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บทคดัย่อ 

การค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้าท่ีมีต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรท่ีศึกษาคือ 
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทท่ีอยูอ่าศยัในเขตอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 376 คน 
ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก และใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการวเิคราะห์ความส าคญัและความ
พึงพอใจ  
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี มีสถานภาพเป็น
เจ้าบ้าน  การศึกษาประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกร ใช้มิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ มีรายได้เฉล่ียของ
ครัวเรือนต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท และส่วนใหญ่มีค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 500 บาท  
          ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่าใน
ภาพรวมปัจจัยท่ีต้องให้ความสนใจได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  (ปัจจัยย่อยด้านบริการแก้ไข
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้งตลอด 24 ชัว่โมง)  และปัจจยัดา้นบุคลากร พนกังานผูใ้ห้บริการ (ปัจจยัยอ่ยดา้น
พนกังานแกก้ระแสไฟฟ้าขดัขอ้งมีความเช่ียวชาญ มีความช านาญในการแกก้ระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง  ดา้น
พนกังานแกก้ระแสไฟฟ้าขดัขอ้งสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ดา้นพนกังานหน้าเคาน์เตอร์ให้
ค  าปรึกษาตอบขอ้ซกัถามและอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย  ดา้นพนกังานสามารถช้ีแจงค่าไฟฟ้าสูง 
เกินปกติได้ชัดเจนและแก้ปัญหาให้แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าได้  ด้านตวัแทนจดหน่วยมีความรอบคอบในการ
ท างาน)  ปัจจยัท่ีมีความส าคญัและมีความพึงพอใจในระดบัมากไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายและ
ปัจจยัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม   ในส่วนปัจจยัท่ีไม่ตอ้งให้ความส าคญัมากนกัคือ ปัจจยัดา้นราคา 
และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ABSTRACT 

The purposes of this independent study were to study the customer  satisfaction  towards  
services  marketing  mix of  Provincial  Electricity Authority Phrao District, Chiang Mai Province,    
Using a sample of 376 people who has households in Phrao District.  This independent study uses 
questionnaires for collecting data, and descriptive statistics consisting of frequency, percentage, 
mean and critical analysis and satisfaction for analyzing data. 
 The study found that the most respondents were female, aged 41-50 years, householder 
status. The education levels of the most respondents were  primary school degree, use meter 5 amp, 
working as famers  with monthly income of the family was not exceeded 10,000 Baht and their 
electricity bill was not exceed 500 Bath a month. 
 According to the study regarding the service marketing mix factors, found that overall 
factors that need attention include product factor (Sub-factor corrected power outages in service 24 
hours a day) and people factor (Sub-factors staff  has the expertise to solve power outages, staff  can 
solve the power outages problem quickly, the front desk staff  answer questions and explain clearly,  
staff can explain the extreme electricity bill and solve the problem, and spot bill agent has a 
thoroughness of the work.) The factors related to importance and satisfied with the products and 
service are place factor and the physical evidence factor. The factor is not to focus too much are 
price factor and promotion factor. 


