
 
ปัจจัยทีม่ผีลต่อ ความพงึพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย 

ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอวงัน้อย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
FACTORS AFFECTING THE CONSUMER SATISFACTION OF RESIDENTIAL 

ELECTRICAL SUPPLY FROM PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 
IN WANG NOI DISTRICT AT PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE 

โดย นิทศัน์ สุวชิากร 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ ท่ีมี
ผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือ ผูใ้ช้
ไฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง จ  านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
และค่าความเช่ือมัน่(Reliability) โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) รวมเท่ากบั 0.965 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิ LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ 26 - 35 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีลกัษณะอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งทัว่ไป และมีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นบุคลากรมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือนแตกต่าง
กนั ส่งผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกนัท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ี ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อความพึง



พอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ค าส าคญั : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ผูใ้ชไ้ฟฟ้า, การใชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยั, ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค, 
ส่วนประสมทางการตลาด, แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

ABSTRACT 
 The aims of this study are 1) to study the individual factors of gender, age, status, levels of education, 
and salary that impacted on the consumer satisfaction of using residential electrical supply from Provincial 
Electricity Authority (PEA) in Wang Noi District at Phra Nakhon Si Ayutthaya. 2 )  to study the factors of 7Ps 
of services marketing mix which is product, price, place, promotion, people, physical evidence, and process that 
impacted on the consumer satisfaction of utilizing the residential electrical supply from PEA in Wang Noi 
District at Phra Nakhon Si Ayutthaya. This individual study is a Non-Experimental Design that questioned about 
400 people who have been consuming the electricity of PEA in Wang Noi District at Phra Nakhon Si Ayutthaya. 
The survey was designed to present the metrics of Content Validity and Reliability by gathering the data and 
using the total Cronbach’s Alpha 0 .965 .  The data collection was analyzed by applying the frequency, the 
percentage, the mean, and the standard deviation. The hypothesis test was addressed by applying the method of 
Independent Sample (t-test) as well as LSD and Multiple Regression Analysis with One-Way ANOVA to 
compare two independent groups in order to determine whether there is a statistical evidence that the associated 
population means are considerably different. 
 According to the study, the survey has been mostly done by the male gender, ranging in age from 26 -
35 .  Most of them are unmarried and have an undergraduate degree. They are from the private company with 
earning the salary approximately THB 20,001-30,000. In addition, the consequences of the questionnaires are 
rated as the most satisfaction by them. The most gratified factor of being evaluated is the services marketing 
mix in people. Besides, the hypothesis test was found that the electrical users of having the different gender, 
age, levels of education, and salary statistically affected the customer satisfaction survey about 0 . 0 5 . 
Additionally, the services marketing mix such as product, promotion, people, and process statistically impacted 
on the customer satisfaction of consuming the electricity about 0.05 as well. 
Keyword : Electrical Supply, Electrical Consumption, Residential Electrical Supply, Customer Satisfaction, 
Marketing Mix, Satisfaction Survey 
 



บทน า 
 จากรายงานสถานการณ์การจ าหน่ายไฟฟ้า ประจ าปี 2562 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบวา่ ปริมาณการ
จ าหน่ายไฟฟ้าตลอดปี 2562 มีปริมาณ 138,178.13 ลา้นหน่วย เพิ่มข้ึนจากปี 2561 คิดเป็น 2.60% และมีปริมาณ
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าตลอดปี 2562 จ  านวน 20,193,865 ราย เพิ่มข้ึนจากปี 2561 คิดเป็น 2.15% ในการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัใน
กลุ่มของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยั มีปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า 34,905.54 ลา้นหน่วย เพิ่มข้ึน 8.81% และ
มีจ านวนผูใ้ชไ้ฟฟ้ามากท่ีสุด ท่ี 17,816,406 ราย เพิ่มข้ึน 2.10% ซ่ึงมีจ านวนผูใ้ชไ้ฟฟ้ามากถึง 88.23% ของจ านวน
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าทั้งหมดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ปริมาณความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน และจ านวนผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนน้ี ส่งผลโดยตรงกบัแนว
ทางการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน ตลอดจน
ความพึงพอใจในสินคา้และบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกบัผูใ้ชไ้ฟฟ้า ดงันั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงมี
การวางแผนพฒันาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าและการบริการ เช่น ในด้านระบบไฟฟ้า มีโครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าใหพ้ร้อมใชง้านอยา่งต่อเน่ือง การลงทุนในระบบไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า ลดปัญหา
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง ลงทุนระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชนท่ียงัไม่มีไฟฟ้าใช ้และในดา้นบริการ มีการเพิ่มช่องทาง
ช าระค่าไฟฟ้าและบริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้า การพฒันาระบบปฏิบติัการต่างๆให้สามารถ
ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกการบริการ ตลอดจนพฒันาการประชาสัมพนัธ์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อ
ตอบสนองวถีิชีวติของประชาชนในยคุสมยัน้ี 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นธุรกิจประเภทจ าหน่ายสินคา้(พลงังานไฟฟ้า) และการให้บริการจึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของสินคา้ และการใหบ้ริการ เน่ืองจากคุณภาพสินคา้ และการใหบ้ริการเป็นส่ิง
ท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าจะไดรั้บโดยตรงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นปัจจยัความส าคญัท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าเกิดความพึงพอใจ 
ความเช่ือมัน่ และการตดัสินใจเลือกใช้บริการ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว ตรงกบัความจ าเป็นและความตอ้งการของผูใ้ช้ไฟฟ้าแลว้
ยอ่มจะส่งผลใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้ามีความพึงพอใจสูงสุด และความเช่ือมัน่ของผูใ้ชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได ้
 ดงันั้นผูว้จิยัมีความสนใจในเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัใน
เขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา” ซ่ึงจะท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยัในเขตการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพื่อน าผลการวิจยัมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็น
ขอ้เสนอแนะ หรือเป็นแนวทางหน่ึงในการปรับปรุงระบบการใหบ้ริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย 
ให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการท่ีไดรั้บ ตามภารกิจ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 
 



วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภท
บา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 

ขอบเขตงานวจิัย 
 งานวิจยัฉบบัน้ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยัในเขต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอบเขตของประชากร ท าการศึกษาผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 2. ขอบเขตของกลุ่มตวัอยา่ง ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ช่วงอายตุั้งแต่ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25ปี ไปจนถึงมากกวา่ 60ปี 
 3. ขนาดกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากผูว้ิจยัทราบถึงจ านวนผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีจ านวน 26,149 ราย จึงใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Yamane ท่ีระดบัความน่าเช่ือมัน่ 95% ท่ีค่าระดบัความคลาดเคล่ือน 5% จึงไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั จ  านวน 394 ราย ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชก้ลุ่มขนาดตวัอยา่งจ านวน 400 ราย 
 4. ขอบเขตของเคร่ืองมือท่ีใช้ ในการวิจยัคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ ความพึง
พอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 5. ขอบเขตดา้นเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา มีตวัแปรท่ีศึกษา ดงัน้ี 
  1. ตวัแปรอิสระ 
   1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ลกัษณะอาชีพ รายไดต่้อเดือน 
   1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ 
  2. ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยั ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 



ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยัในเขตการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพสินคา้ และ
บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ยใหมี้ความสอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 
 2. ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยั
ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งพฒันา
ระบบการจ าหน่ายสินคา้และการใหบ้ริการ ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชไ้ฟฟ้าในดา้นต่างๆ 
 3. เพื่อเป็นแนวทางใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพฒันาคุณภาพสินคา้ และระบบการบริการ ใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ท าใหเ้กิดความพึงพอใจ และความเช่ือมัน่ในองคก์รสูงสุด 
 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรอิสระ 
ปัจจัยส่วนบุคคล : 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. สถานภาพ 
 4. ระดบัการศึกษา 
 5. อาชีพ 
 6. รายไดต่้อเดือน 

ตวัแปรอิสระ 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด : 
 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 
 2. ราคา (Price) 
 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 5. บุคลากร (People) 
 6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
 7. กระบวนการ (Process) 

ตวัแปรตาม 

ความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้า

ประเภทบา้นอยูอ่าศยั ในเขตการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 



วธิีด าเนินการวจิัย 
 กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยใชว้ิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากการค านวณดว้ยสูตรของ 
Yamane ท่ีระดบัความน่าเช่ือมัน่ 95% ท่ีค่าระดบัความคลาดเคล่ือน 5% จากประชากรทั้งหมด 26,149 ราย ได้
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั จ  านวน 394 ราย ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชก้ลุ่มขนาดตวัอยา่งจ านวน 400 ราย 
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนผ่าน Google Form ให้ผูต้อบแบบสอบถามกรอกข้อมูลใน
แบบสอบถามเอง โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภท บ้านอยู่
อาศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจ โดยรวมของผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัขอ้มูลในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 และใช้
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัขอ้มูลในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ 3 

สรุปผลการศึกษา 
 1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จ านวนทั้งส้ิน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 มีช่วงอายุ 26 - 35 ปี จ  านวนทั้งส้ิน 110 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.50 มีสถานภาพโสด จ านวนทั้งส้ิน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน
ทั้งส้ิน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 มีลกัษณะอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งทัว่ไป จ านวนทั้งส้ิน 175 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 และมีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวนทั้งส้ิน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมทั้งหมดอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
เท่ากบั 4.45 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 ดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 และดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ตามล าดบั 
 3. ความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 



อภิปรายผลการศึกษา 
 ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ี
มีเพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั จรัสพงษ ์จง
มีสุข (2558) ได้อธิบายปัจจยัด้านเพศท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทท่ีอยู่อาศยัในเขตการ
ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงในแต่ละดา้นแตกต่างกนัโดยเพศชายมีแนวโนม้ท่ีจะมีความพึงพอใจมากกวา่
เพศหญิง เน่ืองจากเพศชายมกัจะมองถึงภาพรวม และผลลพัธ์ของการใหบ้ริการ ในทางกลบักนัเพศหญิงเป็นเพศ
ท่ีมกัจะใส่ใจในรายละเอียดในการใหบ้ริการในทุกๆ ขั้นตอน จึงสามารถเห็นถึงจุดผดิพลาดของการใหบ้ริการได้
มากกวา่เพศชาย ดงันั้นแลว้ในการใหบ้ริการท่ีเหมือนกนัเพศหญิงจึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีความพึงพอใจนอ้ยกวา่เพศ
ชาย สอดคลอ้งกบั ฐิติมา นิยม (2557) ท่ีอธิบายถึงปัจจยัดา้นเพศท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจท่ีผูใ้ชบ้ริการมีต่อการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตคลองหลวง ในดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บจากการใหบ้ริการ 
 ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ี
มีอายุแตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั ฐิติมา นิยม 
(2557) ท่ีอธิบายถึงปัจจยัดา้นอายุท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจท่ีผูใ้ช้บริการมีต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตคลอง
หลวง ในดา้นค่าใช้จ่ายเม่ือใช้บริการ สอดคลอ้งกบั สิทธิชยั บ าเพ็ญเพียร (2557) ท่ีอธิบายถึงปัจจยัดา้นอายุท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี โดยอายุของผูใ้ช้ไฟฟ้าท่ี
ต่างกนัจะมีแนวคิดท่ีไม่เหมือนกนั เพราะจะรับรู้ประสบการณ์ในคนละยุค คนละสมยั เช่น การให้บริการการ
สมยัก่อนท าได้รวดเร็ว และมีความสะดวกสบาย แต่มาถึงยุคเทคโนโลยีสมยัใหม่ ความรวดเร็ว และความ
สะดวกสบายของสมยัก่อนอาจไม่เพียงพอต่อความตอ้งการคนยดุเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
 ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ี
มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงวา่ สถานภาพเป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยู่
อาศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา สอดคลอ้งกบั พชัรี อนุสิทธ์ิ (2561) 
ได้อธิบายถึงปัจจยัด้านสถานภาพท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการให้บริการของเจา้หน้าท่ีท่า
อากาศยานดอนเมือง โดยสถานภาพต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่ีไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบั สุดารัตน์ พงศ์ศิริภกัดี (2561) ท่ีอธิบายถึงปัจจยัดา้น
สถานภาพท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากส่ือของสายการบินลาวแอร์ไลน์ของ
ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยสถานภาพต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์จากส่ือ
ของสายการบินลาวแอร์ไลน์ ท่ีไม่แตกต่างกนั 
 ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ี
มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั จิ



ราภรณ์ มากสวสัด์ิ (2558) ท่ีอธิบายถึงปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจการใหบ้ริการดา้นการ
ประปา ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ โดยระดบัการศึกษาต่างกนั จะส่งผลต่อความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านการประปา ในระดบัท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ให้บริการของการประปาท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับ กมลพร พุ่มอยู่ (2561) ท่ีอธิบายถึงปัจจยัด้านระดับ
การศึกษาท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการห้างเทสโก ้โลตสั สาขาพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 
โดย ระดบัการศึกษาต่างกนัจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการห้างเทสโก้ โลตสั ในระดบัท่ี
แตกต่างกนั 
 ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ี
มีลักษณะอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่า ลกัษณะอาชีพเป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้า
ประเภทบา้นอยู่อาศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา สอดคลอ้งกบั สุดา
รัตน์ พงศศิ์ริภกัดี (2561) ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัดา้นอาชีพท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์
จากส่ือของสายการบินลาวแอร์ไลน์ของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยอาชีพต่างกนัส่งผลต่อความพึง
พอใจและการใชป้ระโยชน์จากส่ือของสายการบินลาวแอร์ไลน์ ท่ีไม่แตกต่างกนั 
 ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ี
มีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั 
ณัฐฐา เสวกวิหารี (2560) ท่ีอธิบายถึงปัจจยัด้านรายได้ต่อเดือนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย รายได้ต่อเดือนต่างกันจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาล
รามาธิบดี ในระดบัท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากผูมี้รายไดสู้งใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดีแบบคลินิกพิเศษ (พรี
เม่ียม) ซ่ึงจะไดรั้บการบริการท่ีดี สะดวกสบาย และผูใ้ชบ้ริการนอ้ยกวา่ส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
และความพึงพอใจท่ีมากกวา่ สอดคลอ้งกบั พชัรี อนุสิทธ์ิ (2561) ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการให้บริการของเจา้หนา้ท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง โดยรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการให้บริการของเจา้หน้าท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง ใน
ระดบัท่ีแตกต่างกนั 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ส่งผลในทิศทางบวกกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้า
ประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และมีความสัมพนัธ์
กับความพึงพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา มากท่ีสุด เท่ากบั 0.105 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิทธิชยั บ าเพ็ญเพียร (2557) อธิบายถึง 
คุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ดา้นความมัน่คง อยู่ในระดบัดี โดย
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าให้ความเห็นวา่ อุปกรณ์ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั มีความมัน่คงและปลอดภยั มีระดบั



คุณภาพการให้บริการท่ีดี ดา้นคุณภาพไฟฟ้า อยู่ในระดบัดี โดยผูใ้ช้ไฟฟ้าให้ความเห็นว่า สามารถใชไ้ฟฟ้าได้
อย่างต่อเน่ือง (ไม่เกิดไฟดบั/ ไฟกระพริบ) มีคุณภาพการให้บริการท่ีดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ G Rekettye 
(2000) อธิบายถึง คุณภาพของพลงังานไฟฟ้า มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัท่ีสูง โดยจะไดรั้บความพึงพอใจ
ท่ีดีเม่ือลูกคา้ไดรั้บการช่วยเหลือหรือสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัลูกคา้ 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่ส่งผล และไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ช้
ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรัสพงษ ์จงมีสุข (2558) อธิบายถึง ปัจจยัดา้นราคา ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้
ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศยัในเขตการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง แสดงให้เห็นว่า ผูใ้ช้บริการให้
ความส าคญักบัการมูลค่าท่ีจ่ายไปเทียบกบัส่ิงท่ีตนไดรั้บกลบัมา การก าหนดค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ จะ
ส่งผลให้ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในเขตการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงมากข้ึน นอกจากน้ียงัไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โสภิตา รัตนสมโชค (2558) อธิบายถึง ปัจจยัดา้นราคา เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในเร่ือง
ราคาท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้มีราคาเหมาะสมกบัระยะทาง มีราคาเหมาะสมกบัความรวดเร็วในการ
เดินทาง มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของระบบรถไฟฟ้า และมีราคาเหมาะสมกบัความสะดวกสบายในการ
เดินทาง 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่ส่งผล และไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจของผู ้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ า เภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิชัย บ าเพ็ญเพียร (2557) อธิบายถึง คุณภาพการ
ใหบ้ริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ดา้นการเขา้ถึงบริการ อยูใ่นระดบัดี โดยผูใ้ชไ้ฟฟ้า
ให้ความเห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพทัยา มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีคุณภาพการ
ให้บริการท่ีดี นอกจากน้ียงัไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โสภิตา รัตนสมโชค (2558) อธิบายถึง ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และเส้นทางการให้บริการ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในเร่ือง การมีระบบออกตัว๋โดยสารท่ีมี
ความรวดเร็ว จ านวนของห้องจ าหน่ายตัว๋โดยสาร มีความเพียงพอกบัผูใ้ช้บริการ มีระบบออกตัว๋โดยสารท่ีมี
ความสะดวก และมีเส้นทางใหบ้ริการครอบคลุมพื้นท่ีส าคญัของกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลในทิศทางบวกกบัความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มากท่ีสุด เท่ากบั 0.130 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิทธิชยั บ าเพญ็เพียร (2557) อธิบาย
ถึง คุณภาพการใหบ้ริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ดา้นการส่ือสาร อยูใ่นระดบัดี โดย
ผูใ้ช้ไฟฟ้าให้ความเห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเอกสารการอธิบายขั้นตอนการให้บริการไดอ้ย่างถูกตอ้ง มี
คุณภาพการให้บริการท่ีดี สอดคล้องกบังานวิจยัของ โสภิตา รัตนสมโชค (2558) อธิบายถึง ปัจจยัด้านการ



ส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในเร่ือง สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ตัรแรบบิทมีความเหมาะสม 
ราคาโปรโมชัน่ของบตัรโดยสารสมาร์ทพาสมีความเหมาะสม สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากพนัธมิตรทางธุรกิจ
ของรถไฟฟ้ามีความเหมาะสม สถานีรถไฟฟ้าสามารถเช่ือมต่อกบัระบบขนส่งมวลชนอ่ืนๆ ไดส้ะดวกสามารถ
แกปั้ญหาความขดัขอ้งของระบบรถไฟฟ้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีการขยายเส้นทางการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง  
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ส่งผลในทิศทางบวกกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้า
ประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และมีความสัมพนัธ์
กับความพึงพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา มากท่ีสุด เท่ากบั 0.155 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประสิทธ์ิ ตาสุวรรณ (2548) อธิบายถึง 
ปัจจยัภายในการให้บริการ ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะและประสบการณ์ การติดตั้งมิเตอร์ การแกไ้ขกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอสันทราย ในภาพรวม ของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขต
เทศบาลต าบลแม่โจ ้ให้ประสิทธิภาพในการบริการอยู่ในระดบัปานกลาง และกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภท
บา้นอยูอ่าศยัในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ให้ประสิทธิภาพในการบริการอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ฐิติมา นิยม (2557) อธิบายถึง ปัจจยัคุณภาพการให้บริการด้านความสามารถของผูใ้ห้บริการ 
ผูใ้ช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตคลองหลวงให้ความส าคัญมากท่ีสุด ในเร่ืองของความสามารถของ
เจา้หนา้ท่ีใหก้ารใหบ้ริการ คุณภาพท่ีไดม้าตรฐานของงาน 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่ส่งผล และไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิทธิชยั บ าเพ็ญเพียร (2557) อธิบายถึง คุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ดา้นความสุภาพอ่อนโยน อยู่ในระดบัดี โดยผูใ้ช้ไฟฟ้าให้ความเห็นว่า 
พนกังานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีคุณภาพการใหบ้ริการท่ีดี ดา้นการสร้างส่ิงจบัตอ้ง โดยผูใ้ชไ้ฟฟ้าใหค้วามเห็น
ว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพทัยา มีอุปกรณ์/ เคร่ืองมือ ท่ีทนัสมยัเพียงพอ สามารถอานวยความสะดวก มี
คุณภาพการให้บริการท่ีดี นอกจากน้ียงัไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ โสภิตา รัตนสมโชค (2558) อธิบายถึง 
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพภายในสถานีรถไฟฟ้า เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการทุกคน
คาดหวงัว่าบรรยากาศภายในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าจะมีความสะอาด มีบรรยากาศท่ีดี มีการจดัวางร้านคา้ และ
เคร่ืองจาหน่ายตัว๋อตัโนมติั รวมถึงป้ายบอกทางต่างๆ ไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ ส่งผลในทิศทางบวกกบัความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้า
ประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และมีความสัมพนัธ์
กับความพึงพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา มากท่ีสุด เท่ากบั 0.442 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรัสพงษ ์จงมีสุข (2558) อธิบายถึง ปัจจยั
ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยัในเขตการให้บริการ



ของการไฟฟ้านครหลวง แสดงให้เห็นว่า ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญักบัขั้นตอนในการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบ 
เป็นขั้นตอนและมีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ เช่น การช าระค่าไฟฟ้า หรือ การส่งพนกังานออกไป
แกปั้ญหาไฟฟ้าเม่ือเกิดเหตุไฟฟ้าขดัขอ้ง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภกญัญา จนัทรุกขา (2558) อธิบายถึง ดา้น
กระบวนการให้บริการ มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตอ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี เน่ืองจาก ผูใ้ชไ้ฟฟ้าให้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมากเก่ียวกบัการแกปั้ญหาไฟฟ้าดบั 
แต่ความรวดเร็วในการใหบ้ริการลูกคา้มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัต ่าสุด 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั ดงันั้นผูว้ิจยัเสนอแนะจากผลการวิจยัวา่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ควรปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความเหมาะสมและเป็นกลางทางดา้นเพศไม่ว่าจะเป็นการบริการของ
พนกังานท่ีไม่แบ่งแยกทางเพศสภาพ 
 2. ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั ดงันั้นผูว้ิจยัเสนอแนะจากผลการวิจยัวา่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ควรปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความเหมาะสมในเร่ืองของการส่ือสารขอ้มูลต่างๆของทางการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคให้มีความทนัสมยัตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ฟฟ้ารุ่นใหม่และเขา้ใจในขอ้มูลท่ีส่ือสารไดง่้ายไม่
ซบัซอ้นเพื่อผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายเดิมท่ีมีการใชไ้ฟฟ้ามาเป็นเวลานาน 
 3. ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั ดงันั้นผูว้ิจยัเสนอแนะจากผลการวิจยัวา่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคควรปรับปรุงระบบการใหบ้ริการใหมี้ความเหมาะสมในเร่ืองของกระบวนการให้บริการและสถานะ
การติดตามผลการบริการใหมี้ความสะดวกไม่ซบัซอ้น เขา้ใจไดง่้าย 
 4. ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั ดงันั้นผูว้ิจยัเสนอแนะจากผลการวิจยัว่า การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคควรปรับปรุงค่าใชจ่้ายในการบริการไม่วา่จะเป็นอตัราค่าไฟฟ้า หรือค่าธรรมเนียมในการบริการ ท่ี
ให้มีส่วนลดหรือสิทธิพิเศษในโอกาสต่างๆ เช่น ช่วงฤดูร้อนผูใ้ชไ้ฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้าไม่เพิ่มข้ึนหรือลดลงจะมี
ส่วนลดค่าไฟฟ้าในเดือนนั้นๆ เป็นตน้ 
 5. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยู่
อาศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ดงันั้นผูว้จิยัเสนอแนะจากผลการวิจยั
ว่าส่ิงท่ีควรแนะน าให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงเร่งด่วนก่อน 
ไดแ้ก่ การบริการดา้นมิเตอร์ ให้มีมาตรฐานตอบสนองต่อความตอ้งการ ในดา้นความรวดเร็วและปลอดภยั การ



บริการดา้นช าระค่าไฟฟ้ามีมาตรฐานเดียวกนัทั้งองคก์ร และอุปกรณ์ไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้า มีมาตรฐานและความ
ปลอดภยั 
 6. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้า
ประเภทบ้านอยู่อาศัยในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ดังนั้ นผูว้ิจ ัย
เสนอแนะจากผลการวิจยัวา่ส่ิงท่ีควรแนะน าให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ปรับปรุงเร่งด่วนก่อน ไดแ้ก่ ช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย 
 7. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยู่
อาศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ดงันั้นผูว้จิยัเสนอแนะจากผลการวิจยั
ว่าส่ิงท่ีควรแนะน าให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงเร่งด่วนก่อน 
ไดแ้ก่ พนกังานให้บริการมีความสุภาพ เรียบร้อย และพนกังานสามารถตอบขอ้ซกัถาม ปัญหาต่างๆ โดยอธิบาย
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 8. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้น
อยู่อาศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นผูว้ิจยัเสนอแนะจาก
ผลการวิจยัว่าส่ิงท่ีควรแนะน าให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุง
เร่งด่วนก่อน ไดแ้ก่ การด าเนินงานรับช าระค่าไฟฟ้า ท่ีรวดเร็ว ไม่รอนาน ขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ซบัซ้อน แบ่ง
ตามการใชบ้ริการไดอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ งานดา้นค่าไฟฟ้า งานดา้นบริการ และงานดา้นแกก้ระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง มี
การรับเร่ืองร้องเรียน หรือแนะน าไดห้ลายช่องทางตลอดเวลา และการติดตามสถานะการใหบ้ริการดา้นมิเตอร์ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรเพิ่มระยะเวลาการเก็บขอ้มูล เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลาการเก็บขอ้มูล จึง
ท าใหก้ารเก็บขอ้มูลเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงั
นอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อาจมีผลของฤดูกาลและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมามีส่วนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจได ้
 2. ควรขยายพื้นท่ีในการสอบถามกลุ่มตวัอย่างให้กวา้งมากข้ึน เน่ืองจากแต่ละพื้นท่ีกลุ่มตวัอย่างมี
ลกัษณะและความพึงพอใจท่ีต่างกนั 
 3. ท าการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการของผูใ้ช้ไฟฟ้าในประเภทอ่ืนๆ เพื่อจะได้
พิจารณาถึงส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้ และในส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขและส่ิงท่ีตอ้งพฒันาต่อไป 
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