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ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงนิของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

The Factors that Effect to Provincial Electricity Authority Prepaid Electric Meter Customer’s 
Satisfaction 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงินของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค (2) หาอิทธิพลของปจจัยดานการใหบริการในการใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน ที่มีตอความ

พึงพอใจของผูใชมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน ของการไฟฟาสวนภูมิภาค กลุมตัวอยาง คือ ผูใชไฟฟาที่ใชงานมิเตอร

ไฟฟาแบบเติมเงินพื้นที่  (1) การไฟฟาปทุมธานี 2 (2) การไฟฟารังสิต (3) การไฟฟาพัทยา และ (4) การไฟฟา

จังหวัดระยอง รวมจํานวน 270 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.9654 เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์การถดถอย 

การศึกษาสรุปไดวา ปจจัยดานการใหบริการในการใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน ภาพรวมอยูในระดับ     

ปานกลาง (X� = 3.30, SD. = 0.86) และมีระดับความพึงพอใจในการใชงานอยูในระดับปานกลาง   (X�  = 

3.40, SD. = 0.70) ตัวแปรอิสระที่ถูกคัดเลือกเขาไปอยูในสมการถดถอยมี 5 ตัวแปร คือ (1) การใหคําแนะนําใน

การใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน (X1 ) (2) การเติมเงินเขาไปยังมิเตอรแบบเติมเงิน (X7 ) (3) การแกไข

ขอขัดของ กรณีมิเตอรแบบเติมเงินไมสามารถใชงานได (X9 ) (4) ความถูกตองแมนยําในการคิดเงินคาไฟฟา (X11) 

(5) ความคงทนของมิเตอรแบบเติมเงินและบัตรเติมเงิน (X12) ดังนั้นสมการถดถอยหรือสมการพยากรณความพึง

พอใจในการใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน ของการไฟฟาสวนภูมิภาคในรูปแบบของสมการมาตรฐาน คือ 

 

 

มีอํานาจในการพยากรณรอยละ 67.40 ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณเทากับ 0.40189 ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

คําสําคัญ : มิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน  มิเตอรเติมเงิน  

 

ABSTRACT 
The purpose of this study is (1) to survey customers’ satisfaction with Provincial Electricity 

Authority Prepaid Electric Meter and (2) to find the factors of using their prepaid electric meter service 

system which affect customers’ satisfaction. 

 The sample group includes 270 customers of Provincial Electricity Authority Prepaid Electric 

Meter in the service areas of: Phatunthani 2 (Bangkhadi), Rangsit, Pattaya, and Rayong.  We used a 
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simple random sampling method, issuing a questionnaire to collect information. After that researchers 

used Cronbach’s method to calculate the alpha coefficient, which was at 0.9654, to find multiple 

regression coefficients. 

 Research results showed that customers of Provincial Electricity Authority Prepaid Electric 

Meter think that the factors provided by the service system are in the middle rank (X� = 3.30, SD. 

=0.86) and their satisfaction level of PEA prepaid power meter is in the middle level rank as well (X� 

= 3.40, SD. = 0.70). The independent variables chosen as part of the regression equation, according 

to priority of significance, were 5 variables as follows: (1) The instructions for use PEA prepaid electric 

meter, (X1 ) (2) Refilling the PEA prepaid electric meter, (X7 ) (3) Solving problems related to an 

unavailable meter, (X9 ) (4) Accuracy in the calculation of electricity, (X11) and (5) Retention of the PEA 

prepaid electric meter (X12). The regression equation is satisfied in the PEA prepaid electric meter. 

The standard form of the equation was: 

 

 

The prediction equation had power of prediction up to 67.40%. The accuracy of the forecasts 

is equal to 0.40189 at a statistically significant 0.01. 

Key Words : prepaid electric meter, prepaid meter 
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คํานํา 

 ในการดํารงชีวิตของคนโดยสวนใหญในปจจุบันนอกจากปจจัย 4 แลว พลังงานไฟฟายังนับไดวาเปน

ปจจัยที่มีความสําคัญไปไมนอยกวาปจจัย 4 ซึ่งพลังงานไฟฟาเปนสวนหนึ่งในการนําความเจริญไปสูสังคมนั้นๆ 

การไฟฟา-     สวนภูมิภาค (กฟภ.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบการจําหนายไฟฟาใหกับประชาชนใน 74 

จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ รอยละ 99.9 ของประเทศ (การไฟฟาสวนภูมิภาค 2553 : ออนไลน)  ในการจําหนาย

ไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคไดประสบปญหาในการที่ผูใชไฟฟาไมชําระเงินคาไฟฟาใหตรงเวลาเกิดปญหา

การระงับการใหบริการไฟฟา โดยปงบประมาณ 2552 มีลูกหนี้คาไฟฟา 1 - 6 เดือน รวมเปนเงิน 22,513.91 ลาน

บาท และปงบประมาณ 2553 มีลูกหนี้คาไฟฟาเฉพาะเอกชนเปนเงิน 24,133.12 ลานบาท  (การไฟฟาสวน

ภูมิภาค 2554 : ออนไลน) เห็นไดวาลูกหนี้คาไฟฟาพุงสูงขึ้นในแตละป อาจจะเกิดจากการเดินทางไปชําระคา

ไฟฟาไมมีความสะดวกเพียงพอ หรือระยะเวลาในการใหบริการรับชําระเงินคาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค

และธนาคารไมสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของผูใชไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาคไดตระหนักถึงการอํานวยความ

สะดวกในการรับชําระคาไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาจึงไดเพิ่มชองทางตางๆ ในการรับชําระคาไฟฟา เชน การหักบัญชี

ธนาคาร/บัตรเครดิต รับชําระตามรานสะดวกซื้อตางๆ เปนตน และการไฟฟาสวนภูมิภาคยังไมไดหยุดการ

พัฒนาการใหบริการกับผูใชไฟฟา จึงไดนํานวัตกรรมใหมเขามาทดลองใชงาน คือ มิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน เปน

อีกทางเลือกใหมใหกับผูใชไฟฟา ในพื้นที่การใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) การ
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ไฟฟาสวนภูมิภาครังสิต การไฟฟาสวนภูมิภาคเมืองพัทยา และการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง โดยผูใช

ไฟฟาสามารถเติมเงินไดตามความตองการใชไฟฟา ลดปญหาการชําระคาไฟฟาไมตรงตามกําหนดและการระงับ

การใชไฟฟา ลดคาใชจายในการเดินทางไปจดหนวยของการไฟฟา และมีระบบปองกันการลักลอบใชไฟฟาอีก

ดวย ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชกับผูใชไฟฟาชั่วคราว อาคารพาณิชยใหเชาเพื่อปองกันการเปนหนี้คาไฟฟา

ทําใหผูใหเชาตองรับภาระแทน เปนทางเลือกเพิ่มความสะดวกสบายในการชําระคาใชไฟฟาไดอีกดวย 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค ดังนี้ (1)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงินของ

การไฟฟาสวนภูมิภาค (2)เพื่อหาอิทธิพลของปจจัยดานการใหบริการในการใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน ที่มี
ตอความพึงพอใจของผูใชมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

 

อุปกรณและวิธีการ 

 การศึกษา ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
รูปแบบการศกึษา 

การศึกษาครั้งนี้  เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บขอมูลโดยการ

สํารวจ ดวยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใช

มิเตอรไฟฟาแบบเติมเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูใชไฟฟาที่ใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน สําหรับพื้นที่การ

ใหบริการของการไฟฟาปทมุธานี 2 (บางกะดี) การไฟฟารังสิต การไฟฟาพัทยา และการไฟฟาจังหวัดระยอง รวม

จํานวน 754 ราย ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. การไฟฟาปทุมธานี 2 (บางกะดี) จํานวนผูใชไฟฟา 20 ราย (ขอมูล ณ วนัที่ 18 มีนาคม 2554) 

2. การไฟฟารังสิต  จาํนวนผูใชไฟฟา 248 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2554) 

3. การไฟฟาพัทยา  จํานวนผูใชไฟฟา 142 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2554) 

4. การไฟฟาระยอง  จํานวนผูใชไฟฟา 344 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2554)  

วิธีการสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมเลือกกลุมตวัอยางแบบอาศัยความนาจะเปน แบบการสุมตัวอยาง 

อยางงาย (Simple Random Sampling) เพราะมีระยะเวลาจํากัดในการเก็บขอมูล การติดตอประสานงาน

ใหผูใชไฟฟากรอกแบบสอบถามตองกระทาํตามความสะดวกและเปนไปโดยความสมัครใจของผูใชไฟฟา 

(สุวิมล ติรกานนัท, 2553, หนา 166) 

การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางไดจากสูตร (สุวิมล ติรกานันท, 2553, หนา 174) 

 

 
 

เมื่อ จํานวนประชากร (N) = 754 ราย 

 คา z = 1.96 เมื่อ α = 0.05 มีระดับความเชือ่มั่นประมาณ 95 % 

 คา e = 5 % 

ดังนั้นจากสูตรสามารถคํานวณกลุมตัวอยางได = 260.87 ราย  

21 Ne
Nnp +
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ดังนั้นที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ไดขนาดกลุมตัวอยาง 261 ราย สํารองเผื่อความผิดพลาดจาก

การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามจาํนวน 9 ราย รวมเปนขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 270 ราย  
ตัวแปรทีจ่ะศกึษา  

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 1.การใหคําแนะนําในการใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน 2.วิธีการชําระเงินคา

ไฟฟา 3.ระยะเวลาในการชําระคาไฟฟา 4.ชวงเวลาในการชําระเงินคาไฟฟา 5.สถานที่ชาํระเงินคาไฟฟา 6.ระบบ

การเติมเงินเขาบัตรเติมเงิน 7.การเติมเงินเขาไปยังมิเตอรแบบเติมเงิน 8.ปริมาณเงินสํารองกรณีเงินหมด 9.การ

แกไขขอขัดของ กรณีมิเตอรแบบเติมเงินไมสามารถใชงานได 10.การแกไขขอขัดของ กรณบีัตรเติมเงินมาสามารถ

ใชงานได/สูญหาย   11.ความถูกตองแมนยาํในการคิดเงินคาไฟฟา และ 12.ความคงทนของมิเตอรแบบเติมเงิน

และบัตรเติมเงิน 

2. ตัวแปรตาม ไดแก ความพงึพอใจในการใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน ในการนํามิเตอรไฟฟา

แบบเติมเงินมาใชงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค  
เครื่องมือทีใ่ชศึกษา 
การสรางเครือ่งมือ 

ในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถามเปนเครื่องมือ โดยวิธีการสรางและพัฒนาเครื่องมอื 

ดังตอไปน้ี 

 1. ศึกษาคนควาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดทั้งสํารวจขอมูลเบื้องตนจาก

ประชากรเปาหมาย เพือ่กําหนดแนวทางสรางเครื่องมือ 

 2. กําหนดขอบเขตของเนื้อหาท่ีจะใชเปนแบบสอบถาม และตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมถึงขอบเขตเนื้อหาตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 

4. การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

4.1 หาความเที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหาสาระ โดยนําแบบสอบถามที่แกไขเรียบรอยแลว

ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ เพื่อทําการตรวจแกไขสํานวนภาษา และความครอบคลมุ

ของเนื้อหา ซึ่งสามารถคํานวณดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item-objective 

congruence index : IOC) ผลการคํานวณไดคา IOC เทากับ 0.85 

4.2 หาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามที่ไดแกไขเพิ่มเติมไปทดลองใช (Try 

Out) กับผูใชไฟฟาที่ใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาสัมประสทิธิ์อัลฟา 

(Alpha Coefficient) ตามวิธขีอง   ครอนบาค (Cronbach อางจากสุวมิล ติรกานันท, 2553, หนา 156) ไดคา

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.9654  
เครื่องมือทีใ่ชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย คําถามแบบปลายเปด 

(Open ended question) และคําถามแบบปลายปด (Close ended question) แบงออกเปน  4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 คําถามขอที ่ 1 – 6 เกี่ยวกับขอมลูทั่วไปของผูใชไฟฟาที่ใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน ไดแก 

เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด 

(Close ended question) จํานวน 6 ขอ 
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 สวนที่ 2 คําถามขอที่ 1 – 12 เกี่ยวกับปจจัยดานการใหบริการในการใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน 

ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด (Close ended question) จํานวน 12 ขอ แตละขอมขีอยอย โดยใชมาตราวัด

ระดับความคิดเห็นของลิเคิรทสเกล และแบงระดับการวัดความความคิดเห็นของผูใชไฟฟาออกเปน 5 ระดับ คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด   

 สวนที่ 3 คําถามขอที ่1 – 6 เกีย่วกับความพึงพอใจในการใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงินมเิตอรแบบเติม

เงิน ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด (Close ended question) จํานวน 6 ขอ โดยใชมาตราวัดระดบัความพึง

พอใจของลิเคิรทสเกล และแบงระดับการวัดความพึงพอใจของของผูใชไฟฟาออกเปน 5 ระดับ คือ ความพึงพอใจ

มากที่สุด ความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจปานกลาง ความพงึพอใจนอย และความพึงพอใจนอยที่สุด   

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเตมิเงิน มีลักษณะเปนขอ

คําถามปลายเปด (Open ended question) 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการระหวางเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2554 รวมระยะเวลาในการเก็บ

ขอมูล 2 เดือน โดยผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้

1.โทรศัพทสัมภาษณตามแบบสอบถาม  

2.การสงไปรษณียสอดซองตดิแสตมปเพื่อสงแบบสอบถาม  

3.การเดินทางไปพบกลุมตัวอยางเพื่อกรอกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางในชวงเวลาเลิกงานและ

วันหยุด  
วิธีการวิเคราะหขอมูล 

ผูศึกษาไดนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยคอมพวิเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 

ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่สรางขึ้นมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.หาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD.) ของตัวแปรแตละตัว เกี่ยวกับปจจัยดานการ

ใหบริการในการใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน และความพงึพอใจในการใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน 

 2.หาคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (β1-12) เพื่อหาคาอิทธพิลของปจจัยดานการใหบริการในการใชงาน

มิเตอรไฟฟาแบบเติมเงินที่มีตอความพึงพอใจของผูใชมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยใช

การวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) ดวยการคัดเลือกแบบขั้นบันได (Stepwise 

selection) (เอกชัย อภิศักดิ์กลุ และจตุพร เลิศล้ํา, 2550, หนา 511-541) ตามสมการถดถอยสําหรับวิเคราะห

อิทธิพลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

 
สมการการถดถอยสําหรบัวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 
 
 
เมื่อ Y = ความพึงพอใจของผูใชไฟฟาในการนํามิเตอรไฟฟาแบบเติมเงินมาใชงาน    

                   ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

X1= การใหคําแนะนําในการใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน 

εββββββ
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X2= วิธีการชําระเงินคาไฟฟา 

X3= ระยะเวลาในการชําระเงินคาไฟฟา 

X4= ชวงเวลาในการชําระเงินคาไฟฟา 

X5= สถานที่ชําระเงินคาไฟฟา 

X6= ระบบการเติมเงินเขาบัตรเติมเงิน 

X7= การเติมเงินเขาไปยังมิเตอรแบบเติมเงิน 

X8= ปริมาณเงินสํารองกรณีเงินหมด 

X9= การแกไขขอขัดของ กรณมีิเตอรแบบเติมเงินไมสามารถใชงานได 

X10= การแกไขขอขัดของ กรณีบัตรเติมเงินไมสามารถใชงานได /สูญหาย 

X11= ความถูกตองแมนยําในการคิดเงินคาไฟฟา 

X12= ความคงทนของมิเตอรแบบเติมเงินและบัตรเติมเงิน 

β1-12= สัมประสิทธิ์การถดถอย ของตัวแปรอสิระที่ 1- 12 (X1-12) 

ε = ความคลาดเคลื่อน 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 36 - 45 ป มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญา

ตรี ประกอบอาชีพเปนเจาของกิจการ มีรายไดตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท และมคีาใชจายในการใชไฟฟา

โดยเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 500 บาท แตไมเกิน 1,000 บาท 
ผลการวิเคราะหความคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการใหบริการในการใชงานมเิตอรไฟฟาแบบเติมเงิน 
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 จากการศึกษาพบวา ผูใชมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาค เห็นวาปจจัยดานการ

ใหบริการในการใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (X�  = 3.30, SD. = 0.86)  

และการวิเคราะหในแตละดานพบวาอยูในระดับมาก และปานกลาง โดยในแตละดานที่มีระดับความคิดเห็นมาก

ที่สุดมีรายละเอียดดังนี้ 1.ดานการใหคําแนะนําในการใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน ดานที่มากที่สุด คือ 

พนักงานใหคําแนะนํามีความสุภาพเรียบรอย อัธยาศัยดี 2.ดานวิธีชําระเงินคาไฟฟา ดานที่มากที่สุด คือ ความ

สะดวกในการเดินทางไปชําระเงินเขาบัตรเติมเงิน 3.ดานระยะเวลาในการชําระเงินคาไฟฟา ดานที่มากที่สุด คือ 

พนักงานรับชําระเงินคาไฟฟาใหบริการมีความสะดวก รวดเร็ว 4.ดานชวงเวลาในการชําระเงินคาไฟฟา ดานที่

มากที่สุด คือ การบริการเติมเงินในชวงวันเวลาราชการ 5.ดานสถานที่ชําระเงินคาไฟฟา ดานที่มากที่สุด คือ 

สถานที่เติมเงิน มีความสะอาด เรียบรอย 6.ดานระบบการเติมเงินเขาบัตรเติมเงิน ดานที่มากที่สุด คือ การกําหนด

ปริมาณเงินที่เติมเขาบัตรเติมเงิน 7.ดานการเติมเงินเขาไปยังมิเตอรแบบเติมเงิน ดานที่มากที่สุด คือ ความถูกตอง

ของมูลคาเงินในการเติมเงินเขามิเตอรแบบเติมเงิน 8.ดานปริมาณเงินสํารองกรณีเงินหมด ดานที่มากที่สุด คือ 
พนักงานใหคําแนะนํา / แกไขปญหา กรณีเงินสํารองหมดและไมสามารถเติมเงินได 9.ดานการแกไข
ขอขัดของ กรณีมิเตอรแบบเติมเงินไมสามารถใชงานได ดานที่มากที่สุด คือ พนักงานใหบริการมีความ

สุภาพเรียบรอย อัธยาศัยดี เปนมิตร กรณีมิเตอรแบบเติมเงินไมสามารถใชงานได 10.ดานการแกไขขอขัดของ 
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กรณีบัตรเติมเงินไมสามารถใชงานได/สูญหาย ดานที่มากที่สุด คือ พนักงานใหบริการมีความสุภาพเรียบรอย 

อัธยาศัยดี เปนมิตร กรณีบัตรเติมเงินไมสามารถใชงานได /สูญหาย 11.ดานความถูกตองแมนยําในการคิดเงินคา

ไฟฟา ดานที่มากที่สุด คือ การคิดคาเงินไฟฟาตรงตามปริมาณที่ใชไฟฟา 12.ดานความคงทนของมิเตอรแบบ

เติมเงินและบัตรเติมเงิน ดานที่มากที่สุด คือ ความสะดวกในการจัดเก็บ / พกพา บัตรเติมเงิน                                  

 
ผลการวิเคราะหความคดิเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชงานมเิตอรไฟฟาแบบเติมเงนิของการ
ไฟฟาสวนภูมภิาค 
 จากการศึกษาพบวา พบวาผูใชไฟฟาแบบเติมเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาคมีระดับความพึงพอใจใน

การใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน ของการไฟฟาสวนภูมิภาคอยูในระดับปานกลาง (X�  = 3.40, SD. = 0.70) 

และเมื่อพิจารณารายละเอียดแตละขอพบวาระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากและปานกลาง  โดยขอที่มี

ความสําคัญมากที่สุดคือ การเติมเงินเขาไปยังมิเตอรแบบเติมเงิน (X�  = 3.52, SD. = 0.83) นอยที่สุดคือ วิธี

ชําระเงินคาไฟฟา (X�  = 3.02, SD. = 0.87) 
ผลการวิเคราะหสมการถดถอยสําหรับวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยดานการใหบริการในการใชงาน
มิเตอรไฟฟาแบบเตมิเงิน ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชมิเตอรไฟฟาแบบ
เติมเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 จากการวิเคราะหการถดถอยเพื่อหาสมการการถดถอยที่ดีที่สุดโดยใชวิธีวิเคราะหโดยเพิ่มตัวแปรเปน

ขั้นๆ (Stepwise Regression Analysis) แลวหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ สัมประสิทธิ์การกําหนดและทดสอบ

สมมุติฐานดวยสถิติทดสอบ F-test สามารถสรางสมการถดถอยสําหรับวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยดานการ

ใหบริการในการใชงานของมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใช

มิเตอรไฟฟาแบบเติมเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาคในรูปแบบสมการมาตรฐาน คือ 

 

 

เมื่อ Y = ความพึงพอใจของผูใชไฟฟาในการนํามิเตอรไฟฟาแบบเติมเงินมาใชงาน    

                   ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

X1= การใหคําแนะนําในการใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน 

X7= การเติมเงินเขาไปยังมิเตอรแบบเติมเงิน 

X9= การแกไขขอขัดของ กรณมีิเตอรแบบเติมเงินไมสามารถใชงานได 

X11= ความถูกตองแมนยําในการคิดเงินคาไฟฟา 

X12= ความคงทนของมิเตอรแบบเติมเงินและบัตรเติมเงิน 

โดย มีอํานาจในการพยากรณคาความพึงพอใจในการใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน ของการไฟฟา-

สวนภูมิภาค ไดรอยละ 67.40 ที่เหลืออีกรอยละ 32.60 เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่นๆ และมีความคลาดเคลื่อน

ของการพยากรณเทากับ 0.40189 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
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สรุปผลและเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบวา ผูใชไฟฟาแบบเติมเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาค มีระดับความพึงพอใจในการใช

งานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน ของการไฟฟาสวนภูมิภาคอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายละเอียดแต

ละขอพบวาระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากและปานกลาง โดยขอที่มีความสําคัญมากที่สุดคือ การเติมเงิน

เขาไปยัง มิเตอรแบบเติมเงิน และรองลงมา คือ ระบบการเติมเงินเขาบัตรเติมเงิน สอดคลองกับแนวคิดของอเดย

และแอนเดอรเซน (จิตตินันท นันทไพบูลย, 2551, หนา 37-38) ดานสิ่งที่ผูรับบริการตองการและหากไดรับส่ิงนั้นแลว

จะทําใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย (1)ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการ (2)การประสานงานของการ

บริการ (3)อัธยาศัยและความสนใจตอลูกคา (4)ขอมูลที่ไดรับจากการบริการ (5)คุณภาพของบริการ (6)ราคา

คาใชจาย  ในดานราคาคาใชจายที่การใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงินมีความถูกตองในการคิดเงินคาไฟฟา 

รองลงมาคือ พนักงานมีการใหคําแนะนําการใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน สอดคลองกับผลงานศึกษาของ ขจร

ศักดิ์ เตียวสุวัฒน (2550) ศึกษาเรื่อง กลยุทธที่นํามาใชในการใหบริการรับชําระคาไฟฟาของสํานักงาน การไฟฟา

สวนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวาลูกคาเห็นดวยกับดานการสื่อสารกับลูกคา สอดคลองกับ

แนวคิดของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) เร่ืองปจจัยหลักในการสรางความพึงพอใจ ประกอบดวย ผูรับบริการ 

ผูใหบริการ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ ซึ่งผูใชมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงินมีความพึงพอใจในการใหบริการของพนักงานผู

ใหบริการ ในความใสใจของพนักงาน และสถานที่ใหบริการ สวนดานที่มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุดคือ มิเตอร

ไฟฟาแบบเติมเงินและบัตรเติมเงิน มีความคงทน 
 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช 
 จากขอมูลและผลที่ไดจากการศึกษา ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทาง

ในการนําสมการการถดถอยไปใชประโยชนในการสรางความพึงพอใจในการใหบริการผูใชมิเตอรไฟฟาแบบเติม

เงินของการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ และสรางภาพลักษณที่ดีในการใหบริการผูใชมิเตอรไฟฟา

แบบเติมเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาค ดังนี้ 

1.ดานการใหคําแนะนําในการใชงานมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน ควรใหพนักงานผูใหคําแนะนําผูใชมิเตอร

ไฟฟาแบบเติมเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาค อยางละเอียดและมีความเขาใจถึงรายละเอียดคาใชจาย การใชงาน

ตางๆ เปนอยางดี กอนที่ผูใชมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาค จะตัดสินใจใชบริการ เพื่อลด

ปญหาขอขัดของในการใชงาน และไมควรแนะนําใหผูใชไฟฟาที่ใชงานกับตูเชื่อมไฟฟา ใชมิเตอรไฟฟาแบบเติม

เงิน เนื่องจากเมื่อมีการใชงานตูเชื่อมไฟฟา จะทําใหมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงินตัดการจายไฟฟาของผูใชไฟฟา

เนื่องจากการใชไฟเกินชั่วขณะได ซึ่งจะทําใหผูใชมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงินมีความเขาใจวามิเตอรไฟฟาแบบเติม

เงินไมมีความคงทน 

2.ดานสถานที่ชําระเงินคาไฟฟา ควรเพิ่มจุดเติมเงินตามรานสะดวกซื้อตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหกับผูใชมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน 
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