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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของพนักงานต่อการให้ บริการของกองสถานพยาบาล การ
ไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงาน
ต่อการให้ บริการของกองสถานพยาบาล การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ และเปรียบเทียบ
ระดับความ พึงพอใจของพนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน
วิธกี ารวิจัยเป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ
ในการเก็บข้ อมูล กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้ คือพนักงานงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
สํานักงานใหญ่ จํานวน 370 คน โดยสถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่ าความถี่ ร้ อยละ
ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้ วยการทดสอบความแตกต่ า ง
ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม โดยใช้ t-test และใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One
Way ANOVA) สําหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป จากนั้นทํา
การทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ด้วยวิธี Least significant difference (LSD) โดยกําหนด
ค่านัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผลการศึ ก ษาพบว่ า พนั ก งานผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารกองสถานพยาบาล การไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าค
สํานักงานใหญ่ มีความพึงพอใจในภาพรวม และคุณภาพบริการทุกด้ าน อยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ยังพบว่า พนักงานที่มี อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง และรายได้ ต่อเดือน ต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการให้ บริการของกองสถานพยาบาล การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05แต่ เพศที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของ
พนักงานผู้ใช้ บริการ

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิต
** ที่ปรึกษางานค้ นคว้ าอิสระ
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1. บทนํา
ก า ร ไ ฟ ฟ้ า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค เ ป็ น รั ฐวิ ส า ห กิ จ ป ระ เ ภ ท ส า ธ า รณู ป โ ภ ค ใ น สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ได้ รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่
28 กันยายน 2503 โดยมีวัตถุประสงค์ท่สี าํ คัญคือ การผลิต จัดให้ ได้ มา จัดส่ง และจัดจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ าให้ แก่ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่ างๆ ตลอดจนดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ าและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือเป็ นประโยชน์แก่การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
นอกจากการบริหารงานตามภารกิจหลักแล้ ว การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคได้ มีการจัดการด้ าน
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ เพื่อสร้ างแรงจู งใจให้ กับพนักงาน โดยการรักษาพยาบาลและการ
ฟื้ นฟูสภาพผู้ป่วยซึ่งเป็ นหน้ าที่ในความรับผิดชอบของกองสถานพยาบาล ก็เป็ นหนึ่งในสวัสดิการ
ที่สาํ คัญสําหรับพนักงาน เพราะเป็ นการตอบสนองปั จจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต โดยให้ บริการ
ด้ านสุขภาพแก่พนักงาน โดยมีแพทย์ช่วงเวลา (Part time) ทันตแพทย์ช่วงเวลา และ
นักกายภาพบําบัด สําหรับให้ บริการเป็ นประจําทุกวันทําการ
การให้ บริการด้ านการรักษาของกองสถานพยาบาลเป็ นลักษณะงานบริการที่ต้องทําตาม
ความต้ องการของผู้ใช้ บริการ หากผู้ใช้ บริการเกิดความไม่พอใจ อาจเป็ นสาเหตุท่ผี ้ ูใช้ บริการจะไม่
เลือกใช้ บริการ และอาจจะนําไปสู่การร้ องเรียนได้ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องประเมินผล
ความพึงพอใจต่อการให้ บริการ เพื่อรักษาให้ ผ้ ูรับบริการเกิดความพึงพอใจในระดับสูงต่อบริการ
ของกองสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของพนักงานต่ อการให้ บริ การของกองสถานพยาบาล การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค สํานั กงานใหญ่
โดยคาดว่าผลที่ได้ จากการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนําไปใช้ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการ
ให้ ผ้ ู รับบริ การเกิดความพึ งพอใจสูงสุด และใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาสถานพยาบาลของ
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ในต่างจังหวัดให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อการให้ บริการของกองสถานพยาบาล
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานกลุ่มต่างๆ จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์

3. สมมติฐานของการวิจยั
3.1 พนักงานมีความพึงพอใจต่ อการให้ บริการของกองสถานพยาบาล การไฟฟ้ าส่วน
ภูมิภาค สํานักงานใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง
3.2 พนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันมีความพึงพอใจต่ อการให้ บริการ
ของกองสถานพยาบาล การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ แตกต่างกัน
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4. ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั
4.1 ทํา ให้ ทราบถึ ง ระดั บ ความพึ ง พอใจของพนั ก งานที่ มี ต่ อ การบริ ก ารของกอง
สถานพยาบาล การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ ในการปรับปรุงการ
ให้ บริการ เพื่อให้ พนักงานได้ รับความสะดวก และความพึงพอใจสูงสุด
4.2 ทําให้ ทราบถึงผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานผู้ใช้ บริการที่มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาบริการของ
กองสถานพยาบาล ให้ ผ้ ูใช้ บริการได้ รับความพึงพอใจตามสถานภาพของผู้ใช้ บริการ
4.3 สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ เป็ นแนวทางในการกําหนดมาตรฐานในการบริการของ
กองสถานพยาบาล การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่
4.4.เป็ นแหล่ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ย วกับ ความพึ ง พอใจของพนั ก งานผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารกอง
สถานพยาบาล การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ แก่บุคลากร หน่วยงานด้ านสาธารณสุข และ
ผู้สนใจโดยทั่วไป

5. ขอบเขตของการวิจยั
5.1 ขอบเขตด้ านประชากรและพื้นที่ ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่
5.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหา ศึกษาความพึ งพอใจของพนักงานต่ อการให้ บริการของกอง
สถานพยาบาล การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่
5.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา ระยะเวลาของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการเก็บข้ อมูล
ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2558 - เมษายน 2558

6. ระเบียบวิธีวิจยั
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ วิธีการคํานวณของ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยกําหนด
กําหนดค่าความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% พบว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ที่เหมาะสมในการวิจัยนี้ต้องมีจาํ นวนไม่ ต่าํ กว่ า 363 คน โดยในการวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้ กาํ หนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 370 คน โดยใช้ หลักการสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) กับผู้ท่ใี ช้
บริการสนับสนุนด้ านสารสนเทศ การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจับเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยเครื่องมือที่ใช้ ในการ
รวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถามจํานวน 370 ชุด โดยประกอบด้ วย 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นการสอบถามข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่ าง ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง และรายได้ ต่อเดือน จํานวน 5 ข้ อ
ส่วนที่ 2 เป็ นการสอบถามความพึ งพอใจในการใช้ บริ การ โดยคํา ถามมีลักษณะที่ใ ห้
ผู้ตอบเลือกระดับความสําคัญของปั จจัยที่กาํ หนดไว้ ตามความคิดของผู้ตอบ (Rating Scale)
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มี 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สดุ จํานวน 22 ข้ อ โดยกําหนดระดับ
ความสําคัญ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจน้ อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจน้ อยที่สดุ

7. ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่ างที่เป็ นพนักงานประจําการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ จํานวน 370 คน พบว่ามีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็ น
เพศหญิงจํานวน 203 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.90 เพศชายจํานวน 167 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.10
ส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ ระหว่ าง 41-50 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 43.80 มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 74.90 มีระดับตําแหน่งในช่วงระดับ 4-5 มากที่สดุ คิดเป็ น
ร้ อยละ 45.40 และมีรายได้ ต่อเดือนในช่ วง 20,000-40,000 บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ
59.70
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพงานบริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอต่อคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความ
เป็ นรูปธรรม ด้ านความไว้ วางใจ ด้ านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้ านความเอาใจใส่ และด้ าน
การให้ ความมั่นคง อยู่ในระดับมากทุกด้ าน
จากการเปรี ยบเทียบความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ งานบริ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นสารสนเทศที่มี
ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ระดั บ ตํา แหน่ ง และรายได้
แตกต่างกัน ด้ วยการทดสอบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ด้วยวิธี Least significant difference (LSD)
พบว่า ผู้ใช้ บริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้ งานบริการสนับสนุนด้ านสารสนเทศ
ไม่แตกต่างกัน แต่ผ้ ูใช้ บริการที่มี อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง และรายได้ ต่อเดือนต่างกัน
มีความพึงพอใจแตกต่างกัน
8. อภิปรายผลการวิจยั
ผลการเปรียบระดับความพึงพอใจของพนักงานผู้ใช้ บริการกองสถานพยาบาล ที่มีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ต่างกัน พบว่า พนักงานผู้ใช้ บริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้
ให้ บริ การของกองสถานพยาบาล ไม่ แตกต่ างกัน แต่ พนักงานที่มี อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหน่ง และรายได้ ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้ ให้ บริการของกองสถานพยาบาล
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แตกต่ างกัน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ธมลวรรณ โวหาร
(2554) เรื่อง ความพึ งพอใจของผู้รับริ การต่ อการบริการแผนกผู้ป่วยนอก นอกเวลาราชการ
ณ โรงพยาบาลจัน ทรุเ บกษา อํา เภอกํา แพงแสน จั ง หวั ด นครปฐม และ จิ รายุ สุพ รรณเภสัช
(2556) เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่มีต่อการให้ บริการของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่ ากลุ่มตัวอย่างที่มี อายุ และระดับการศึกษา ต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่างกัน และยังพบว่า รายได้ ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลให้ ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการแตกต่าง
กัน สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ธมลวรรณ โวหาร (2554) ศุภรแพร ปากเพรียว (2554)
เรื่อง คุณภาพบริการและความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราช
และนิภาพร นาคะประเสริฐกุล (2555) เรื่อง ความพึงพอใจในคุณภาพการให้ บริการที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้ บริการของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกัน ในส่วนของระดับตําแหน่งที่
ต่างกัน ผู้วิจัยให้ ความเห็นว่า ระดับตําแหน่ ง หรือความอาวุโส มีผลต่อประสบการณ์ส่วนบุคคล
ซึ่งประสบการณ์ของผู้ใช้ บริการที่ต่างกัน จะส่งผลต่ อความคาดหวังในการรับบริการ โดยผู้ท่ีมี
ระดับตําแหน่ งสูงอาจมีความคาดหวังสูงกว่ าคุ ณภาพบริการที่ได้ รับจริ ง จึงทําให้ มีระดับความ
พึงพอใจ แตกต่างกัน สอดคล้ องกับ ชูชัย สมิทธิไกร (2554) ที่กล่าวว่า ประสบการณ์ของ
ผู้บริโภคเกี่ยวกับบริการมีอทิ ธิพลต่อความคาดหวังของผู้บริโภค
จากผลการศึกษา พบว่ าผู้ พนั กงานผู้ ใ ช้ บริ การมีระดับความพึ งพอใจอยู่ ในระดับมาก
เนื่องจากพนักงานผู้ใช้ บริการกองสถานพยาบาลนั้น ได้ รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ และตรงตาม
ความคาดหวัง ตามทฤษฎีความพึงพอใจของ คอทเลอร์ (1994) และ ปราณี เอี่ยมละออภักดี
(2551) ที่กล่าวไว้ สอดคล้ องกันว่า ความพึงพอใจของบุคคลเกิดจากการเปรียบเทียบผลที่ได้ รับ
จากสินค้ าหรือบริการ กับความคาดหวัง ซึ่งความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อผลที่ได้ รับจากสินค้ าหรือ
บริการนั้นตรงตามความคาดหวัง และบุคคลจะยิ่งพอใจมากขึ้นไป หากผลที่ได้ รับนั้นสูงกว่าความ
คาดหวัง และยังสอดคล้ องกับ สิทธิ์ ธีรสรณ์ (2552) ที่ได้ กล่าวว่า ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้น
หรื อ ไม่ ขึ้ นอยู่ กับ คุ ณ ภาพที่ไ ด้ รั บ นั้ น เป็ นไปตามที่ค าดหวั ง หรื อ ไม่ ในการศึ ก ษาครั้ ง พบว่ า
ผู้ใช้ บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้ าน คือ ด้ านความเป็ นรูปธรรม ด้ านความ
ไว้ วางใจ ด้ านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้ านความเอาใจใส่ และด้ านการให้ ความมั่นคง อยู่ใน
ระดับมากทุกด้ าน โดยเกิดจากการเสริมสร้ าง และการพัฒนาการให้ บริการของกองสถานพยาบาล
ให้ สามารถตอบสนองต่ อความต้ องการของผู้ใช้ บริการได้ ดีท่สี ุด ตามทฤษฎีคุณภาพบริการของ
สมชาติ กิจยรรยง (2557) โดยมีการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ บริการ สอบถามความต้ องการ
วิ นิ จ ฉั ย อาการ และหาแนวทางในการรั ก ษา ซึ่ ง ในส่ ว นนี้ จะเป็ นคุ ณ ภาพบริ ก ารในด้ า นความ
ไว้ วางใจ ที่คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในส่วนของเจ้ าหน้ าที่กม็ ีการเตรียมตัว เตรียม
ความพร้ อมอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ในการรั ก ษา มี ก ารให้ ข้ อ มู ล และชี้ แจงข้ อ สงสั ย แก่ ผ้ ู ใ ช้ บ ริ ก าร
เป็ นคุ ณ ภาพบริ ก ารในด้ า นการตอบสนองต่ อผู้ รับ บริ ก ารและ การให้ ค วามมั่น คง นอกจากนี้
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เจ้ าหน้ าที่มีความเต็มใจในการให้ บริการ สนใจและเอาใจใส่ผ้ ูรับบริการ แต่งกายสุภาพเรียบร้ อย
และจัดเตรียมสภาพแวดล้ อมในสถานพยาบาลให้ พร้ อมบริการอยู่เสมอ เป็ นคุณภาพบริการใน
ด้ า นความเอาใจใส่ และความเป็ นรู ป ธรรม ซึ่ ง ได้ รั บ คะแนนความพึ ง พอใจในระดั บ มาก
เช่นเดียวกัน
ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานผู้ใช้ บริการกองสถานพยาบาล ที่มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ ง และรายได้ ต่อเดือน
ต่ า งกัน พบว่ า มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพบริ ก ารของกองสถานพยาบาลแตกต่ า งกัน
เนื่องจากความต้ องการส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ตามทฤษฎีของ ชูชัย สมิทธิไกร (2554) ลักษณะ
ส่วนบุคคลและสภาพแวดล้ อมของผู้ใช้ บริการแต่ละคนที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ใช้ บริการอาจคาดหวัง
จากบริการชนิดเดียวกันแตกต่างกันออกไปตามความต้ องการของแต่ละบุคคล รวมทั้งการบอกเล่า
ปากต่อปากจากผู้ท่เี คยใช้ บริการมาแล้ ว และประสบการณ์ของผู้ใช้ บริการแต่ละบุคคลที่ทาํ ให้ เกิด
การเรี ยนรู้และจดจําการบริ การ ซึ่งส่งผลต่ อความคาดหวังในการใช้ บริ การ เป็ นผลทําให้ เมื่อ
เปรี ยบเทียบความพึ งพอใจของผู้ใช้ บริการกองสถานพยาบาลที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์
ต่ า งกัน แล้ ว พบว่ า มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การบริ ก ารของกองสถานพยาบาล การไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่แตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1. ในภาพรวมคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้ าน ของกองสถานพยาบาล ได้ รับคะแนนความ
พึงพอใจจากพนักงานผู้ใช้ บริการอยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าเป็ นมาตรฐานที่อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งการ
ปรั บ ปรุงบริ ก าร ควรมี การกํา หนดมาตรฐานในการบริ การให้ สูง ขึ้น ทั้งในส่ ว นของเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ให้ บริการ อุปกรณ์ในการรักษา การติดต่อสื่อสาร และความสามารถในการบริการ เพื่อยกระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการให้ สงู ขึ้นไปอีก
2. ควรทําการประเมินผลขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ ในการให้ บริการของทุกๆ แผนก
ได้ แก่ แผนกห้ องปฏิบัติการทางการแพทย์ แผนกกายภาพบําบัด แผนกรักษาพยาบาล แผนก
ทันตกรรม แผนกเภสัชกรรม และแผนกสนับสนุ นทางการแพทย์ โดยเปรี ยบเทียบผลงานกับ
มาตรฐาน และนําผลที่ได้ จากการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการบริการเพื่อให้ ผ้ ูรับบริการเกิด
ความพึงพอใจมากขึ้นต่อไป
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10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ สํา เร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ วยดี เพราะได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์ ที่กรุณาให้ เกียรติเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษา คอยให้ คาํ ปรึกษา
แนะนํา ตลอดจนแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่ างๆ ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้จนสําเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณด้ วยความเคารพอย่ างสูง และขอขอบพระคุณอาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกท่าน ที่มอบประสบการณ์ ความรู้ และความเข้ าใจในเนื้อหาสาขาวิชาต่างๆ
ผู้วิจัยขอขอบคุณพนักงาน และเจ้ าหน้ าที่การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ ความร่วมมือในการตอบคําถามในการวิจัยครั้งนี้เป็ นอย่างดี พร้ อมทั้ง
ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยครั้งนี้
คุณค่า และประโยชน์ท่ไี ด้ จากงานวิจัยฉบับนี้ ข้ าพเจ้ าขอมอบให้ กบั บิดา มารดา อาจารย์
ทุกท่าน และเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้ การสนับสนุ น ให้ กาํ ลังใจ ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้ องทุกท่าน
หากมีข้อบกพร่องประการใดในการวิจัยครั้งนี้ข้าพเจ้ าขอรับไว้ เพียงผู้เดียว
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