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การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของพนักงาน

บํารุงรักษาระบบสงกําลังไฟฟาตอคุณภาพการบริการเครือขายวิทยุวีเอชเอฟของฝายปฏิบัติการ

ภาคเหนือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ประชากรกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือ 

พนักงานบํารุงรักษาระบบสงกําลังไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  จํานวน 175 ราย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง

พรรณนาไดแก ความถ่ี รอยละ   คาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานไดแก การ

ทดสอบความแตกตางระหวางประชากรดวยการทดสอบแบบทีและการวิเคราะหความแปรปรวนท่ี

ความเช่ือม่ัน 95% 

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย   มีระดับการศึกษา ปวช-

ปวส. มีอายุ 36-50 ป  อายุการทํางาน  20 ปขึ้นไป มีรายไดตอเดือน มากกวา 50,000 บาท  ระดับ

ตําแหนงงานในปจจุบันคือ ระดับ 4-7   หนวยงานท่ีสังกัด คือ กองบํารุงรักษาสถานีไฟฟาแรงสูง  

จํานวนครั้งท่ีใชเครือขาย VHF ตอเดือนคือ 1-10  ครั้ง/เดือน   และใชบริการเครือขายวิทยุ VHF ใน

งานตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณระบบสง  ผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนท่ีใชบริการเครือขาย

วิทยุวีเอชเอฟของฝายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมากท่ีสุด คือจังหวัด

ลําปาง สวนผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลางท่ีใชบริการเครือขายวิทยุวีเอชเอฟของฝายปฏิบัติการ

ภาคเหนือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมากท่ีสุด คือจังหวัดพิษณุโลก  



 จ

 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานบํารุงรักษาระบบสงกําลังไฟฟาท่ีมีตอ

คุณภาพการบริการเครือขายวิทยุวิเอชเอฟของฝายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียในระดับมากทุกดาน     

สําหรับความพึงพอใจพบวามีความพึงพอใจทุกดานในระดับในระดับปานกลาง ยกเวนดานความ

ม่ันใจอยูในระดับมาก 

ผลการศึกษาองคประกอบคุณภาพพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ

มากทุกปจจัย  เม่ือพิจารณาแยกตามพื้นท่ีใชงานท้ังภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนลางพบวา

ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญไมแตกตางกัน  และเม่ือพิจารณาแยกตามหนวยงานท่ี

สังกัดพบวาระดับการใหความสําคัญแตกตางกันในดานรูปลักษณ  สวนดานความไววางใจ ดาน

ความม่ันใจ   ดานการตอบสนอง ดานความใสใจ และดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 

สําหรับความพึงพอใจตอองคประกอบคุณภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจในระดับมากลําดับแรกคือดานความม่ันใจ  ไดแก ผูปฏิบัติงานมีกิริยามารยาทท่ีดีเม่ือมาขอรับ

บริการ  ดานรูปลักษณ ไดแก ผูปฏิบัติงานใหบริการแตงกายสุภาพ     ดานการตอบสนอง ไดแก  

ผูปฏิบัติงานมีความเต็มใจท่ีจะใหบริการตรวจสอบ แกไข เครือขายวิทยุ VHF ในกรณีท่ีเครือขาย

วิทยุ VHF ไมสามารถใชงานได และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางลําดับแรกดังนี้  ดานความ

ไววางใจ   ไดแก ความสามารถของเครือขายวิทยุ VHF ในการใหบริการเปนไปตามท่ีไดสัญญาไว   

ดานความใสใจ ผูปฏิบัติงานมีความสนใจ และเอาใจใสดูแลเครือขายวิทยุ VHF อยางสมํ่าเสมอ  

ดานอ่ืนๆ ไดแก คุณภาพของสัญญาณเสียง และความชัดเจน ท่ีใชปฏิบัติงานในปจจุบัน 

เม่ือพิจารณาแยกตามพ้ืนท่ีใชงานพบวามีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความ

ไววางใจ ดานความม่ันใจ   ดานรูปลักษณ  ดานความใสใจ และดานอ่ืนๆ   และเม่ือพิจารณาแยก

ตามหนวยงานท่ีสังกัดพบวามีความพึงพอใจแตกตางกันในทุกดาน 

สําหรับปญหาท่ีพบคือไมสามารถติดตอมาท่ีศูนยพิษณุโลกไดในบางพ้ืนท่ี  และสถานี  

ทวนสัญญาณวิทยุ VHF มีจํานวนนอยเกินไป ทําใหไมครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีออกปฏิบัติงาน ระบบ 

VHF ใชงานไมไดเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนตลอดเวลา ในการรับ-สง ไมครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงาน 

จํานวนเครื่องวิทยุมีนอย มีสภาพเกา มีขนาดใหญน้ําหนักมาก ไมสะดวกในการพกพาและไมเหมาะ

ในการใชงาน นอกจากนั้นยังชํารุดบอยครั้ง  นอกจากนั้นผูปฏิบัติงานใหบริการบํารุงรักษาเครื่อง

วิทยุยังขาดความชํานาญในการตรวจซอมเครื่องวิทยุ VHF   
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ABSTRACT 
 

This study aimed at exploring satisfaction of Electrical Transmission System 

Maintenance staff towards service quality of VHF Radio Network of the Northern Region 

Operation Division, Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). Samplings were 

specified to 175 Electrical Transmission System Maintenance staff of EGAT. Questionnaires 

were used as a tool to collect data; then, all obtained data were analyzed by the descriptive 

statistics, consisting of frequency, percentages, means and standard deviation. The Inferential 

Statistics applied to this study were T-test and One Way ANOVA. 

Based upon the findings, most respondents were 36 – 50 years-old male whose 

education backgrounds were found in levels of vocational and high vocational certificates. They 

had worked for EGAT for over 20 years, earned more than 50,000 baht for salary, and worked in 

the Division of High Voltage Maintenance Substation holding the position in levels 4 – 7.  In a 

month, they normally used VHF Radio Network 1 – 10 times to audit the transmission system 

equipment maintenance.  It was found that in the northern region, the use of VHF Radio Network 

among EGAT operators was mostly found in Lampang – the upper north area, and Pitsanulok – 

the lower north area. 

The results of study on Electrical Transmission System Maintenance staff towards 

service quality of VHF Radio Network of the Northern Region Operation Division, EGAT 
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showed that the respondents averagely marked all factors at high level of importance and rated 

their satisfaction in all factors at moderate level, excepting the confidence factor which the 

satisfaction was marked at high level. 

Regarding the result of study on quality components, the respondents marked all 

components at high level.  With the different using areas at upper north and lower north, the 

respondents marked level of importance indifferently. However, with the different units that the 

respondents affiliated with, the levels of importance were differently marked to the appearance 

component; but indifferently marked to the components namely responsiveness, empathy, and 

others. 

Regarding the study on customer satisfaction towards quality components, the 

results presented that the respondents satisfied in high level to the following components. The 

first satisfied element in assurance performance component was the good manner of operators. 

The first satisfied element in tangibility component was the polite dress of operators. The first 

satisfied element in responsiveness component was the full willness of operators to audit and 

repair VHF Radio Network in case that the network did not work properly. Hereafter were shown 

the first satisfied element of components that the respondents moderately satisfied with. In 

reliability component, the first satisfied element was the coverage capacity of VHF Radio 

Network to operation area as promised. In empathy, the first satisfied element was the regularity 

in paying attention and taking care of VHF Radio Network performance of the operators. In other 

related components, the first satisfied element was the current quality of voice signals and its 

clarity. 

 When considering the satisfaction of customers from different using areas, the result 

showed that level of satisfaction was differently marked in components namely assurance 

performance, empathy, and others. However, when consideration the satisfaction of customers 

from different affiliated units, the result presented that level of satisfaction was differently marked 

in all components. 

Problems in using VHF Radio Network were mentioned to the inability of VHF 

Radio Network to communicate with some stations in Phitsanulok province and the insufficiency 

of VHF Radio Repeater stations which did not cover to some operated areas. There were, in 

addition, problems on the unavailability of VHF system due to noises interfered during receiving 
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and transferring signals. It was also found out that the VHF signals, somehow, did not cover to 

areas in need and there was a small number of VHF radios. The state of VHF radios themselves 

was found old, huge, heavy, difficult to carry and use, and often out-of-order. Lastly, it was found 

that the operators who were in charge of maintaining VHF radios were not proficient enough to 

audit and fix VHF radios. 


