคาใชจายอื่นของผูใชไฟฟา
ภาพรวม

0.08

0.94

1.02

0.39

2.55

0.03*

2.49

0.04*

0.96

0.41

ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2
(บ านแพ ว) มีค วามแตกต างกั นตามระดั บการศึ กษาและอาชี พอย างมีนัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 เมื่ อพิ จารณาความ
คาดหวั ง เป นรายด าน พบว า ความคาดหวั ง ในด านพนั ก งานจะแตกต า งกั นตามระดั บ การศึ ก ษา ความคาดหวั ง ในด า น
กระบวนการใหบริการ จะแตกตางกันตามระดับการศึกษา ความคาดหวังในดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม ไมพบความ
แตกตางกันในปจจัยสวนบุคคล ความคาดหวังในดานคุณภาพการใหบริการ ไมพบความแตกตางกันในปจจัยสวนบุคคล และ
ความคาดหวังในดานราคาและคาใชจายอื่นของผูใชไฟฟา มีความแตกตางกันตามระดับการศึกษาและอาชีพ
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสว น
ภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว)
ความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการ
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได
t-test
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
t Sig F sig F sig F sig F sig
สมุทรสาคร 2 (บานแพว)
0.59
0.55
1.58
0.19
4.02
0.00*
1.76
0.14
0.71
0.55
1. ดานพนักงาน
0.30
0.76
0.28
0.84
4.42
0.00*
2.28
0.06
0.81
0.49
2. ดานกระบวนการใหบริการ
0.39
0.70
0.52
0.67
1.09
0.37
0.70
0.59
0.32
0.81
3. ดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม
-1.06
0.29
0.20
0.89
2.59
0.03*
1.93
0.11
1.29
0.28
4. ดานคุณภาพการใหบริการ
0.35
0.72
0.38
0.77
4.41
0.00*
2.13
0.08
1.25
0.29
5. ดานราคาและคาใชจายอื่นของผูใชไฟฟา
0.08
0.93
0.14
0.94
4.23
0.00*
2.04
0.09
0.78
0.51
ภาพรวม
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2
(บานแพว) มีความแตกตางกันตามระดับการศึกษาทั้งในภาพรวม และรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
1. ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
สมุทรสาคร 2 (บานแพว) ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ แตเมื่อนํามาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังกับ
ความพึงพอใจยังพบวามีความแตกตางกันโดยความพึงพอใจยังต่ํากว าความคาดหวังในทุกดาน โดยเรียงลําดับในเรื่องที่ควร
ปรับปรุงไดแก (1) ดานราคาและคาใชจายอื่นของผูใชไฟฟา (2) ดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม และ (3) ดานพนักงาน
ตามลําดับ ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ งานวิจัยของ ธนชาติ ธนวุฒิบูรณ (2543) ที่ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของผูใชไฟฟาตอการบริการนครหลวง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสนใจตอการบริการดานราคาและ
คาใชจายไฟฟาเนื่องจากไดรับผลกระทบมาก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยอมรับไดตอการบริการของการไฟฟานครหลวง
และอยากใหปรับปรุงดานระบบจําหนายไฟฟาใหดีที่สุด เพื่อใหมีไฟฟาขัดของนอยที่สุด สวนดานการชําระคาไฟฟาตองการให
เพิ่มวิธีการชําระเงินใหมากขึ้นใหเนนความสะดวกและรวดเร็ว งานวิจัยของ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภชัย สม
ทองที่ (2553) ซึ่งศึกษาเรื่อง 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) ซึ่งศึกษา
เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟตอการใหบริการแกไฟฟาขัดของของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ผล
การศึกษาพบวา โดยภาพรวมผูใชไฟฟาที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และลักษณะของสถานที่ใช
บริการ มีความคาดหวังและความพึงพอใจไมแตกตางกัน สวนผูใชไฟที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการแกไข
ไฟฟาขัดของของการไฟฟาสวนภู มิภาคจังหวั ดพัทลุง ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
งานวิจัยของ อรอุษา พวงอําไพ (2551) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูใหบริการ : การใชบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอบานลาด จั งหวัดเพชรบุ รี ผลการศึ กษาพบวา คุณลักษณะทั่วไปของผูบ ริการที่ แตกตางกั น มี ความพึ งพอใจตอการ
บริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรีไมแตกตางกัน ยกเวนดาน ขอมูลขาวสาร อาชีพมีผลต อ
ระดับความพึงพอใจในการใชบริการที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ อาชีพ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
จัง หวั ดสมุท รสาคร 2 (บานแพว) ในภาพรวมอยู ในระดั บมาก นั่ นแสดงว า การบริการของการไฟฟ าส วนภูมิ ภาคจั งหวั ด
สมุทรสาคร 2 (บานแพว) ไดสร างความพึง พอใจ และสอดรับ กับระดับความคาดหวัง ของผูเ ขามารับบริ การ แตเมื่ อนํามา
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังกับความพึงพอใจจะพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกดาน ซึ่ง
ผลจากการเปรียบเทียบความแตกตางจะนํามาซึ่งประเด็นที่เปนประโยชนในการปรับปรุงการทํางานของการใหบริการของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว)ไดดังนี้
1. ดานพนักงาน ด านที่ค วรปรั บปรุง ในสามลําดับ แรกไดแ ก จํานวนพนักงานที่จัดไวบ ริการผูใ ชไ ฟฟ า
เพียงพอ ความสุภาพของพนักงานในการบริการ และความพรอมของพนักงานในการบริการ
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2. ดานกระบวนการใหบริการ ดานที่ควรปรับปรุงในสามลําดับแรกไดแก การดําเนินการขยายเขตระบบ
จําหนายรวดเร็ว การขอไฟฟาพิเศษมีขั้นตอนไมยุงยากซับซอน และความรวดเร็วในการใหบริการผูใชไฟฟา
3. ด านสถานที่ และการจั ดสภาพแวดล อม ด านที่ควรปรับ ปรุ งในสามลํ าดั บแรกได แ ก สถานที่ จอดรถ
สําหรับผูใชไฟฟาเพียงพอ ความสะดวกและปลอดภัยในสํานักงาน และ ความสะอาดของสถานที่
4. ดานคุณภาพการใหบริการ ดานที่ควรปรั บปรุงในสามลําดั บแรกไดแก ความถูกตองของการอานค า
หนวยไฟฟาที่ใช การแยกเคานเตอรเฉพาะสําหรับใหบริการแตละประเภท และความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชใน
การใหบริการ
5. ดานราคาและคาใชจายอื่นของผูใชไฟฟา ดานที่ควรปรับปรุงในสามลําดับแรกไดแก คาธรรมเนียมใน
การขอเพิ่ม-ลดขนาดมิเตอรเหมาะสม คาธรรมเนียมในการขอใชไฟฟารายใหม และคาธรรมเนียมในการรักษามิเตอรเหมาะสม
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การวิ จัย ครั้ง นี้เ ปนการเก็ บข อมูล เฉพาะผูใ ชไ ฟฟาในเขตพื้นที่รั บผิ ดชอบของการไฟฟาสวนภูมิ ภาค
จังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) สําหรับการวิจัยครั้งตอไปควรใชกลุมตัวอยางใหกวางกวานี้อาจเปนภาคกลาง เปนตน เพื่อให
ทราบขอมูลถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตภาคกลาง ที่
หลากหลายและกวางขวางขึ้นกวาเดิม
2. ควรศึกษาความตองการของผูใชไฟฟาตอการกําหนดขั้นตอน กฎเกณฑ การกําหนดคาธรรมเนียมการ
ขอใชไฟฟา และระยะเวลาในการใหบริการในขั้นตอนตางๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) เพื่อให
ไดขอมูลที่จะสามารถนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการในปจจุบัน เพื่อใหตรงตามความตองการของผูใชไฟฟา
มากที่สุด
3. ควรศึกษาความเปนไปไดในการเพิ่มจุดบริการรับชําระคาไฟฟาเพิ่มเติมจากปจจุบันทั้งในชุ มชนและ
พื้นที่หางไกล เพื่อปญหาการรอคิวชําระคาไฟฟาและคาธรรมเนียมการขอใชไฟฟานาน
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