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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ อง “ความพึ งพอใจต่ อคุ ณภาพงานบริ การสนับสนุ นด้ านสารสนเทศ การ
ไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน
บริการสนับสนุ นด้ านสารสนเทศ การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ และเปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจชองผู้ใช้ บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน
วิธกี ารวิจัยเป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ
ในการเก็บข้ อมูล กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้ คือพนักงานงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
สํานักงานใหญ่ ที่ใช้ บริการงานสนับสนุ นด้ านสารสนเทศ จํานวน 370 คน โดยสถิติท่ีใช้ ในการ
วิเคราะห์ ข้อมู ล ได้ แก่ ค่ าความถี่ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานด้ วยสถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่ม ด้ วย t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) สําหรับทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ด้วยวิธี Least significant
difference (LSD) โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ บริการงานบริการสนับสนุนด้ านสารสนเทศการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
สํานักงานใหญ่ มีความพึงพอใจในภาพรวม ด้ านความเป็ นรูปธรรม และด้ านความน่าเชื่อถืออยู่ใน
ระดับมาก แต่ในด้ านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้ านการให้ ความเชื่อมั่น และด้ านการเอาใจใส่
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ใช้ บริการที่มี อายุ ระดับการศึกษา
ระดับตําแหน่ง และรายได้ ต่อเดือน ต่างกัน มีความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

* 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 โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สาํ คัญคือ การผลิต จัดให้ ได้ มา จัดส่ง และจัดจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ าให้ แก่ประชาชน มีวิสยั ทัศน์คือ เป็ นองค์กรชั้นนําในระดับภูมิภาคที่ได้ มาตรฐาน
สากล ทัน สมั ย และมี ป ระสิท ธิภ าพในการประกอบธุ ร กิจ พลั ง งาน ธุ ร กิจ บริ ก าร และธุ ร กิจ ที่
เกี่ ย วเนื่ อ ง โดยมุ่ ง เน้ นการเสริ ม สร้ างความรู้ การพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการภายในให้ ได้ มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยมีการนํา
เทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ ามาใช้ เพื่อให้ การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กองมาตรฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค มีหน้ าที่ใน
การรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานการให้ บริการด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนั บสนุ น และส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีด้านสารสนเทศให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
รวมทั้งให้ บริการกับผู้ใช้ งานในการแก้ ไขปั ญหาจากการใช้ งานระบบสารสนเทศ ที่ใช้ สาํ หรับการ
ดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ซึ่งงานบริการด้ านสารสนเทศมักจะ
ประสบปัญหามีข้อตําหนิจากพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคซึ่งได้ ใช้ บริการ เช่น คุณภาพของการ
บริการไม่เป็ นที่น่าพอใจ เจ้ าหน้ าผู้ให้ บริการไม่เต็มใจ ไม่เอาใจใส่ในการให้ บริการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจ ที่จะศึกษาถึงความพึ งพอใจของผู้ ใช้ งานบริ การด้ านสารสนเทศ การไฟฟ้ าส่วน
ภูมิภาค สํานักงานใหญ่ โดยผลที่ได้ จากการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนําไปใช้ ปรับปรุงคุณภาพการ
บริการ และใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการงานสนับสนุนด้ านสารสนเทศ ของการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ให้ มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ งานบริการสนับสนุ นด้ านสารสนเทศ การ
ไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ งานบริการสนับสนุ นด้ านสารสนเทศ
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน

3. สมมติฐานของการวิจยั
3.1 ผู้ ใช้ งานบริ การสนับสนุ นด้ านสารสนเทศ การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3.2 ผู้ใช้ งานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ งานบริการ
สนับสนุนด้ านสารสนเทศ การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ แตกต่างกัน
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4. ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั
4.1 เพื่อให้ ทราบถึงระดับความพึงพอใจของพนักงานในการใช้ บริการงานสนับสนุนด้ าน
สารสนเทศ การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ เพื่อเป็ นข้ อมูลสําหรับใช้ ในการปรับปรุงการ
ให้ บริการ เพื่อให้ พนักงานได้ รับความพึงพอใจสูงสุด
4.2 เพื่ อ นํา ไปใช้ เ ป็ นแนวทางในการกํา หนดมาตรฐานการปฏิบั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่
ให้ บริการงานสนับสนุนด้ านสารสนเทศ การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่
4.3 เพื่อเป็ นข้ อมูลด้ านสารสนเทศ ในการสืบค้ นงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่ อ
คุ ณภาพงานบริการงานสนั บสนุ นด้ านสารสนเทศ สําหรั บผู้ ท่ีทาํ การศึกษาในหั วข้ อที่เกี่ยวข้ อง
หน่วยงานในภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผู้ท่สี นใจทั่วไป

5. ขอบเขตของการวิจยั
5.1 ขอบเขตด้ านประชากรและพื้นที่ ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่
5.2 ขอบเขตด้ านเนื้ อหา ศึกษาข้ อมูลด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์ และความพึ ง
พอใจต่อการใช้ งานบริการสนับสนุนด้ านสารสนเทศ
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 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นการสอบถามข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่ าง ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง และรายได้ ต่อเดือน จํานวน 5 ข้ อ
ส่วนที่ 2 เป็ นการสอบถามข้ อมูลการใช้ บริการงานสนับสนุนด้ านสารสนเทศ ประเภทการ
ใช้ บริการ ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ ความถี่ในการใช้ บริการ จํานวน 4 ข้ อ
ส่ วนที่ 3 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 21 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
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 370 คน พบว่ามี
เพศหญิงมากกว่ าเพศชาย โดยเป็ นเพศหญิงจํานวน 200 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.10 เพศชาย
จํานวน 170 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.90 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สดุ คิดเป็ น
ร้ อยละ 48.40 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 72.70 มีระดับตําแหน่ ง
ในช่ ว งระดั บ 4-5 มากที่สุด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41.10 และมีร ายได้ ต่ อ เดื อ นในช่ ว ง 20,00040,000 บาท มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 68.60
ในส่วนของพฤติกรรมการใช้ งานบริการสนับสนุนด้ านสารสนเทศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างนิยม
ใช้ ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ด้ ว ยโทรศั พ ท์ม ากที่สุด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 81.10 และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก าร
รั บ ทราบบริ ก ารด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งเสีย มากที่สุด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 93.20
รองลงมาคือบริการด้ านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ นร้ อยละ 92.40 ด้ านระบบงาน
Internet, Intranet และ Extranet และด้ านระบบซอฟแวร์สาํ เร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) คิด
เป็ นร้ อยละ 77.00 และ 59.70 ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ งานบริการด้ านคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเสียมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 50.50 และมีความถี่ในการใช้ บริการนานๆ ครั้ง มาก
ที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 67.00
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพงานบริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอต่อคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้ าน ดังนี้
ด้ านความเป็ นรูปธรรม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อปั จจัยด้ านช่องทางการติดต่ออยู่
ในระดับมาก แต่ มีความพึงพอใจต่อปั จจัยด้ านความทันสมัยของอุปกรณ์ และการแต่ งกายของ
พนักงานอยู่ในระดับปานกลาง
ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นความสามารถของ
พนักงาน อุปกรณ์เครื่องมือและจํานวนพนักงานที่เพียงพอ อยู่ในระดับมาก แต่มีความพึงพอใจ
ต่อปัจจัยด้ านการเก็บรักษาข้ อมูลในการแก้ ไขอยู่ในระดับปานกลาง
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ด้ านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้ านความเต็มใจ
ในการบริการอยู่ในระดับมาก แต่ มีความพึงพอใจต่อปั จจัยด้ านความพร้ อม ความกระตือรือร้ น
ของพนักงาน ความรวดเร็ว และการติดต่อกลับผู้รับบริการอยู่ในระดับปานกลาง
ด้ านการให้ ความเชื่ อ มั่ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ปั จ จั ย ด้ านความรู้ และ
ความสามารถของพนักงาน ด้ านความปลอดภัย การให้ ข้อมูลชี้แจงปัญหา อยู่ในระดับมาก แต่มี
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้ านพฤติกรรมในการสร้ างความเชื่อมั่น และความชัดเจนในการชี้แจงอยู่
ในระดับปานกลาง
ด้ านการเอาใจใส่ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อปั จจัยด้ านเวลาในการให้ บริการ และ
ความสนใจผู้ใช้ บริการอยู่ ในระดับมาก แต่ มีความพึ งพอใจต่ อปั จจัยด้ านการติดตามสอบถาม
ภายหลังบริการอยู่ในระดับปานกลาง
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
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง
และรายได้ กับคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้ าน พบว่ ามีระดับความพึงพอใจ แตกต่ างกัน อย่ างมี
นัยสําคัญนั้น ผู้วิจัยให้ ความเห็นว่ า ความรู้สึกพอใจของบุคคลต่ อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลนั้น ได้ รับการตอบสนองตามความต้ องการนั้น ๆ ซึ่งระดับความพึงพอใจจะแตกต่างกัน
ออกไปขึ้นอยู่กบั ความคาดหวังของบุคคลนั้น ตามทฤษฎีของ จิรารัตน์ บัวงาม (2553, 6) และ
แนวคิดนี้ สอดคล้ องกับ คอทเลอร์ (2003, 61) ที่กล่ าวว่าความพึงพอใจ เป็ นระดับความรู้สึก
ของบุคคลที่เกิดจากการเปรียบเทียบการทํางานของผลิตภัณฑ์ตามสิ่งที่เห็นหรือเข้ าใจ กับความ
คาดหวังของบุคคล ดังนั้น ระดับความพึงพอใจจึงเป็ นความแตกต่างระหว่างการทํางานที่มองเห็น
หรือเข้ าใจ และความคาดหวัง หากบุคคลได้ รับการตอบสนองตามความคาดหวัง บุคคลนั้น ก็จะ
เกิดความพึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้ ามหากการตอบสนองไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง บุคคล
นั้นก็จะไม่พอใจ
เมื่ อ เปรี ย บเทีย บผลการวิ จั ย พบว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ ณภั ท ร์ หุ่ น วั น
(2553) ที่ได้ ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการต่อการบริการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกองกรรมวิธีข้อมูล สํานักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผลการศึกษาพบว่า
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ผู้ใช้ บริการที่มีอายุ และระดับการศึกษาต่ างกันมีความพึงพอใจแตกต่ างกัน และสอดคล้ องกับ
งานวิ จั ย ของวิ นั ย สิริ โ ภคากร (2553) ที่ไ ด้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของพนั ก งานต่ อ การ
ให้ บริการของกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค พบว่าผู้ใช้ บริการที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึก ระดับตําแหน่ง และรายได้ ต่อเดือน ต่างกัน มีความพึง
พอใจแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับ สบโชค วงษ์แสง (2555)ที่ได้ ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจในการใช้ บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยา และพบว่ าผู้ใช้ บริ การที่มี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชี พ และประสบการณ์ทาํ งาน
ต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่ างกัน และสรารักษ์ หงสะมัต (2555) ที่ได้ ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการการศึกษาแหล่ งการเรียนรู้พระราชวังสนามจันทร์ พบว่า
ผู้รับบริการที่มี อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
9.1 ผู้ใช้ บริการมีความพึงพอใจต่อความทันสมัยของอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการแก้ ไขปัญหา และ
การแต่งกายของพนักงานที่ให้ บริการ อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นควรจะต้ องมีการปรับปรุงการ
แต่งกายของพนักงานบริการให้ มีความสุภาพเรียบร้ อยมากขึ้น และหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ท่มี ีอายุ
การใช้ งานมานาน ทําการปรับปรุง และเพิ่มเติมอุปกรณ์ในการทํางานให้ มีความทันสมัยมากขึ้น
9.2 ผู้ใช้ บริการมีความพึงพอใจต่อการเก็บรักษาข้ อมูลการแก้ ไข และนําข้ อมูลเก่ามาใช้
ในการแก้ ไ ขนั้ น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง จึง ควรมี ก ารจดบัน ทึก และเก็บ ประวั ติ ก ารแก้ ไ ขของ
ผู้ใช้ งานแต่ ละคนลงในฐานข้ อมูล สําหรั บนํามาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาครั้งต่ อไปได้ สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
9.3 ผู้ใช้ บริ การมีความพึ งพอใจ ต่ อปั จจัยด้ านความกระตือรือร้ น ความพร้ อม ความ
รวดเร็วในการให้ บริการ และการติดต่อกลับ อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงควรมีการอบรมให้
พนักงานที่ให้ บริการมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบในการบริการที่ดี และปรับปรุงความรวดเร็ว
ในการบริการให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรให้ ความสนใจและตอบสนองต่อผู้ใช้ บริการให้ รวดเร็ว
ขึ้น เพราะปัญหาการใช้ งานบางอย่างที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้ ผ้ ูใช้ บริการไม่สามารถดําเนินงานอื่น ๆ
ต่อไปได้
9.4 ผู้ใช้ บริการมีความพึงพอใจต่ อความชัดเจนในการชี้แจงปั ญหา และพฤติกรรมของ
พนักงานในการสร้ างความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับปานกลาง จึงควรมีการอบรมพนักงานให้ มีความ
เข้ า ใจข้ อมู ล การแก้ ไขปั ญ หาต่ า งๆ และฝึ กฝนให้ พ นั ก งานสามารถชี้ แจงข้ อ มู ล ให้ ผ้ ู ใ ช้ บ ริ การ
สามารถเข้ าใจได้ ง่ายขึ้น และช่วยสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั พนักงานผู้ให้ บริการ
9.5 ผู้ ใช้ บริ การมีความพึ งพอใจต่ อการติดตามสอบถามภายหลังการรั บบริ การอยู่ ใน
ระดับ ปานกลาง ซึ่งพนักงานผู้ให้ บริการควรมีการสอบถามเพื่อตรวจสอบให้ แน่ ใจว่าการแก้ ไข
ข้ อบกพร่ องเป็ นไปอย่ างเรี ยบร้ อย เพราะในบางครั้ งผู้ใช้ งานอาจจะต้ องการสอบถาม หรื อขอ
ข้ อมูลในการใช้ งานเพิ่มเติม และช่วยสร้ างความประทับใจให้ กบั ผู้ใช้ บริการได้ อกี ด้ วย
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10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย เล่ มนี้ สํา เร็จ ลุ ล่ว งไปได้ ด้ ว ยดี ที่เป็ นเช่ น นี้ เพราะได้ รั บ ความกรุณ าและความ
สนับสนุนจากบุคคลหลายๆ ท่าน นับเป็ นส่วนที่ดีของผู้วิจัย ที่ได้ รับความช่วยเหลือ และการได้ รับ
คําแนะนําอย่างดีมาโดยตลอด ผู้วิจัยรู้สกึ ขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์ ที่กรุณาให้ เกียรติเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษา
ช่ วยให้ คําปรึ กษาในการทําวิจัยครั้ งนี้ มาตลอด โดยเสียสละเวลาอันมีค่ามาคอยแนะนํา แก้ ไข
วิธีการทําวิจัยเล่ มนี้เสมอมา ทําให้ การดําเนินการวิจัยลุล่วงไปได้ ด้วยดี และขอบพระคุณคณะ
อาจารย์ จ ากบั ณ ฑิต วิ ท ยาลั ย ทุ ก ท่ า น ที่ม อบประสบการณ์ ความรู้ และความเข้ า ใจในเนื้ อหา
สาขาวิชาต่างๆ
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ ความร่ วมมือในการตอบคําถามเป็ น
อย่ า งดี และหากไม่ มีพวกท่า นที่เสียสละเวลาอัน มีค่ าของท่า นมาให้ ผ้ ู วิจั ยแล้ ว งานวิจัยนี้ ก็ไ ม่
สามารถประสบความสําเร็จได้ เลย และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในงานวิจัยครั้งนี้ ที่ช่วยเหลือ
ผู้วิจัยให้ ผ่านพ้ นความยากลําบาก และทําให้ งานวิจัยนี้ประสบความสําเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี
สํา หรั บ คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ใ ดใด จากงานวิ จั ย เล่ ม นี้ ข้ า พเจ้ า ขอมอบให้ กับ บุ พ การี
และอาจารย์ทุกท่านที่ส่งั สอนให้ ความรู้แก่ข้าพเจ้ า หากมีข้อบกพร่ องประการใดข้ าพเจ้ าขอรับไว้
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