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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจต่อคุณภาพงานบริการสนับสนุนด้านสารสนเทศ การ

ไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

บริการสนับสนุนด้านสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาํนักงานใหญ่ และเปรียบเทียบระดับ

ความพึงพอใจชองผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนั 

วิธกีารวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเกบ็ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือพนักงานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

สาํนักงานใหญ่ ที่ใช้บริการงานสนับสนุนด้านสารสนเทศ จาํนวน 370 คน โดยสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐานด้วยสถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่ม ด้วย t-test และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) สาํหรับทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Least significant 

difference (LSD) โดยกาํหนดค่านัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการงานบริการสนับสนุนด้านสารสนเทศการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

สาํนักงานใหญ่ มีความพึงพอใจในภาพรวม ด้านความเป็นรปูธรรม และด้านความน่าเช่ือถืออยู่ใน

ระดับมาก แต่ในด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความเช่ือม่ัน และด้านการเอาใจใส่ 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากน้ียังพบว่า ผู้ใช้บริการที่มี อายุ ระดับการศึกษา 

ระดับตาํแหน่ง และรายได้ต่อเดอืน ต่างกนั มีความพึงพอใจ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

 

 

* 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 ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เม่ือวันที่ 28 

กนัยายน 2503 โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สาํคัญคือ การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจัดจาํหน่าย

พลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน มีวิสยัทศัน์คือ เป็นองค์กรช้ันนาํในระดับภมิูภาคที่ได้มาตรฐาน 

สากล ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจที่

เกี่ยวเน่ือง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้  การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ปรับปรุง

กระบวนการภายในให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน โดยมีการนาํ

เทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาใช้เพ่ือให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

กองมาตรฐานและความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค มีหน้าที่ใน

การรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบาย วิธีการปฏบิัติ และมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ สนับสนุน และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

รวมทั้งให้บริการกับผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศ ที่ใช้สาํหรับการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ซ่ึงงานบริการด้านสารสนเทศมักจะ

ประสบปัญหามีข้อตาํหนิจากพนักงานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคซ่ึงได้ใช้บริการ เช่น คุณภาพของการ

บริการไม่เป็นที่น่าพอใจ เจ้าหน้าผู้ให้บริการไม่เตม็ใจ ไม่เอาใจใส่ในการให้บริการ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึง

มีความสนใจ ที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ใช้งานบริการด้านสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วน

ภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ โดยผลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถนาํไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการ

บริการ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการงานสนับสนุนด้านสารสนเทศ ของการ

ไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานบริการสนับสนุนด้านสารสนเทศ การ

ไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ 

2.2 เพ่ือเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานบริการสนับสนุนด้านสารสนเทศ 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนั 

 

3. สมมติฐานของการวิจยั 

  3.1 ผู้ใช้งานบริการสนับสนุนด้านสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาํนักงานใหญ่     

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

  3.2 ผู้ใช้งานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้งานบริการ

สนับสนุนด้านสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ แตกต่างกนั 
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4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการวิจยั 

4.1 เพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของพนักงานในการใช้บริการงานสนับสนุนด้าน

สารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาํนักงานใหญ่ เพ่ือเป็นข้อมูลสาํหรับใช้ในการปรับปรุงการ

ให้บริการ เพ่ือให้พนักงานได้รับความพึงพอใจสงูสดุ 

4.2 เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ให้บริการงานสนับสนุนด้านสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ 

4.3 เพ่ือเป็นข้อมูลด้านสารสนเทศ ในการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ

คุณภาพงานบริการงานสนับสนุนด้านสารสนเทศ สาํหรับผู้ที่ทาํการศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานในภาครัฐ และเอกชน รวมถงึผู้ที่สนใจทั่วไป 

 

5. ขอบเขตของการวิจยั 

5.1 ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานการ

ไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ 

5.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ และความพึง

พอใจต่อการใช้งานบริการสนับสนุนด้านสารสนเทศ 

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 3 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาํแหน่ง และรายได้ต่อเดือน จาํนวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามข้อมูลการใช้บริการงานสนับสนุนด้านสารสนเทศ ประเภทการ

ใช้บริการ ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ  ความถี่ในการใช้บริการ จาํนวน 4 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยคําถามมีลักษณะที่ให้

ผู้ตอบเลือกระดับความสาํคัญของปัจจัยที่กาํหนดไว้ ตามความคิดของผู้ตอบ (Rating Scale)     
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มี 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ จาํนวน 21 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 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 370 คน พบว่ามี

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิงจาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 54.10 เพศชาย

จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สดุ คิดเป็น

ร้อยละ 48.40 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 72.70 มีระดับตาํแหน่ง

ในช่วงระดับ 4-5 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.10 และมีรายได้ต่อเดือนในช่วง 20,000-

40,000 บาท มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 68.60 

ในส่วนของพฤติกรรมการใช้งานบริการสนับสนุนด้านสารสนเทศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างนิยม

ใช้ช่องทางการติดต่อด้วยโทรศัพท์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.10 และกลุ่มตัวอย่างมีการ

รับทราบบริการด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเสีย มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 93.20 

รองลงมาคือบริการด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 92.40 ด้านระบบงาน 

Internet, Intranet และ Extranet และด้านระบบซอฟแวร์สาํเรจ็รูปสาํหรับธุรกจิหลัก (รซธ.) คิด

เป็นร้อยละ 77.00 และ 59.70 ตามลาํดับ กลุ่มตัวอย่างมีการใช้งานบริการด้านคอมพิวเตอร์และ

อปุกรณต่์อพ่วงเสยีมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 50.50 และมีความถี่ในการใช้บริการนานๆ คร้ัง มาก

ที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 67.00 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพงานบริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ

พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอต่อคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้าน ดังน้ี 

ด้านความเป็นรูปธรรม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านช่องทางการติดต่ออยู่

ในระดับมาก แต่มีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านความทันสมัยของอุปกรณ์ และการแต่งกายของ

พนักงานอยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านความน่าเช่ือถือ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านความสามารถของ

พนักงาน อุปกรณ์เคร่ืองมือและจาํนวนพนักงานที่เพียงพอ อยู่ในระดับมาก แต่มีความพึงพอใจ

ต่อปัจจัยด้านการเกบ็รักษาข้อมูลในการแก้ไขอยู่ในระดับปานกลาง 
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ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านความเตม็ใจ

ในการบริการอยู่ในระดับมาก แต่มีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านความพร้อม ความกระตือรือร้น

ของพนักงาน ความรวดเรว็ และการติดต่อกลับผู้รับบริการอยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านการให้ความเช่ือม่ัน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านความรู้ และ

ความสามารถของพนักงาน ด้านความปลอดภัย การให้ข้อมูลช้ีแจงปัญหา อยู่ในระดับมาก แต่มี

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านพฤติกรรมในการสร้างความเช่ือม่ัน และความชัดเจนในการช้ีแจงอยู่

ในระดับปานกลาง 

ด้านการเอาใจใส่ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านเวลาในการให้บริการ และ

ความสนใจผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมาก แต่มีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการติดตามสอบถาม

ภายหลังบริการอยู่ในระดับปานกลาง 

 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 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาํแหน่ง 

และรายได้ กับคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน พบว่ามีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกัน อย่างมี

นัยสาํคัญน้ัน ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า ความรู้ สึกพอใจของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง จะเกิดขึ้ นเม่ือ

บุคคลน้ัน ได้รับการตอบสนองตามความต้องการนั้น ๆ ซ่ึงระดับความพึงพอใจจะแตกต่างกัน

ออกไปขึ้นอยู่กบัความคาดหวังของบุคคลน้ัน ตามทฤษฎีของ  จิรารัตน์ บัวงาม (2553, 6) และ

แนวคิดน้ี สอดคล้องกับ คอทเลอร์ (2003, 61) ที่กล่าวว่าความพึงพอใจ เป็นระดับความรู้สึก

ของบุคคลที่เกิดจากการเปรียบเทียบการทาํงานของผลิตภัณฑ์ตามสิ่งที่เหน็หรือเข้าใจ กับความ

คาดหวังของบุคคล ดังน้ัน ระดับความพึงพอใจจึงเป็นความแตกต่างระหว่างการทาํงานที่มองเหน็

หรือเข้าใจ และความคาดหวัง หากบุคคลได้รับการตอบสนองตามความคาดหวัง บุคคลน้ัน กจ็ะ

เกิดความพึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้ามหากการตอบสนองไม่เป็นไปตามความคาดหวัง บุคคล

น้ันกจ็ะไม่พอใจ 

 เม่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณภัทร์ หุ่นวัน 

(2553) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของกองกรรมวิธีข้อมูล สาํนักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทพัไทย ผลการศึกษาพบว่า
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ผู้ใช้บริการที่มีอายุ และระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของวินัย สิริโภคากร (2553) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของพนักงานต่อการ

ให้บริการของกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่าผู้ใช้บริการที่มีปัจจัย

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึก ระดับตาํแหน่ง และรายได้ต่อเดือน ต่างกนั มีความพึง

พอใจแตกต่างกนั นอกจากน้ียังสอดคล้องกบั สบโชค วงษ์แสง (2555)ที่ได้ศึกษาเร่ือง ความพึง

พอใจในการใช้บริการสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเดจ็

เจ้าพระยา และพบว่าผู้ใช้บริการที่มี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ทาํงาน

ต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกัน และสรารักษ์ หงสะมัต (2555) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ความพึง

พอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการการศึกษาแหล่งการเรียนรู้พระราชวังสนามจันทร์ พบว่า

ผู้รับบริการที่มี อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั 

9. ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

 9.1 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อความทนัสมัยของอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา และ

การแต่งกายของพนักงานที่ให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  ดังน้ันควรจะต้องมีการปรับปรุงการ

แต่งกายของพนักงานบริการให้มีความสภุาพเรียบร้อยมากขึ้น และหม่ันตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีอายุ

การใช้งานมานาน ทาํการปรับปรงุ และเพ่ิมเติมอปุกรณใ์นการทาํงานให้มีความทนัสมัยมากขึ้น  

 9.2 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการเกบ็รักษาข้อมูลการแก้ไข และนาํข้อมูลเก่ามาใช้

ในการแก้ไขน้ัน อยู่ในระดับปานกลาง จึงควรมีการจดบันทึก และเกบ็ประวัติการแก้ไขของ

ผู้ใช้งานแต่ละคนลงในฐานข้อมูล สาํหรับนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาคร้ังต่อไปได้สะดวกและ

รวดเรว็ย่ิงขึ้น 

 9.3 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ต่อปัจจัยด้านความกระตือรือร้น ความพร้อม ความ

รวดเรว็ในการให้บริการ และการติดต่อกลับ อยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ันจึงควรมีการอบรมให้

พนักงานที่ให้บริการมีจิตสาํนึก และความรับผิดชอบในการบริการที่ดี และปรับปรุงความรวดเรว็

ในการบริการให้มีประสทิธภิาพมากขึ้น ควรให้ความสนใจและตอบสนองต่อผู้ใช้บริการให้รวดเรว็

ขึ้น เพราะปัญหาการใช้งานบางอย่างที่เกดิขึ้น อาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถดาํเนินงานอื่น ๆ 

ต่อไปได้ 

 9.4 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อความชัดเจนในการช้ีแจงปัญหา และพฤติกรรมของ

พนักงานในการสร้างความน่าเช่ือถือ อยู่ในระดับปานกลาง จึงควรมีการอบรมพนักงานให้มีความ

เข้าใจข้อมูลการแก้ไขปัญหาต่างๆ และฝึกฝนให้พนักงานสามารถช้ีแจงข้อมูลให้ผู้ใช้บริการ

สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และช่วยสร้างความน่าเช่ือถอืให้กบัพนักงานผู้ให้บริการ 

 9.5 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการติดตามสอบถามภายหลังการรับบริการอยู่ใน

ระดับ ปานกลาง ซ่ึงพนักงานผู้ให้บริการควรมีการสอบถามเพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแก้ไข

ข้อบกพร่องเป็นไปอย่างเรียบร้อย เพราะในบางคร้ังผู้ใช้งานอาจจะต้องการสอบถาม หรือขอ

ข้อมูลในการใช้งานเพ่ิมเติม และช่วยสร้างความประทบัใจให้กบัผู้ใช้บริการได้อกีด้วย 
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10. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเล่มน้ีสาํเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ที่เป็นเช่นน้ีเพราะได้รับความกรุณาและความ

สนับสนุนจากบุคคลหลายๆ ท่าน นับเป็นส่วนที่ดีของผู้วิจัย ที่ได้รับความช่วยเหลือ และการได้รับ

คาํแนะนาํอย่างดีมาโดยตลอด ผู้วิจัยรู้สกึขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสงู 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร .ศิวะนันท ์ศิวพิทกัษ์ ที่กรุณาให้เกยีรติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ช่วยให้คําปรึกษาในการทาํวิจัยคร้ังน้ีมาตลอด โดยเสียสละเวลาอันมีค่ามาคอยแนะนํา แก้ไข

วิธีการทาํวิจัยเล่มน้ีเสมอมา ทาํให้การดาํเนินการวิจัยลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอบพระคุณคณะ

อาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ที่มอบประสบการณ์ ความรู้  และความเข้าใจในเน้ือหา

สาขาวิชาต่างๆ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบคาํถามเป็น

อย่างดี และหากไม่มีพวกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาให้ผู้วิจัยแล้ว งานวิจัยน้ีกไ็ม่

สามารถประสบความสาํเรจ็ได้เลย และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยคร้ังน้ี ที่ช่วยเหลือ

ผู้วิจัยให้ผ่านพ้นความยากลาํบาก และทาํให้งานวิจัยน้ีประสบความสาํเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดี  

 สาํหรับคุณค่า และประโยชน์ใดใด จากงานวิจัยเล่มน้ีข้าพเจ้าขอมอบให้กับบุพการี     

และอาจารย์ทุกท่านที่สั่งสอนให้ความรู้แก่ข้าพเจ้า หากมีข้อบกพร่องประการใดข้าพเจ้าขอรับไว้ 

เพียงผู้เดียว 
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