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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของพนักงานต่อการให้บริการของกองสถานพยาบาล การ

ไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงาน

ต่อการให้บริการของกองสถานพยาบาล การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ และเปรียบเทยีบ

ระดับความ พึงพอใจของพนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนั 

วิธกีารวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเกบ็ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือพนักงานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

สาํนักงานใหญ่ จาํนวน 370 คน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม โดยใช้ t-test และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One 

Way ANOVA) สาํหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป จากน้ันทาํ

การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธ ีLeast significant difference (LSD) โดยกาํหนด   

ค่านัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานผู้ใช้บริการกองสถานพยาบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

สาํนักงานใหญ่ มีความพึงพอใจในภาพรวม  และคุณภาพบริการทุกด้าน  อยู่ในระดับมาก 

นอกจากน้ียังพบว่า พนักงานที่มี อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาํแหน่ง และรายได้ต่อเดือน ต่างกนั 

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองสถานพยาบาล การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ 

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05แต่ เพศที่ต่างกนั ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของ

พนักงานผู้ใช้บริการ 

 

 

 

* นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาการจัดการ มหาวิยาลัยธุรกจิบัณฑติ 

** ที่ปรึกษางานค้นคว้าอสิระ 
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1. บทนาํ 

กา ร ไฟ ฟ้ า ส่ วนภู มิ ภ าค  เ ป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จประ เภทสาธ า รณูป โภค  ในสั ง กั ด

กระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดตั้งขึ้ นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เม่ือวันที่      

28 กันยายน 2503 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สาํคัญคือ การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจัดจาํหน่าย

พลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนดาํเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับ

พลังงานไฟฟ้าและธุรกจิอื่นๆ ที่เกี่ยวเน่ือง หรือเป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค  

นอกจากการบริหารงานตามภารกิจหลักแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการจัดการด้าน

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน โดยการรักษาพยาบาลและการ

ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยซ่ึงเป็นหน้าที่ในความรับผิดชอบของกองสถานพยาบาล กเ็ป็นหน่ึงในสวัสดิการ

ที่สาํคัญสาํหรับพนักงาน เพราะเป็นการตอบสนองปัจจัยพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิต โดยให้บริการ

ด้านสุขภาพแก่พนักงาน  โดยมีแพทย์ช่วงเวลา (Part time) ทนัตแพทย์ช่วงเวลา  และ             

นักกายภาพบาํบัด สาํหรับให้บริการเป็นประจาํทุกวันทาํการ 

การให้บริการด้านการรักษาของกองสถานพยาบาลเป็นลักษณะงานบริการที่ต้องทาํตาม

ความต้องการของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการเกดิความไม่พอใจ อาจเป็นสาเหตุที่ผู้ใช้บริการจะไม่

เลือกใช้บริการ และอาจจะนาํไปสู่การร้องเรียนได้ จึงมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องประเมินผล

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ เพ่ือรักษาให้ผู้รับบริการเกดิความพึงพอใจในระดับสงูต่อบริการ

ของกองสถานพยาบาลอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความพึงพอใจ

ของพนักงานต่อการให้บริการของกองสถานพยาบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาํนักงานใหญ่     

โดยคาดว่าผลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถนาํไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการ

ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด  และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานพยาบาลของ   

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ในต่างจังหวัดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อการให้บริการของกองสถานพยาบาล  

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานกลุ่มต่างๆ จาํแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ 

 

3. สมมติฐานของการวิจยั 

3.1 พนักงานมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองสถานพยาบาล การไฟฟ้าส่วน

ภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง 

3.2 พนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของกองสถานพยาบาล การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ แตกต่างกนั 
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4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการวิจยั 

4.1 ทําให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของพนักงานที่ มี ต่อการบริการของกอง

สถานพยาบาล การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ เพ่ือนาํผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงการ

ให้บริการ เพ่ือให้พนักงานได้รับความสะดวก และความพึงพอใจสงูสดุ 

4.2 ทาํให้ทราบถึงผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานผู้ใช้บริการที่มี

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนั เพ่ือนาํผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริการของ

กองสถานพยาบาล ให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจตามสถานภาพของผู้ใช้บริการ 

4.3 สามารถนาํผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดมาตรฐานในการบริการของ

กองสถานพยาบาล การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ 

4.4.เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานผู้ใช้บริการกอง

สถานพยาบาล การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ แก่บุคลากร หน่วยงานด้านสาธารณสขุ และ

ผู้สนใจโดยทั่วไป 

 

5. ขอบเขตของการวิจยั 

5.1 ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานการ

ไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ 

5.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานต่อการให้บริการของกอง

สถานพยาบาล การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ 

5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาของการวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ดาํเนินการเกบ็ข้อมูล

ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ ์2558 - เมษายน 2558 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการคาํนวณของ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยกาํหนด 

กาํหนดค่าความเช่ือม่ัน 95% และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกนิ 5% พบว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ที่เหมาะสมในการวิจัยน้ีต้องมีจาํนวนไม่ตํ่ากว่า 363 คน โดยในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้กาํหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 370 คน โดยใช้หลักการสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) กบัผู้ที่ใช้

บริการสนับสนุนด้านสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจับเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการ

รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามจาํนวน 370 ชุด โดยประกอบด้วย 2 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาํแหน่ง และรายได้ต่อเดือน จาํนวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยคําถามมีลักษณะที่ให้

ผู้ตอบเลือกระดับความสาํคัญของปัจจัยที่กาํหนดไว้ ตามความคิดของผู้ตอบ (Rating Scale)     
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มี 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ จาํนวน 22 ข้อ โดยกาํหนดระดับ

ความสาํคัญ ดังน้ี 

ค่าเฉล่ียระหว่าง  4.21 - 5.00  หมายถงึ  มีความพึงพอใจมากที่สดุ 

ค่าเฉล่ียระหว่าง  3.41 - 4.20  หมายถงึ  มีความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ียระหว่าง  2.61 - 3.40  หมายถงึ  มีความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.81 - 2.60  หมายถงึ  มีความพึงพอใจน้อย 

ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.00 - 1.80  หมายถงึ  มีความพึงพอใจน้อยที่สดุ 

 

7. ผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานประจาํการ

ไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ จาํนวน 370 คน พบว่ามีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็น

เพศหญิงจาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 54.90 เพศชายจาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 45.10 

ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.80 มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 74.90 มีระดับตาํแหน่งในช่วงระดับ 4-5 มากที่สดุ คิดเป็น

ร้อยละ 45.40 และมีรายได้ต่อเดือนในช่วง 20,000-40,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

59.70 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพงานบริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึง

พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอต่อคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความ

เป็นรูปธรรม ด้านความไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านความเอาใจใส่ และด้าน

การให้ความม่ันคง อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้งานบริการสนับสนุนด้านสารสนเทศที่มี

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง และรายได้ 

แตกต่างกัน ด้วยการทดสอบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 

ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธ ีLeast significant difference (LSD) 

พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้งานบริการสนับสนุนด้านสารสนเทศ 

ไม่แตกต่างกนั แต่ผู้ใช้บริการที่มี อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาํแหน่ง และรายได้ต่อเดือนต่างกนั 

มีความพึงพอใจแตกต่างกนั 

 

8. อภิปรายผลการวิจยั 

 ผลการเปรียบระดับความพึงพอใจของพนักงานผู้ใช้บริการกองสถานพยาบาล ที่มีลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ต่างกนั พบว่า พนักงานผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้

ให้บริการของกองสถานพยาบาล ไม่แตกต่างกัน แต่พนักงานที่มี อายุ ระดับการศึกษา ระดับ

ตาํแหน่ง และรายได้ต่อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้ให้บริการของกองสถานพยาบาล 
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แตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธมลวรรณ โวหาร 

(2554) เร่ือง ความพึงพอใจของผู้รับริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอก นอกเวลาราชการ     

ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา อาํเภอกาํแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ จิรายุ สุพรรณเภสัช 

(2556) เร่ือง ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 

จังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี อายุ และระดับการศึกษา ต่างกันมีความพึงพอใจ

ต่างกนั และยังพบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกนัส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแตกต่าง

กัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธมลวรรณ โวหาร (2554) ศุภรแพร ปากเพรียว (2554) 

เร่ือง คุณภาพบริการและความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราช 

และนิภาพร นาคะประเสริฐกุล (2555) เร่ือง ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่า

กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั ในส่วนของระดับตาํแหน่งที่

ต่างกัน ผู้วิจัยให้ความเหน็ว่า ระดับตาํแหน่ง หรือความอาวุโส มีผลต่อประสบการณ์ส่วนบุคคล 

ซ่ึงประสบการณ์ของผู้ใช้บริการที่ต่างกัน จะส่งผลต่อความคาดหวังในการรับบริการ โดยผู้ที่มี

ระดับตาํแหน่งสูงอาจมีความคาดหวังสูงกว่าคุณภาพบริการที่ได้รับจริง จึงทาํให้มีระดับความ    

พึงพอใจ  แตกต่างกนั  สอดคล้องกบั  ชูชัย สมิทธไิกร (2554) ที่กล่าวว่า ประสบการณ์ของ

ผู้บริโภคเกี่ยวกบับริการมีอทิธพิลต่อความคาดหวังของผู้บริโภค 

จากผลการศึกษา พบว่าผู้พนักงานผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

เน่ืองจากพนักงานผู้ใช้บริการกองสถานพยาบาลน้ัน ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ และตรงตาม

ความคาดหวัง ตามทฤษฎีความพึงพอใจของ คอทเลอร์ (1994) และ ปราณี เอี่ยมละออภักดี 

(2551) ที่กล่าวไว้สอดคล้องกนัว่า ความพึงพอใจของบุคคลเกดิจากการเปรียบเทยีบผลที่ได้รับ

จากสนิค้าหรือบริการ กบัความคาดหวัง ซ่ึงความพึงพอใจจะเกดิขึ้นเม่ือผลที่ได้รับจากสนิค้าหรือ

บริการน้ันตรงตามความคาดหวัง และบุคคลจะย่ิงพอใจมากขึ้นไป หากผลที่ได้รับน้ันสงูกว่าความ

คาดหวัง และยังสอดคล้องกับ สิทธิ์ ธีรสรณ์ (2552) ที่ได้กล่าวว่า ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้ น

หรือไม่ ขึ้ นอยู่กับคุณภาพที่ได้รับน้ันเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ ในการศึกษาคร้ังพบว่า

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความ

ไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านความเอาใจใส่ และด้านการให้ความม่ันคง อยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน โดยเกดิจากการเสริมสร้าง และการพัฒนาการให้บริการของกองสถานพยาบาล 

ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดีที่สุด ตามทฤษฎีคุณภาพบริการของ 

สมชาติ กิจยรรยง (2557) โดยมีการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ สอบถามความต้องการ 

วินิจฉัยอาการ และหาแนวทางในการรักษา ซ่ึงในส่วนน้ีจะเป็นคุณภาพบริการในด้านความ

ไว้วางใจ ที่คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในส่วนของเจ้าหน้าที่กมี็การเตรียมตัว เตรียม

ความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ในการรักษา มีการให้ข้อมูล และช้ีแจงข้อสงสัยแก่ผู้ใช้บริการ        

เป็นคุณภาพบริการในด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการและ การให้ความม่ันคง นอกจากน้ี
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เจ้าหน้าที่มีความเตม็ใจในการให้บริการ สนใจและเอาใจใส่ผู้รับบริการ แต่งกายสภุาพเรียบร้อย 

และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในสถานพยาบาลให้พร้อมบริการอยู่เสมอ เป็นคุณภาพบริการใน

ด้านความเอาใจใส่ และความเป็นรูปธรรม ซ่ึงได้รับคะแนนความพึงพอใจในระดับมาก  

เช่นเดียวกนั 

 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจของพนักงานผู้ใช้บริการกองสถานพยาบาล ที่มี

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาํแหน่ง และรายได้ต่อเดือน 

ต่างกัน พบว่ามีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของกองสถานพยาบาลแตกต่างกัน 

เน่ืองจากความต้องการส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั ตามทฤษฎขีอง ชูชัย สมิทธไิกร (2554) ลักษณะ

ส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมของผู้ใช้บริการแต่ละคนที่แตกต่างกัน ซ่ึงผู้ใช้บริการอาจคาดหวัง

จากบริการชนิดเดียวกนัแตกต่างกนัออกไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล รวมทั้งการบอกเล่า

ปากต่อปากจากผู้ที่เคยใช้บริการมาแล้ว และประสบการณ์ของผู้ใช้บริการแต่ละบุคคลที่ทาํให้เกดิ

การเรียนรู้ และจดจําการบริการ ซ่ึงส่งผลต่อความคาดหวังในการใช้บริการ เป็นผลทาํให้เม่ือ

เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองสถานพยาบาลที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์

ต่างกันแล้ว พบว่ามีระดับความพึงพอใจต่อการบริการของกองสถานพยาบาล การไฟฟ้า       

ส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่แตกต่างกนั 

  

9. ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

 1. ในภาพรวมคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้าน ของกองสถานพยาบาล  ได้รับคะแนนความ            

พึงพอใจจากพนักงานผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมาก ซ่ึงถือว่าเป็นมาตรฐานที่อยู่ในเกณฑ์ดี ซ่ึงการ

ปรับปรุงบริการ ควรมีการกาํหนดมาตรฐานในการบริการให้สูงขึ้ น ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่               

ผู้ให้บริการ อุปกรณ์ในการรักษา การติดต่อสื่อสาร และความสามารถในการบริการ เพ่ือยกระดับ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้สงูขึ้นไปอกี 

 2. ควรทาํการประเมินผลขั้นตอนการดาํเนินงานต่างๆ ในการให้บริการของทุกๆ แผนก 

ได้แก่ แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ แผนกกายภาพบาํบัด แผนกรักษาพยาบาล แผนก  

ทันตกรรม แผนกเภสัชกรรม และแผนกสนับสนุนทางการแพทย์ โดยเปรียบเทียบผลงานกับ

มาตรฐาน และนําผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการบริการเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิด

ความพึงพอใจมากขึ้นต่อไป 
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10. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ศิวะนันท ์ศิวพิทกัษ์ ที่กรุณาให้เกียรติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้คาํปรึกษา 

แนะนํา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการดาํเนินการวิจัยคร้ังน้ีจนสาํเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัย    

ขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูง และขอขอบพระคุณอาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัย     

ทุกท่าน ที่มอบประสบการณ ์ความรู้ และความเข้าใจในเน้ือหาสาขาวิชาต่างๆ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณพนักงาน และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาํนักงานใหญ่ ผู้ตอบ

แบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบคาํถามในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี พร้อมทั้ง

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยคร้ังน้ี  

 คุณค่า และประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยฉบับน้ี ข้าพเจ้าขอมอบให้กบับิดา มารดา อาจารย์

ทุกท่าน และเพ่ือนๆ ทุกคนที่ให้การสนับสนุน ให้กาํลังใจ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 

หากมีข้อบกพร่องประการใดในการวิจัยคร้ังน้ีข้าพเจ้าขอรับไว้ เพียงผู้เดียว 
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