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บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคข์องการศึกษาไดแ้ก่ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหาร
ต่อการให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)                        
ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่                
แผงลอยอาหารต่อการใหบ้ริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างความรู้ของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีเก่ียวกบัโครงการของกระทรวงพลงังานน้ี 
กบัความ พึงพอใจของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย กลุ่มร้านอาหารและ
หาบเร่แผงลอยอาหาร จ านวน 398 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียรสันโดยก าหนด               
ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ผลการศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหาร อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ส่วนการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งมีอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

และรายไดท่ี้ต่างกนัมีความพึงพอใจของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั



ทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนั้นความรู้เก่ียวกบัโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหาร 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหาร, กระทรวงพลงังาน 
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Abstract 

 The objectives of the study were 1) to study the satisfaction of the group of food shop and hawker 

food stalls in Bangkok Metropolitan Administration on delivering the service of the project concerning the 

mitigation of the impact from the retail price adjustment of LPG household of the Ministry of Energy, 2) to 

compare the satisfaction of the group of food shop and hawker food stalls classified by personal factors, 

and 3) to study the relationship between knowledge of the group of food shop and hawker food stalls 

concerning the project of the Ministry of Energy and their satisfaction. The sample composed of               

398 persons selected from the group of food shop and hawker food stalls by proportional stratified random 

sampling and simple random sampling. Questionnaires were used for data collection and analyzed by 

statistical software. Statistical tools used for data analysis were percentage, mean, standard deviation,        

t-test, One-Way ANOVA and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient at the .05 level of 

significance. 

 The result of the study found that the satisfaction of the group of food shop and hawker food 

stalls were at moderate level. The hypothesis testing revealed that samples with difference of age, marital 

status, educational level and income had difference level of satisfaction, at the .05 level of significance.    

In addition knowledge concerning the project to mitigate the impact from the retail price adjustment of 

LPG households had relationship with their satisfaction, at the .05 level of significance. 
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บทน า 

เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายจะปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน ซ่ึงกระทรวงพลงังาน
จะตอ้งมีแนวทางการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย จึงก ากบัราคา
พลงังานใหมี้ราคาเหมาะสม เป็นธรรมและมุ่งสู่การสะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริง โดยปรับบทบาทกองทุนน ้ ามนัฯ 
ให้เป็นกองทุนส าหรับรักษาเสถียรภาพราคาเช้ือเพลิง ส่วนการชดเชยราคาเช้ือเพลิงจะด าเนินการอุดหนุน
เฉพาะกลุ่มเท่านั้น 

กระทรวงพลงังานจึงมีนโยบายในการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน ให้สะทอ้นตน้ทุน
ท่ีผลิตจากโรงแยกก๊าซ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย 
และกลุ่มผูป้ระกอบการร้านอาหาร และหาบเร่แผงลอยอาหาร 

จากการส ารวจของส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) พบว่า โดยทัว่ไปครัวเรือนจะใช้ก๊าซ  
ในการประกอบอาหารประมาณ 6 กิโลกรัมต่อเดือน ซ่ึงการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ไปสะทอ้นตน้ทุนโรง
แยกก๊าซจะท าให้ประชาชนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนเพียงเดือนละประมาณ 60 บาท ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีน้อยมาก                
แต่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนผูมี้รายได้น้อย โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบร้านอาหารอาจฉวยโอกาสข้ึนราคา
อาหาร ดงันั้น จึงไดก้ าหนดกลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบท่ีควรไดรั้บการช่วยเหลือ 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย สามารถใช้ขอ้มูลผูใ้ช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ส่วนผูท่ี้ไม่มีไฟฟ้าจะใชว้ิธีเปิดลงทะเบียนโดยใชท้อ้งถ่ินเป็นจุดลงทะเบียนโดยการช่วยเหลือจะชดเชย
ในปริมาณ 6 กิโลกรัมต่อเดือน ในอตัราชดเชยระหว่างส่วนต่างราคา 18.13 บาทต่อกิโลกรัม กบัราคาท่ีปรับ
เพิ่มข้ึน การก าหนดครัวเรือนรายไดน้อ้ยจะอา้งอิงจากฐานขอ้มูลครัวเรือนท่ีใชไ้ฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน 
ซ่ีงจะใชฐ้านขอ้มูลของ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามโครงการของรัฐบาล
ในการช่วยเหลือกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยโดยจะให้ใช้ไฟฟ้าฟรี รวมถึงครัวเรือนรายไดน้อ้ยท่ีไม่มีไฟฟ้าใชป้ระมาณ 
0.19 ลา้นครัวเรือน ในส่วนนอกเขตเมืองจะใชฐ้านขอ้มูลจากกรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และเขตเมือง
จะวา่จา้งผูมี้ความเช่ียวชาญในการจดัท าฐานขอ้มูลและลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิในการช่วยเหลือ 
 2. กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหาร ในเบ้ืองตน้คาดว่ามีผูป้ระกอบการร้านอาหารและหาบเร่
แผงลอยอาหาร ประมาณ 500,000 ราย มีการใชก้๊าซ LPG ในการประกอบอาหารเฉล่ียร้านคา้ละประมาณ 
150 กิโลกรัมต่อเดือน ดงันั้น เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและชดัเจนควรจดัให้มีการลงทะเบียนและจดัท า
ฐานขอ้มูลร้านอาหาร และหาบเร่แผงลอยอาหาร ท่ีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการประกอบอาหาร ทัว่ประเทศ
รวมทั้งส้ิน 77 จงัหวดั เพื่อให้การจดัท าฐานขอ้มูลกลุ่มน้ีมีความครอบคลุม ถูกตอ้ง ชดัเจน ฝ่ายเลขานุการฯ 
จึงเสนอให้มีการจดัจุดลงทะเบียน โดยว่าจา้งผูมี้ความเช่ียวชาญจดัท าฐานขอ้มูลและลงทะเบียนเพื่อขอรับ
สิทธิในการช่วยเหลือ 
 ผูศึ้กษาไดใ้ช้กลุ่มเป้าหมายการวิจยัเป็นผูใ้ช้บริการโครงการบรรเทาผลกระทบจากปรับราคาขายปลีก
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน คือ กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานคร 



 ดงันั้นการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานคร
ต่อการให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  
ภาคครัวเรือนจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่
แผงลอยอาหารต่อการใหบ้ริการเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ และน าผลการประเมินดงักล่าวมา
ปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานของโครงการบรรเทาผลกระทบจากปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) ภาคครัวเรือน  

 จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา จึงไดจ้ดัท าโครงการวิจยัความพึงพอใจของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่    
แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานครต่อการให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขาย
ปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือนข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานครต่อการให้บริการ 
ของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน        
ของกระทรวงพลงังาน 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานครต่อการ
ให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน 
ของกระทรวงพลงังาน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารเก่ียวกบัโครงการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน กบัความพึงพอใจของกลุ่ม
ร้านอาหาร และหาบเร่แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานครต่อการให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบ
จากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน 
 

วธีิการวจัิย 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มร้านอาหาร และหาบเร่แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานคร 

จ านวนทั้งส้ิน 71,251 คน (ขอ้มูล ณ กรกฎาคม พ.ศ.2559) โดยเป็นกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารของ

แต่ละเขตในกรุงเทพมหานคร 

 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานครต่อการ
ใหบ้ริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน 
ของกระทรวงพลงังาน เก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น              
3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี ส่วนที ่1 ขอ้มูลเก่ียวกบั ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
และรายได ้ ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของ
กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานครต่อการให้บริการของโครงการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจ านวน 398 ชุด มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
สถิติส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบแต่ละฉบบัท่ี
ไดรั้บกลบัคืนมา ใส่หมายเลขในแบบสอบถาม จดัท ารหสัขอ้มูลของตวัแปรในแบบสอบถามแต่ละตวั ต่อมา
น าไปกรอกขอ้มูลตามรหัสลงในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากการกรอกขอ้มูล ในการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 

สรุปผลการวจัิย 

ความรู้ของกลุ่มร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหารของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีก
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน 
 จากการศึกษา พบว่า ในภาพรวม กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานคร              
มีความรู้ความเขา้ใจของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
ภาคครัวเรือน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 0.83 
 
ความพึงพอใจของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานครต่อการให้บริการของโครงการ

บรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลังงาน 

ภาพรวมความพึงพอใจของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานครต่อการ
ให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน 
ของกระทรวงพลงังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย = 3.61 เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบว่า ดา้นเจา้หนา้ท่ี
ให้การบริการ อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย = 3.74 และ ดา้นคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย               



= 3.73 ส่วนในดา้นขั้นตอนให้การบริการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย = 3.53 และดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย = 3.44 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)              

ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน แตกต่างกนั  

 สมมติฐานที่ 1.1 กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน 

ของกระทรวงพลังงานแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีเพศต่างกัน มีความ         

พึงพอใจต่อการให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 สมมติฐานที ่1.2 กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน                   

ของกระทรวงพลังงานแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีอายุต่างกนัมีความ                  

พึงพอใจต่อการให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 สมมติฐานที่ 1.3 กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)   

ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังานแตกต่างกนั พบวา่ กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีสถานภาพ

สมรสต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ 

ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 สมมติฐานที่ 1.4 กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)   

ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังานแตกต่างกนั พบว่า กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีระดบั



การศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 สมมติฐานที่ 1.5 กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีรายได้ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน 
ของกระทรวงพลงังานแตกต่างกนั พบว่า กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความ     
พึงพอใจต่อการให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
สมมติฐานที ่2 ความรู้ของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน 
 พบวา่ ความรู้เก่ียวกบัโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
ภาคครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ กบัความพึงพอใจต่อการให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ
ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังานซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

ข้อวจิารณ์ 

1. ความพึงพอใจของกลุ่มร้านอาหาร และหาบเร่แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานครต่อการให้บริการของ
โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลกีก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือนของกระทรวงพลงังาน 
 ในภาพรวม พบว่า กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานครต่อการให้บริการของ
โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือนของกระทรวงพลงังาน 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง หมายความว่า กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารไม่ค่อย               
พึงพอใจต่อการใหบ้ริการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการใหบ้ริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคา
ขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน ยงัมีขอ้บกพร่องการให้บริการใน    
บางดา้นท าให้กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารยงัไม่พึงพอใจการให้บริการท่ีอยูใ่นระดบัมากหรือ
มากท่ีสุด ซ่ึงหมายความวา่โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน ตอ้งปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบ้ริการต่อไป  
 เม่ือแยกพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารใน
กรุงเทพมหานครต่อการใหบ้ริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ในดา้นขั้นตอนให้การบริการ



กบัด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ และมีความพึงพอใจในระดับมากในด้านเจา้หน้าท่ีให ้    
การบริการกบัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
 
2.  ความรู้ของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีก
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน  
 ในภาพรวม พบว่า กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานคร มีความรู้อยู่ใน
ระดบัมาก หมายความว่า กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัโครงการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน เป็นอยา่งดี เน่ืองจาก
โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน มีการ
ประชาสัมพนัธ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีออกตามสถานท่ีท่ีกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารประกอบกิจการ
โดยให้ความรู้เก่ียวกบัโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
ภาคครัวเรือน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน จึงท าให้กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหาร เกิดความเขา้ใจใน
โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ท าให้มี
ความสนใจและอยากเขา้ร่วมกบัโครงการมากข้ึน 
 
3.  ผลการทดสอบสมมติฐาน    
 ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัได้ก าหนดสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ 
รายละเอียดดงัน้ี 
  
 สมมติฐานที่ 1 กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)   
ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน แตกต่างกนั 
 
 สมมติฐานที่ 1.1 กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน 
ของกระทรวงพลงังานแตกต่างกนั  
 พบว่า กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือนของกระทรวง
พลงังาน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก การให้บริการของโครงการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน มีการ
ให้บริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว ให้บริการในทุกเพศอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาคกนั จึงท าให้กลุ่มร้านอาหารและ
หาบเร่แผงลอยอาหารท่ีเขา้รับบริการทั้งเพศชาย และเพศหญิงมีความพึงพอใจในการเขา้รับบริการไม่แตกต่างกนั 



 สมมติฐานที ่1.2 กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน                
ของกระทรวงพลงังานแตกต่างกนั  
 พบว่า กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน                    
ของกระทรวงพลงังาน แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้เน่ืองจาก กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 30 ปี มีความพึงพอใจมากกวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ 31-40 ปี กลุ่มท่ีมีอายุตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป และกลุ่มท่ีมีอาย ุ
41-50 ปี โดยกลุ่มท่ีมีอายุนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 ปี มีการประกอบกิจการร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหาร 
มากกวา่ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีอยากมีความเป็นอิสระในการท างานประจ า เป็นพนกังาน หรือลูกจา้ง อยากมีรายได้
มากข้ึนให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจปัจจุบนัด้วยภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบมากข้ึน จึงท าให้มีความ             
พึงพอใจมากกวา่ 
  
 สมมติฐานที ่1.3 กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)            
ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังานแตกต่างกนั 
 พบวา่ กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน 
ของกระทรวงพลงังานแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจาก กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่   
แผงลอยอาหารส่วนใหญ่จะมีสถานภาพสมรสหรือมีครอบครัวดว้ยภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีมากกวา่
กลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด ฉะนั้นความตอ้งการความมัน่คงในชีวติต่างกนัจึงท าใหมี้ความพึงพอใจนอ้ยกวา่  
  
 สมมติฐานที่ 1.4 กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)        
ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังานแตกต่างกนั 
 พบว่า กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน 
ของกระทรวงพลงังานแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอย
อาหารท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา่ มีความพึงพอใจมากกวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาอนุปริญญา,ปวส.
หรือเทียบเท่า และผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่อนุปริญญา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูง จะให้
ความส าคญัในสิทธิของตนเอง ตอ้งมีการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตอ้งไดรั้บการบริการเป็นอยา่งดี 
รวมถึงการแสดงกิริยามารยาทของเจา้หนา้ท่ีท่ีให้การบริการ และท่าทางท่ีแสดงออกอยา่งเหมาะสม ในขณะ
ท่ีผูท่ี้มีระดบัการศึกษาอนุปริญญา,ปวส. หรือเทียบเท่า และผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าอนุปริญญาจะให้



ความส าคญัในการประกอบกิจการ หารายได้เพื่อเล้ียงครอบครัว เม่ือเขา้รับบริการไดรั้บการบริการท่ีตรงตาม
ความตอ้งการอาจจะให้ความส าคญัในเร่ืองของขั้นตอนการให้บริการเจา้ท่ีท่ีให้การบริการ และส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใหบ้ริการนอ้ยกวา่ เน่ืองจากไดรั้บการบริการท่ีตอบสนองตามความตอ้งการของตนเอง 
  
 สมมติฐานที ่1.5 กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว (LPG)  ภาคครัวเรือน 
ของกระทรวงพลงังานแตกต่างกนั 
 พบวา่ กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน                
ของกระทรวงพลงังานแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจาก กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอย
อาหารท่ีมีรายไดต่้างกนั อาจมีการรับรู้และความคาดหวงัในดา้นต่างๆ ไม่เท่ากนั ซ่ึงผูท่ี้มีรายไดสู้งกวา่จึงมี
ความคาดหวงัในด้านต่างๆ สูงกว่าย่อมแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจต่อการให้บริการของโครงการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังานมากกวา่ 
 
 สมมติฐานที ่2 ความรู้ของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์
กบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความรู้เก่ียวกบัโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขาย
ปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ กบัความพึงพอใจทั้ง 4 ดา้น                 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ยิ่งกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารมีความรู้เก่ียวกบั
โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวง
พลงังานมากเท่าใด ยิง่มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการโครงการมากข้ึนเท่านั้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานครมีความ     
พึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง หมายความว่า โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน ประสบความส าเร็จในคุณภาพการบริการได้
ในระดับหน่ึง ซ่ึงในปัจจุบนัประชาชนจะให้ความส าคญัในสิทธิของตนเองต่อการบริการพื้นฐานจาก
หน่วยงานภาครัฐมากข้ึน ควรจะน าผลการวิจยัคร้ังน้ี มาเป็นแนวทางในการด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งการเสริมสร้างศกัยภาพของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว 



(LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังานในดา้นการบริการ เพื่อใหก้ลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหาร
ในกรุงเทพมหานคร เกิดความพึงพอใจมากข้ึน โดยจะน าเสนอขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
 1. ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการของโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีก
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังาน 
 กรณีท่ีควรแกไ้ขปรับปรุงอยา่งเร่งด่วนมี 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ จากผลการวิจยั พบวา่ ระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง
ควรมีการปรับปรุงขั้นตอนการใหบ้ริการ โดยมีการประชาสัมพนัธ์และแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการให้มากข้ึน 
มีการอธิบายเก่ียวกับขั้นตอนพร้อมแนะน าขั้นตอนการให้บริการอย่างละเอียดครบถ้วน ควรให้บริการ
ตามล าดบัก่อน-หลงั เพื่อให้ขั้นตอนการบริการมีความคล่องตวั สะดวกรวดเร็ว และไม่ยุง่ยากในการใชบ้ริการ 
และทนัตามก าหนดระยะเวลา ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการให้บริการมากข้ึนนัน่เอง 
 1.2 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ จากผลการวิจยั พบวา่ ระดบัความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ควรมีการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการควรประชาสัมพนัธ์บอกสถานท่ี
ให้การบริการ และท่ีตั้ งของหน่วยงานให้ชัดเจน โดยสถานท่ีตั้ งของหน่วยงานควรมีความเหมาะสม            
และสะดวกในการเดินทางเขา้มารับบริการ รวมทั้งเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์การให้บริการควรมีคุณภาพ และมี
ความทนัสมยั ทั้งน้ีเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจ           
เพิ่มมากข้ึนนัน่เอง 
 
 2. ด้านการพสูิจน์สมมติฐานมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้
 2.1. ในการสร้างความพงึพอใจ ควรเนน้กลุ่มคนท่ีมีอายมุาก มีสถานสมรสแลว้ มีระดบัการศึกษา
ต ่า และรายไดต้ ่า เพราะกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นกลุ่มคนท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืนๆ 
 2.2 การยกระดับความรู้ ควรมีการยกระดบัความรู้ของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหาร
ใหม้ากข้ึน เพื่อน าไปสู่ความพึงพอใจมากข้ึน เพราะจากการวจิยั พบวา่ ยิง่กลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหาร 
มีความรู้เก่ียวกับโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)                   
ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลงังานมากข้ึนเท่าใด ยิ่งมีความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึนเท่านั้น ส าหรับการเพิ่ม
ความรู้อาจใชว้ธีิการประชาสัมพนัธ์ แจกแผน่พบั หรือจดัฝึกอบรม เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท างานวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารต่อการให้บริการของโครงการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือนของกระทรวงพลงังาน 
เชิงคุณภาพโดยใชแ้บบสอบถามเชิงลึก เพื่อให้ทราบถึง ปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการของกลุ่มร้านอาหาร



และหาบเร่แผงลอยอาหารส าหรับเป็นขอ้มูลน าไปปรับปรุงพฒันาโครงการบรรเทาผลกระทบจ ากการปรับราคา
ขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือนของกระทรวงพลงังานใหมี้คุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 2. ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารท่ีได้รับการบริการ ในเชิง
เปรียบเทียบกบักลุ่มผูมี้รายไดน้้อยซ่ึงเป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีไดรั้บการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขาย
ปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน เพื่อเป็นขอ้มูลในการพิจารณาก าหนดทิศทางในการพฒันา
คุณภาพในการใหก้ารบริการเป็นท่ีพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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