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บทที ่1 

1.1 ความเป็นมา 

พลงังานเป็นปัจจยัท่ีส าคญัด้านพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม แมว้่าในปัจจุบนัประเทศไทยจะมีน ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ซ่ึงเป็น พลงังานในเชิง
พาณิชย ์แต่ยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ ขณะท่ีปัจจุบนัราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงไดป้รับตวั
สูงข้ึน และยงัคงมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือย ๆ ประเทศไทยตอ้งพึ่งพาพลงังานจาก ต่างประเทศโดยการน าเขา้ โดย
ในปี 2545 ประเทศไทย ตอ้งน าเขา้พลงังานจากต่างประเทศเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ 47 ลา้นตนั คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 55.20 ของความตอ้งการใชพ้ลงังานทั้งหมด และคิดเป็นมูลค่าท่ี ตอ้งจ่ายเพื่อการน าเขา้พลงังานกวา่ 3 
แสนลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในภาคขนส่ง ไดแ้ก่น ้ามนัดีเซลและเบนซิน  

ส าหรับประเทศไทยประสบปัญหาด้านพลงังานเช่นกนั เน่ืองจากแหล่งพลงังานธรรมชาติมีไม่
เพียงพอต่อการผลิต  จากสถิติการน าเขา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าเร็จรูปของประเทศไทยโดยส านกังานกระทรวง
พลงังานในปี 2555 ถึงปี 2557 ท่ีผา่นมา พบวา่ปริมาณการน าเขา้น ้ามนัเช้ือเพลิงส าเร็จรูปมีความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคมากข้ึนทุกปี โดยในปี2555 มีการน าเข้าน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าเร็จรูปเข้าถึงโดยเฉล่ียอยู่ท่ี67.2 พนั
บาร์เรลต่อวนั ส่วนในปี2556 มีการน าน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าเร็จรูปมากข้ึนกว่าปี2555 โดยเฉล่ียอยู่ท่ี75.5 พนั
บาร์เรลต่อวนั และในปี2557 การน าปริมาณการน าเขา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าเร็จรูปมากท่ีสุดโดยเฉล่ียอยู่ท่ี80.2 
พนับาร์เรลต่อวนั ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 ปริมาณการน าเขา้น ้ามนัเช้ือเพลิงส าเร็จรูป 
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ในส่วนของขอ้มูลสถิติราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงในปี 2555 ถึง ปี2557ไดแ้สดงถึงความผนัผวนของราคา

น ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงและปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนตลอดเวลา ซ่ิงบ่งบอกถึงความตอ้งการท่ีมากข้ึน

จึงท าให้ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงสูงข้ึนตามความตอ้งการของผูป้ริโภค โดยเทียบจากขอ้มูลสถิติราคาน ้ ามนั

เช้ือเพลิงในปี2555 ถึง ปี2557 พบว่าราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซิน ในปี2555 มีราคาโดยเฉล่ียต่อปีอยู่ท่ี 

41.92 บาทต่อลิตร ส่วนในปี2556 น ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซิน มีราคาโดยเฉล่ียต่อปีอยูท่ี่ 46.32 บาทต่อลิตร

และในปี 2557 น ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซิน มีราคาโดยเฉล่ียต่อปีอยูท่ี่ 46.35 บาทต่อลิตร ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัวา่

ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซิน ในปี2555 ถึง ปี2557 ไดมี้ความผนัผวนของราคา โดยเฉล่ียอยูท่ี่ราคา 4.43

บาทต่อลิตร  ดงัแสดงในภาพท่ี 1.2 ขอ้มูลสถิติราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงในปี 2555-2557 
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ไดมี้การน าก๊าซ NGV (Natural Gas Vehicle) มาใชใ้นเป็น เช้ือเพลิงในรถยนต ์และต่อมาไดรั้บความนิยมใน
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 NGV หรือ Natural Gas Vehicles คือ ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ เกิดข้ึนจากการน าก๊าซ

ธรรมชาติ (ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน) มาอดัจนมีความดนัสูง ประมาณ 3,000 ปอนด์/ตารางน้ิว (เป็นแรงดนัท่ี

ค่อนขา้งสูงมากเท่ากบั 240 เท่าของความดนับรรยากาศ) แลว้น าไปเก็บไวใ้นถงั ท่ีมีความแขง็แรงทนทานสูง

เป็นพิเศษ เช่น เหล็กกลา้ เพื่อน ามาเป็นเช้ือเพลิงใชท้ดแทนน ้ ามนัเบนซิลหรือดีเซลในรถยนตป์ระเภทต่างๆ 

ซ่ึงสากลเรียกว่า Compressed Natural Gas (CNG) หรือ ก๊าซธรรมชาติอัด (ส านักงานนโยบายและแผน

พลงังานกระทรวงพลงังาน, 2559) 

รถยนตท่ี์ใชก้๊าซธรรมชาติไดมี้การพฒันาข้ึนตั้งแต่ปี 2403 โดยชาวฝร่ังเศสช่ือ Jean Etienne Lenoir 

แต่ช่วงนั้นยงัไม่ไดรั้บความนิยม จนกระทัง่มาถึงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และช่วงเกิดวิกฤตการณ์น ้ ามนัใน ปี 

2516 ราคาน ้ ามนัเพิ่มสูงข้ึนส่งผลให้มีการน าก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนน ้ ามนัในรถยนต์มาก

ข้ึน มุ่งไปสู่การลดปัญหาน ้ ามนัราคาสูง โดยส่งเสริมและสนบัสนุน ให้มีการใชย้านยนตท่ี์ใชก้๊าซธรรมชาติ

เป็นเช้ือเพลิง โดยประเทศท่ีมีการใชย้านยนตท่ี์ใชก้๊าซธรรมชาติอยูแ่ลว้ ก็มีแนวโนม้ท่ีจะขยายการใชม้ากข้ึน 

ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลี เป็นตน้  

 

ภาพท่ี 1.3 อตัราแนวโนม้ การใชร้ถยนตท่ี์ใชก้๊าซ NGV ในปี 2559 

จากแผนภาพท่ี 1.3 แสดงถึงแนวโนม้การใชร้ถยนตท่ี์ใชก้๊าซ NGV (Natural Gas Vehicle) ในปี2559 

โดยทวีปอเมริกาใตมี้จ านวนรถยนตท่ี์ใช้ก๊าซ NGV (Natural Gas Vehicle) มากท่ีสุดโดยเฉล่ียคือ 1,400,000 

1,400,000

400,000

1,000,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปเอเชีย 

อตัราแนวโน้ม การใช้รถยนต์ทีใ่ช้ก๊าซ NGV ในปี 2559

พ.ศ. 2559
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คนั รองลงมาคือทวีปเอเชีย จ านวนโดยเฉล่ียคือ 1,000,000 คนั  และทวีปอเมริกาเหนือ จ านวนโดยเฉล่ียคือ 

400,000 คนั ตามล าดบั (ส านกังานนโยบายและแผนพลงังานกระทรวงพลงังาน, 2559) 

จากสภาวะเศรษฐกิจในเร่ืองราคาน ้ ามนัเช่ือเพลิงท่ีมีราคาสูงข้ึนในประเทศไทยท าให้ผูบ้ริโภคให้

ความสนใจในการเลือกใช้ก๊าซ NGV (Natural Gas Vehicle)  มากข้ึนเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการใช้น ้ ามนั

เช้ือเพลิงเป็นพลังงานหลักจากสถิติการจ าหน่ายก๊าซ NGV ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กระทรวงพลังงานในปี 2560 โดยเม่ือเทียบจากการจ าหน่ายในปี 2550 ท่ีผ่านมา พบว่า จากข้อมูลอตัรา

แนวโนม้การจ าหน่ายก๊าซ NGV (Natural Gas Vehicle)ในปี 2550 ถึง 2560  จะเห็นไดว้า่ปริมาณการจ าหน่าย

ก๊าซ NGV (Natural Gas Vehicle) มีอัตราการเติบโตของการใช้งานท่ีมากข้ึน โดยในปีท่ีมีค่าเฉล่ียการ

จ าหน่าย ก๊าซ NGV (Natural Gas Vehicle) มากท่ีสุดคือปี 2557 มีการจ าหน่าย ก๊าซ NGV (Natural Gas 

Vehicle) ถึง 105,683 ตันต่อปี รองลงมาคือปี 2556 มีการจ าหน่าย ก๊าซ NGV (Natural Gas Vehicle) ถึง 

102,484 ตนัต่อปี ซ่ึงในปี 2557และปี2556 เป็นปีท่ี น ้ ามนัเช้ือเพลิงมีราคาท่ีสูงท่ีสูดเม่ือเทียบจาก ภาพท่ี 1.2 

ขอ้มูลสถิติราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงในปี 2555 – 2557  จึงสรุปไดว้า่ผูบ้ริโภคให้ความสนใจในการเลือกใช้ก๊าซ 

NGV (Natural Gas Vehicle) มากข้ึน ดงัแสดงในภาพท่ี 1.4  อตัราแนวโน้มการจ าหน่ายก๊าซ NGV ปี 2550-

2560  (ส านกังานนโยบายและแผนพลงังานกระทรวงพลงังาน, 2559) 

 

ภาพท่ี 1.4  อตัราแนวโนม้การจ าหน่ายก๊าซ NGV ปี 2550-2560 
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1.2 ความส าคัญของปัญหา 

การใช้ก๊าซ NGV จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถทดแทนการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงในภาคการขนส่ง 

เพื่อยานยนตป์ระเภทต่าง ๆ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการใชพ้ลงังานท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุดแลว้ ยงัเป็น

การลดการพึ่งพาพลงังานจากต่างประเทศโดยเฉพาะน ้ ามนัดิบและน ้ ามนัสาเร็จรูปท่ีมีแนวโน้มเพิ่ม

สูงข้ึนเร่ือย ๆ จากการท่ีภาครัฐส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคหันมาใชร้ะบบ NGV ท าให้กระทรวงพลงังานและ 

บริษทัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จากดั (มหาชน)และสถาบนัวิจยัหลายแห่งร่วมมือกนัพฒันาถงับรรจุ

และวธีิการปรับปรุงรถยนตรุ่์นต่าง ๆ ใหส้ามารถรองรับการทางานระบบ NGV ไดมี้การประชาสัมพนัธ์

เผยแพร่สู่สาธารณะโดยการรณรงคเ์พื่อสร้างจิตสานึกในการประหยดัพลงังานและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

ให้ผูใ้ชร้ถยนตห์นัมาใช้ NGVเพื่อช่วยแกปั้ญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสนบัสนุนทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

ดงันั้นเม่ือก๊าซ NGV มีความส าคญั โดยเฉพาะส าคญัต่อภาคการขนส่ง ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาความพึงพอใจของคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร วา่มีความ

คิดเห็นอยา่งไร มีขอ้ดีขอ้เสีย ขอ้เสนอแนะอยา่งไรดว้ยเหตุผลท่ีวา่ปัจจุบนัรถตูบ้ริการ ไดมี้แนวโนม้ท่ีจะ

หันมาเลือกใช้ก๊าซเป็นพลังงานทดแทนมากข้ึน จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผูว้ิจยัจึงสรุป

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี จากกรณีศึกษาของหลายๆท่าน เก่ียวกบัปัจจยัในการติดตั้งก๊าซรถยนต ์ส่วนมาก

จะมุ่งเน้นไปท่ีทฤษฎี 4Ps และ 7Ps  ซ่ึงงานวิจยัช้ินน้ีจะใช้เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจท่ีจะเลือกใช้ก๊าซ 

NGV เป็นพลงังานทดแทนหรือไม่ อีกทั้งในแง่ของผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัการเปิดศูนยบ์ริการ งานวิจยัน้ีก็จะ

เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทุนดว้ยเช่นกนั 
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1.3 กรอบแนวความคิดของการวจัิย 

การศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง การส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชก้๊าซNGV ในกลุ่มคนขบัรถตู ้ในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไวด้งัน้ี 

ตวัแปรอิสระ                     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.5  กรอบแนวความคิดงานวจิยั 

 

 

 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

-เพศ (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ,2547) 
-อาย ุ(ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ,2547)  
-สถานภาพ (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ,2547) 
-ระดบัการศึกษา (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ,2547) 
-รายได ้(ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ,2547) 

 

 

ความพึงพอใจของคนขบัรถตูท่ี้

ใชก้๊าซ NGVในสถานีบริการ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

-ดา้นผลิตภณัฑ ์(อดุลย ์จาตุรงคก์ุล และ คณะ, 2546 ) 
-ดา้นราคา (อดุลย ์จาตุรงคก์ุล และ คณะ, 2546 ) 
-ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ (อดุลย ์จาตุรงคก์ุล และ คณะ, 2546 ) 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด (อดุลย ์จาตุรงคก์ุล และ คณะ, 2546 ) 
- ดา้นบุคลากร (อดุลย ์จาตุรงคก์ุล และ คณะ, 2546 ) 
- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  (อดุลย ์จาตุรงคก์ุล และ คณะ, 2546 ) 
- ดา้นกระบวนการในการให้บริการ (อดุลย ์จาตุรงคก์ุล และ คณะ, 2546 ) 
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1.4 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGVในสถานีบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGVในสถานีบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

1.5 สมมติฐานงานวจัิย 

1. สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ  สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้ท่ี
แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้ก๊ าซNGV ในกลุ่มคนขับรถตู้ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  ท่ีแตกต่างกนั 

2. สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
ใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพและ กระบวนการ
ในการใหบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช ้ก๊าซ NGV ของคนขบัรถตูท่ี้ใช้
ก๊าซ NGV ในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

 

1.6  ขอบเขตในการวจัิย  

ในการศึกษาการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้ก๊าซ NGV ในกลุ่มคนขบัรถตู ้ในจงัหวดักรุงเทพ ได้

ก าหนดขอบเขตการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง  คือกลุ่มคนขับรถตู้ ท่ี ติดตั้ งก๊าซ  NGV ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจะเลือก สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 3 แห่งไดแ้ก่ สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ-

จตุจกัร ในเขตจตุจกัร,สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ-เอกมยั ในเขตเอกมยั,สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร

กรุงเทพฯ-สายใต ้ในเขตป่ินเกลา้ เน่ืองจากเป็นสถานีขนส่งท่ีมีจ  านวนกลุ่มคนขบัรถตูท่ี้ติดตั้งก๊าซ 

NGV มากท่ีสุด (กรมการขนส่งทางบกปี,2559) 

1.7 นิยามศัพท์ 

- ก๊าซ NGV คือ ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์หรือภาษาองักฤษเรียกว่า Natural Gas for 

Vehicles หรือเ รียกย่อๆ  ว่า  NGV โดยอาจจะ รู้จักกันในช่ือของก๊ าซธรรมชาติอัด 

(Compressed Natural Gas:CNG) นับเป็นเช้ือเพลิงชนิดหน่ึงท่ีน ามาใช้ในยานยนต์ซ่ึงก็
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เหมือนกบัก๊าซธรรมชาติท่ีน ามาใชต้ามบา้นเพื่อการประกอบอาหาร การท าความร้อน และ

การท าน ้าร้อน  

- ความพึงพอใจ (Satisfaction) ตามค าจ ากัดความของพจนานุกรมด้านจิตวิทยา หมายถึง

ความรู้สึกของผูท่ี้มารับบริการต่อสถานบริการตามประสมการณ์ ท่ีไดรั้บจากการท่ีเขา้ไป

ติดต่อขอรับบริการในสถานท่ีนั้นๆ (Chaplin, 1998) 

- รถตูโ้ดยสารประจ าทาง หมายถึง รถตูโ้ดยสารประจ าทางปรับอากาศเป็นรถร่วมเอกชนใน

รูปแบบของบริษทัจ ากดั ซ่ึงไดรั้บอนุมติัสัมปทานเส้นทางเดินรถบริษทัขนส่งอยา่งถูกตอ้ง

ตามกฏหมาย 

 

1.8 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1. ท าใหท้ราบถึงความพึงพอใจของผูใ้ชก้๊าซNGV ในกลุ่มคนขบัรถตู ้ในจงัหวดักรุงเทพ 

2. ท าใหท้ราบถึงปัญหาของผูใ้ชก้๊าซNGV ในกลุ่มคนขบัรถตู ้ในจงัหวดักรุงเทพ และสามารถน าไปใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยรีวมถึงการบริการดา้นต่างๆ ตามความตอ้งการ

ของผูใ้ชร้ถยนตท่ี์ติดตั้งก๊าซ 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาเ ร่ืองความพึงพอใจของคนขับรถตู้ท่ี ใช้ก๊ าซ NGV ในสถานีบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ความหมายของความพึงพอใจ 

2.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 

3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 

4. ขอ้มูลเก่ียวกบัก๊าซ NGV ส าหรับรถยนต ์ 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.ความหมายของความพงึพอใจ  
ฮอร์นบ้ี (Hornby, 2000)ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกท่ีดีเม่ือประสบความส าเร็จ หรือไตรั้บ

ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนเป็นความรู้สึกท่ีพอใจ 
Kotler (2000) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลท่ีเม่ือได้รับส่ิงท่ี 

ตอ้งการหรือความผิดหวงัซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรู้กบัความคาดหวงั ซ่ึงมีผลลพัธ์ของส่ิงท่ี
ตอ้งการ ถา้การรับรู้ต่อส่ิงท่ีตอ้งการเหมาะสมกบัความคาดหวงัของลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจ 

สุภาลกัษณ์ ชยัอนนัต ์(2540 : 17) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่ ความพึง พอใจเป็น
ความรู้สึกส่วนตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีได้รับความตอบสนองความตอ้งการในส่ิง ท่ีขาด หายไป 
หรือส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของ บุคคล 
ซ่ึงมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัในกิจกรรมใดๆ นั้น 

ศิฎฐิวรรธน์ วยิาภรณ์ (2550 : 29) ใหค้วามเห็นวา่ความพึงพอใจหลงัการไดรั้บบริการ เป็นระดบั 
ความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านต่าง ๆ 5 ด้าน คือ ด้านความสะดวกท่ีได้รับ ด้าน  เจ้าหน้าท่ีผู ้
ใหบ้ริการ ดา้นคุณภาพของการบริการท่ีไดรั้บ ดา้นระยะเวลาในการด าเนินการ และ ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บ
จากการบริการ 

กาญจนา อรุณสุขรุจี(2546, หน้า5) กล่าวว่าความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทาง 
พฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างไดก้ารท่ีเราจะทราบวา่บุคคลมีความพึงพอใจ 
หรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซ้อนและตอ้งมีส่ิงท่ีตรงต่อความตอ้งการ 
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ของบุคคลจึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจดงันั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้ 
เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

บณัฑิต แท่นพิทกัษ ์(2540, หนา้ 32) ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้ของบุคลท่ีมีต่องาน
ของตนซ่ึงเกิดจากการประเมินงาน หรือประสบการณ์ในการท างานของบุคคลนั้น และมกัจะเก่ียวขอ้ง
กบัคุณค่าและความคาดหวงัของแต่ละบุคคลวา่ จะพึงพอใจในงานเพียงใด ซ่ึงระดบัความพึงพอใจของ
บุคคลมกัแปรเปล่ียนอยูเ่สมอ 

กาญจน์ เรืองมนตรี (2543, หน้า 1) ให้ความหมายว่า ความรู้สึก เช่น ความรู้สึกรัก ความรู้สึก
ชอบ ภูมิใจ สุขใจ เต็มท่ี ยินดี ประทบัใจ เห็นดว้ย อนัจะมีผลให้เกิดความพึงพอใจใน การท างาน มีการ
เสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาใหแ้ก่งานอยา่งแทจ้ริง  

พิศิษฐ ขาวจนัทร์ (2546, หนา้ 48) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีดี หรือความรู้สึกในทางบวก 
ท่ีผูป้ฏิบติังานมีต่องาน ความรู้สึกน้ีจะช่วยจูงใจให้เกิดความรักในงานมี ความกระตือรือร้น มีความ
มุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน มีขวญักาลงัใจท่ีดี ส่งผลใหง้านมีประสิทธิภาพ แสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จของ
องคก์าร 

Beandt (1955, p. 379) ให้ความหมายวา่ ความพึงพอใจในการท างาน แต่ละคน ท่ีไดรั้บผลจาก
งานของเขาจากเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา จากหน่วยและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เหล่าน้ีจะมีส่วนสัมพนัธ์
กบับุคลิกลกัษณะของความปลอดภยั ความพึงพอใจคือความรู้สึกมีความสุขเม่ือไดรั้บความส าเร็จตาม
ความมุ่งหมาย ความตอ้งการหรือแรงจูงใจ 

Woleman (1973, p. 348) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกมีความสุขเม่ือไดรั้บ
ความส าเร็จตามความมุ่งหมาย ความตอ้งการหรือแรงจูงใจ 

Good (1973 , p. 320) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง คุณลกัษณะสภาวะหรือ
ระดบัความพึงพอใจท่ีเป็นผลมาจากความสนใจ และทศันะของบุคคลท่ีมีต่องาน 

ค านิยามจาก Dictionary of Webster ของ Good (1973, p. 145 - A) ซ่ึงให้คานิยามไวว้า่ความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดบัความพึงพอใจ ท่ีเป็นผลมาจากความสนใจ
และทศันคติของบุคคลต่องาน ความพึงพอใจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมนุษยทุ์กคนปรารถนา และความพึงพอใจ 
ของมนุษย ์แต่ละคนท่ีมีต่อส่ิงเร้าใดส่ิงเร้าน่ึง ยอ่มมีความเขม็ขน้แตกต่างกนัไป ตามทศันคติ ค่านิยมและ
ระดบัการศึกษาของผูน้ั้น ตลอดจนสภาพการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ วา่ ความพึงพอใจอาจเกิดข้ึนได้
จากการท่ีรับส่ิงท่ีจนพึงปรารถนาหรืออยากไดค้วามพึงพอใจจึงเป็นพฤติกรรม และกระบวนการในการ
ลดความตึงเครียด ได้มีผูใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึง ท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีระสิทธิภาพอนัเป็นผลจากการไดรั้บการตอบสนอง
ต่อแรงจูงใจหรือความตอ้งการของบุคคลในแนวทางท่ีเขาประสงค ์
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ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2534, หนา้ 126) กล่าววา่ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกร่วมของ
บุคคล  ท่ีมีต่อการท างานในด้านบวก  เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจาก  การปฏิบัติ  และได้รับ
ผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นท่ีพึงพอใจ ท าให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานมี
ขวญัและกาลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจึงมีผลต่อประสิทธิผลของการท างาน 

อารี เพชรผุด (2536, หนา้ 49) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการความ
คิดเห็นท่ีคนมีต่องาน และต่อนายจา้ง มีอารมณ์พึงพอใจ สบายใจท่ีผลงานนั้นไดท้  าให้ความตอ้งการ
ไดรั้บการตอบสนอง 

ตระกูล สุวรรณดี (2538, หน้า 30) ประมวลความส าคญัของความพึงพอใจ ในการปฏิบติังาน
โดยสรุปดงัน้ี คือ ความพึงพอใจก่อใหเ้กิดความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบติังานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ เสริมสร้างให้ผูป้ฏิบติังานมีความเข้าใจดีต่อกนั มีความซ่ือสัตย์ ความจงรักภกัดี เกิดความ
สามคัคีในหมู่คณะ มีการรวมพลงัเพื่อกาจดัปัญหา เกิดความเช่ือมัน่และศรัทธาและช่วยเหลือเก้ือหนุน 
ใหก้ฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนการเกิดความสร้างสรรคใ์นกิจการต่างๆ ขององคก์าร 

มจัฉว ีโอสานนท ์(2539, หนา้ 25) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบและเต็มใจท่ี
จะปฏิบติังานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารมีความสุขท่ีจะได้ท างานและไม่อยากจะลาออกจาก
งานนั้นรวมทั้งพอใจในผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะไดจ้ากการปฏิบติังาน 

วิรัช สงวนวงศว์าน และพรรณพิมล กา้นกนก (2545 : 18) ให้ความเห็นวา่ ความพึงพอใจ ของ
ลูกคา้เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทา งานของผลิตภัณฑ์ท่ีซ่ือมากบัส่ิงท่ีคาดหวงัไวร้ะดบั ความ
คาดหวงัของลูกคา้อาจไดจา้กประสบการณ์ท่ีเคยใชสิ้นคา้นน้ 

จากนิยามดงักล่าวสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี ความรู้สึกรัก ชอบในส่ิงท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเอง ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความเขา้ใจอนัดีต่อ
กนั และเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีช่วยใหก้ารดาเนินงานประสบความส าเร็จ ความรู้สึกน้ีจะช่วยจูง
ใจ ให้เกิดความรักในงานโดยเฉพาะเม่ือบุคคลนั้นได้มีส่วนร่วมในนโยบาย วตัถุของการท างานใน
องคก์าร ซ่ึงท าให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจ มีความกระตือรือร้น มีความรู้สึกมัน่คง และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
อุทิศตนและทุ่มเทให้กบัการท างานอย่างเต็มท่ีแลว้งาน ทุกอย่างจะดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
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2.1.1ความส าคัญของความพงึพอใจ  
ความพึงพอใจ เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีช่วยให้งานส าเร็จโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้เป็น งาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ นอกจากผูบ้ริหารจะดาเนินการใหผู้ป้ฏิบติังานใหบ้ริการเกิดความพึงพอใจ
ในการท างานแล้ว ยงัจาเป็นตอ้งด าเนินการท่ีจะให้ผูม้าใช้บริการเกิดความพึงพอใจดว้ย เพราะความ
เจริญเติบโตของงานบริการ ปัจจยัท่ีเป็นตวับ่งช้ี คือ จานวนผูม้าใชบ้ริการ ดงันั้น ผูบ้ริหารท่ีชาญฉลาด 
จึงควรอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาให้ลึกซ้ึงถึงปัจจยัและองค์ประกอบต่างๆท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู ้
ใหบ้ริการและผูรั้บบริการ การวดัระดบัความพึงพอใจ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนหรือไม่ 
ข้ึนอยูก่บัการใหบ้ริการขององคก์รประกอบกบัระดบัความรู้สึกของผูม้ารับบริการในมิติต่างๆของแต่ละ
บุคคล ดงันั้นการวดัระดบัความพึงพอใจ สามารถกระท าไดห้ลายวธีิต่อไปน้ี 

1. การใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย โยการขอความร่วมมือจากกลุ่ม
บุคคลท่ีตอ้งการวดั แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนด  

2. การสัมภาษณ์ ตอ้งอาศยัเทคนิคและความช านาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ท่ีจะจูงใจให้ผูต้อบคา
ถามตอบตามขอ้เทจ็จริง  

3. การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนการรับบริการ ขณะรับบริการและหลงัการรับ
บริการ การวดัโดยวิธีน้ีจะตอ้งกระท าอยา่งจริงจงัและมีแบบแผนท่ีแน่นอนจะเห็นไดว้า่การวดัความพึง
พอใจต่อการให้บริการนั้นสามารถกระท าได้หลายวิธี ข้ึนอยู่กับความสะดวก เหมาะสม ตลอดจน
จุดมุ่งหมายของการวดัดว้ย จึงจะส่งผลใหก้ารวดันั้นมีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือได ้

 
2.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ  

กลุ่มทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s of Needs) (Maslow’s, 1970, pp. 26 - 27)  
เป็นทฤษฎีดา้นความตอ้งการท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงไดส้รุปไวว้า่ มนุษยถู์กกระตุน้
จากความปรารถนาท่ีจะได้ครอบครอง  ความต้องการเฉพาะอย่าง  ซ่ึง  ความต้องการน้ี  เขาได้
ตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัความตอ้งการของบุคคลไวว้า่ บุคคลยอ่มมีความตอ้งการอยูเ่สมอและไม่มีส้ินสุด 
ขณะท่ีความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอย่างอ่ืนก็จะเกิดข้ึนอีกและไม่มีวนัจบ
ส้ิน ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรมของพฤติกรรมอ่ืนๆ ต่อไป 
ความต้องการท่ียงัไม่ได้รับการตอบสนองจึงเป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรมนั้น ความต้องการของบุคคล 
เรียงล าดบัขั้นตอนความส าคญั เม่ือความตอ้งการระดบัต ่าไดรั้บ การตอบสนองแลว้ บุคคลก็จะให้ความ
สนใจกบัความตอ้การระดบัสูงต่อไป ล าดบัความตอ้งการของบุคคลมี 5 ขั้นตอนตามล าดบัขั้นต่อไปน้ี 

1) ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้เพื่อความอยู่รอด
ของชีวติ เช่นความตอ้งการในเร่ือง อาหาร น ้า อากาศ เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่ีอยูอ่าศยั ความตอ้งการ
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ทางเพศ ความต้องการทางร่างกาย จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน ก็ต่อเม่ือคนยงัไม่ได้รับการ
ตอบสนอง 

2) ความต้องการความปลอดภยัและมัน่คง (Security or Safety Needs) ถ้าหากความต้องการ
ทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้ บุคคลก็จะใหค้วามสนใจกบั ความตอ้งการระดบัสูงต่อไป คือ 
เป็นความรู้สึกท่ีตอ้งการความปลอดภยัหรือมัน่คง ในปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึงรวมถึงความกา้วหนา้และ
ความอบอุ่นใจ 

3) ความต้องการทางด้านสังคม  (Social or Belonging Needs) ภายหลังจากท่ีคนได้รับการ
ตอบสนองในขั้นดงักล่าวขา้งตน้ ก็จะมีความตอ้งการท่ีสูงข้ึนคือความตอ้งการทางสังคม เป็นความ
ตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมและไดรั้บการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรแลละความรักจากเพื่อน 

4) ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการกยอ่งนบัถือ (Esteem Needs) เป็น ความตอ้งการใหค้นอ่ืนยกยอ่ง 
ใหเ้กียรติ และเห็นความส าคญัของตน อยากเด่นในสังคม รวมถึงความส าเร็จความรู้ความสามารถ ความ
เป็นอิสระและเสรีภาพ 

5) ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต (Self Actualization) เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุดของ
มนุษย ์อยากจะเป็นอยากจะได ้ตามความคิดของตน 

สาระส าคญัของทฤษฎีความตอ้งการตามลาตบัขั้นของมาสโลว ์สรุปไดว้า่ ความตอ้งการทั้ง 5 
ขั้นของมนุษยมี์ความส าคญัไม่เท่ากนั บุคคลแต่ละคน จะปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบัการบาบดัความ
ตอ้งการในแต่ละขั้นท่ีเกิดข้ึน การจูงใจตามทฤษฎีน้ี จะตอ้งพยายามตอบสนองความตอ้งการของมนุษย์ 
ซ่ึงมีความตอ้งการตามล าดบัขั้นท่ีแตกต่างกนัออกไปและความตอ้งการ ในแต่ละขั้นจะมี ความส าคญักบั
บุคคลมากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในลบันั้นๆ 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีความต้องการของ  Maslow น้ี ผูบ้ ังคับบัญชาจะต้องพยายามศึกษาความ
ตอ้งการของ ผูร่้วมงาน อยูเ่สมอวา่ แต่ละคนมีความตอ้งการส่ิงใด เพื่อวา่จะสามารถสนองความตอ้งการ
ของ เขาไดใ้นระดบัท่ีพึงพอใจ 

ทฤษฎีการจูงใจของ (Herzberg’sThe Motivator Dissatisfaction Theory)  
Herzberg (1959, p.113) ได้ศึกษาเก่ียวกับเจตคติต่อการท างานของวิศวกรและนักบญัชีแล้ว 

สรุปไดว้่า คนท่ีปฏิบติังานไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพนั้น ย่อมข้ึนอยู่กบัคามพึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน ซ่ึง 
Herzberg ได้เสดงให้เห็นถึงความต้องการของคนในการท างาน คือ ประการแรกเป็นความต้องการ
หลีกเล่ียงความไม่พอใจ สภาพแวดลอ้มของงาน เรียกวา่ ปัจจยัคา้จุน ความตอ้งการประการท่ีสอง เป็น
ความตอ้งการท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งใชค้วามสามารถเขาแสวงหาความกา้วหนา้เรียกวา่ ปัจจยัเก้ือหนุน ซ่ึง
ปัจจยัเหล่าน้ีสามารถจ าแนกองคป์ระกอบไดด้งัน้ี 
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1) ปัจจยัเก้ือหนุน เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัแรงจูงใจ
ภายในท่ีเกิดจากการท างาน ไดแ้ก่  

1.1) ความส าเร็จในงาน หมายถึง ความรู้ส าเร็จ และปลาบปล้ืมในผลส าเร็จของงานเม่ือ
เขาไดท้  างานหรือสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ไดเ้ป็นส าเร็จ ปัจจยัน้ีนบัวา่เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั
ท่ีสุด  

1.2) การยกยอ่งนบัถือ หมายถึง การไดรั้บการยกยอ่ง  
1.3) ลกัษณะของงาน หมายถึง ลกัษณะงานท่ีน่าสนใจและทา้ทายความสามารถ งานท่ี

ตอ้งประดิษฐ ์คิดคน้หาส่ิงใหม่ๆ ท าใหผู้ป้ฏิบติัเกิดความพึงพอใจ  
1.4) ความรับผดิชอบ หมายถึง การท่ีผูบ้งัคบับญัชาให้โอกาสแก่ผูท้  างานไดรั้บผิดชอบ 

ต่อการท างานของตนอยา่งเตม็ท่ี โดยไม่จาเป็นตอ้งตรวจสอบหรือควบคุมมากจนเกินไป  
1.5) ความก้าวหน้า หมายถึง การได้รับเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือ ต าแหน่งให้สูงข้ึน 

รวมถึงโอกาสท่ีจะไดเ้พิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการท างานเพื่อความเจริญกา้วหนา้ในการ
ท างานดว้ย 
2) ปัจจยัคา้จุน ปัจจยัคา้จุนน้ีเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบั

ส่ิงแวดลอ้มภายนอก เป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีเกิดจากภาวการณ์ท างาน ไดแ้ก่ 
2.1) นโยบายและการบริหาร หมายถึง การท างานซ ้ าซ้อนกนั การแก่งแยง่อ านาจและ

การดาเนินการท่ีขาดความเป็นธรรม ตลอดจนการบริหารท่ีไร้ประสิทธิภาพ  
2.2) วิธีการบังคับบัญชา  หมายถึง ผูบ้ ังคับบัญชาขาดความรู้ความสามารถในการ

ปกครอง มีคติไม่ยติุธรรม รวมทั้งไม่สามารถเป็นผูน้าทางวชิาการและเทคโนโลยไีด ้ 
2.3) สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง การท่ีต่างคนต่างท างาน โดยไม่ค  านึงถึง
กนั และไม่ใหค้วามสนิทสนมกนักบัผูร่้วมงาน 
2.4) สัมพนัธภาพกบัเพื่อร่วมงาน หมายถึง การท่ีต่างคนต่างท างาน โดยไม่ค  านึงถึง

มิตรภาพ มีการแข่งขนัชิงดีชิงเด่น  
2.5) สภาพการท างาน หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ในการท างานไม่เหมาะสมเช่นสถาน
ท่ีตั้งหน่วยงานไม่ดี ไม่มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการท างาน ปริมาณงานมีมาก
หรือนอ้ยเกินไป 
2.6) รายได ้หมายถึง เงินเดือนท่ีไดรั้บอยูใ่นปัจจุบนั รวมค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะเดินทาง 

ค่าช่วยเหลือครู ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบ้ียกนัดาร และเงินตอบแทนประเภทอ่ืนๆ ท่ีพึงไดรั้บตาม
สิทธ์ิ ดงักล่าวมาแลว้ปัจจยัในการท าใหเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบติังาน จากผลการวจิยั
ของ Herzberg ท าให้เราสามารเขา้ใจว่า ส่ิงท่ีท าให้บุคคลมีความรู้สึกต่อหน่วยงานเป็นปัจจยั
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เก้ือหนุนและตวัแปรท่ีมีผลท าใหบุ้คคล รู้สึกดีต่อหน่วยงานท่ีเขาอยู ่ปัจจยัของส่ิงแวดลอ้ม หรือ
ปัจจยัคา้จุนจะเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใหมี้ผูอ้ยากเขา้มาท างานหรือมาใชบ้ริการในหน่วยงานนั้น  

สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารของหน่วยงานใดประสงค์จะท าให้หน่วยงานนั้นเป็นท่ีดึงดูดใจให้ผูมี้ความรู้ 
ความสามารถอยากเข้ามาร่วมท างาน จาเป็นต้องเสริมสร้างให้มีปัจจัยค้าจุน  อย่างเพียงพอใน
ขณะเดียวกนั ตอ้งจดัหาให้มีปัจจยัเก้ือหนุนดว้ย เพื่อให้ผูร่้วมงานเกิดความรู้สึก พึงพอใจในหนา้ท่ีการ
งานอนัมีส่วนช่วยใหเ้ขาท างานและใหบ้ริการดว้ยความขยนัขนัแขง็และรับผดิชอบในงานมากยิง่ข้ึน 

สุปราณี วศินอมร (2533, อา้งถึงใน อุกฤษฎ์ ทรงชยัสงวน, 2543, หน้า 11) ไดแ้บ่งพฤติกรรม
มนุษยท่ี์ไดรั้บการตอบสนองแลว้เกิดความพึงพอใจเป็น 2 ประเภท คือ  

1) ความตอ้งการทางธรรมชาติ หรือความตอ้งการขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ อาหารเคร่ืองนุ่งห่ม และ
ความตอ้งการทางเพศ  

2) ความต้องการท่ีสร้างใหม่ได้ ซ่ึงได้แก่ความต้องการด้านสังคมและจิตวิทยา เช่น ความ
ตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่ง 
2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริการ 

การบริการเป็นหัวใจหลกัของหน่วยงานท่ีมีผลต่อการตอบสนองของผูใ้ช้บริการให้เกิดความ
พึงพอใจเพื่อให้มาในส่ิงท่ีตอ้งการไม่วา่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีตอ้งการให้ประชาชนในประเทศเกิด
ความพึงพอใจในการบริการหรือภาคธุรกิจท่ีสามารถตอบสนองลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจในการ
บริการนาสู่ผลประกอบการท่ีดี 

ดงันั้น จึงมีผูใ้หค้วามหมายและคาจากดัความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ “บริการ” ไวห้ลายท่าน 
ดงัน้ี 

สุมนา อยู่โพธ์ิ (2532 อา้งถึงใน กิตติพฒัน์ อินทรนิโลดม, 2544, หน้า 18) กล่าวว่าการบริการ 
หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์หรือความพึงพอใจ ซ่ึงได้เสนอเพื่อขาย หรือกิจกรรมท่ีจดัรวมกันขาย
บริการ 

พรเทพ ปิยวฒันาเมธา (2536, หน้า 58) กล่าวว่า การให้บริการ หมายถึง การให้ลูกคา้ในส่ิงท่ี
ลูกคา้ตอ้งการในเวลาท่ีเขาตอ้งการและในแบบท่ีเขาตอ้งการ 

สุจิตรา ขานิวิกย์กรณ์ (2538 อ้างถึงใน ศรัณย์ ทิพย์บ ารุง, 2544, หน้า 6) กล่าวว่าการบริการ 
หมายถึง การกระท า หรือการปฏิบติัอนัแสดงออกในรูปแบบของความสะดวกสบายความปลอดภยั เช่น 
การคมนาคม การส่ือสาร การประกนัภยั ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสามารถจบัตอ้งได ้

อมรา ผกูบุญเชิด (2539 อา้งถึงใน กิตติพฒัน์ อินทรนิโลดม, 2544, หนา้ 18) กล่าววา่งานบริการ 
คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย ์ซ่ึงมีเง่ือนไขแห่งการให้ทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมในเชิงความ
สะดวก รวดเร็วถูกตอ้ง และดา้นอธัยาศยัเป็นพื้นฐาน 
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จินตนา บุญบงการ (2539, หน้า 7 - 8) ไดนิ้ยามคาว่า “บริการ” คือ ส่ิงท่ีจบัสัมผสั แตะตอ้งได้
ยากและเส่ือมสูญหายไปไดง่้าย บริการจะท าข้ึนทนัทีและส่งมอบใหผู้รั้บบริการทนัที หรือเกือบทนัที 

วีระพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ (2542, หนา้ 6 - 8) ไดใ้ห้ความหมายของการบริการว่า คือ“พฤติกรรม 
กิจกรรม การกระท าท่ีบุคคลหน่ึงท าให้หรือส่งมอบต่ออีกบุคคลหน่ึงโดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจใน
การส่งมอบบริการอนันั้น” หรือ “บริการ คือ ส่ิงท่ีจบั สัมผสั แตะตอ้งไดย้ากและเป็นส่ิงท่ีเส่ือมสูญสลาย
ไปไดง่้าย บริการจะไดรั้บการท าข้ึนและจะส่งมอบผูรู้้รับบริการ (ลูกคา้) เพื่อใชส้อยบริการนั้น ๆ ไดโ้ดย
ทนัที หรือในเวลาเกือบทนัทีทนัใดท่ีมีการใหบ้ริการนั้น” 

วลัดา บินซาเว็น (2543, หน้า 9) กล่าวว่า การบริการเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตนเป็นเร่ืองของความ
พอใจเป็นนามธรรมจบัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างจากสินคา้ท่ีเป็นรูปธรรม ตามแนวคิดทางดา้น
การบริการ ลกัษณะท่ีผูใ้ห้บริการมีความตั้งใจกระท า หรือปฏิบติัให้ลูกคา้ในขอบเขตท่ีแน่นอนและท า
อยา่งให้ประสบความส าเร็จนัน่คือ ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดตามความคาดหวงัหรือมากกว่า
ความคาดหวงัของลูกคา้ 

สรุปไดว้า่ การบริการ หมายถึง การดาเนินการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
อยา่งดีเยีย่ม เป็นเลิศ โดยยดึหลกัวา่ตอ้งสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั โปร่งใส และเป็นธรรมตรงกบั 
ความตอ้งการของผูรั้บบริการใหม้ากท่ีสุด อนันามาซ่ึงความประทบัใจหรือความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ 
และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร 

2.3.1แนวคิดเกีย่วกบัการให้บริการ 
วชิาญ ฤทธิรงค ์(2528 อา้งถึงใน สามารถ ยิง่คาแหง, 2553, หนา้ 15) ไดช้ี้แนะวา่ การให ้

บริการและการตอ้นรับลูกคา้ใหไ้ดรั้บความพอใจอยากท่ีจะมาใชบ้ริการอีก ควรดาเนินการ ดงัน้ี 
1. พนกังานตอ้งแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 
2. ตอ้นรับลูกคา้ทุกคนอยา่งเสมอภาค เท่าเทียมกนั 
3. พนกังานมีความรอบรู้ในหนา้ท่ี บริการดว้ยความรวดเร็วมีความกระตือรือร้น 
4. ควรมีการสืบหาขอ้มูลของลูกคา้จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อจะไดต้อ้นรับอยา่งเหมาะสม 
5. การใหบ้ริการลูกคา้จะตอ้งดูถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นส าคญั 
6. สถานท่ีท าการตอ้งดูแลใหส้ะอาด มีการจดัท่ีพกัคอยสาหรับลูกคา้ 
7. หมัน่ออกเยีย่มลูกคา้หรือธุรกิจของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
8. สร้างส่ือสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้ต่อลูกคา้ชนิดปากต่อปากซ่ึงเป็นวธีิท่ีไดผ้ลท่ีสุด 
9. การพฒันาระบบงานโดยการนาเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มา 
10. ใหค้าแนะนาดา้นวชิาการและการตลาดแก่ลูกคา้ 
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กุลธน ธนาพงศธ์ร (2530 อา้งถึงใน ทนัดร ธนะกูลบริภณัฑ์, 2552, หนา้ 303) กล่าววา่ 
หลกัการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ 

1. หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และบริการท่ี
องคก์ารจดัการให้นั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่หรือทั้งหมดไม่ใช่เป็นการจดั
ให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอ้ืออานวย
ประโยชน์บริหารแลว้ ยงัไม่คุม้ค่ากบัการดาเนินการนั้น ๆ ดว้ย 

2. หลกัความสม ่าเสมอ กล่าวคือ การใหบ้ริการนั้น ๆ ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ
มิใช่ท า ๆ หยดุ ๆ ตามความพอใจของผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังาน 

3. หลกัความเสมอภาค บริการท่ีจดันั้นจะตอ้งให้แก่ผูท่ี้มาใช้บริการทุกคนอยา่งสม ่าเสมอและ
เท่าเทียมกนัไม่มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึงในลกัษณะแตกต่างจากบุคคล
อ่ืน ๆ อยา่งชดัเจน 

4. หลกัความประหยดัค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชใ้นการบริการจะตอ้งไม่มากจนเกินกวา่ผลท่ีจะไดรั้บ 
5. หลักความสะดวก บริการท่ีจดัให้แก่ผูรั้บบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบติัได้ง่าย

สะดวก สบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากนกั ทั้งยงัไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากในให้แก่ผูใ้ห้บริการ
หรือผูใ้ชบ้ริการมากจนเกินไป 

สรุปไดว้า่ การให้บริการ คือ การปฏิบติัรับใชห้รือการให้ความสะดวกต่าง ๆ ท่ีคนกลุ่มหน่ึงจะ
เสนอให้คนอีกกลุ่มหน่ึงเพื่อตอบสนองความตอ้งการ ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ย ความตั้งใจและความเอา
ใจใส่ของผูใ้ห้บริการต่อการบริการนั้น ๆ รวมถึงการให้บริการท่ีได้รับการปรับปรุงให้ทนักบัความ
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

2.3.2 แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันาบริการและคุณภาพบริการ 
1. การพฒันา 
การพฒันา (Development) หมายถึง การเปล่ียนแปลงตามแผนท่ีมีการก าหนดทิศทาง 

(Planed or Directed Change) และรายละเอียดไวล่้วงหนา้วา่จะพฒันาอะไร พฒันาอยา่งไร เม่ือใด 
ใครจะเป็นผูพ้ฒันา ทั้งน้ี เพื่อความเป็นดีอยูดี่ของคน ซ่ึงหมายความรวมถึงการไดรั้บความเสมอภาค 
และความยติุธรรมในสังคม (Social Justice) ดว้ย ดงันั้นคนจึงเป็นเป้าหมายสุดยอดของการพฒันา 
เพราะเป็นทั้งผูถู้กพฒันาและรับผลของการพฒันา 

2. การบริการ 
การบริการ (Services) หมายถึง พฤติกรรม กิจกรรม หรือกระบวนการดาเนินของบุคคลหรือองคก์ารเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนและผลจากการกระท านั้นก่อให้เกิดความพึงพอใจการบริการท่ีดี
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จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูอ่ื้นไดต้รงตามท่ีบุคคลนั้นคาดหวงัไวพ้ร้อมทั้งท าใหบุ้คคลนั้น
เกิดความรู้สึกท่ีดีและในขณะเดียวกนัก็รู้สึกประทบัใจในส่ิงท่ีรับไปพร้อม ๆ กนัดว้ย 

การใหบ้ริการมีลกัษณะ 5 ประการ คือ ความเสมอภาค ความตรงเวลา ความพอเพียง 
ความต่อเน่ืองและความกา้วหนา้ 

บริการประชาชน (Public Service) หมายถึง กิจการทุกประเภทท่ีรัฐจดัท าข้ึนเพื่อสนองความ
ตอ้งการส่วนรวมของประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประโยชน์มากท่ีสุดโดยไม่
ค  านึงถึงตวับุคคล คือ เป็นลกัษณะการใหบ้ริการท่ีปราศจากอารมณ์และไม่เป็นการเลือกปฏิบติัทุกคนจะ
ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัดว้ยหลกัเกณฑเ์ดียวกนั การบริการประชาชนแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คือ กิจการท่ีตอบสนองความตอ้งการ 1) ในดา้นความปลอดภยั และ 2) ในดา้นความสะดวกในการดา
เนินชีวติ 

3. การพฒันาบริการ 
 การพฒันาบริการ หมายถึง การเปล่ียนแปลงตามแผนหรือท่ีมีการก าหนดทิศทางซ่ึงพฤติกรรม 

หรือกิจกรรม หรือการกระท าในทางท่ีมีคุณภาพท่ีบุคคลหน่ึงท าใหห้รือส่งมอบต่ออีกบุคคลหน่ึง 
4. คุณภาพ 

คุณภาพ (Quality) หมายถึง ระดับความเป็นเลิศ (Degree of Excellence) ในคุณลักษณะโดยรวมของ
ผลิตผล หรือบริการท่ีปราศจากขอ้บกพร่องและตอบสนองความตอ้งการเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้หรือ
ผูรั้บบริการและเกิดประโยชน์ตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยปฏิบติัตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือ
มาตรฐานทางวิชาชีพ ซ่ึงตอ้งมีมิติต่าง ๆ ในดา้นความรู้ความสามารถของผูใ้ห้บริการความเหมาะสม
ของการให้บริการ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความปลอดภยั มีการเขา้ถึงบริการหรือมีบริการเม่ือจา
เป็น รวมถึงการมีความเท่าเทียมและความต่อเน่ืองในการรับบริการ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคุณภาพคือ
ความพอใจของลูกคา้ 

5. คุณภาพบริการ 
คุณภาพบริการ (Service Quality) หมายถึง ระดบัความสามารถของผลิตผลหรือบริการในการ

บาบดัความต้องการของลูกคา้ท่ีมีคุณลักษณะได้มาตรฐานปราศจากข้อบกพร่อง (Zero Defect)และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ถึงขั้นเป็นท่ีพึงพอใจ (Satisfaction) องค์ประกอบหลกัท่ีก าหนด
ความพึงพอใจของลูกคา้ผูรั้บบริการต่อการให้บริการ ซ่ึงเป็นหัวใจของคุณภาพบริการประกอบดว้ย 2 
ส่วนหลกั ๆ รวม 4 เป็นปัจจยั กล่าวคือ ส่วนแรก เป็นส่วนของผูใ้ห้บริการซ่ึงสะทอ้นถึงลกัษณะการ
ให้บริการมี 3 ปัจจยั คือ 1) ด้านระบบการให้บริการ (Service System) 2) ด้านกระบวนการให้บริการ 
(Workflow Process) 3) ด้านพฤติกรรมของผูใ้ห้บริการ (Providers Behavior)และส่วนท่ีสองเป็นส่วน
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ของผู ้รับบริการซ่ึงเก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผู ้รับบริการ  คือ  ปัจจัยท่ี4) ด้านภูมิหลังของ 
ผูรั้บบริการ (Recipients Background) 

ความพึงพอใจของลูกคา้หรือประชาชนผูม้ารับบริการจะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือความตอ้งการจ าเป็น 
(Need) ของประชาชนผูรั้บบริการได้รับการตอบสนองได้อย่างเหมาะสมปราศจากข้อบกพร่องใน
สภาพแวดลอ้มท่ีน่าพึงพอใจ ดงันั้น กลยุทธ์ในการบริหารคุณภาพบริการของผูบ้ริหารคือการถ่ายทอด
องคป์ระกอบหลกัของคุณภาพ บริการดงักล่าวให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ ผูใ้ห้บริการเกิดความเขา้ใจและ
สามารถเห็นแนวทางในการปฏิบติัได้ โดยเร่ิมด้วยการก าหนดประเด็นหรือจุดเน้นเพื่อผูใ้ห้บริการ
ตระหนักและเข้าใจว่า การให้บริการท่ีมีคุณภาพจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามเทคนิควิธี มีความ
รวดเร็ว ตรงตามเวลา เป็นมิตรและเป็นกันเองกับผูรั้บบริการ เสริมสร้างทกัษะและความรู้ในการ
ให้บริการเพื่อให้เกิดความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการว่าตวัผูใ้ห้บริการเป็นผูท่ี้มีทกัษะและความเช่ียวชาญ มี
การพฒันาปรับปรุงสถานท่ีให้เป็นท่ีประทบัใจของผูม้ารับบริการ  พฒันามาตรฐานและทกัษะในการ
ให้บริการแก่เจา้หนา้ท่ีทุกคนให้ขอ้มูลข่าวสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตนของผูรั้บบริการภาย
หลังจากการรับบริการ ก าหนดหรือให้ทางเลือกต่าง ๆ แก่ผูม้ารับบริการเพื่อให้ผูรั้บบริการเป็นผู ้
ตดัสินใจวา่จะรับบริการหรือไม่และถา้ตอ้งการรับจะรับบริการชนิดใด 

สรุป การพฒันาคุณภาพการให้บริการจะตอ้งมีการเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลงในทิศทางเพื่อ
สอดคล้องกบัการกิจด้วยความสะดวก รวดเร็วปลอดภยัและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อ
ผูรั้บบริการ 
2.4 ข้อมูลเกีย่วกบัก๊าซ NGV ส าหรับรถยนต์  (บริษัท ปตท. จากดั มหาชน, 2546) 

ความหมายของ NGV  
ก๊าซธรรมชาติเป็นก๊าซเช้ือเพลิงท่ีมีก๊าซมีเทนเป็นส่วนประกอบหลกัสามารถใช้เป็น เช้ือเพลิง

ในรถยนต์ไดเ้ช่นเดียวกบัน ้ ามนัเบนซินและดีเซล ก๊าซธรรมชาติสาหรับรถยนต์ (Natural Gas Vehicle 
หรือ NGV) โดยทัว่ไปเรียกวา่ ก๊าซ (เอน็ จี ว)ี คือก๊าซธรรมชาติท่ีถูกอดัจนมีความดนั สูง (มากกวา่ 3,000 
ปอนด/์ตารางน้ิว, psi) ซ่ึงในบางประเทศเรียกวา่ หรือ ก๊าซธรรมชาติอดั ดงันั้น ก๊าซ NGV และก๊าซ CNG 
เป็นก๊าซตวัเดียวกนันัน่เอง 

2.4.1 คุณสมบัติของ NGV  
1. มีสัดส่วนของคาร์บอนนอ้ยกวา่เช้ือเพลิงชนิดอ่ืน และมีคุณสมบติัเป็นก๊าซ ท าใหก้าร เผาไหม้

สมบูรณ์มากกว่าเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน และปริมาณไอเสียท่ีปล่อยออกจากเคร่ืองยนต์ใช้ ก๊าซธรรมชาติมี
ปริมาณต่ากวา่เช้ือเพลิงชนิดอ่ืน 

2. เป็นเช้ือเพลิงท่ีสะอาดไม่ก่อใหเ้กิดควนัดาหรือสารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของ  
ประชาชน จึงสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศซ่ึงนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงมากข้ึน  
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3. เป็นเช้ือเพลิงท่ีสามารถผลิตได้ในประเทศ จึงมีราคาถูกกว่าน ้ ามนั และสามารถ ประหยดั
เงินตราต่างประเทศจากการลดการนาเขา้น ้ ามนัดิบ ก๊าซ NGV เป็นเช้ือเพลิงท่ีมีความปลอดภยัมากท่ีสุด 
คือปลอดภยักว่าทั้ งน ้ ามนัเบนซิน และน ้ ามนัดีเซล โดยท่ีก๊าซหุงตม้มีความปลอดภยัน้อยท่ีสุด ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากคุณสมบติัของ NGV ท่ีเอ้ืออานวยต่อความปลอดภยัดงัน้ี  

1. ก๊าซ NGV เบากว่าอากาศแต่ก๊าซหุงต้ม และไอน ้ ามนัเบนซินหรือดีเซลหนักกว่า อากาศ 
ดงันั้นเม่ือเกิดร่ัวไหล ก๊าซ NGV จะไม่สะสมอยูบ่นพื้นดินจนเกิดการลุกไหมเ้หมือนเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ  

2. อุณหภูมิท่ี ก๊าซ NGV จะลุกติดไฟในอากาศเองได้ (เม่ือมีความเขม้ขน้ของเช้ือเพลิงพอ) สูง
ถึง 650๐C ในขณะท่ีก๊าซหุงตม้จะติดไฟไดเ้องท่ี 481๐C น ้ามนัเบนซินท่ี 275๐C และน ้ามนัดีเซลท่ี 250๐
C  

3. ความเขม้ขน้ขั้นต ่าสุดท่ีจะลุกติดไฟไดข้องก๊าซ NGV จะตอ้งมีปริมาณสะสมถึง 5.00 %  
ในขณะท่ีก๊าซหุงตม้จะอยูท่ี่ 2.00 % 
จากคุณสมบัติข้างต้นของก๊าซ  NGV จึงมีโอกาสเกิดลุกไหม้ได้ยากกว่าเช้ือเพลิงอ่ืน  ๆ 

นอกจากน้ี หากมีการร่ัวไหลจะเกิดเสียงดงัเน่ืองจากมีความดนัสูงจึงเป็นสัญญาเตือนภยัไดอ้ยา่งดี 
 

ขอ้เปรียบเทียบ  ก๊าซ NGV  ก๊าซ LPG  น ้ามนัเบนซิน  น ้ามนัดีเซล  
สถานะ  เป็นก๊าซ  เป็นก๊าซและจะ

เ ก็ บ  ใ น รู ป
ข อ ง เ ห ล ว ท่ี  
ความดนั 7 บาร์  

เป็นของเหลว  เป็นของเหลว  

ความหนาแน่น  เบากวา่อากาศจึง 
ไม่ มีการสะสม
เ ม่ื อ  เ กิ ด ก า ร
ร่ัวไหล  

หนักกว่าอากาศ
จึ ง  เ กิ ด ก า ร
สะสมซ่ึง  เ ป็น
อนัตราย  

หนกักวา่อากาศ  หนกักวา่อากาศ  

ขีดจากัดการติด 
ไฟ  

5.00 – 15.00 %  2.00 – 9.50 %  1.40 – 7.60%  0.60 – 7.50 %  

อุณหภูมิติดไฟ  650๐C  481๐C  275๐C  250๐C  
 

ตารางท่ี 2.1 ขอ้เปรียบเทียบระหวา่ง ก๊าซ NGV, ก๊าซLPG, น ้ามนัเบนซิน, น ้ามนัดีเซล 
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ขอ้จ ากดัของ NGV 
1. ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งอุปกรณ์ใชก้๊าซธรรมชาติ  
ปัจจุบนัอุปกรณ์ใชก้๊าซธรรมชาติตอ้งนาเขา้จากต่างประเทศ เพราะยงัไม่มีผูผ้ลิตใน ประเทศจึง

มีราคาค่อนขา้งสูง ซ่ึงอุปกรณ์ใชก้๊าซฯ ระบบ Diesel Dual Fuel มีราคาประมาณ 400,000 – 50,000 บาท 
และอุปกรณ์ใช้ก๊าซฯ ระบบ Bi- Fuel มีราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาท อย่างไรก็ดี ปตท. ได้
ประสานงานกระทรวงการคลังในการขอยกเว้น  / ลดหย่อนอากรนาเข้าอุปกรณ์  ดังกล่าวและ
ประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้การสนับสนุน โดยให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ผูล้งทุน / ประกอบการในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในรถยนต ์ใชก้๊าซฯ และ
สถานีบริการก๊าซฯ ซ่ึงจะท าให้ราคาอุปกรณ์องักล่าวต ่าลงในอนาคต นอกจากน้ี เน่ืองจากราคา ก๊าซ 
NGV ซ่ึงมีราคาถูกกวา่เช้ือเพลิงอ่ืน ๆ มากจึงท าให้รถท่ีมีการวิ่งใชง้านมาก ๆ เช่น รถแท็กซ่ี รถโดยสาร 
ขสมก. มีความคุ่มค่าต่อการลงทุนดดัแปลง 

ตวัอยา่ง การค านวณระยะเวลาคุม้ทุนในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์  
สมมติฐาน : มีรถแท็กซ่ี 1 คนั แต่ละวนัวิ่งระยะทางเฉล่ีย 400 กม. รถแท็กซ่ีขนาดเคร่ืองยนต์ 

1,600 ซีซี น ้ ามนัเบนซิน 1 ลิตรวิ่งไดร้ะยะทาง 11 กิโลเมตร โดยมีราคาเบนซิน 61 ลิตรละ 14.59* บาท 
และในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ใชก้๊าซระบบ Bi-fuel จะตอ้งลงทุน 40,000 บาท ซ่ึงก๊าซ NGV 1 กิโลกรัม
วิง่ไดร้ะยะทาง 10 กิโลเมตร โดยราคา NGV กิโลกรัมละ 6.96* บาท  
(* ราคา ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2546) 

กรณีเติมน ้ามนั 
ตน้ทุนค่าใชจ่้าย    =   14.59/11 

=   1.33 บาท/กิโลเมตร 
กรณีเติมก๊าซ NGV  

=   6.96/10  
=   0.70 บาท/กิโลเมตร  

***ประหยดัค่าใชจ่้าย   =   1.33-0.70  
ใน 1 วนัประหยดัค่าใชจ่้าย  =  0.63 x 400  

=   252 บาท/วนั  
***ระยะเวลาคืนทุน   =   40,000/252  

=   159 วนั  
=   ประมาณ 5 เดือน 
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จะเห็นวา่การลงทุนติตั้งอุปกรณ์ใชก้๊าซฯ ระบบ Bi-fuel ในรถแท็กซ่ีจะใชร้ะยะเวลาใน การคืน
ทุนไม่นาน คือ ประมาณ 5 เดือนเท่านั้ น ซ่ึงหากมีการใช้งานรถท่ีมากข้ึนหรือราคาน ้ ามัน สูงข้ึน
ระยะเวลาคืนทุนจะสั้นลงมากกวา่น 
2.4.2 การติดตั้งถังบรรจุก๊าซฯ  

1. น ้ าหนักถังบรรจุก๊าซฯ และพื้นท่ีในการติดตั้ ง โดยทั่วไปถังความจุประมาณ 70 ลิตร มี
น ้าหนกัประมาณ 60 – 70 กิโลกรัม ซ่ึงปริมาณก๊าซฯ น้ีเทียบเท่าน ้ามนัเบนซินประมาณ 15 ลิตร และตอ้ง
ติดตั้งถงัไวใ้นกระโปรงหลงัรถ ท าใหเ้สียพื้นท่ีบางส่วนในการบรรทุกของรถไป 

2. การเติมก๊าซฯ บ่อยเน่ืองจากปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีถูกบรรจุในถงัมีปริมาณน้อยตามท่ีได้ 
กล่าวขา้งตน้ (ก๊าซ NGV 1 ถงั วิง่ไดร้ะยะทางประมาณ 150 – 250 ก.ม. ข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร) จึงท า
ใหต้อ้งเติมก๊าซฯ บ่อยกวา่เม่ือเทียบกบัการใชเ้ช้ือเพลิงชนิดอ่ืน อยา่งไรก็ตามมีการวาง แผนการเดินทาง
ท่ีดีก็สามารถแก้ปัญหาน้ีได้ นอกจากน้ี ปตท. มีแผนการขยายจานวนสถานีบริการ  ก๊าซ NGV ให้
เพียงพอกบัความตอ้งการต่อไปในอนาคต 

3. สมรรถนะและกาลงัเคร่ืองยนต์ลดลง เน่ืองดว้ยน ้ าหนกัถงัก๊าซฯ ท่ีติดตั้งเพิ่มข้ึนมีผล ท าให้
อตัราการใชเ้ช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน ประกอบกบัลกัษณะของเคร่ืองยนตใ์ชก้๊าซ ฯ ท่ีปริมาณก๊าซ ฯ จะเขา้แทนท่ี
อากาศในเคร่ืองยนต์ จึงท าให้มีจานวนออกซิเจนสาหรับการเผาไหมน้อ้ยลง กาลงัของ เคร่ืองยนตจึ์งตก
ลง และมีผลท าให้อตัราเร่งลดลงประมาณ 10.00 % แต่เน่ืองดว้ยราคาก๊าซ NGV ท่ี มีราคาถูกกวา่น ้ ามนั
มากท าให้การใชก้๊าซ NGV ยงัคงคุม้ค่ามากกวา่ และหากเป็นการขบัข่ีในเมือง แลว้กาลงัท่ีลดลงจะมีผล
ต่อสมรรุนะการขบัข่ีไม่มากนกั 

4. ขอ้จ ากดัจานวนสถานีบริการก๊าซฯ เน่ืองจากปัจจุบนัสถานีบริการ ก๊าซ NGV ซ่ึงอาจ ไม่
สะดวกในการหาท่ีเติม อยา่งไรก็ตามรูปแบบการใชก้๊าซฯ ทั้งระบบ และ นั้นมีความยืดหยุน่ใน การใช้
งานในกรณีก๊าซฯ หมด เพราะสามารถเปล่ียนกลับไปใช้น ้ ามันเช้ือเพลิงชนิดเดิมได้ และ ปตท. มี
แผนการขยายจานวนสถานีบริการก๊าซ NGV ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการในอนาคต 

2.4.3 รูปแบบของเคร่ืองยนต์ของรถทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาติ 
1. เคร่ืองยนต์ทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลงิเพยีงอย่างเดียว (Dedicated NGV)  
เป็นเคร่ืองยนตท่ี์ไดถู้กออกแบบให้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงโดยเฉพาะ โดยมีระบบ การ

เผาไหมเ้ช้ือเพลิงแบบ Spark Ignition ทีตอ้งใช้หัวเทียนในการจุดระเบิด ส่วนใหญ่จะเป็นรถท่ี ผลิต
ออกมาจากโรงงานรถยนต์โดยตรง (Original Engine Manufacturer หรือ OEM) และส่วนน้อย จะเป็น
รถยนต์ท่ีท าการดัดแปลงเคร่ืองยนต์ภายหลัง จะมีทั้งท่ีเป็นเคร่ืองยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสาร และ 
รถบรรทุกขนาดใหญ่ ไอเสียของเคร่ืองยนตด์งักล่าวจะมีสารมลพิษออกมาในระดบัท่ีต ่ากวา่ เคร่ืองยนต์
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ประเภทอ่ืน ๆ แต่เคร่ืองยนตจ์ะมีราคาสูงกวา่รถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัเป็นเช้ือเพลิงมาก เน่ืองจากถึงบรรจุ ก๊าซ
ธรรมชาติ มีราคาสูงกวา่ถึงบรรจุน ้ามนั และมีปริมาณการผลิตนอ้ยกวา่ 

ข้อดี  
- คุณภาพไอเสียดีกวา่เคร่ืองยนตท่ี์ใชเ้ช้ือเพลิงอ่ืน ๆ  
- คุณภาพของเคร่ืองยนตเ์ช่ือถือไดสู้ง เน่ืองจากผลิตจากโรงงานโดยตรง  

ข้อเสีย  
- ราคาเคร่ืองยนตสู์ง  
- อตัราการใชเ้ช้ือเพลิงสูง  

2. เคร่ืองยนต์ทีใ่ช้เช้ือเพลงิได้สองประเภท ซ่ึงปัจจุบนัเทคโนโลยท่ีีส าคญั ไดแ้ก่  
2.1 เคร่ืองยนต์ระบบเช้ือเพลงิสองระบบ (Bi-Fuel)  
เป็นเคร่ืองยนต์ท่ีถูกออกแบบหรือดัดแปลงให้สามารถเลือกใช้น ้ ามันเบนซินหรือ  ก๊าซ

ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงอยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้ดว้ยการติดตั้งระบบจ่ายก๊าซธรรมชาติ และถึงบรรจุ ก๊าซ
ธรรมชาติเพิ่มเติม โดยมีระบบการเผาไหมเ้ป็นแบบ Spark Ignition ท่ีใชห้วัเทียนในการจุดระเบิด 

ข้อดี  
- มีความยดืหยุน่ในการใชเ้ช้ือเพลิง  
- ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งอุปกรณ์ใชก้๊าซธรรมชาติไม่สูงนกั  

 
ข้อเสีย  

- สามารถปรับแต่งเคร่ืองยนตใ์หมี้ประสิทธิภาพเทียบเท่าการใชเ้คร่ืองยนตเ์บนซินเดิม  
- น ้าหนกับรรทุกเพิ่มข้ึนเน่ืองจากตอ้งติดตั้งถงับรรจุก๊าซ NGV เพิ่มเติม  

2.2 เคร่ืองยนต์ระบบเช้ือเพลงิร่วม (Diesel Dual Fuel : DDF)  
เป็นเคร่ืองยนต์ท่ีถูกออกแบบให้สามารถใช้น ้ ามนัดีเซลร่วมกบัก๊าซธรรมชาติ โดยใช้ น ้ ามนั

ดีเซลเป็นตวัจุดระเบิดนาร่อง ดว้ยการติดตั้งระบบจ่ายก๊าซธรรมชาติ และถงับรรจุ ก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม 
เคร่ืองยนต์แบบ DDF น้ี อาจจะมีสัดส่วนการใช้น ้ ามนัดีเซลตั้งแต่ร้อยละ 20.00 ถึงร้อยละ 80.00 ของ
เช้ือเพลิงท่ีใช้ทั้งหมด และสามารถปรับให้ใช้กบัน ้ ามนัดีเซลอย่างเดียว เช่นเดียวกบัเคร่ืองยนต์ดีเซล
ทัว่ไปได ้

ข้อดี  
- มีความยดืหยุน่ในการใชเ้ช้ือเพลิง  
- ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งอุปกรณ์ใชก้๊าซธรรมชาติไม่สูงนกั  
- ปริมาณฝุ่ นละออง/ควนัดานอ้ยกวา่เคร่ืองยนตดี์เซล  
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- สมรรถนะเคร่ืองยนตแ์ละอตัราการใชเ้ช้ือเพลิงใกลเ้คียงหรือสูงกวา่ไม่มากเม่ือ เทียบ
กบัเคร่ืองยนตดี์เซล  

ข้อเสีย  
- น ้าหนกับรรทุกเพิ่มข้ึนเน่ืองจากตอ้งติดตั้งถงับรรจุก๊าซ NGV เพิ่มเติม  
- คุณภาพไอเสียโดยรวมดอ้ยกวา่เคร่ืองยนตใ์ชก้๊าซธรรมชาติเพียงอยา่งเดียว  

2.2.4 การเลือกใช้เคร่ืองยนต์ใช้ก๊าซ NGV 
การเลือกใชเ้คร่ืองยนตใ์ชก้๊าซ NGV ในรูปแบบใดนั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

1. ความสะดวกในการรับเติมก๊าซ NGV  
2. รูปแบบของการใชง้านรถยนต ์ 
3. ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงต่อวนั  
4. ระดบัมลพิษในไอเสียท่ียอมรับได ้ 
5. ราคาของเคร่ืองยนตแ์ละค่าซ่อมบารุง  
6. อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง 
ในสภาวะน ้ามนัดีเซลมีราคาแพง และระดบั PM ในอากาศของกรุงเทพฯ เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ จน

อยูใ่นระดบัอนัตราย เช่น ในปัจจุบนั แต่โครงข่ายของความสามารถในการให้บริการเติมก๊าซ NGV ยงั
จากดั การใช้เคร่ืองยนต์ DDF น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงสาหรับผูป้ระกอบการ เช่น ขสมก. หรือ
ผูป้ระกอบการอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั ถึงแมว้า่เคร่ืองยนต ์DDF จะไม่สามารถเทียบได ้กบัเคร่ืองยนต์ 
NGV แบบเช้ือเพลิงเดียวในหลายด้านก็ตาม ก็ยงัมีขอ้ได้เปรียบอยู่หลายข้อท่ีท าให้ไม่ อาจมองข้าม
เคร่ืองยนต ์NGV แบบน้ีไปได ้ 

ในด้านราคา  สามารถทาการติดตั้ งอุปกรณ์ใช้ก๊าซ  NGV ในระบบ  DDF ในรถยนต์ท่ีใช้
เคร่ืองยนต์ ดีเซลในตน้ทุนท่ีต ่ากวา่การซ้ือรถยนตใ์ชก้๊าซ NGV เพียงอยา่งเดียว โดยเป็นผลมาจากปัจจยั
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. สามารถใชเ้คร่ืองยนตดี์เซล ซ่ึงมีสายการผลิตอยูแ่ลว้ 
2. ใชจ้านวนถงับรรจุก๊าซนอ้ยกวา่เช้ือเพลิงเด่ียว เพราะใชร่้วมกนักบัน ้ ามนัดีเซล และถงับรรจุ

ก๊าซดงักล่าวปกติจะมีราคาแพงรวมเป็นค่าใชจ่้ายท่ีสูงในระดบัเดียวกบัตวัเคร่ืองยนตเ์อง 
3. ใชเ้วลาพฒันาดา้นวิศวกรรมน้อยกวา่แบบใช ้NGV เป็นเช้ือเพลิงเด่ียวในดา้นประสิทธิภาพ 

ของการใชเ้ช้ือเพลิงเคร่ืองยนต ์DDF นั้น ผูผ้ลิตกล่าววา่มีประสิทธิภาพใกลเ้คียงกบัเคร่ืองยนตดี์เซล ซ่ึง
เป็นเคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายในท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  จากประสบการณ์ของหลายประเทศพบว่า 
เคร่ืองยนต์ DDF มีประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิงโดยรวม (ก๊าซและดีเซล) ต ่ากวา่เคร่ืองยนตดี์เซล เพียง
ร้อยละ 5.00 ถึงร้อยละ 10.00 เท่านั้น ในขณะท่ีเคร่ืองยนต ์NGV แบบเช้ือเพลิงเด่ียวมี ประสิทธิภาพ การ
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ใชเ้ช้ือเพลิงต ่ากวา่เคร่ืองยนตดี์เซลถึงร้อยละ 20.00 ถึง 30.00 ซ่ึงหมายถึงรถ ประจาทาง DDF จะมีอตัรา
การใช้เช้ือเพลิงต ่ากว่ารถประจาทาง NGV แบบเช้ือเพลิงเด่ียว แต่ ปริมาณการใชก้๊าซฯ ทดแทนน ้ ามนั
ดีเซลอาจสูงถึง 80.00 % ข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร กล่าวคือ รถยนตจ์ะใชเ้ฉพาะน ้ ามนัดีเซลอย่างเดียว
เม่ือรถอยูใ่นภาวะเดินเบา หรือรถจอด ในดา้นความ ยดืหยุน่ต่อการใชช้นิดเช้ือเพลิง 
รูปแบบสถานนีบริการ NGV  

สถานีบริการ NGV สามารถแบ่งตามลกัษณะใชง้าน ไดเ้ป็น 3 รูปแบบดงัน้ี  
- สถานีบริการ NGV แบบท่ีมีท่อก๊าซ (Conventional Station)  
- สถานีบริการ NGV แบบแม่ (Mother Station)  
- สถานีบริการ NGV แบบลูก (Daughter Station) 

1. สถานีบริหาร NGV แบบทีม่ีท่อก๊าซ (Conventional Station)  
เป็นสถานีท่ีตั้งอยู่ในบริเวณแนวท่อก๊าซ (Conventional Station) ดงันั้นจึงสามารถสูบอดั ก๊าซ

จากท่อก๊าซ ผา่นเคร่ืองสูบอดัก๊าซ (Compressor) จนถึงความดนัประมาณ 3,600 ปอนดต่์อตารางน้ิว ผา่น
ชุดอุปกรณ์ควบคุมการไหลของก๊าซ (Priority Panel) เพื่อควบคุมก๊าซท่ีอดัแลว้จากเคร่ืองสูบอดัก๊าซ ให้
ไหลไปยงัท่ีต่างๆ ตามท่ีตั้งโปรแกรมไวต้ามล าดบัความส าคญัของการเติม เช่น เติมก๊าซให้แก่รถ หรือ
เติมก๊าซใหแ้ก่ถงัเก็บและจ่ายก๊าซ เป็นตน้ นอกจากน้ีในสถานียงัมี ถงัเก็บและจ่ายก๊าซ (Ground Storage) 
เพื่อเก็บและรอจ่ายก๊าซให้แก่รถยนต์ (โดยทัว่ไปถงัเก็บและจ่ายก๊าซจะถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ High, 
Medium and Low Bank เพื่อประโยชน์ในการเติมก๊าซไดร้วดเร็ว) และตูจ่้ายก๊าซ ซ่ึงท าหน้าท่ีจ่าย ก๊าซ
ใหแ้ก่รถยนต ์

2. สถานีบริการ NGV แบบแม่ (Mother Station)  
เป็นสถานีท่ีตั้งอยู่ในบริเวณแนวท่อก๊าซเช่นเดียวกบัแบบท่ีมีท่อก๊าซ แต่ต่างกนัตรงท่ี สถานี

แบบแม่จะมีหนา้ท่ีในการเติมก๊าซให้แก่รถขนส่งก๊าซ (NGV Trailer) อีกหนา้ท่ีหน่ึง โดยสถานีแม่ จะท า
หนา้ท่ีสูบอดัก๊าซจากท่อก๊าซ ผา่นเคร่ืองสูบอดัก๊าซ (Compressor) จนถึงความดนัประมาณ 3,600 ปอนด์
ต่อตารางน้ิว ผ่านชุดอุปกรณ์ควบคุมการไหลของก๊าซ (Priority Panel) เพื่อควบคุมก๊าซ ท่ีอดัแลว้จาก
เคร่ืองสูบอดัก๊าซ ให้ไหลไปยงัท่ีต่างๆ ตามท่ีตั้งโปรแกรมไวต้ามล าดบัความส าคญั ของการเติม เช่น 
เติมก๊าซใหแ้ก่รถ, เติมก๊าซใหแ้ก่ถงัเก็บและจ่ายก๊าซ หรือเติมก๊าซใหแ้ก่รถขนส่ง ก๊าซ เป็นตน้ นอกจากน้ี
ในสถานียงัมีถงัเก็บและจ่ายก๊าซ (Ground Storage) และตูจ่้ายก๊าซ เช่นเดียวกบัสถานีแบบมีท่อก๊าซ 

3. สถานีบริการ NGV แบบลูก (Daughter Station)  
เป็นสถานีท่ีตั้งอยู่ห่างแนวท่อก๊าซ ไม่สามารถวางท่อก๊าซไปถึง หรือการวางท่อก๊าซไม่คุม้ ต่อ

การลงทุน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องใช้การก่อสร้างสถานีแบบลูก ซ่ึงจะรับก๊าซจากรถขนส่งก๊าซ (NGV 
Trailer) โดยสถานีลูก จะมีเคร่ืองสูบอดัก๊าซ ท าหนา้ท่ีสูบอดัก๊าซจากรถขนส่งก๊าซ ผา่นเคร่ืองสูบอดัก๊าซ 
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(Compressor) ผ่านชุดอุปกรณ์ควบคุมการไหลของก๊าซ (Priority Panel) เพื่อควบคุมก๊าซท่ีอดัแลว้ จาก
เคร่ืองสูบอดัก๊าซ ให้ไหลไปท่ีต่างๆ ตามท่ีตั้งโปรแกรมไวต้ามล าดบัความส าคญัของการเติม เช่น เติม
ก๊าซให้แก่รถ, เติมก๊าซให้แก่ถงัเก็บและจ่ายก๊าซ (ความดนัประมาณ 3,600 ปอนด์ต่อตารางน้ิว)เป็นตน้ 
นอกจากน้ีในสถานียงัมี ถงัเก็บและจ่ายก๊าซ (Ground Storage) และตูจ่้ายก๊าซเช่นเดียวกบั สถานีแบบมี
ท่อก๊าซ 

Conceptual Design ของสถานีบริการ NGV ปตท.  
สถานีบริการ NGV แบบทีม่ีท่อก๊าซ (Conventional Station)  
- ความสามารถในการจ่ายก๊าซจะถูกจากดัขนาด (Capacity) ของเคร่ืองสูบอดัก๊าซ ซ่ึง ออกแบบ

ไวใ้ห้เพียงพอกบัการให้บริการรถแท็กซ่ีทัว่ไป (ความสามารถในการให้บริการเท่ากบั สถานีแบบลูก 2 
สถานี)  

- เคร่ืองสูบอดัก๊าซ จะถูกออกแบบไวท่ี้ขนาด 1,000 ลบ.เมตร/ซ.ม. จานวน 2 ตวั (ท างาน 1 ตวั 
สารอง 1 ตวั) ก าหนดไวท้  างานประมาณวนัละ 16 ซ.ม. , ดงันั้นท่ี Station Utilization 80.00% จะท าให้
สถานีสามารถเติมก๊าซให้แก่รถแท็กซ่ีได้จานวน 850 คร้ัง/วนั หรือ ประมาณ 425 คนั/วนั/ สถานี (รถ
แทก็ซ่ี 1 คนั เติมก๊าซวนัละ 2 คร้ัง ๆ ละ 15 ลบ.เมตร)  

- ติดตั้ งตู้จ่ายก๊าซ จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 2 หน่วย รวมเป็น 8 หัวจ่าย ,เวลาท่ีใช้ในการเติม ก๊าซ
ประมาณ 6 นาที/รถแทก็ซ่ี/คร้ัง, ความสามารถสูงสุดในการใหบ้ริการก๊าซ 80 คนั/ซ.ม./สถานี  

- เวลาใหบ้ริการ 16 ซ.ม. (0.5.00-21.00 น.) คิดเฉล่ียการใหบ้ริการ 53 คนั/ซ.ม. 
สถานีบริการ NGV แบบแม่ (Mother Station) 
- ความสามารถในการจ่ายก๊าซจะถูกจากดัขนาด (Capacity) ของเคร่ืองสูบอดัก๊าซ ซ่ึง ออกแบบ

ไว ้ให้เพียงพอกบัการจ่ายก๊าซให้แก่รถขนส่งก๊าซ และการให้บริการรถแท็กซ่ีทัว่ไป (ความสามารถใน
การใหบ้ริการเท่ากบัสถานีแบบลูก 1 สถานี)  

- เคร่ืองสูบก๊าซ จะถูกออกแบบไวท่ี้ขนาด 1,000 ลบ.เมตร/ซ.ม. จานวน 3 ตวั สารอง 1 ตวั) 
ก าหนดไวท้  างานประมาณวนัละ 10 ซ.ม. ,Utilization 80.00 %  

- จ่ายก๊าซใหแ้ก่รถขนส่งก๊าซไดป้ระมาณ 5 คนั/วนั คิดเป็นปริมาณก๊าซ 20,000 ลบ.เมตร  
- การออกแบบจะท าการออกแบบให้มีความสามารถเผื่อรองรับการขยายจานวนรถ  ขนส่งก๊าซ

เพิ่มเติมไดใ้นอนาคต อีกจานวน 5 คนั 
2.2.5 สถานีบริการ NGV แบบลูก (Daughter Station)  
- ความสามารถในการจ่ายก๊าซจะถูกจากดัโดยจานวนรถขนส่งก๊าซ (NGV Mobile Trailer) ซ่ึง

ออกแบบไว  ้จานวน 2 คนั ๆ ละ 4,000 ลบ.เมตร ต่อสถานีต่อวนั รวมกบัถงัเก็บและจ่าย ก๊าซท่ีสถานี 
ประมาณ 1,300 ลบ.เมตร ดงันั้นท่ี Station Utilization 80.00 % จะท าให้สถานีสามารถเติมก๊าซให้แก่รถ
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แท็กซ่ีไดจ้านวน 500 คร้ัง/วนั หรือ ประมาณ 250 คนั/วนั/สถานี (รถแท็กซ่ี 1 คนั เติม ก๊าซวนัละ 2 คร้ัง 
ๆ ละ15 ลบ.เมตร) 

- สถานีแบบลูกจะติดตั้งตูจ่้ายก๊าซ จานวน 2 ตู ้ๆ ละ 2 หวัจ่าย รวมเป็น 4 หวัจ่าย เวลาท่ี ใชใ้น
การเติมก๊าซประมาณ  6 นาที /รถแท็กซ่ี /คร้ัง (รวมเวลาเติมก๊าซฯ  เก็บเงิน  และให้บริการอ่ืน  ๆ) 
ความสามารถสูงสุดในการบริการก๊าซ 40 คนั/ซ.ม./สถานี  

- เวลาใหบ้ริการ 16 ซ.ม. (05.00-21.00 น.) คิดเฉล่ียการใหบ้ริการ 33 คนั/ซ.ม. 
2.2.6 อุปกรณ์หลกัของสถานีบริการ NGV 
โดยทัว่ไปสถานีบริการ NGV จะประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกั ดงัต่อไปน้ี  

- เคร่ืองสูบอดัก๊าซ (Compressor) ท าหนา้ท่ีสูบอดัก๊าซธรรมชาติ จากความดนัระบบท่อ 
จนถึงความดนัประมาณ 3,600 ปอนด์ต่อตารางน้ิว เคร่ืองสูบอดัก๊าซ จะมีทั้งประเภท
ชนิด  ลูก สูบ  (Reciprocating Compressor) และประ เภทชนิดน ้ ามันไฮโดร ลิค 
(Hydraulic Compressor) สาหรับ อุปกรณ์ขบักาลงัเคร่ืองสูบอดัก๊าซ (Driven Unit) จะ
มีทั้งระบบท่ีใช้ ก๊าซธรรมชาติ และระบบท่ีใช้ มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นตวัขบัก าลัง แต่
เน่ืองจากระบบท่ีใชม้อเตอร์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ท่ีสะดวกและง่าย ต่อการใชง้าน จึงเป็น
ท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย  

 
- ชุดอุปกรณ์ควบคุมการไหลของก๊าซ (Priority Panel) เพื่อควบคุมก๊าซท่ีอดัแล้วจาก 

เคร่ืองสูบอดัก๊าซให้ไหลไปยงัท่ีต่างๆ ตามท่ีโปรแกรมไวต้ามล าดบัความส าคญัของ
การเติม เช่น เติมก๊าซใหแ้ก่รถ เติมก๊าซใหแ้ก่ถงัเก็บและจ่ายก๊าซ หรือเติมก๊าซให้แก่รถ
ขนส่งก๊าซ เป็นต้น อุปกรณ์ ควบคุมการไหลของก๊าซ จะประกอบด้วยส่วนท่ีเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนท่ีเป็นแมคคานิคส์ เช่น วาลว์ควบคุมการปิดเปิดระบบต่างๆ  

 
- ถังเก็บและจ่ายก๊าซ (Ground Storage) เป็นชุดถังก๊าซ โดยทั่วไปท าจากเหล็กกล้า 

จัด เ รียง เ ป็นก ลุ่ม  ทนความดันได้ไม่ต ่ ากว่า  4,000 ปอนด์ ต่อตาราง น้ิว  โดยมี
วตัถุประสงค์ในการเก็บ และรอจ่ายก๊าซให้แก่รถยนต์ ซ่ึงถงัเก็บและจ่ายก๊าซน้ีจะถูก
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ High, Medium and Low Bank เพื่อประโยชน์ในการเติมก๊าซได้
รวดเร็วข้ึน 

 
- ตูจ่้ายก๊าซ (Dispenser) ท าหน้าท่ีจ่ายก๊าซให้แก่รถยนต์ ภายในประกอบด้วยอุปกรณ์  

ต่างๆ เช่น ระบบควบคุมการจ่าย ซ่ึงท าหนา้ท่ีเลือกให้ก๊าซไหลจากถงัเก็บและจ่ายก๊าซ 
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ท่ีกลุ่มต่างๆ ให้ เหมาะสมกบัความดนัท่ีอยูใ่นถงัเก็บก๊าซในรถยนต,์ วาล์วควบคุมการ
จ่ายก๊าซ, ตวักรอง, ตวัควบคุม ความดนั, หวัเติมก๊าซ, ชุดอุปกรณ์แสดงปริมาณก๊าซและ
ราคา และมาตรวดัมวลก๊าซ (Mass Flow Meter) ซ่ึงจะวดัมวลของก๊าซ และแสดงผล
เป็นหน่วยกิโลกรัม  

 
 

2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ธนพนธ์ อมรฤกษดี์ (2549) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลงัการติดตั้งอุปกรณ์ใช ้
เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas: CNG) ในรถยนต์เบนซินส่วนบุคคล” ซ่ึงใน
การศึกษาเร่ืองน้ีจะศึกษาครอบคลุมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลงัติดตั้งอุปกรณ์ สาเหตุปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ
ระดบัปัญหาหลงัจากท่ีน ารถยนตไ์ปติดตั้งอุปกรณ์ใชก้๊าซธรรมชาติอดั 

โดยท าการวิจยัจากเจา้ของรถเคร่ืองยนตเ์บนซินท่ีติดก๊าซธรรมชาติอดัเป็นเช้ือเพลิงจ านวน300 

ตัวอย่าง  ได้ผลการวิจัยและคราบถึงระดับของปัญหาในด้าน ต่างๆ  เป็นความคิดเห็นเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต ์อุปกรณ์ และอะไหล่ ปัญหาดา้นเทคนิคของการติดตั้ง การบ ารุงรักษาและ

การตรวจสอบ ปัญหาการให้บริการหลงัการติดตั้ง ไม่วา่จะเป็นดา้นการใหค้  าแนะน าหลงัการติดตั้ง การ

แนะน าดา้นการดูแลรักษาอุปกรณ์และการแกไ้ขปัญหาขั้นตน้ เน่ืองจากผูใ้ห้บริการไม่มีความช านาญ

เพียงพอ โดยผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะดา้นความปลอดภยั เช่นผูติ้ดตั้งอุปกรณ์ความช านาญและมีใบรับรอง

การติดตั้ง ควรพฒันาถงัก๊าซให้มีคุณภาพเพื่อให้มีความปลอดภยัมากข้ึน ควรมีการตรวจสอบอย่างผู ้

ให้บริการติดตั้งท่ีไม่มีใบอนุญาตอยา่งเขม้งวด ซ่ึงผูศึ้กษาเห็นความจ าเป็นตอ้งศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียด

ของปัญหาหรือทศันคติในดา้นความเส่ียงใหม้ากยิง่ข้ึน 

จกัรกฤษณ์ อุตชี (2553) ศึกษาเร่ือง “ทศันคติของเจา้ของยานยนตใ์นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ต่อการจดัการความเส่ียงภยัจากก๊าซซีเอน็จีและเอน็จีว”ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติของเจา้ของ
รถยนตใ์นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการจดัการความเส่ียงภยัจาก๊าซเอ็นจีวีและแอลพีจี โดยใชท้ฤษฎี
แนวคิดของทศันคติ และการจดัการความเส่ียงภยั ซ่ึงเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ท่ีเป็น
เจ้าของยานยนต์ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีใช้ก๊าซเอ็นจีวี จ านวน 195 ตวัอย่าง และก๊าซแอลพีจี 
จ านวน 385 ตวัอยา่ง 
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ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบค าถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือนไม่
เกิน 15,000 บาท ใชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยตา้ อายุการใชง้านระหวา่ง 7 – 10 ปี เป็นเคร่ืองยนต์
ชนิดเบนซิน ขนาดเคร่ืองยนต์ 1,500 – 2,000 ซีซี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงของรถท่ีติดตั้ง
ก๊าซเอ็นจีวีและแอลพีจีอยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด” ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัการความเส่ียง
ภยัระดบั “มาก” ดา้นพฤติกรรม เห็นวา่รถยนตมี์ความเส่ียงภยัดา้นทรัพยสิ์นมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่
ดา้นบุคคล การติดตั้งและอุปกรณ์ก๊าซไม่สมบูรณ์เป็นปัจจยัส่งเสริมให้รถยนตเ์กิดอุบติัเหตุไดง่้ายท่ีสุด 
โดยจะเลือกใชถ้งัก๊าซท่ีเป็นของใหม่และมีมาตรฐานเท่านั้น และส่วนใหญ่ไดผ้า่นการทดสอบการติดตั้ง
ถังก๊าซและอุปกรณ์ใช้ก๊าซแล้ว แต่ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ได้แสดงเคร่ืองหมายการใช้ก๊าซเป็น
เช้ือเพลิงไวใ้ห้บุคคลอ่ืนเห็นไดอ้ย่างชดัเจนเน่ืองจากไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงประจ ารถ โดยส่วน
ใหญ่จะโอนความเสียงบางส่วนดว้ยการซ้ือประกนัภยั ซ่ึงมีความสามารถทางการเงินเพื่อรับความเสียง
ภยัทางการเงินไวด้้วยตนเองไม่เกิน 100,000 บาท ในดา้นแบบของประกนัภยัส าหรับผูซ้ื้อประกันภยั
ส่วนใหญ่จะซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 3 โดยมีค่าใชจ่้ายดา้นประกนัภยัต่อปี เป็นเงิน 5,000 – 10,000 
บาท 

อนุรักษ์ วงศ์เรือง  (2548) ศึกษาเร่ือง  “ความคิดเห็นของคนขับแท็กซ่ีเอ็นจีวีเก่ียวกับก๊าซ
ธรรมชาติส าหรับรถยนต์” โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 370 คน วิเคราะห์โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-Test) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนมากมีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี มีระดบัการศึกษาประถมศึกษาปี ท่ี 6 หรือต ่ากวา่ และมีประสบการณ์
ในการขับแท็กซ่ีประมาณ  1 – 5 ปี  รถแท็กซ่ีส่วนใหญ่เป็นรถเช่า  และเป็นยี่ห้อโตโยต้าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใชร้ถแท็กซ่ีท่ีท าการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติยานยนต์มาแลว้ประมาณ 1 ปี 
หรือนอ้ยกวา่ ความแตกต่างของราคาค่าเช่ารถต่อผลดัของรถแทก็ซ่ีท่ีเติมน ้ามนัเบนซินกบัก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับรถยนต์อยู่ระหว่าง 101 – 150 บาท และความแตกต่างระหวา่ง ค่าเช่ารถแท็กซ่ีท่ีเติมก๊าซหุงตม้
กบัก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์น้อยกว่า 100 บาท ผูต้อบแบบสอบถามไม่ทราบว่าแหล่งเงินทุนท่ี
น ามาใช้ในการติดตั้ งอุปกรณ์เน่ืองจากเป็นรถเช่าของบริษัท และสาเหตุท่ีหันมาใช้รถท่ีเติมก๊าซ
ธรรมชาติยานยนตคื์อ ประหยดั 
นภดล ข าขนัทอง (2551) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผูใ้ช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในการใช้ก๊าซติด
รถยนตแ์อลพีจีในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชร้ถยนต์นัง่
ส่วนบุคคลในการใช้ก๊าซติดรถยนต์แอลพีจีในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างเป็นผูใ้ช้รถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครท่ีใชก้๊าซแอลพีจีเป็นเช้ือเพลิง จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส มีรายได้ต่อ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท ใช้รถยนต์เป็นรถญ่ีปุ่น ขนาดเคร่ืองยนต์ 1,501 – 1,800 ซีซี ใช้ระบบการ
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จ่ายน ้ ามนัของเคร่ืองยนตแ์บบหวัฉีด อายุการใชง้านของรถยนตม์ากกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปีผูใ้ชร้ถยนต์
มีความพึงพอใจโดยรวมเฉล่ียดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่ายในระดบัมากแต่มีความพึง
พอใจดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกายภาพ ดา้นกระบวนการในระดบัปานกลาง 

ผูใ้ชร้ถยนตท่ี์ใชก้๊าซติดรถยนตแ์อลพีจี มีปัญหาโดยรวมเฉล่ียดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาดา้นการ
จดัการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกายภาพ ในระดบักลาง โดยปัจจยัยอ่ยแต่
ละดา้นท่ีผูใ้ชร้ถยนตคิ์ดวา่เป็นปัญหาในอนัดบัแรก ดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ อตัราเร่งลดลงเม่ือเทียบกบัรถท่ีใชน้ ้ามนั 
ดา้นราคา คือ ราคาในการติดตั้งสูงเม่ือเทียบกบัคุณภาพและค่าน ้ามนัท่ีจ่ายลดลง 
ดา้นการจดัจ าหน่าย คือ มีหวัจ่ายไม่เพียงพอ 
ดา้นส่งเสริมทางการตลาด คือ ไม่มีรายการส่งเสริมการขาย 
ดา้นบุคคล คือ มีบุคลากรใหบ้ริการท่ีสถานีบริการไม่เพียงพอ 
ดา้นกายภาพ คือ ก๊าซมีกล่ินเหมน็ 
ดา้นกระบวนการ คือ ขั้นตอนในการติดตั้งและใชง้านยุง่ยาก 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 การศึกษาคน้ควา้น้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGVในสถานี

บริการ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณอยา่งเดียวเท่านั้น ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ

วจิยัเป็นขั้นตอนเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดดงัน้ี 

3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมุติฐาน 

3.4 ระยะเวลาในการด าเนินงานวจิยั 

 

3.1 กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 

3.1.1 ประชำกรเป้ำหมำย 

   ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มคนขบัรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGV ท่ีใช้

สถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.1.2 กำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 

    กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ก ลุ่มคนขับรถตู้ ท่ี ใช้ก๊ าซ  NGV ท่ี ใช้สถานีบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีจ านวนมาก และไม่มีขอ้มูลทางสถิติของคนขบัรถตูท่ี้ใช้

ก๊าซ NGV อย่างแน่ชัด ท าให้ไม่สามารถทราบจ านวนประชากรผูใ้ช้จริงท่ีแน่นอนได้ ผูว้ิจยัจึง

ก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากสูตรของ คอแครน (W.G. Cochran, 1977) โดยก าหนดค่าท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในการสุ่มไม่เกินร้อยละ 5  
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จ านวนตวัอยา่ง  n  =  
2

2

4e

Z  

โดยท่ี 

n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

  Z =  ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญั 

   ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า 1.96  

e =  ค่าความคลาดเคล่ือนทั้งหมดท่ียอมรับได ้

ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 (Z = 1.96) และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่ม

ตวัอยา่งไดร้้อยละ 5 (e = 0.05) จึงสามารถแทนค่าในสูตรไดด้งัน้ี 

   n  = 
)05.0(4

96.1
2

2

 

   n  = 384.16   384 หน่วย 

 จากการค านวณขา้งตน้ จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมคือ 384.16 คน หรือ 384 คน ผูว้ิจยั

จ  าเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างประมาณ 400 ชุด  เพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งใหข้อ้มูลไดไ้ม่ครบสมบูรณ์ 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการวิจยั และแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละครอบคลุมตวัแปรทั้งหมด

ท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
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- ส่วนที ่1  ค ำถำมเกีย่วกบัข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม เช่น เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นแบบสอบถามท่ีมีเพียงหน่ึง

ค าตอบ (Single Choice Questions) ตามมาตรวดัขอ้มูลแบบ Nominal Scale และ Ordinary 

Scale   

- ส่วนที่ 2  พฤติกรรมของคนขับรถตู้ที่ใช้ก๊ำซ NGV ในสถำนีบริกำร เป็นแบบสอบถามมี

รูปแบบของค าตอบเดียวและหลายค าตอบ  (Single and Multiple Choice Questions) ตาม

มาตรวดัขอ้มูลแบบ Nominal Scale และ Ordinary Scale   

- ส่วนที่ 3   ระดับควำมพึงพอใจที่ใช้ก๊าซ NGV ที่ใช้สถานีบริการใน เขตกรุงเทพมหำนคร 

จะใช้เคร่ืองมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงแบ่งระดับความพึงพอใจ

ออกเป็น 5 ระดบัจากนอ้ยไปมาก (Likert Scales) ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 

ตำรำงที ่3.1 : เกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้ าหนกัคะแนนส าหรับระดบัความพึงพอใจท่ีใชก้๊าซ 

NGV ท่ีใชส้ถานีบริการใน เขตกรุงเทพมหานคร ในการตอบแบบสอบถาม 

ระดับควำมพงึพอใจ คะแนน 
พึงพอใจมากท่ีสุด 5 
พึงพอใจมาก 4 

พึงพอใจปานกลาง 3 
พึงพอใจนอ้ย 2 

พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 1 
 

เกณฑ์ในการแปลคะแนนเฉล่ียส าหรับระดบัความพึงพอใจ โดยผลจากการค านวณจะ

ใชสู้ตรการหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัต่อไปน้ี 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =    พิสัย 

     จ านวนชั้น 

    =  
5

15−  

    = 0.8 
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  ดงันั้นเกณฑ์ในการแปลค่าเฉล่ียส าหรับระดบัควาพมึงพอใจ สามารถแบ่งออกไดต้าม
ตารางท่ี 3.2 ดงัน้ี 

ตำรำงที ่3.2 : เกณฑใ์นการแปลค่าเฉล่ียส าหรับระดบัความพึงพอใจ 

ระดับควำมพงึพอใจ ระดับคะแนน 
พึงพอใจมากท่ีสุด 4.21 – 5.00 
พึงพอใจมาก 3.41 – 4.20  

พึงพอใจปานกลาง 2.61 – 3.40  
พึงพอใจนอ้ย 1.81 – 2.60  

พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 1.0 – 1.80 
  

3.3 กำรวเิครำะห์ข้อมูลและกำรทดสอบสมมุติฐำน 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGVในสถานี

บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

3.3.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณำ (Descriptive Statistic) เป็นการอธิบายลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ เก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

โดยน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.3.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงอนุมำน (Inferential Statistic) เป็นทดสอบตความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจะใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)  โดยจะบนัทึก

ขอ้มุลลงโปรแกรมเพื่อด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

3.4 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนวิจัย 

งานวิจยัการศึกษาความพึงพอใจของคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGVในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพ

มหา ผูว้ิจยัได้ใช้เวลาในการศึกษาถึงงานวิจยั การส ารวจและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

จนกระทัง่สรุปผลตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม  2561 
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บทที ่4 

ผลการวจัิยและอภิปรายผล 

 งานวิจยัการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGVในสถานีบริการ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดส้ ารวจและเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด คิดเป็นร้อย

ละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ผลการวเิคราะห์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV ในสถานีบริการ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในส่วนของความพึงพอใจของ  

คนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV ในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร            

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษาเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัหวัขอ้ ต่อไปน้ี 

4.1 สรุปค่าร้อยละของขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

4.2 สรุปผลการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV ในสถานี

บริการ 

4.3 สรุปผลการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในส่วนของ

ความพึงพอใจของ คนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV ในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร            

4.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1 สรุปค่าร้อยละของข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีเ่กีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือน  โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ดงัแสดงในตารางโดยมีขอ้มูลลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
   ชาย 388 97 
   หญิง 12 3 

รวม 400 100.0 
 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมี

จ านวน  388  คน คิดเป็นร้อยละ 97  และเป็นเพศหญิง จ านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดบั  

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 26 6.5 
20-30 ปี 104 26.0 
31-40 ปี 146 36.5 
41-50 ปี 108 27.0 
มากกวา่ 50 ปี 16 4.0 

รวม 400 100.0 
 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี 

จ  านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ  36.5 รองลงมาอายุ 41 – 50 ปี จ  านวน  108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 

และ อาย ุ20 – 30 ปี จ  านวน 104 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.0  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
   ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 386 96.5 
   ปริญญาตรี / เทียบเท่า 14 3.5 
   ปริญญาโท 0 0 
   ปริญญาเอก 0 0 

รวม 400 100.0 
 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.3 แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาใน

ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน  386 คน คิดเป็นร้อยละ 96.5  และการศึกษาระดบัปริญญาตรี / 

เทียบเท่า จ านวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
   โสด 209 52.2 
   สมรส 165 41.2 
   หยา่ / แยกกนัอยู ่/ หมา้ย 26 6.5 

รวม 100 100.0 
 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.4 แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  

มีจ  านวน  209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 และรองลงมามีสถานภาพสมรสแลว้ มีจ านวน 165 คน คิด

เป็นร้อยละ  41.2  และสถานภาพหย่า / แยกกันอยู่ / หม้าย จ านวน 26  คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 

ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
   ต  ่ากวา่ 15,000 บาท 0 0 
   15,001 - 20,000 บาท 129 32.2 
   20,001 - 25,000 บาท 266 66.5 
   25,001 - 30,000 บาท 5 1.2 
   มากกวา่ 30,001 บาท 0 0 

รวม 400 100.0 
 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนจ านวน  20,001 - 25,000 บาท มีจ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ีย

จ านวน 15,001 - 20,000 บาท มีจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจ านวน  

25,001 - 30,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดบั 

 

4.2 สรุปผลการวเิคราะห์เชิงเน้ือหาเกีย่วกบัพฤติกรรมของคนขับรถตู้ทีใ่ช้ก๊าซ NGV ในสถานีบริการ 

จากการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGV ในสถานีบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อเดือน ความถ่ีในการเติมก๊าซ NGV ต่อ

เดือน และรถตูท่ี้ท่านใชอ้ยูมี่อายกุารใชง้านมาแลว้ก่ีปี   โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

4.2.1 ด้านค่าใช้จ่ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อเดือน 

ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ านวนค่าใช้จ่ายในการเติมก๊าซ 

NGV ต่อเดือน 
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ค่าใชจ่้ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

   ต  ่ากวา่ 4,000 บาท / ต่อเดือน 2 0.5 
   4,000 - 7,000 บาท / ต่อเดือน 77 19.2 
   7,000 – 10,000 บาท / ต่อเดือน 306 76.5 
   มากกวา่ 10,000 บาท / ต่อเดือน 15 3.8 

รวม 400 100.0 
 

 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ค่าใชจ่้ายในการ

เติมก๊าซ NGV ต่อเดือน จ านวน 7,000 – 10,000 บาท / ต่อเดือน มีจ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 

76.5 รองลงมาค่าใชจ่้ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อเดือน จ านวน  4,000 - 7,000 บาท / ต่อเดือนจ านวน 

77 คน คิดเป็นร้อย 19.2  และ ค่าใชจ่้ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อเดือน จ านวน มากกวา่ 10,000 บาท 

/ ต่อเดือน จ านวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 

4.2.2 ด้านความถี่ในการเติมก๊าซ NGV ต่อเดือน 

ตารางที ่4.7 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ านวนความถ่ีในการเติมก๊าซ NGV 

ต่อเดือน 

ความถ่ีในการเติมก๊าซ NGV ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

   ต  ่ากวา่ 10 คร้ัง / ต่อเดือน 1 0.2 
   10 - 18 คร้ัง / ต่อเดือน 12 3.0 
   18 – 25 คร้ัง / ต่อเดือน 214 53.5 
   มากกวา่ 25 คร้ัง / ต่อเดือน 173 43.2 

รวม 400 100.0 
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ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.7 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความถ่ีในการเติม

ก๊าซ NGV ต่อเดือน จ านวน ต ่ากว่า 18 – 25 คร้ัง / ต่อเดือน ซ่ึงมีจ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 

รองลงมาความถ่ีในการเติมก๊าซ NGV  ต่อเดือน จ านวน  มากกวา่ 25 คร้ัง / ต่อเดือนจ านวน 173 คน คิด

เป็นร้อย 43.2  และ ความถ่ีในการเติมก๊าซ NGV  ต่อเดือน จ านวน 10 - 18 คร้ัง / ต่อเดือน จ านวน 12  คน 

คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดบั  

4.2.3 ด้านรถตู้ทีใ่ช้อยู่มีอายุการใช้งานมาแล้วกีปี่ 

ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นรถตูท่ี้ใช้อยู่มีอายุการใช้งาน

มาแลว้ก่ีปี 

รถตู้ทีใ่ช้อยู่มีอายุการใช้งานมาแล้วกีปี่ จ านวน ร้อยละ 

   ต  ่ากวา่ 3 ปี 59 14.8 
   3 - 6 ปี 226 56.5 
   6 - 9 ปี 115 28.8 
   มากกวา่ 9 ปี 0 0 

รวม 400 100.0 
 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.8 แสดงให้เห็นว่ารถตูท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้อยูมี่อายุ

การใชง้านมาแลว้  3 - 6 ปี มีจ  านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมารถตูท่ี้ใชอ้ยูมี่อายุการใชง้าน

มาแลว้ 6 - 9 ปี จ  านวน 115 คน คิดเป็นร้อย 28.8  และ รถตูท่ี้ใช้อยู่มีอายุการใช้งานมาแลว้ ต ่ากว่า 3 ปี 

จ  านวน 59  คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 ตามล าดบั 

4.3 สรุปผลการวเิคราะห์เชิงเน้ือหาเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในส่วนของความพงึ

พอใจของ คนขับรถตู้ทีใ่ช้ก๊าซ NGV ในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร            

 การน าเสนอในส่วนน้ีเป็นผลการศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด(7P’s)  สถิติท่ีน ามาใช้

ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ดงักล่าวปรากฏในตาราง และค าอธิบาย

ต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นถึง ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัต่อ

ส่วนประสมการตลาด 

 

ส่วนประสมการตลาด จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส า
คัญ 

ด้านผลติภัณฑ์     
1. ก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหายต่อรถยนตท่ี์ใช ้

400 3.28 0.762 มาก 

2. ก๊าซ NGV ตามสถานีบริการไดม้าตรฐาน จาก
หน่วยงานท่ีดูแลควบคุม 

400 3.26 0.793 มาก 

3. ก๊าซ NGV ตามสถานีบริการไดแ้รงดนัในการ
เติมท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านภายในรถยนต ์

400 3.30 0.835 มาก 

4. อุปกรณ์ภายในรถยนตท่ี์เก่ียวกบัระบบ NGV 
ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง 

400 3.38 0.715 มาก 

5. การใชก้๊าซ NGV มีความปลอดภยั ไม่ส่งผล
ต่อผูใ้ชง้าน 

400 3.21 0.815 มาก 

ด้านราคา     
6. ราคาก๊าซ NGV ตามสถานีบริการไดม้าตรฐาน 
จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม 

400 3.31 0.782 มาก 

7. ราคาของก๊าซ NGV ต ่ากวา่ราคาน ้ามนั 400 3.29 0.774 มาก 
8. ค่าใชจ่้ายในการดูแลอุปกรณ์ระบบ NGV 
ภายในตวัรถยนต ์มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน 

400 3.26 0.681 มาก 

9. ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบ NGV ภายใน
รถยนตมี์ความคุม้ค่า 

400 3.25 0.706 มาก 
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ตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นถึง ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัต่อ

ส่วนประสมการตลาด (ต่อ) 

 

ส่วนประสมการตลาด จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส า
คัญ 

ด้านช่องทางการให้บริการ (สถานีบริการ NGV)     
10. จ านวนสถานีบริการมีมากและหาง่าย 
สะดวกต่อการใชง้  าน 

400 2.26 0.956 มาก 

11. จ านวนหวัจ่ายเติมก๊าซ NGV เพียงพอ ไม่
ตอ้งรอนาน 

400 2.29 0.995 มาก 

12. สถานีบริการแต่ละพื้นท่ีมีคุณภาพท่ีใกลเ้คียง
กนั 

400 3.16 0.671 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด     
13. มีการส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV จากทาง
หน่วยงานภาครัฐ 

400 3.32 0.728 มาก 

14. มีการใหข้อ้มูลเร่ืองก๊าซ NGV ท่ีชดัเจน 
เขา้ใจง่าย 

400 3.01 0.734 มาก 

15. มีการส่งเสริมการขายท่ีดี / น่าสนใจ เช่น               
ชิงโชค แลกของรางวลั 

400 2.25 0.891 มาก 

16. การประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้งของสถานี
บริการ 

400 3.07 0.706 มาก 

17. ตามสถานีบริการแต่ละแห่ง มีป้ายโฆษณา
หรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

400 3.34 0.675 มาก 

18. มีการใชบ้ตัรส่วนลดราคาตามโครงการบตัร
ส่วนลดราคาของ ปตท. หรือรัฐบาล 

400 3.25 0.687 มาก 
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ตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นถึง ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัต่อ

ส่วนประสมการตลาด (ต่อ) 

ส่วนประสมการตลาด จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส า
คัญ 

ด้านการบุคลากร     
19. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีใหบ้ริการ ณ 
สถานีบริการ 

400 3.37 0.758 มาก 

20. บุคลากรมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และ
สามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ 

400 3.21 0.734 มาก 

21. บุคลากรมีความเตม็ใจในการใหบ้ริการ 400 3.30 0.766 มาก 
22. บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบ 
NGV สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้

400 3.23 0.729 มาก 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ     
23. การเติมกล่ินลงในก๊าซ NGV เพื่อความ
ปลอดภยั 

400 3.26 0.711 มาก 

24. ความสะอาดเรียบร้อยของสถานีบริการ 400 3.30 0.781 มาก 
25. สถานีบริการกวา้งขวาง 400 3.27 0.751 มาก 
26. ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบ
กบัสถานีบริการน ้ามนั เช่น มินิมาร์ท ห้องน ้า 

400 3.38 0.732 มาก 

ด้านกระบวนการในการให้บริการ     
27. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเติมก๊าซ NGV มี
ระยะเวลานาน 

400 3.24 0.747 มาก 

28. ขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV มีความปลอดภยั 400 3.42 0.742 มาก 
29. มีขั้นตอนในการตรวจสอบมาตรฐานระบบ 
NGV ภายในรถยนต ์

400 3.14 0.777 มาก 

รวม 400 3.158 0.763 มาก 
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ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.9 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อ

ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.158 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากบั 0.763 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียรวมมาก

ท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ได้แก่ ด้านกระบวนการในการให้บริการ ในเร่ืองของขั้นตอนการเติมก๊าซ 

NGV มีความปลอดภยัต่อลูกคา้มีค่าเฉล่ีย 3.42 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.742  รองลงมาไดแ้ก่

ดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ในเร่ือง อุปกรณ์ภายในรถยนตท่ี์เก่ียวกบัระบบ NGV 

ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้งมีค่าเฉล่ีย 3.38  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.715  และในเร่ือง ส่ิงอ านวยความ

สะดวกอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการน ้ ามนั เช่น มินิมาร์ท ห้องน ้ า มีค่าเฉล่ีย 3.38 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.732 และดา้นการบุคลากร ในเร่ืองของความเพียงพอของบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 

ณ สถานีบริการ มีค่าเฉล่ีย 3.37 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.758 ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย

ท่ีสุดคือ ดา้นการส่งสริมการตลาดดา้นมีการส่งเสริมการขายท่ีดี / น่าสนใจ เช่น ชิงโชค แลกของ

รางวลั โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 2.25 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.891 
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4.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที ่1  เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาและ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั 
มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชก้๊าซNGVในกลุ่มคนขบัรถตูใ้นจงัหวดักรุงเทพมหานคร  ท่ี
แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์กบัความ

พึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามเพศ 

เพศ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ N Mean SD F-test Sig. 
1.1 ก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหายต่อ
รถยนตท่ี์ใช ้

400 3.28 0.762 0.369 0.544 

1.2 ก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้
มาตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแล
ควบคุม 

400 3.26 0.793 0.106 0.745 

1.3 ก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้
แรงดนัในการเติมท่ีเหมาะสมต่อ
การใชง้านภายในรถยนต์ 

400 3.30 0.835 0.231 0.631 

1.4 อุปกรณ์ภายในรถยนตท่ี์
เก่ียวกบัระบบ NGV ไดม้าตรฐานท่ี
ถูกตอ้ง 

400 3.38 0.715 0.999 0.318 

1.5 การใชก้๊าซ NGV มีความ
ปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อผูใ้ชง้าน 

400 3.21 0.815 3.871 0.050 

 

 

 



46 
 

 

1.1 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหายต่อรถยนตท่ี์ใช ้ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหายต่อรถยนตท่ี์ใช ้แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.10  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.544 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผลกระทบหรือสร้าง

ความเสียหายต่อรถยนตท่ี์ใช ้ไม่แตกต่างกนั 

 

1.2 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้

มาตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้

มาตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.10  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.745 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการไดม้าตรฐาน 

จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 
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1.3 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้

แรงดนัในการเติมท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้

แรงดนัในการเติมท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านภายในรถยนต ์แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.10  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.631 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการไดแ้รงดนัใน

การเติมท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 

 

1.4 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านอุปกรณ์ภายในรถยนต์ท่ี

เก่ียวกบัระบบ NGV ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านอุปกรณ์ภายในรถยนต์ท่ี

เก่ียวกบัระบบ NGV ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.10  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.318  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านอุปกรณ์ภายในรถยนต์ท่ี เก่ียวกบัระบบ 

NGV ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง ไม่แตกต่างกนั 
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1.5 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านการใช้ก๊าซ NGV มีความ

ปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อผูใ้ชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านการใช้ก๊าซ NGV มีความ

ปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อผูใ้ชง้าน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.10  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.050  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการใชก้๊าซ NGV มีความปลอดภยั ไม่ส่งผล

ต่อผูใ้ชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคากบัความพึง

พอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามเพศ      

เพศ 

ปัจจัยด้านราคา N Mean SD F-test Sig. 
1.6 ราคาก๊าซ NGV ตามสถานี
บริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงาน
ท่ีดูแลควบคุม 

400 3.31 0.782 0.009 0.925 

1.7 ราคาของก๊าซ NGV ต ่ากวา่ราคา
น ้ามนั 

400 3.29 0.774 0.318 0.573 

1.8 ค่าใชจ่้ายในการดูแลอุปกรณ์
ระบบ NGV ภายในตวัรถยนต ์มี
ความคุม้ค่าต่อการใชง้าน 

400 3.26 0.681 0.654 0.419 

1.9 ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบ 
NGV ภายในรถยนตมี์ความคุม้ค่า 

400 3.25 0.706 0.688 0.407 
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1.6 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านราคาก๊าซ NGV ตามสถานี

บริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านราคาก๊าซ NGV ตามสถานี

บริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.11  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.925 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านราคาก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้

มาตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 

 

1.7 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านราคาของก๊าซ NGV ต ่ากว่า

ราคาน ้ามนั ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านราคาของก๊าซ NGV ต ่ากว่า

ราคาน ้ามนั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.11  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.573 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นราคาของก๊าซ NGV ต ่ากวา่ราคาน ้ ามนั ไม่

แตกต่างกนั 
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1.8 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการดูแลอุปกรณ์

ระบบ NGV ภายในตวัรถยนต ์มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการดูแลอุปกรณ์

ระบบ NGV ภายในตวัรถยนต ์มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.11  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.419 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใช้จ่ายในการดูแลอุปกรณ์ระบบ NGV 

ภายในตวัรถยนต ์มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 

1.9 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ 

NGV ภายในรถยนตมี์ความคุม้ค่า ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ 

NGV ภายในรถยนตมี์ความคุม้ค่า แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.11  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.407 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ NGV ภายใน

รถยนตมี์ความคุม้ค่า ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ

ใหบ้ริการ กบัความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามเพศ      

เพศ 

ด้านช่องทางการให้บริการ (สถานี
บริการ NGV) 

N Mean SD F-test Sig. 

1.10 จ านวนสถานีบริการมีมากและ
หาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน 

400 2.26 0.956 0.796 0.373 

1.11 จ านวนหวัจ่ายเติมก๊าซ NGV 
เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน 

400 2.29 0.995 0.021 0.885 

1.12 สถานีบริการแต่ละพื้นท่ีมี
คุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั 

400 3.16 0.671 0.835 0.364 

 

 

1.10 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนสถานีบริการมีมากและ

หาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนสถานีบริการมีมากและ

หาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.12  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.373 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านจ านวนสถานีบริการมีมากและหาง่าย 

สะดวกต่อการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั 
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1.11 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนหัวจ่ายเติมก๊าซ NGV 

เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนหัวจ่ายเติมก๊าซ NGV 

เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.12  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.885 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนหัวจ่ายเติมก๊าซ NGV เพียงพอ ไม่

ตอ้งรอนาน ไม่แตกต่างกนั 

 

1.12 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านสถานีบริการแต่ละพื้นท่ีมี

คุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านสถานีบริการแต่ละพื้นท่ีมี

คุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.12  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.364 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านสถานีบริการแต่ละพื้นท่ีมีคุณภาพท่ี

ใกลเ้คียงกนั ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.13  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาด กบัความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามเพศ      

เพศ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด N Mean SD F-test Sig. 
1.13 มีการส่งเสริมการใชก้๊าซ NGV 
จากทางหน่วยงานภาครัฐ 

400 3.32 0.728 0.122 0.727 

1.14 มีการใหข้อ้มูลเร่ืองก๊าซ NGV 
ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 

400 3.01 0.734 0.115 0.735 

1.15 มีการส่งเสริมการขายท่ีดี 
น่าสนใจ เช่น ชิงโชค แลกของ
รางวลั 

400 2.25 0.891 0.973 0.324 

1.16 การประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้ง
ของสถานีบริการ 

400 3.07 0.706 1.421 0.234 

1.17 ตามสถานีบริการแต่ละแห่ง มี
ป้ายโฆณาหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ 
ท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

400 3.34 0.675  0.220 0.640 

1.18 มีการใชบ้ตัรส่วนลดราคาตาม
โครงการบตัรส่วนลดราคาของ 
ปตท. หรือรัฐบาล 

400 3.25 0.687 0.000 0.990 
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1.3 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการใชก้๊าซ NGV 

จากทางหน่วยงานภาครัฐ ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการใชก้๊าซ NGV 

จากทางหน่วยงานภาครัฐ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.13  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.727 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านมีการส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV จากทาง

หน่วยงานภาครัฐ ไม่แตกต่างกนั 

 

1.14 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการให้ขอ้มูลเร่ืองก๊าซ NGV 

ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการให้ขอ้มูลเร่ืองก๊าซ NGV 

ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.13  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.735 ซ่ึงมีคา่มากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านมีการให้ข้อมูลเร่ืองก๊าซ NGV ท่ีชัดเจน 

เขา้ใจง่าย ไม่แตกต่างกนั 
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1.15 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านมีการส่งเสริมการขายท่ีดี 

น่าสนใจ เช่น ชิงโชค แลกของรางวลั ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านมีการส่งเสริมการขายท่ีดี 

น่าสนใจ เช่น ชิงโชค แลกของรางวลั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.13  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.324 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการขายท่ีดี น่าสนใจ เช่น ชิง

โชค แลกของรางวลั ไม่แตกต่างกนั 

 

1.16 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้ง

ของสถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้ง

ของสถานีบริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.13  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.234 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านการประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้งของสถานี

บริการ ไม่แตกต่างกนั 
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1.17 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นตามสถานีบริการแต่ละแห่ง มี

ป้ายโฆณาหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นตามสถานีบริการแต่ละแห่ง มี

ป้ายโฆณาหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.13  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.640 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นตามสถานีบริการแต่ละแห่ง มีป้ายโฆณา

หรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน ไม่แตกต่างกนั 

 

1.18 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใชบ้ตัรส่วนลดราคาตาม

โครงการบตัรส่วนลดราคาของ ปตท. หรือรัฐบาลไม่แตกต่างกนั 

H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใชบ้ตัรส่วนลดราคาตาม

โครงการบตัรส่วนลดราคาของ ปตท. หรือรัฐบาล แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.13  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.990 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใชบ้ตัรส่วนลดราคาตามโครงการบตัร

ส่วนลดราคาของ ปตท. หรือรัฐบาล ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.14  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการบุคลากร กบั

ความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามเพศ      

เพศ 

ปัจจัยด้านการบุคลากร N Mean SD F-test Sig. 
1.19 ความเพียงพอของบุคลากรท่ี
ใหบ้ริการ ณ สถานีบริการ 

400 3.37 0.758 0.052 0.820 

1.20 บุคลากรมีความรู้เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์และสามารถให้
ค  าแนะน าแก่ลูกคา้ 

400 3.21 0.734 0.335 0.563 

1.21 บุคลากรมีความเตม็ใจในการ
ใหบ้ริการ 

400 3.30 0.766 2.849 0.092 

1.22 บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม
เก่ียวกบัระบบ NGV สามารถแกไ้ข
ปัญหาเบ้ืองตน้ได ้

400 3.23 0.729 0.260 0.610 

 

1.19  สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความเพียงพอของบุคลากรท่ี

ใหบ้ริการ ณ สถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความเพียงพอของบุคลากรท่ี

ใหบ้ริการ ณ สถานีบริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.14  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.820 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความเพียงพอของบุคลากรท่ีให้บริการ ณ 

สถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 
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1.20  สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านบุคลากรมีความรู้เก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ ์และสามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านบุคลากรมีความรู้เก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ ์และสามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.14  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.563 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และ

สามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ ไม่แตกต่างกนั 

1.21  สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความเต็มใจในการ

ใหบ้ริการ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความเต็มใจในการ

ใหบ้ริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.14  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.092 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการ ไม่

แตกต่างกนั 

 

 

 



59 
 

1.22  สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม

เก่ียวกบัระบบ NGV สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม

เก่ียวกบัระบบ NGV สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.14  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.610 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบ 

NGV สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.15  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทาง

กายภาพ กบัความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามเพศ      

เพศ 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ N Mean SD F-test Sig. 
1.23 การเติมกล่ินลงในก๊าซ NGV 
เพื่อความปลอดภยั 

400 3.26 0.711 0.114 0.736 

1.24 ความสะอาดเรียบร้อยของ
สถานีบริการ 

400 3.29 0.781 0.909 0.341 

1.25 สถานีบริการกวา้งขวาง 400 3.27 0.751 0.088 0.767 
1.26 ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการน ้า
มนั เช่น มินิมาร์ท ห้องน ้า 

400 3.38 0.732 0.035 0.851 
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1.23  สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการเติมกล่ินลงในก๊าซ NGV 

เพื่อความปลอดภยั ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการเติมกล่ินลงในก๊าซ NGV 

เพื่อความปลอดภยั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.15  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.736 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านการเติมกล่ินลงในก๊าซ NGV เพื่อความ

ปลอดภยั ไม่แตกต่างกนั 

 

1.24  สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านความสะอาดเรียบร้อยของ

สถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านความสะอาดเรียบร้อยของ

สถานีบริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.15  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.341 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความสะอาดเรียบร้อยของสถานีบริการ ไม่

แตกต่างกนั 
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1.25  สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการกวา้งขวาง        ไม่

แตกต่างกนั 

H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านสถานีบริการกวา้งขวาง 

แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.15  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.767 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการกวา้งขวาง ไม่แตกต่างกนั 

 

1.26  สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการน ้ามนั เช่น มินิมาร์ท หอ้งน ้า ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการน ้ามนั เช่น มินิมาร์ท หอ้งน ้า แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.15  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.851 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบ

กบัสถานีบริการน ้ามนั เช่น มินิมาร์ท หอ้งน ้า ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.16  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการใน

การใหบ้ริการ กบัความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามเพศ      

เพศ 

ด้านกระบวนการในการให้บริการ N Mean SD F-test Sig. 
1.27 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเติมก๊าซ 
NGV มีระยะเวลานาน 

400 3.24 0.747 0.111 0.739 

1.28 ขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV มี
ความปลอดภยั 

400 3.42 0.742 0.668 0.414 

1.29 มีขั้นตอนในการตรวจสอบ
มาตรฐานระบบ NGV ภายใน
รถยนต ์

400 3.14 0.777 2.630 0.106 

 

1.27 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการเติมก๊าซ 

NGV มีระยะเวลานาน ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการเติมก๊าซ 

NGV มีระยะเวลานาน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.16  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.739 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการเติมก๊าซ NGV มี

ระยะเวลานาน ไม่แตกต่างกนั 
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1.28 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV มี

ความปลอดภยั ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV มี

ความปลอดภยั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.16  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.414 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV มีความปลอดภยั 

ไม่แตกต่างกนั 

 

1.29 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีขั้นตอนในการตรวจสอบ

มาตรฐานระบบ NGV ภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีขั้นตอนในการตรวจสอบ

มาตรฐานระบบ NGV ภายในรถยนต ์แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.16  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.106 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าเพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีขั้นตอนในการตรวจสอบมาตรฐานระบบ 

NGV ภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.17  แสดงผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์กบัความ

พึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามอาย ุ     

 

อายุ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ N Mean SD F-test Sig. 
2.1 ก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหายต่อ
รถยนตท่ี์ใช ้

400 3.28 0.762 1.151 0.332 

2.2 ก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้
มาตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแล
ควบคุม 

400 3.26 0.793 0.286 0.887 

2.3 ก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้
แรงดนัในการเติมท่ีเหมาะสมต่อ
การใชง้านภายในรถยนต์ 

400 3.30 0.835 0.267 0.899 

2.4 อุปกรณ์ภายในรถยนตท่ี์
เก่ียวกบัระบบ NGV ไดม้าตรฐานท่ี
ถูกตอ้ง 

400 3.38 0.715 1.619 0.169 

2.5 การใชก้๊าซ NGV มีความ
ปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อผูใ้ชง้าน 

400 3.21 0.815 1.233 0.296 
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2.1 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อายุ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหายต่อรถยนตท่ี์ใช ้ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   อายุ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหายต่อรถยนตท่ี์ใช ้แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.17  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.332 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผลกระทบหรือสร้าง

ความเสียหายต่อรถยนตท่ี์ใช ้ไม่แตกต่างกนั 

 

2.2 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้

มาตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้

มาตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.17  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.887 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการไดม้าตรฐาน 

จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 
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2.3 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการ

ไดแ้รงดนัในการเติมท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการ

ไดแ้รงดนัในการเติมท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านภายในรถยนต ์แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.17  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.899 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการไดแ้รงดนัใน

การเติมท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 

 

2.4 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นอุปกรณ์ภายในรถยนตท่ี์

เก่ียวกบัระบบ NGV ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นอุปกรณ์ภายในรถยนตท่ี์

เก่ียวกบัระบบ NGV ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.17  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.169  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านอุปกรณ์ภายในรถยนต์ท่ี เก่ียวกบัระบบ 

NGV ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง ไม่แตกต่างกนั 
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2.5 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อายุ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านการใช้ก๊าซ NGV มีความ

ปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อผูใ้ชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   อายุ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านการใช้ก๊าซ NGV มีความ

ปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อผูใ้ชง้าน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.17  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.296  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการใชก้๊าซ NGV มีความปลอดภยั ไม่ส่งผล

ต่อผูใ้ชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.18  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา กบัความพึง

พอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามอาย ุ     

อายุ 

ปัจจัยด้านราคา N Mean SD F-test Sig. 
2.6 ราคาก๊าซ NGV ตามสถานี
บริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงาน
ท่ีดูแลควบคุม 

400 3.31 0.782 1.110 0.315 

2.7 ราคาของก๊าซ NGV ต ่ากวา่ราคา
น ้ามนั 

400 3.29 0.774 0.662 0.619 

2.8 ค่าใชจ่้ายในการดูแลอุปกรณ์
ระบบ NGV ภายในตวัรถยนต ์มี
ความคุม้ค่าต่อการใชง้าน 

400 3.26 0.681 1.258 0.286 

2.9 ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบ 
NGV ภายในรถยนตมี์ความคุม้ค่า 

400 3.25 0.706 3.366 0.010* 
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2.6 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อายุ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านราคาก๊าซ NGV ตามสถานี

บริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   อายุ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านราคาก๊าซ NGV ตามสถานี

บริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.18  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.351 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านราคาก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้

มาตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 

 

2.7 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อายุ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านราคาของก๊าซ NGV ต ่ากว่า

ราคาน ้ามนั ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   อายุ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านราคาของก๊าซ NGV ต ่ากว่า

ราคาน ้ามนั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.18  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.619 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นราคาของก๊าซ NGV ต ่ากวา่ราคาน ้ ามนั ไม่

แตกต่างกนั 
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2.8 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อายุ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการดูแลอุปกรณ์

ระบบ NGV ภายในตวัรถยนต ์มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   อายุ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการดูแลอุปกรณ์

ระบบ NGV ภายในตวัรถยนต ์มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.18  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.286 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใช้จ่ายในการดูแลอุปกรณ์ระบบ NGV 

ภายในตวัรถยนต ์มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 

2.9 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อายุ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ 

NGV ภายในรถยนตมี์ความคุม้ค่า ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   อายุ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ 

NGV ภายในรถยนตมี์ความคุม้ค่า แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.18  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.010 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

 เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ NGV ภายใน

รถยนตมี์ความคุม้ค่า แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.19 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความพึงพอใจของ

คนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจยัดา้นราคา 

ดา้นค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบ NGV ภายในรถยนตมี์ความคุม้ค่าจ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ �̅� 
ต ่ากวา่ 
20 ปี 

20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 
มากกวา่ 

50 ปี 
2.96 3.40 3.21 3.28 2.94 

ต ่ากวา่ 20 ปี 2.96 - 0.004* 0.101 0.039* 0.914 
20-30 ปี 3.40  - 0.027* 0.189 0.013 
31-40 ปี 3.21   - 0.415 .0146 
41-50 ปี 3.28    - 0.070 

มากกวา่ 50 
ปี 

2.94     - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า คนขบัรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 20 ปีมีปัจจยัดา้นราคาแตกต่างกนัจากช่วงอายุ 20-30 

ปีและอายุ 41-50 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.004 

และ 0.039 และช่วงอายุ 20-30 ปี มีปัจจยัด้านราคาต่างจาก อายุ 31-40 ปี อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.027 
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ตารางที่ 4.20  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ

ใหบ้ริการ กบัความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามอาย ุ     

 

อายุ 

ด้านช่องทางการให้บริการ (สถานี
บริการ NGV) 

N Mean SD F-test Sig. 

2.10 จ านวนสถานีบริการมีมากและ
หาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน 

400 2.26 0.956 0.424 0.791 

2.11 จ านวนหวัจ่ายเติมก๊าซ NGV 
เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน 

400 2.29 0.995 3.258 0.012* 

2.12 สถานีบริการแต่ละพื้นท่ีมี
คุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั 

400 3.16 0.671 2.731 0.029 

 

 

2.10 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนสถานีบริการมีมากและ

หาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนสถานีบริการมีมากและ

หาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.20  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.791 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านจ านวนสถานีบริการมีมากและหาง่าย 

สะดวกต่อการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั 
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2.11 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อายุ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนหัวจ่ายเติมก๊าซ NGV 

เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   อายุ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนหัวจ่ายเติมก๊าซ NGV 

เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.20  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.012 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

 เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนหัวจ่ายเติมก๊าซ NGV เพียงพอ ไม่

ตอ้งรอนาน แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความพึงพอใจของ

คนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจยัด้านช่อง

ทางการให้บริการ ดา้นจ านวนหัวจ่ายเติมก๊าซ NGV เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนานจ าแนก

ตามอาย ุ

อาย ุ �̅� 
ต ่ากวา่ 
20 ปี 

20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 
มากกวา่ 

50 ปี 
2.38 2.47 2.16 2.19 2.88 

ต ่ากวา่ 20 ปี 2.38 - 0.688 0.294 0.354 0.117 
20-30 ปี 2.47  - 0.016* 0.035* 0.127 
31-40 ปี 2.16   - 0.868 0.006* 
41-50 ปี 2.19    - 0.009* 

มากกวา่ 50 
ปี 

2.88     - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง ท่ี  4.21 พบว่า  คนขับรถ ตู้ ท่ี ใช้ก๊ าซ  NGVในสถานีบ ริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 20-30 ปีมีปัจจยัดา้นช่องทางการให้บริการ แตกต่างกนัจาก

ช่วงอาย ุ31-40 ปีและอาย ุ41-50 ปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. 

เท่ากับ 0.016 และ 0.035 ล าดับต่อมาคือช่วงอายุ 31-40ปี มีปัจจยัด้านช่องทางการ

ให้บริการ ต่างจาก อายุ มากกวา่ 50 ปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า 

Sig เท่ากบั 0.006  และช่วงอาย ุ41-50 ปีมีปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการ ต่างจาก อาย ุ

มากกวา่ 50 ปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.009 
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ตารางที่ 4.22  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาด กบัความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามอาย ุ     

อายุ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด N Mean SD F-test Sig. 
2.13 มีการส่งเสริมการใชก้๊าซ NGV 
จากทางหน่วยงานภาครัฐ 

400 3.32 0.728 0.823 0.511 

2.14 มีการใหข้อ้มูลเร่ืองก๊าซ NGV 
ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 

400 3.01 0.734 1.356 0.249 

2.15 มีการส่งเสริมการขายท่ีดี 
น่าสนใจ เช่น ชิงโชค แลกของ
รางวลั 

400 2.25 0.891 1.700 0.149 

2.16 การประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้ง
ของสถานีบริการ 

400 3.07 0.706 0.483 0.748 

2.17 ตามสถานีบริการแต่ละแห่ง มี
ป้ายโฆณาหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ 
ท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

400 3.34 0.675  0.959 0.430 

2.18 มีการใชบ้ตัรส่วนลดราคาตาม
โครงการบตัรส่วนลดราคาของ 
ปตท. หรือรัฐบาล 

400 3.25 0.687 0.180 0.948 
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2.13 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการใชก้๊าซ NGV 

จากทางหน่วยงานภาครัฐ ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการใชก้๊าซ NGV 

จากทางหน่วยงานภาครัฐ แตกต่างกนั 

 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.22  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.511 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านมีการส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV จากทาง

หน่วยงานภาครัฐ ไม่แตกต่างกนั 

 

2.14 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใหข้อ้มูลเร่ืองก๊าซ NGV 

ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใหข้อ้มูลเร่ืองก๊าซ NGV 

ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.22  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.249 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านมีการให้ข้อมูลเร่ืองก๊าซ NGV ท่ีชัดเจน 

เขา้ใจง่าย ไม่แตกต่างกนั 
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2.15 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการขายท่ีดี 

น่าสนใจ เช่น ชิงโชค แลกของรางวลั ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการขายท่ีดี 

น่าสนใจ เช่น ชิงโชค แลกของรางวลั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.22  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.149 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการขายท่ีดี น่าสนใจ เช่น ชิง

โชค แลกของรางวลั ไม่แตกต่างกนั 

 

2.16 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้ง

ของสถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้ง

ของสถานีบริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.22  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.748 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านการประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้งของสถานี

บริการ ไม่แตกต่างกนั 
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2.17 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นตามสถานีบริการแต่ละแห่ง มี

ป้ายโฆณาหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นตามสถานีบริการแต่ละแห่ง มี

ป้ายโฆณาหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.22  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.430 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นตามสถานีบริการแต่ละแห่ง มีป้ายโฆณา

หรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน ไม่แตกต่างกนั 

 

2.18 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใชบ้ตัรส่วนลดราคาตาม

โครงการบตัรส่วนลดราคาของ ปตท. หรือรัฐบาลไม่แตกต่างกนั 

H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใชบ้ตัรส่วนลดราคาตาม

โครงการบตัรส่วนลดราคาของ ปตท. หรือรัฐบาล แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.22  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.948 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใชบ้ตัรส่วนลดราคาตามโครงการบตัร

ส่วนลดราคาของ ปตท. หรือรัฐบาล ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.23  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการบุคลากร กบั

ความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามอาย ุ     

อายุ 

ปัจจัยด้านการบุคลากร N Mean SD F-test Sig. 
2.19 ความเพียงพอของบุคลากรท่ี
ใหบ้ริการ ณ สถานีบริการ 

400 3.37 0.758 0.224 0.925 

2.20 บุคลากรมีความรู้เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์และสามารถให้
ค  าแนะน าแก่ลูกคา้ 

400 3.21 0.734 1.375 0.242 

2.21 บุคลากรมีความเตม็ใจในการ
ใหบ้ริการ 

400 3.30 0.766 2.347 0.054 

2.22 บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม
เก่ียวกบัระบบ NGV สามารถแกไ้ข
ปัญหาเบ้ืองตน้ได ้

400 3.23 0.729 1.506 0.200 

 

2.19 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความเพียงพอของบุคลากรท่ี

ใหบ้ริการ ณ สถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความเพียงพอของบุคลากรท่ี

ใหบ้ริการ ณ สถานีบริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.23  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.925 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความเพียงพอของบุคลากรท่ีให้บริการ ณ 

สถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 

 



79 
 

2.20 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความรู้เก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ ์และสามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความรู้เก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ ์และสามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.23  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.242 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และ

สามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ ไม่แตกต่างกนั 

2.21 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความเตม็ใจในการ

ใหบ้ริการ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความเตม็ใจในการ

ใหบ้ริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.23  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.054 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการ ไม่

แตกต่างกนั 
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2.22 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม

เก่ียวกบัระบบ NGV สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม

เก่ียวกบัระบบ NGV สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.23  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.200 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบ 

NGV สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.24  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทาง

กายภาพ กบัความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามอาย ุ     

อายุ 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ N Mean SD F-test Sig. 
2.23 การเติมกล่ินลงในก๊าซ NGV 
เพื่อความปลอดภยั 

400 3.26 0.711 0.391 0.815 

2.24 ความสะอาดเรียบร้อยของ
สถานีบริการ 

400 3.29 0.781 0.512 0.727 

2.25 สถานีบริการกวา้งขวาง 400 3.27 0.751 0.266 0.900 
2.26 ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการน ้า
มนั เช่น มินิมาร์ท ห้องน ้า 

400 3.38 0.732 2.285 0.060 
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2.23 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการเติมกล่ินลงในก๊าซ NGV 

เพื่อความปลอดภยั ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการเติมกล่ินลงในก๊าซ NGV 

เพื่อความปลอดภยั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.24  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.815 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านการเติมกล่ินลงในก๊าซ NGV เพื่อความ

ปลอดภยั ไม่แตกต่างกนั 

 

2.24 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความสะอาดเรียบร้อยของ

สถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความสะอาดเรียบร้อยของ

สถานีบริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.24  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.727 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความสะอาดเรียบร้อยของสถานีบริการ ไม่

แตกต่างกนั 
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2.25 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการกวา้งขวาง        

ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการกวา้งขวาง 

แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.24  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.900 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการกวา้งขวาง ไม่แตกต่างกนั 

 

2.26 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการน ้ามนั เช่น มินิมาร์ท ห้องน ้า ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการน ้ามนั เช่น มินิมาร์ท ห้องน ้า แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.24  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.060 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบ

กบัสถานีบริการน ้ามนั เช่น มินิมาร์ท หอ้งน ้า ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.25  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใน

การใหบ้ริการ กบัความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามอาย ุ     

อายุ 

ด้านกระบวนการในการให้บริการ N Mean SD F-test Sig. 
2.27 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเติมก๊าซ 
NGV มีระยะเวลานาน 

400 3.24 0.747 1.336 0.256 

2.28 ขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV มี
ความปลอดภยั 

400 3.42 0.742 0.719 0.579 

2.29 มีขั้นตอนในการตรวจสอบ
มาตรฐานระบบ NGV ภายใน
รถยนต ์

400 3.14 0.777 0.323 0.863 

 

2.27 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการเติมก๊าซ 

NGV มีระยะเวลานาน ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการเติมก๊าซ 

NGV มีระยะเวลานาน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.25  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.256 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการเติมก๊าซ NGV มี

ระยะเวลานาน ไม่แตกต่างกนั 
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2.28 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV มี

ความปลอดภยั ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV มี

ความปลอดภยั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.25  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.579 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV มีความปลอดภยั 

ไม่แตกต่างกนั 

 

2.29 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีขั้นตอนในการตรวจสอบ

มาตรฐานระบบ NGV ภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีขั้นตอนในการตรวจสอบ

มาตรฐานระบบ NGV ภายในรถยนต ์แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.25  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.863 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าอายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีขั้นตอนในการตรวจสอบมาตรฐานระบบ 

NGV ภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.26  แสดงผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์กบัความ

พึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามสถานภาพ     

 

สถานภาพ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ N Mean SD F-test Sig. 

3.1 ก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหายต่อ
รถยนตท่ี์ใช ้

400 3.28 0.762 2.087 0.125 

3.2 ก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้
มาตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแล
ควบคุม 

400 3.26 0.793 0.512 0.599 

3.3 ก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้
แรงดนัในการเติมท่ีเหมาะสมต่อ
การใชง้านภายในรถยนต์ 

400 3.30 0.835 0.291 0.748 

3.4 อุปกรณ์ภายในรถยนตท่ี์
เก่ียวกบัระบบ NGV ไดม้าตรฐานท่ี
ถูกตอ้ง 

400 3.38 0.715 0.029 0.971 

3.5 การใชก้๊าซ NGV มีความ
ปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อผูใ้ชง้าน 

400 3.21 0.815 2.282 0.103 
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3.1 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่

ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อรถยนตท่ี์ใช ้ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่

ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อรถยนตท่ี์ใช ้แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.26  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.125 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผลกระทบหรือสร้าง

ความเสียหายต่อรถยนตท่ี์ใช ้ไม่แตกต่างกนั 

 

3.2 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานี

บริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานี

บริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.26  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.599 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการไดม้าตรฐาน 

จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 
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3.3 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานี

บริการไดแ้รงดนัในการเติมท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานี

บริการไดแ้รงดนัในการเติมท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านภายในรถยนต ์แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.26  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.748 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการไดแ้รงดนัใน

การเติมท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 

 

3.4 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นอุปกรณ์ภายในรถยนตท่ี์

เก่ียวกบัระบบ NGV ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นอุปกรณ์ภายในรถยนตท่ี์

เก่ียวกบัระบบ NGV ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.26  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.971 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านอุปกรณ์ภายในรถยนต์ท่ี เก่ียวกบัระบบ 

NGV ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง ไม่แตกต่างกนั 

 

 



88 
 

3.5 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการใชก้๊าซ NGV มี

ความปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อผูใ้ชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการใชก้๊าซ NGV มี

ความปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อผูใ้ชง้าน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.26  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.103 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการใชก้๊าซ NGV มีความปลอดภยั ไม่ส่งผล

ต่อผูใ้ชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.27  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา กบัความพึง

พอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามสถานภาพ     

สถานภาพ 

ปัจจัยด้านราคา N Mean SD F-test Sig. 
3.6 ราคาก๊าซ NGV ตามสถานี
บริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงาน
ท่ีดูแลควบคุม 

400 3.31 0.782 0.125 0.883 

3.7 ราคาของก๊าซ NGV ต ่ากวา่ราคา
น ้ามนั 

400 3.29 0.774 0.500 0.607 

3.8 ค่าใชจ่้ายในการดูแลอุปกรณ์
ระบบ NGV ภายในตวัรถยนต ์มี
ความคุม้ค่าต่อการใชง้าน 

400 3.26 0.681 1.374 0.254 

3.9 ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบ 
NGV ภายในรถยนตมี์ความคุม้ค่า 

400 3.25 0.706 6.901 0.001* 
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3.6 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นราคาก๊าซ NGV ตาม

สถานีบริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นราคาก๊าซ NGV ตาม

สถานีบริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.27  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.883 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านราคาก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้

มาตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 

 

3.7 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นราคาของก๊าซ NGV ต ่า

กวา่ราคาน ้ามนั ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นราคาของก๊าซ NGV ต ่า

กวา่ราคาน ้ามนั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.27  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.607 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นราคาของก๊าซ NGV ต ่ากวา่ราคาน ้ ามนั ไม่

แตกต่างกนั 
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3.8 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการดูแล

อุปกรณ์ระบบ NGV ภายในตวัรถยนต ์มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการดูแล

อุปกรณ์ระบบ NGV ภายในตวัรถยนต ์มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.27  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.254 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใช้จ่ายในการดูแลอุปกรณ์ระบบ NGV 

ภายในตวัรถยนต ์มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 

3.9 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง

ระบบ NGV ภายในรถยนตมี์ความคุม้ค่า ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง

ระบบ NGV ภายในรถยนตมี์ความคุม้ค่า แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.27  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.001 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

 เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ 

ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบ NGV ภายใน

รถยนตมี์ความคุม้ค่า แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความพึงพอใจของ

คนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจยัดา้นราคา 

ด้านค่าใช้จ่ายในการติดตั้ งระบบ NGV ภายในรถยนต์มีความคุ้มค่า จ  าแนกตาม

สถานภาพ 

สถานภาพ �̅� 
โสด สมรส หยา่ 
3.20 3.38 2.88 

โสด 3.20 - 0.014* 0.032* 
สมรส 3.38  - 0.001* 

หยา่ 2.88   - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.28 พบว่า คนขบัรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพโสด มีปัจจยัด้านราคาแตกต่างกนัจากสถานภาพ ท่ี

สมรส และสถานภาพ ท่ีหย่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.014 และ 0.032 และสถานภาพ ท่ีสมรส มีปัจจยัดา้นราคาต่างจาก สถานภาพ 

ท่ีหยา่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.001 
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ตารางที่ 4.29  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ

ใหบ้ริการ  กบัความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามสถานภาพ     

สถานภาพ 

ด้านช่องทางการให้บริการ (สถานี
บริการ NGV) 

N Mean SD F-test Sig. 

3.10 จ านวนสถานีบริการมีมากและ
หาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน 

400 2.26 0.956 1.959 0.142 

3.11 จ านวนหวัจ่ายเติมก๊าซ NGV 
เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน 

400 2.29 0.995 1.026 0.359 

3.12 สถานีบริการแต่ละพื้นท่ีมี
คุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั 

400 3.16 0.671 0.294 0.746 

 

 

3.10 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนสถานีบริการมี

มากและหาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนสถานีบริการมี

มากและหาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.29  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.142 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านจ านวนสถานีบริการมีมากและหาง่าย 

สะดวกต่อการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั 
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3.11 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนหวัจ่ายเติมก๊าซ 

NGV เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนหวัจ่ายเติมก๊าซ 

NGV เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.29  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.359 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนหัวจ่ายเติมก๊าซ NGV เพียงพอ ไม่

ตอ้งรอนาน ไม่แตกต่างกนั 

 

3.12 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการแต่ละพื้นท่ี

มีคุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการแต่ละพื้นท่ี

มีคุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.29  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.746 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านสถานีบริการแต่ละพื้นท่ีมีคุณภาพท่ี

ใกลเ้คียงกนั ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.30  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาด  กบัความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามสถานภาพ     

สถานภาพ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด N Mean SD F-test Sig. 
3.13 มีการส่งเสริมการใชก้๊าซ NGV 
จากทางหน่วยงานภาครัฐ 

400 3.32  0.728 2.288 0.103 

3.14 มีการใหข้อ้มูลเร่ืองก๊าซ NGV 
ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 

400 3.01  0.734 0.969 0.380 

3.15 มีการส่งเสริมการขายท่ีดี 
น่าสนใจ เช่น ชิงโชค แลกของ
รางวลั 

400 2.25  0.891 2.688 0.069 

3.16 การประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้ง
ของสถานีบริการ 

400 3.07 0.706 0.162 0.851 

3.17 ตามสถานีบริการแต่ละแห่ง มี
ป้ายโฆณาหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ 
ท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

400 3.34 0.675  0.034 0.966 

3.18 มีการใชบ้ตัรส่วนลดราคาตาม
โครงการบตัรส่วนลดราคาของ 
ปตท. หรือรัฐบาล 

400 3.25 0.687 4.835 0.08* 
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3.13 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการใช้

ก๊าซ NGV จากทางหน่วยงานภาครัฐ ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการใช้

ก๊าซ NGV จากทางหน่วยงานภาครัฐ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.30  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.103 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านมีการส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV จากทาง

หน่วยงานภาครัฐ ไม่แตกต่างกนั 

 

3.14 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการให้ขอ้มูลเร่ืองก๊าซ 

NGV ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการให้ขอ้มูลเร่ืองก๊าซ 

NGV ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.30  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.380 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านมีการให้ข้อมูลเร่ืองก๊าซ NGV ท่ีชัดเจน 

เขา้ใจง่าย ไม่แตกต่างกนั 
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3.15 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการขายท่ี

ดี น่าสนใจ เช่น ชิงโชค แลกของรางวลั ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการขายท่ี

ดี น่าสนใจ เช่น ชิงโชค แลกของรางวลั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.30  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.069 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการขายท่ีดี น่าสนใจ เช่น ชิง

โชค แลกของรางวลั ไม่แตกต่างกนั 

 

3.16 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการประชาสัมพนัธ์เร่ือง

ท่ีตั้งของสถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการประชาสัมพนัธ์เร่ือง

ท่ีตั้งของสถานีบริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.30  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.851 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านการประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้งของสถานี

บริการ ไม่แตกต่างกนั 
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3.17 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นตามสถานีบริการแต่ละ

แห่ง มีป้ายโฆณาหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นตามสถานีบริการแต่ละ

แห่ง มีป้ายโฆณาหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.30  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.966 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นตามสถานีบริการแต่ละแห่ง มีป้ายโฆณา

หรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน ไม่แตกต่างกนั 

 

3.18 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใชบ้ตัรส่วนลด

ราคาตามโครงการบตัรส่วนลดราคาของ ปตท. หรือรัฐบาลไม่แตกต่างกนั 

H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใชบ้ตัรส่วนลด

ราคาตามโครงการบตัรส่วนลดราคาของ ปตท. หรือรัฐบาล แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.30  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.08 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใชบ้ตัรส่วนลดราคาตามโครงการบตัร

ส่วนลดราคาของ ปตท. หรือรัฐบาล แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.31 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความพึงพอใจของ

คนขับรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจัยด้าน

ส่งเสริมทางการตลาดดา้นมีการใช้บตัรส่วนลดราคาตามโครงการบตัรส่วนลดราคา

ของ ปตท. หรือรัฐบาลจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ �̅� 
โสด สมรส หยา่ 
3.27 3.28 2.85 

โสด 3.27 - 0.932 0.003* 
สมรส 3.28  - 0.003* 

หยา่ 2.85   - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.31 พบว่า คนขบัรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพโสด มีปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาดแตกต่างกนัจาก

สถานภาพหยา่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 และ

สถานภาพสมรส มีปัจจยัด้านส่งเสริมทางการตลาดต่างจาก สถานภาพหย่า อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.003 
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ตารางที่ 4.32  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการบุคลากร  กบั

ความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามสถานภาพ     

สถานภาพ 

ปัจจัยด้านการบุคลากร N Mean SD F-test Sig. 
3.19 ความเพียงพอของบุคลากรท่ี
ใหบ้ริการ ณ สถานีบริการ 

400 3.37  0.758 4.396 0.013* 

3.20 บุคลากรมีความรู้เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์และสามารถให้
ค  าแนะน าแก่ลูกคา้ 

400 3.21  0.734 0.103 0.902 

3.21 บุคลากรมีความเตม็ใจในการ
ใหบ้ริการ 

400 3.30  0.766 2.030 0.133 

3.22 บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม
เก่ียวกบัระบบ NGV สามารถแกไ้ข
ปัญหาเบ้ืองตน้ได ้

400 3.23  0.729 0.488 0.614 

 

3.19 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความเพียงพอของ

บุคลากรท่ีใหบ้ริการ ณ สถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความเพียงพอของ

บุคลากรท่ีใหบ้ริการ ณ สถานีบริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.32  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.013 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความเพียงพอของบุคลากรท่ีให้บริการ ณ 

สถานีบริการ แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.33 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความพึงพอใจของ

คนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจยัดา้นการ

บุคลากรด้านความเพียงพอของบุคลากรท่ีให้บริการ  ณ สถานีบริการจ าแนกตาม

สถานภาพ 

สถานภาพ �̅� 
โสด สมรส หยา่ 
3.45 3.31 3.04 

โสด 3.45 - 0.064 0.008* 
สมรส 3.31  - 0.89 

หยา่ 3.04   - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.33 พบว่า คนขบัรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพโสด มีในปัจจยัด้านการบุคลากรแตกต่างกันจาก

สถานภาพท่ีหยา่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.008  
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3.20 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความรู้

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และสามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความรู้

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และสามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.32  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.902 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และ

สามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ ไม่แตกต่างกนั 

3.21 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความเตม็ใจ

ในการใหบ้ริการ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความเตม็ใจ

ในการใหบ้ริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.32  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.133 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการ ไม่

แตกต่างกนั 
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3.22 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรไดรั้บการ

ฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบ NGV สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรไดรั้บการ

ฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบ NGV สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.32  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.614 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบ 

NGV สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.34  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทาง

กายภาพ กบัความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามสถานภาพ     

สถานภาพ 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ N Mean SD F-test Sig. 
3.23 การเติมกล่ินลงในก๊าซ NGV 
เพื่อความปลอดภยั 

400 3.26  0.711 0.930 0.395 

3.24 ความสะอาดเรียบร้อยของ
สถานีบริการ 

400 3.29  0.781 1.807 0.166 

3.25 สถานีบริการกวา้งขวาง 400 3.27  0.751 1.911 0.149 
3.26 ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการน ้า
มนั เช่น มินิมาร์ท ห้องน ้า 

400 3.38  0.732 3.615 0.028* 
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3.23 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการเติมกล่ินลงในก๊าซ 

NGV เพื่อความปลอดภยั ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการเติมกล่ินลงในก๊าซ 

NGV เพื่อความปลอดภยั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.34  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.395 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านการเติมกล่ินลงในก๊าซ NGV เพื่อความ

ปลอดภยั ไม่แตกต่างกนั 

 

3.24 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความสะอาดเรียบร้อย

ของสถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความสะอาดเรียบร้อย

ของสถานีบริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.34  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.166 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความสะอาดเรียบร้อยของสถานีบริการ ไม่

แตกต่างกนั 
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3.25 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการกวา้งขวาง        

ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการกวา้งขวาง 

แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.34  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.149 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการกวา้งขวาง ไม่แตกต่างกนั 

 

3.26 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก

อ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการน ้ามนั เช่น มินิมาร์ท หอ้งน ้า ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก

อ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการน ้ามนั เช่น มินิมาร์ท หอ้งน ้า แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.34  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.028 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบ

กบัสถานีบริการน ้ามนั เช่น มินิมาร์ท หอ้งน ้า แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.35 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความพึงพอใจของ

คนขับรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจัยด้าน

ลกัษณะทางกายภาพดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการ

น ้ามนั เช่น มินิมาร์ท หอ้งน ้าจ  าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ �̅� 
โสด สมรส หยา่ 
3.46 3.32 3.12 

โสด 3.46 - 0.058 0.024* 
สมรส 3.32  - 0.194 

หยา่ 3.12   - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.35  พบว่า คนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพโสด มีปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัจาก

สถานภาพหยา่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.024  
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ตารางที่ 4.36  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการใน

การให้บริการ กับความพึงพอใจของคนคนขับรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGV จ าแนกตาม

สถานภาพ     

 

สถานภาพ 

ด้านกระบวนการในการให้บริการ N Mean SD F-test Sig. 
3.27 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเติมก๊าซ 
NGV มีระยะเวลานาน 

400 3.24  0.747 0.218 0.804 

3.28 ขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV มี
ความปลอดภยั 

400 3.42  0.742 3.128 0.045* 

3.29 มีขั้นตอนในการตรวจสอบ
มาตรฐานระบบ NGV ภายใน
รถยนต ์

400 3.14  0.777 0.817 0.443 

 

3.27 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการ

เติมก๊าซ NGV มีระยะเวลานาน ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการ

เติมก๊าซ NGV มีระยะเวลานาน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.36  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.804 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการเติมก๊าซ NGV มี

ระยะเวลานาน ไม่แตกต่างกนั 
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3.28 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นขั้นตอนการเติมก๊าซ 

NGV มีความปลอดภยั ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นขั้นตอนการเติมก๊าซ 

NGV มีความปลอดภยั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.36  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.045 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 ปฏิเสธสสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV มีความปลอดภยั 

แตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.37 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความพึงพอใจของ

คนขับรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจัยด้าน

กระบวนการในการให้บริการดา้นมีขั้นตอนในการตรวจสอบมาตรฐานระบบ NGV 

ภายในรถยนตจ์ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ �̅� 
โสด สมรส หยา่ 
3.50 3.36 3.19 

โสด 3.50 - 0.060 0.044* 
สมรส 3.36  - 0.289 

หยา่ 3.19   - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.37 พบว่า คนขบัรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพโสด มีปัจจัยด้านกระบวนการในการให้บริการ

แตกต่างกนัจากสถานภาพหย่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.044  
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3.29 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีขั้นตอนในการ

ตรวจสอบมาตรฐานระบบ NGV ภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีขั้นตอนในการ

ตรวจสอบมาตรฐานระบบ NGV ภายในรถยนต ์แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.36  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.443 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีขั้นตอนในการตรวจสอบมาตรฐานระบบ 

NGV ภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 

ตารางที ่4.38  แสดงผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์กบัความ

พึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามระดบัการศึกษา     

ระดบัการศึกษา 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ N Mean SD F-test Sig. 

4.1 ก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย 

400 3.28 0.762 0.130 0.719 

4.2 ก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้
มาตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแล
ควบคุม 

400 3.26  0.793 2.244 0.135 

4.3 ก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้
แรงดนัในการเติมท่ีเหมาะสมต่อ
การใชง้านภายในรถยนต์ 

400 3.30  0.835 0.330 0.566 

4.4 อุปกรณ์ภายในรถยนตท่ี์
เก่ียวกบัระบบ NGV ไดม้าตรฐาน 

400 3.38  0.715 0.778 0.378 

4.5การใชก้๊าซ NGV มีความ
ปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อผูใ้ชง้าน 

400 3.21  0.815 5.484 0.020* 
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4.1 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ท่ีเติม

ไม่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อรถยนตท่ี์ใช ้ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ท่ีเติม

ไม่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อรถยนตท่ี์ใช ้แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.38  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.719 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหายต่อรถยนตท่ี์ใช ้ไม่แตกต่างกนั 

 

4.2 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตาม

สถานีบริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตาม

สถานีบริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.38  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.135 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้

มาตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 
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4.3 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตาม

สถานีบริการไดแ้รงดนัในการเติมท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านภายในรถยนต ์ไม่แตกต่าง

กนั 

 H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตาม

สถานีบริการไดแ้รงดนัในการเติมท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านภายในรถยนต ์แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.38  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.566 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้

แรงดนัในการเติมท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 

 

4.4 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นอุปกรณ์ภายใน

รถยนตท่ี์เก่ียวกบัระบบ NGV ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นอุปกรณ์ภายใน

รถยนตท่ี์เก่ียวกบัระบบ NGV ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.38  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.378  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านอุปกรณ์ภายในรถยนต์ท่ี

เก่ียวกบัระบบ NGV ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง ไม่แตกต่างกนั 
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4.5 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการใชก้๊าซ NGV 

มีความปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อผูใ้ชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการใชก้๊าซ NGV 

มีความปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อผูใ้ชง้าน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.38  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.020  ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

 เท่ากับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 แสดงว่าระดบั

การศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านการใช้ก๊าซ NGV มีความ

ปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อผูใ้ชง้าน แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.39 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความพึงพอใจของ

คนขับรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑ์ด้านการใช้ก๊าซ NGV มีความปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อผูใ้ช้งานจ าแนกตาม

ระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา �̅� 

ต ่ากวา่ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ปริญญา
เอก 

3.23 2.71 - - 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.23 - 0.020* - - 

ปริญญาตรี 2.71  - - - 

ปริญญาโท -   - - 

ปริญญาเอก -    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.39 พบว่า คนขบัรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่าง

กนัจากระดบัการศึกษาปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.020  
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ตารางที่ 4.40  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา กบัความพึง

พอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามระดบัการศึกษา     

ระดับการศึกษา 

ปัจจัยด้านราคา N Mean SD F-test Sig. 
4.6 ราคาก๊าซ NGV ตามสถานี
บริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงาน
ท่ีดูแลควบคุม 

400 3.31  0.782 3.520 0.061 

4.7 ราคาของก๊าซ NGV ต ่ากวา่ราคา
น ้ามนั 

400 3.29  0.774 7.862 0.005* 

4.8 ค่าใชจ่้ายในการดูแลอุปกรณ์
ระบบ NGV ภายในตวัรถยนต ์มี
ความคุม้ค่าต่อการใชง้าน 

400 3.26  0.681 0.429 0.513 

4.9 ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบ 
NGV ภายในรถยนตมี์ความคุม้ค่า 

400 3.25  0.706 0.927 0.336 

 

4.6 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นราคาก๊าซ NGV 

ตามสถานีบริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นราคาก๊าซ NGV 

ตามสถานีบริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.40  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.061 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านราคาก๊าซ NGV ตามสถานี

บริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 
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4.7 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นราคาของก๊าซ 

NGV ต ่ากวา่ราคาน ้ามนั ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นราคาของก๊าซ 

NGV ต ่ากวา่ราคาน ้ามนั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.40  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.005 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

 เท่ากับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 แสดงว่าระดบั

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นราคาของก๊าซ NGV ต ่ากวา่ราคา

น ้ามนั แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.41 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความพึงพอใจของ

คนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจยัดา้นราคา

ดา้นราคาของก๊าซ NGV ต ่ากวา่ราคาน ้ามนัจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา �̅� 

ต ่ากวา่ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ปริญญา
เอก 

3.27 3.86 - - 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.27 - 0.005* - - 

ปริญญาตรี 3.86  - - - 

ปริญญาโท -   - - 

ปริญญาเอก -    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.41 พบว่า คนขบัรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีปัจจยัดา้นราคาแตกต่างกนั

จากระดบัการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.005  
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4.8 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการ

ดูแลอุปกรณ์ระบบ NGV ภายในตวัรถยนต ์มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการ

ดูแลอุปกรณ์ระบบ NGV ภายในตวัรถยนต ์มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.40  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.513 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใช้จ่ายในการดูแลอุปกรณ์

ระบบ NGV ภายในตวัรถยนต ์มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 

4.9 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการ

ติดตั้งระบบ NGV ภายในรถยนตมี์ความคุม้ค่า ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการ

ติดตั้งระบบ NGV ภายในรถยนตมี์ความคุม้ค่า แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.40  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.336 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ 

NGV ภายในรถยนตมี์ความคุม้ค่า ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.42  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ

ให้บริการ กับความพึงพอใจของคนคนขับรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGV จ าแนกตามระดับ

การศึกษา     

ระดับการศึกษา 

ด้านช่องทางการให้บริการ (สถานี
บริการ NGV) 

N Mean SD F-test Sig. 

4.10 จ านวนสถานีบริการมีมากและ
หาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน 

400 2.26  0.956 15.051 0.00* 

4.11 จ านวนหวัจ่ายเติมก๊าซ NGV 
เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน 

400 2.29  0.995 6.007 0.015* 

4.12 สถานีบริการแต่ละพื้นท่ีมี
คุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั 

400 3.16  0.671 2.330 0.128 

 

 

4.10 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนสถานี

บริการมีมากและหาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนสถานี

บริการมีมากและหาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.42  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนสถานีบริการมีมากและ

หาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.43 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความพึงพอใจของ

คนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจยัด้านช่อง

ทางการให้บริการด้านจ านวนสถานีบริการมีมากและหาง่าย สะดวกต่อการใช้งาน

จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา �̅� 

ต ่ากวา่ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ปริญญา
เอก 

2.22 3.21 - - 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 2.22 - 0.00* - - 

ปริญญาตรี 3.21  - - - 

ปริญญาโท -   - - 

ปริญญาเอก -    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.43 พบว่า คนขบัรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีปัจจัยด้านช่องทางการ

ใหบ้ริการแตกต่างกนัจากระดบัการศึกษาปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 

0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 
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4.11 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนหวัจ่ายเติม

ก๊าซ NGV เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนหวัจ่ายเติม

ก๊าซ NGV เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.42  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.015 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่ากว่า ค่าระดับ

นยัส าคญั  เท่ากบั 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่

ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนหัวจ่ายเติมก๊าซ 

NGV เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.44 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความพึงพอใจของ

คนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจยัด้านช่อง

ทางการใหบ้ริการดา้นจ านวนหวัจ่ายเติมก๊าซ NGV เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนานจ าแนกตาม

ระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา �̅� 

ต ่ากวา่ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ปริญญา
เอก 

2.27 2.93 - - 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 2.27 - 0.015* - - 

ปริญญาตรี 2.93  - - - 

ปริญญาโท -   - - 

ปริญญาเอก -    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.44 พบว่า คนขบัรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีดา้นช่องทางการให้บริการ 

แตกต่างกนัจากระดบัการศึกษาปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดย

มีค่า Sig. เท่ากบั 0.015 
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4.12 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการแต่ละ

พื้นท่ีมีคุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการแต่ละ

พื้นท่ีมีคุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.42  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.128 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านสถานีบริการแต่ละพื้นท่ีมี

คุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.45  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาด กับความพึงพอใจของคนคนขับรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGV จ าแนกตามระดับ

การศึกษา     

ระดับการศึกษา 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด N Mean SD F-test Sig. 
4.13 มีการส่งเสริมการใชก้๊าซ NGV 
จากทางหน่วยงานภาครัฐ 

400 3.32  0.728 0.320 0.572 

4.14 มีการใหข้อ้มูลเร่ืองก๊าซ NGV 
ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 

400 3.01  0.734 4.706 0.031* 

4.15 มีการส่งเสริมการขายท่ีดี 
น่าสนใจ เช่น ชิงโชค แลกของ
รางวลั 

400 2.25  0.891 23.654 0.00* 

4.16 การประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้ง
ของสถานีบริการ 

400 3.07  0.706 0.602 0.438 

4.17 ตามสถานีบริการแต่ละแห่ง มี
ป้ายโฆณาหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ 
ท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

400 3.34 0.675 0.009 0.923 

4.18 มีการใชบ้ตัรส่วนลดราคาตาม
โครงการบตัรส่วนลดราคาของ 
ปตท. หรือรัฐบาล 

400 3.25 0.687 0.952 0.330 
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4.13 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการ

ใชก้๊าซ NGV จากทางหน่วยงานภาครัฐ ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการ

ใชก้๊าซ NGV จากทางหน่วยงานภาครัฐ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.45  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.572 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการใชก้๊าซ NGV 

จากทางหน่วยงานภาครัฐ ไม่แตกต่างกนั 

 

4.14 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใหข้อ้มูล

เร่ืองก๊าซ NGV ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใหข้อ้มูล

เร่ืองก๊าซ NGV ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.45  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.031 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

 เท่ากับ 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการให้ขอ้มูลเร่ืองก๊าซ NGV 

ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.46 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความพึงพอใจของ

คนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดดา้นมีการให้ขอ้มูลเร่ืองก๊าซ NGV ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่ายจ าแนกตาม

ระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา �̅� 

ต ่ากวา่ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ปริญญา
เอก 

3.00 3.43 - - 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.00 - 0.031* - - 

ปริญญาตรี 3.43  - - - 

ปริญญาโท -   - - 

ปริญญาเอก -    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.46 พบว่า คนขบัรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาดแตกต่างกนัจากระดบัการศึกษาปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 

0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.031 
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4.15 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการ

ขายท่ีดี น่าสนใจ เช่น ชิงโชค แลกของรางวลั ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการ

ขายท่ีดี น่าสนใจ เช่น ชิงโชค แลกของรางวลั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.45  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านมีการส่งเสริมการขายท่ีดี 

น่าสนใจ เช่น ชิงโชค แลกของรางวลั แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.47 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความพึงพอใจของ

คนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดดา้นมีการส่งเสริมการขายท่ีดี น่าสนใจ เช่น ชิงโชค แลกของรางวลั

จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา �̅� 

ต ่ากวา่ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ปริญญา
เอก 

2.21 3.36 - - 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 2.21 - 0.00*   - - 

ปริญญาตรี 3.36  - - - 

ปริญญาโท    - - 

ปริญญาเอก     - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.47 พบว่า คนขบัรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาดแตกต่างกนัจากระดบัการศึกษาปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 

0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
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4.16 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการ

ประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้งของสถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการ

ประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้งของสถานีบริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.45  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.438 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้ง

ของสถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 

 

 

4.17 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นตามสถานีบริการ

แต่ละแห่ง มีป้ายโฆณาหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นตามสถานีบริการ

แต่ละแห่ง มีป้ายโฆณาหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.45  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.923 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นตามสถานีบริการแต่ละแห่ง มี

ป้ายโฆณาหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน ไม่แตกต่างกนั 
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4.18 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใชบ้ตัร

ส่วนลดราคาตามโครงการบตัรส่วนลดราคาของ ปตท. หรือรัฐบาลไม่แตกต่างกนั 

H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใชบ้ตัร

ส่วนลดราคาตามโครงการบตัรส่วนลดราคาของ ปตท. หรือรัฐบาล แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.45  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.330 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใชบ้ตัรส่วนลดราคาตาม

โครงการบตัรส่วนลดราคาของ ปตท. หรือรัฐบาล ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.48  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการบุคลากร กบั

ความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามระดบัการศึกษา     

ระดับการศึกษา 

ปัจจัยด้านการบุคลากร N Mean SD F-test Sig. 
4.19 ความเพียงพอของบุคลากรท่ี
ใหบ้ริการ ณ สถานีบริการ 

400 3.37  0.758 1.277 0.259 

4.20 บุคลากรมีความรู้เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์และสามารถให้
ค  าแนะน าแก่ลูกคา้ 

400 3.21  0.734 0.144 0.704 

4.21 บุคลากรมีความเตม็ใจในการ
ใหบ้ริการ 

400 3.30  0.766 0.989 0.320 

4.22 บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม
เก่ียวกบัระบบ NGV สามารถแกไ้ข
ปัญหาเบ้ืองตน้ได ้

400 3.23  0.729 0.092 0.762 
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4.19 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความเพียงพอของ

บุคลากรท่ีใหบ้ริการ ณ สถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความเพียงพอของ

บุคลากรท่ีใหบ้ริการ ณ สถานีบริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.48  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.259 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความเพียงพอของบุคลากรท่ี

ใหบ้ริการ ณ สถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 

 

 

4.20 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความรู้

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และสามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความรู้

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และสามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.48  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.704 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านบุคลากรมีความรู้เก่ียวกับ

ผลิตภณัฑ ์และสามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ ไม่แตกต่างกนั 

 



130 
 

4.21 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความ

เตม็ใจในการใหบ้ริการ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความ

เตม็ใจในการใหบ้ริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.48  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.320 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความเต็มใจในการ

ใหบ้ริการ ไม่แตกต่างกนั 

 

 

4.22 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรไดรั้บการ

ฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบ NGV สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรไดรั้บการ

ฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบ NGV สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.48  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.762 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านบุคลากรได้รับการฝึกอบรม

เก่ียวกบัระบบ NGV สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.49  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทาง

กายภาพ กับความพึงพอใจของคนคนขับรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGV จ าแนกตามระดับ

การศึกษา     

ระดับการศึกษา 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ N Mean SD F-test Sig. 
4.23 การเติมกล่ินลงในก๊าซ NGV 
เพื่อความปลอดภยั 

400 3.26  0.711 0.243 0.622 

4.24 ความสะอาดเรียบร้อยของ
สถานีบริการ 

400 3.29  0.781 0.550 0.459 

4.25 สถานีบริการกวา้งขวาง 400 3.27 0.751 0.647 0.422 
4.26 ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการน ้า
มนั เช่น มินิมาร์ท ห้องน ้า 

400 3.38  0.732 0.011 0.916 

 

 

4.23 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการเติมกล่ินลงใน

ก๊าซ NGV เพื่อความปลอดภยั ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการเติมกล่ินลงใน

ก๊าซ NGV เพื่อความปลอดภยั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.49  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.622 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการเติมกล่ินลงในก๊าซ NGV 

เพื่อความปลอดภยั ไม่แตกต่างกนั 
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4.24 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความสะอาด

เรียบร้อยของสถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความสะอาด

เรียบร้อยของสถานีบริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.49  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.459 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความสะอาดเรียบร้อยของสถานี

บริการ ไม่แตกต่างกนั 

 

 

4.25 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการ

กวา้งขวาง        ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการ

กวา้งขวาง แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.49  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.422 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านสถานีบริการกวา้งขวาง ไม่

แตกต่างกนั 
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4.26 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นส่ิงอ านวยความ

สะดวกอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการน ้ามนั เช่น มินิมาร์ท ห้องน ้า ไม่แตกต่าง

กนั 

H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นส่ิงอ านวยความ

สะดวกอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการน ้ามนั เช่น มินิมาร์ท ห้องน ้า แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.49  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.916 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เม่ือ

เปรียบเทียบกบัสถานีบริการน ้ามนั เช่น มินิมาร์ท หอ้งน ้า ไม่แตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.50  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการใน

การให้บริการ กบัความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGV จ าแนกตามระดบั

การศึกษา     

ระดับการศึกษา 

ด้านกระบวนการในการให้บริการ N Mean SD F-test Sig. 
4.27 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเติมก๊าซ 
NGV มีระยะเวลานาน 

400 3.24  0.747 1.470 0.226 

4.28 ขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV มี
ความปลอดภยั 

400 3.42  0.742 3.499 0.062 

4.29 มีขั้นตอนในการตรวจสอบ
มาตรฐานระบบ NGV ภายใน
รถยนต ์

400 3.14  0.777 1.107 0.293 
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4.27 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้น

การเติมก๊าซ NGV มีระยะเวลานาน ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้น

การเติมก๊าซ NGV มีระยะเวลานาน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.50  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.226 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นระยะเวลาท่ีใช้ในการเติมก๊าซ 

NGV มีระยะเวลานาน ไม่แตกต่างกนั 

 

 

 

4.28 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นขั้นตอนการเติม

ก๊าซ NGV มีความปลอดภยั ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นขั้นตอนการเติม

ก๊าซ NGV มีความปลอดภยั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.50  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.062 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV มี

ความปลอดภยั ไม่แตกต่างกนั 
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4.29 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีขั้นตอนในการ

ตรวจสอบมาตรฐานระบบ NGV ภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีขั้นตอนในการ

ตรวจสอบมาตรฐานระบบ NGV ภายในรถยนต ์แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.50  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.293 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านมีขั้นตอนในการตรวจสอบ

มาตรฐานระบบ NGV ภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

ตารางที ่4.51  แสดงผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์กบัความ

พึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามรายได ้    

รายได ้

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ N Mean SD F-test Sig. 
5.1 ก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหายต่อ
รถยนตท่ี์ใช ้

400 3.28 0.762 2.625 0.074 

5.2 ก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้
มาตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแล
ควบคุม 

400 3.26 0.793 0.279  0.757 

5.3 ก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้
แรงดนัในการเติมท่ีเหมาะสมต่อ
การใชง้านภายในรถยนต์ 

400 3.30 0.835  0.582  0.559 

5.4 อุปกรณ์ภายในรถยนตท่ี์
เก่ียวกบัระบบ NGV ไดม้าตรฐานท่ี
ถูกตอ้ง 

400 3.38 0.715 4.457  0.012* 

5.5 การใชก้๊าซ NGV มีความ
ปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อผูใ้ชง้าน 

400 3.21 0.815 0.022  0.978 
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5.1 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหายต่อรถยนตท่ี์ใช ้ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหายต่อรถยนตท่ี์ใช ้แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.51  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.074 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผลกระทบหรือสร้าง

ความเสียหายต่อรถยนตท่ี์ใช ้ไม่แตกต่างกนั 

 

5.2 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการ

ไดม้าตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการ

ไดม้าตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.51  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.757 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการไดม้าตรฐาน 

จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 
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5.3 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการ

ไดแ้รงดนัในการเติมท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการ

ไดแ้รงดนัในการเติมท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านภายในรถยนต ์แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.51  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.559 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นก๊าซ NGV ตามสถานีบริการไดแ้รงดนัใน

การเติมท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 

 

5.4 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นอุปกรณ์ภายในรถยนตท่ี์

เก่ียวกบัระบบ NGV ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นอุปกรณ์ภายในรถยนตท่ี์

เก่ียวกบัระบบ NGV ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.51  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.012  ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

 เท่ากบั 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่รายได ้ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านอุปกรณ์ภายในรถยนต์ท่ี เก่ียวกบัระบบ 

NGV ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง แตกต่างกนั 

 



139 
 

ตารางที่ 4.52 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความพึงพอใจของ

คนขับรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑ์ด้านอุปกรณ์ภายในรถยนต์ท่ีเก่ียวกับระบบ NGV ได้มาตรฐานท่ีถูกต้อง

จ าแนกตามรายได ้

รายได ้ �̅� 

ต ่ากวา่ 15,000 
บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
25,000 บาท 

25,001 - 
30,000 
บาท 

3.51 3.31 3.80 - 
ต ่ากวา่ 15,000 

บาท 
3.51 - 0.008* 3.73 

- 

15,001 - 20,000 
บาท 

3.31  - 1.25 
- 

20,001 - 25,000 
บาท 

3.80   - 
- 

25,001 - 30,000 
บาท 

-    
- 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.52 พบว่า คนขบัรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูท่ี้มีท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาทได ้มีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ต่างกนั

จากผูท่ี้มีรายได ้15,001 - 20,000 บาทอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยมีค่า 

Sig. เท่ากบั 0.008 
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5.5 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการใชก้๊าซ NGV มีความ

ปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อผูใ้ชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการใชก้๊าซ NGV มีความ

ปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อผูใ้ชง้าน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.51  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.978  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่รายได ้ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการใชก้๊าซ NGV มีความปลอดภยั ไม่ส่งผล

ต่อผูใ้ชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.53  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา กบัความพึง

พอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามรายได ้    

 

รายได้ 

ปัจจัยด้านราคา N Mean SD F-test Sig. 
5.6 ราคาก๊าซ NGV ตามสถานี
บริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงาน
ท่ีดูแลควบคุม 

400  3.31 0.782 4.111 0.017* 

5.7 ราคาของก๊าซ NGV ต ่ากวา่ราคา
น ้ามนั 

400  3.29 0.774 1.085 0.339 

5.8 ค่าใชจ่้ายในการดูแลอุปกรณ์
ระบบ NGV ภายในตวัรถยนต ์มี
ความคุม้ค่าต่อการใชง้าน 

400 3.26 0.681 2.103 0.123 

5.9 ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบ 
NGV ภายในรถยนตมี์ความคุม้ค่า 

400 3.25 0.706 0.140 0.869 
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5.6 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นราคาก๊าซ NGV ตามสถานี

บริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นราคาก๊าซ NGV ตามสถานี

บริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.53  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.017 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

 เท่ากบั 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่รายได ้ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านราคาก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้

มาตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม แตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

ตารางที่ 4.54 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความพึงพอใจของ

คนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจยัดา้นราคา

ดา้นราคาก๊าซ NGV ตามสถานีบริการไดม้าตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุมจ าแนก

ตามราคา 

รายได ้ �̅� 

ต ่ากวา่ 15,000 
บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
25,000 บาท 

25,001 - 
30,000 
บาท 

3.37 3.27 4.20 - 
ต ่ากวา่ 15,000 

บาท 
3.37 - 0.207 0.020* 

- 

15,001 - 20,000 
บาท 

3.27  - 0.008* 
- 

20,001 - 25,000 
บาท 

4.20   - 
- 

25,001 - 30,000 
บาท 

-    
- 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.54  พบว่า คนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูท่ี้มีท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาทได ้มีปัจจยัดา้นราคาต่างกนัจากผู ้

ท่ีมีรายได ้20,001 - 25,000 บาทอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.020 และผูท่ี้มีท่ีมีรายได ้15,001 - 20,000 บาทได ้มีปัจจยัดา้นราคาต่างกนัจาก

ผูท่ี้มีรายได ้20,001 - 25,000 บาทอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.008 
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5.7 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นราคาของก๊าซ NGV ต ่ากวา่

ราคาน ้ามนั ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นราคาของก๊าซ NGV ต ่ากวา่

ราคาน ้ามนั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.53  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.339 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นราคาของก๊าซ NGV ต ่ากวา่ราคาน ้ ามนั ไม่

แตกต่างกนั 

 

 

5.8 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการดูแล

อุปกรณ์ระบบ NGV ภายในตวัรถยนต ์มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการดูแล

อุปกรณ์ระบบ NGV ภายในตวัรถยนต ์มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.53  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.123 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใช้จ่ายในการดูแลอุปกรณ์ระบบ NGV 

ภายในตวัรถยนต ์มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั 
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5.9 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบ 

NGV ภายในรถยนตมี์ความคุม้ค่า ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบ 

NGV ภายในรถยนตมี์ความคุม้ค่า แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.53  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.869 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ NGV ภายใน

รถยนตมี์ความคุม้ค่า ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.55  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ

ใหบ้ริการ  กบัความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามรายได ้    

รายได้ 

ด้านช่องทางการให้บริการ (สถานี
บริการ NGV) 

N Mean SD F-test Sig. 

5.10 จ านวนสถานีบริการมีมากและ
หาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน 

400 2.26  0.956  3.668 0.026* 

5.11 จ านวนหวัจ่ายเติมก๊าซ NGV 
เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน 

400 2.29  0.995  3.622 0.028* 

5.12 สถานีบริการแต่ละพื้นท่ีมี
คุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั 

400 3.16  0.671 0.084 0.920 
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5.10 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนสถานีบริการมีมาก

และหาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนสถานีบริการมีมาก

และหาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.55  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.026 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

 เท่ากบั 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่รายได ้ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านจ านวนสถานีบริการมีมากและหาง่าย 

สะดวกต่อการใชง้าน แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.56 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความพึงพอใจของ

คนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจยัด้านช่อง

ทางการให้บริการด้านจ านวนสถานีบริการมีมากและหาง่าย สะดวกต่อการใช้งาน 

จ าแนกตามรายได ้

รายได ้ �̅� 

ต ่ากวา่ 15,000 
บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
25,000 บาท 

25,001 - 
30,000 
บาท 

2.09 2.35 1.80 - 
ต ่ากวา่ 15,000 

บาท 
2.09 - 0.013* 0.499 

- 

15,001 - 20,000 
บาท 

2.35  - 0.204 
- 

20,001 - 25,000 
บาท 

1.80   - 
- 

25,001 - 30,000 
บาท 

-    
- 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.56 พบว่า คนขบัรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูท่ี้มีท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 15,000 บาทได้ มีปัจจัยด้านช่องทางการ

ให้บริการต่างกันจากผูท่ี้มีรายได้ 15,001 - 20,000 บาทอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 

ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.013 
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5.11 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนหวัจ่ายเติมก๊าซ 

NGV เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนหวัจ่ายเติมก๊าซ 

NGV เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.55  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.028 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

 เท่ากบั 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่รายได ้ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นจ านวนหัวจ่ายเติมก๊าซ NGV เพียงพอ ไม่

ตอ้งรอนาน แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.57 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความพึงพอใจของ

คนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจยัดา้นราคา

ดา้นจ านวนหวัจ่ายเติมก๊าซ NGV เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนานจ าแนกตามรายได ้

 

รายได ้ �̅� 

ต ่ากวา่ 15,000 
บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
25,000 บาท 

25,001 - 
30,000 
บาท 

2.12 2.38 1.80 - 
ต ่ากวา่ 15,000 

บาท 
2.12 - 0.15* 0.472 

- 

15,001 - 20,000 
บาท 

2.38  - 0.192 
- 

20,001 - 25,000 
บาท 

1.80   - 
- 

25,001 - 30,000 
บาท 

-    
- 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.57 พบว่า คนขบัรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูท่ี้มีท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 15,000 บาทได้ มีปัจจัยด้านช่องทางการ

ให้บริการต่างกันจากผูท่ี้มีรายได้ 15,001 - 20,000 บาทอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 

ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.015 
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5.12 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการแต่ละพื้นท่ีมี

คุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการแต่ละพื้นท่ีมี

คุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.55  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.920 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านสถานีบริการแต่ละพื้นท่ีมีคุณภาพท่ี

ใกลเ้คียงกนั ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.58  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาด  กบัความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามรายได ้    

รายได้ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด N Mean SD F-test Sig. 
5.13 มีการส่งเสริมการใชก้๊าซ NGV 
จากทางหน่วยงานภาครัฐ 

400 3.32 0.728 2.669 0.071 

5.14 มีการใหข้อ้มูลเร่ืองก๊าซ NGV 
ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 

400 3.01 0.734 0.211 0.810 

5.15มีการส่งเสริมการขายท่ีดี 
น่าสนใจ เช่น ชิงโชค แลกของ
รางวลั 

400 2.25 0.891 0.904 0.406 

5.16 การประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้ง
ของสถานีบริการ 

400 3.07 0.706 3.397 0.034* 

5.17 ตามสถานีบริการแต่ละแห่ง มี
ป้ายโฆณาหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ 
ท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

400 3.34 0.675 1.619 0.199 

5.18 มีการใชบ้ตัรส่วนลดราคาตาม
โครงการบตัรส่วนลดราคาของ 
ปตท. หรือรัฐบาล 

400 3.25 0.687 0.012 0.988 
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5.13 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการใชก้๊าซ 

NGV จากทางหน่วยงานภาครัฐ ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการใชก้๊าซ 

NGV จากทางหน่วยงานภาครัฐ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.58  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.071 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านมีการส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV จากทาง

หน่วยงานภาครัฐ ไม่แตกต่างกนั 

 

5.14 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใหข้อ้มูลเร่ืองก๊าซ 

NGV ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใหข้อ้มูลเร่ืองก๊าซ 

NGV ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.58  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.810 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านมีการให้ข้อมูลเร่ืองก๊าซ NGV ท่ีชัดเจน 

เขา้ใจง่าย ไม่แตกต่างกนั 
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5.15 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการขายท่ีดี 

น่าสนใจ เช่น ชิงโชค แลกของรางวลั ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการขายท่ีดี 

น่าสนใจ เช่น ชิงโชค แลกของรางวลั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.58  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.406 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการส่งเสริมการขายท่ีดี น่าสนใจ เช่น ชิง

โชค แลกของรางวลั ไม่แตกต่างกนั 

 

5.16 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการประชาสัมพนัธ์เร่ือง

ท่ีตั้งของสถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 

 H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการประชาสัมพนัธ์เร่ือง

ท่ีตั้งของสถานีบริการ แตกต่างกนั 

 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.58  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.034 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

 เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่รายได ้ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านการประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้งของสถานี

บริการ แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.59 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความพึงพอใจของ

คนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดดา้นการประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้งของสถานีบริการจ าแนกตามรายได ้

รายได ้ �̅� 

ต ่ากวา่ 15,000 
บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
25,000 บาท 

25,001 - 
30,000 
บาท 

3.19 3.03 2.60 - 
ต ่ากวา่ 15,000 

บาท 
3.19 - 0.036* 0.068 

- 

15,001 - 20,000 
บาท 

3.03  - 0.179 
- 

20,001 - 25,000 
บาท 

2.60   - 
- 

25,001 - 30,000 
บาท 

-    
- 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.59 พบว่า คนขบัรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูท่ี้มีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาทได ้มีปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด

ต่างกนัจากผูท่ี้มีรายได้ 15,001 - 20,000 บาทอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.036 
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5.17 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นตามสถานีบริการแต่ละแห่ง 

มีป้ายโฆณาหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นตามสถานีบริการแต่ละแห่ง 

มีป้ายโฆณาหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.58  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.199 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นตามสถานีบริการแต่ละแห่ง มีป้ายโฆณา

หรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน ไม่แตกต่างกนั 

 

5.18 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใชบ้ตัรส่วนลดราคา

ตามโครงการบตัรส่วนลดราคาของ ปตท. หรือรัฐบาลไม่แตกต่างกนั 

H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใชบ้ตัรส่วนลดราคา

ตามโครงการบตัรส่วนลดราคาของ ปตท. หรือรัฐบาล แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.58  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.988 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีการใชบ้ตัรส่วนลดราคาตามโครงการบตัร

ส่วนลดราคาของ ปตท. หรือรัฐบาล ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.60  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการบุคลากร  กบั

ความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามรายได ้    

รายได้ 

ปัจจัยด้านการบุคลากร N Mean SD F-test Sig. 
5.19 ความเพียงพอของบุคลากรท่ี
ใหบ้ริการ ณ สถานีบริการ 

400 3.37 0.758 1.011 0.365 

5.20 บุคลากรมีความรู้เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์และสามารถให้
ค  าแนะน าแก่ลูกคา้ 

400 3.21 0.734 0.071 0.932 

5.21 บุคลากรมีความเตม็ใจในการ
ใหบ้ริการ 

400 3.30 0.766 0.045 0.956 

5.22 บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม
เก่ียวกบัระบบ NGV สามารถแกไ้ข
ปัญหาเบ้ืองตน้ได ้

400 3.23 0.729 1.628 0.198 

 

5.19 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความเพียงพอของบุคลากร

ท่ีใหบ้ริการ ณ สถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความเพียงพอของบุคลากร

ท่ีใหบ้ริการ ณ สถานีบริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.60  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.365 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความเพียงพอของบุคลากรท่ีให้บริการ ณ 

สถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 
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5.20 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความรู้เก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ ์และสามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความรู้เก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ ์และสามารถใหค้ าแนะน าแก่ลูกคา้ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.60  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.932 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และ

สามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ ไม่แตกต่างกนั 

5.21 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความเตม็ใจใน

การใหบ้ริการ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความเตม็ใจใน

การใหบ้ริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.60  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.956 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการ ไม่

แตกต่างกนั 
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5.22 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม

เก่ียวกบัระบบ NGV สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม

เก่ียวกบัระบบ NGV สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.60  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.198 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นบุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบ 

NGV สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.61  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทาง

กายภาพ กบัความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามรายได ้    

รายได้ 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ N Mean SD F-test Sig. 
5.23 การเติมกล่ินลงในก๊าซ NGV 
เพื่อความปลอดภยั 

400 3.26 0.711 0.591 0.554 

5.24 ความสะอาดเรียบร้อยของ
สถานีบริการ 

400 3.29 0.781 2.409 0.091 

5.25 สถานีบริการกวา้งขวาง 400 3.27 0.751 0.402 0.669 
5.26 ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการน ้า
มนั เช่น มินิมาร์ท ห้องน ้า 

400 3.38 0.732 6.702 0.001 
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5.23 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการเติมกล่ินลงในก๊าซ 

NGV เพื่อความปลอดภยั ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นการเติมกล่ินลงในก๊าซ 

NGV เพื่อความปลอดภยั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.61  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.554 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านการเติมกล่ินลงในก๊าซ NGV เพื่อความ

ปลอดภยั ไม่แตกต่างกนั 

 

5.24 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความสะอาดเรียบร้อยของ

สถานีบริการ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความสะอาดเรียบร้อยของ

สถานีบริการ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.61  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.091 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นความสะอาดเรียบร้อยของสถานีบริการ ไม่

แตกต่างกนั 
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5.25 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการกวา้งขวาง        

ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการกวา้งขวาง 

แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.61  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.669 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นสถานีบริการกวา้งขวาง ไม่แตกต่างกนั 

 

5.26 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการน ้ามนั เช่น มินิมาร์ท ห้องน ้า ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการน ้ามนั เช่น มินิมาร์ท ห้องน ้า แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.61  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆเม่ือเปรียบเทียบ

กบัสถานีบริการน ้ามนั เช่น มินิมาร์ท หอ้งน ้า แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.62  แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการใน

การใหบ้ริการ กบัความพึงพอใจของคนคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV จ าแนกตามรายได ้    

  

รายได้ 

ด้านกระบวนการในการให้บริการ N Mean SD F-test Sig. 
5.27 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเติมก๊าซ 
NGV มีระยะเวลานาน 

400 3.24 0.747 0.147 0.863 

5.28 ขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV มี
ความปลอดภยั 

400 3.42 0.742 0.667 0.514 

5.29 มีขั้นตอนในการตรวจสอบ
มาตรฐานระบบ NGV ภายใน
รถยนต ์

400 3.14 0.777 0.084 0.920 

 

5.27 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการเติม

ก๊าซ NGV มีระยะเวลานาน ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการเติม

ก๊าซ NGV มีระยะเวลานาน แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.62  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.863 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ในด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการเติมก๊าซ NGV มี

ระยะเวลานาน ไม่แตกต่างกนั 
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5.28 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV 

มีความปลอดภยั ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV 

มีความปลอดภยั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.62  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.514 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV มีความปลอดภยั 

ไม่แตกต่างกนั 

 

5.29 สมมติฐานทางสถิติ  

H0   :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีขั้นตอนในการตรวจสอบ

มาตรฐานระบบ NGV ภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 

H1  :   รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีขั้นตอนในการตรวจสอบ

มาตรฐานระบบ NGV ภายในรถยนต ์แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.62  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.920 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั   

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ในดา้นมีขั้นตอนในการตรวจสอบมาตรฐานระบบ 

NGV ภายในรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาความพึงพอใจของคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGVในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร

มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคนขับรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการ  ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาเก่ียวปัจจยัทางดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมทั้งปัจจยัทางดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด  

ดา้นการบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ ท่ีมีผลต่อศึกษาความ

พึงพอใจของคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGVในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วน

ท่ี 1  ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ 

NGV ในสถานีบริการ และส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจของคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGV ในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากนั้นได้น า

แบบสอบถามไปทดลองหาค่าความเช่ือมัน่ ดว้ยวธีิของ Cronbach เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha 

Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม มีค่าเท่ากบั 0.95 

การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางดา้นลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ ของคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV ในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนท่ี 2 

การวิเคราะห์พฤติกรรมของคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGV ในสถานีบริการ  ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ทีมีอิทธิผลต่อความพึงพอใจของคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV ในสถานี

บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานซ่ึงผูศึ้กษาท า

การวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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5.1 สรุปผลการวจัิย 

การน าเสนอผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาท าการน าเสนอผลการศึกษาตาม

วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี 

5.1.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนขบัรถตูท่ี้ใช้

ก๊าซ NGV ในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ีส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 93 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 36.5  ระดบัการศึกษาต ่า

กว่าปริญญาตรี ร้อยละ 96.5  มีสถานภาพโสด ร้อยละ 52.2  และมีรายไดเ้ฉล่ียส่วน

ใหญ่อยูท่ี่ 20,001 - 25,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 66.5 

5.1.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมของคนขับรถตู้ที่ใช้ก๊าซ NGV ในสถานี

บริการ 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGV ใน

สถานีบริการของกลุ่มตวัอย่างพบว่าส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อ

เดือนอยู่ท่ี 7,000 – 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 76.5   มีความถ่ีในการเติมก๊าซ NGV 

ต่อเดือนอยูท่ี่18 – 25 คร้ังต่อ ร้อยละ 53.5 และมีรถตูท่ี้ใชอ้ยูมี่อายุการใชง้านประมาณ 

3 - 6 ปี ร้อยละ 56.5 

5.1.3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

 กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญัในส่วนของปัจจยัท่ีส่งผลความพึงพอใจของ

คนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV ในสถานีบริการ ดงัน้ี 

- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ระดบัความส าคญัอยู่ใน

ระดบัมาก โดยคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGV ในสถานีบริการ รู้สึกพึงพอใจท่ีจะใช้

สถานีบริการสาเหตุมาจากอุปกรณ์ภายในรถยนต์ท่ีเก่ียวกับระบบ NGV ได้

มาตรฐานท่ีถูกตอ้ง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.38 รองลงมาคือก๊าซ NGV ตามสถานีบริการ
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ได้แรงดนัในการเติมท่ีเหมาะสมต่อการใช้งานภายในรถยนต์ อยู่ในระดบัมาก 

โดยมีค่าเฉล่ีย 3.30 และก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย

ต่อรถยนตท่ี์ใชอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.28 

- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา พบว่า ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบั

มาก โดยคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGV ในสถานีบริการ รู้สึกพึงพอใจท่ีจะใช้สถานี

บริการสาเหตุมาจากการราคาก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้มาตรฐาน จาก

หน่วยงานท่ีดูแลควบคุมโดยมีค่าเฉล่ีย 3.31 รองลงมาคือราคาของก๊าซ NGV ต ่า

กว่าราคาน ้ ามนั อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.29 และค่าใช้จ่ายในการดูแล

อุปกรณ์ระบบ NGV ภายในตวัรถยนต์ มีความคุม้ค่าต่อการใช้งาน อยู่ในระดบั

มาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.26 

- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ระดับ

ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV ในสถานีบริการ รู้สึก

พึงพอใจท่ีจะใช้สถานีบริการสาเหตุมาจากสถานีบริการแต่ละพื้นท่ีมีคุณภาพท่ี

ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเฉล่ีย 3.16 รองลงมาคือจ านวนหัวจ่ายเติมก๊าซ NGV 

เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนานอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 2.29 และจ านวนสถานี

บริการมีมากและหาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 2.26 

- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ระดับ

ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV ในสถานีบริการ รู้สึก

พึงพอใจท่ีจะใช้สถานีบริการสาเหตุมาจากตามสถานีบริการแต่ละแห่ง มีป้าย

โฆษณาหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจนโดยมีค่าเฉล่ีย 3.34 รองลงมาคือ

มีการส่งเสริมการใชก้๊าซ NGV จากทางหน่วยงานภาครัฐ อยูใ่นระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.32 และมีการใช้บตัรส่วนลดราคาตามโครงการบตัรส่วนลดราคาของ 

ปตท. หรือรัฐบาล อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.25 
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- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการบุคลากรพบวา่ ระดบัความส าคญัอยู่ใน

ระดบัมาก โดยคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGV ในสถานีบริการ รู้สึกพึงพอใจท่ีจะใช้

สถานีบริการสาเหตุมาจากความเพียงพอของบุคลากรท่ีใหบ้ริการ ณ สถานีบริการ

โดยมีค่าเฉล่ีย 3.37 รองลงมาคือบุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการ อยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.30 และบุคลากรได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบ 

NGV สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.23 

- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพพบวา่ ระดบัความส าคญั

อยู่ในระดบัมาก โดยคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGV ในสถานีบริการ รู้สึกพึงพอใจท่ี

จะใชส้ถานีบริการสาเหตุมาจากส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบกบั

สถานีบริการน ้ ามนั เช่น มินิมาร์ท ห้องน ้ า โดยมีค่าเฉล่ีย 3.38 รองลงมาคือความ

สะอาดเรียบร้อยของสถานีบริการ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.30 และสถานี

บริการกวา้งขวางอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.28 

- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการในการให้บริการพบว่า ระดบั

ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV ในสถานีบริการ รู้สึก

พึงพอใจท่ีจะใช้สถานีบริการสาเหตุมาจากขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV มีความ

ปลอดภยั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.42 รองลงมาคือระยะเวลาท่ีใช้ในการเติมก๊าซ NGV มี

ระยะเวลานาน  อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.24 และมีขั้ นตอนในการ

ตรวจสอบมาตรฐานระบบ NGV ภายในรถยนต์ อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 

3.14 

 

ซ่ึงระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งโดย

คนขับรถตู้ท่ีใช้ก๊าซ NGV ในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้

ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.158 
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5.1.4 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานความแตกต่างของปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่อความพึง

พอใจของผู้ใช้ก๊าซNGVในกลุ่มคนขับรถตู้ในจังหวดักรุงเทพมหานคร   

ไดท้  าการเปรียบเทียบกนัระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบท่ี

แตกต่างกันตามลักษณะและข้อมูลของตัวแปร ผลการทดสอบสมมติฐานส่วนท่ี 1 ความ

แตกต่างทางดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ มีผลความพึงพอใจของผูใ้ช้ก๊าซNGVในกลุ่ม

คนขบัรถตูใ้นจงัหวดักรุงเทพมหานคร  ท่ีแตกต่างกนั สรุปไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 5.1 ภาพรวมปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชก้๊าซNGV นกลุ่ม

คนขบัรถตูใ้นจงัหวดักรุงเทพมหานคร   

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลอด เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 

สถานภาพ

ครอบครัว 

รายได้เฉลีย่

ต่อเดือน 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ก๊าซ NGV ท่ีเติมไม่ส่งผลกระทบหรือสร้าง

ความเสียหายต่อรถยนตท่ี์ใช ้
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ก๊าซ NGV ตามสถานีบริการไดม้าตรฐาน 

จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ก๊าซ NGV ตามสถานีบริการไดแ้รงดนัใน

การเติมท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านภายใน

รถยนต ์

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

อุปกรณ์ภายในรถยนตท่ี์เก่ียวกบัระบบ NGV 

ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง 
✓ ✓ ✓ ✓  

การใชก้๊าซ NGV มีความปลอดภยั ไม่ส่งผล

ต่อผูใ้ชง้าน 
✓ ✓  ✓ ✓ 
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ตารางที่ 5.1 ภาพรวมภาพรวมปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้ก๊าซ

NGVในกลุ่มคนขบัรถตูใ้นจงัหวดักรุงเทพมหานคร  (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลอด เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 

สถานภาพ

ครอบครัว 

รายได้เฉลีย่

ต่อเดือน 

ปัจจัยด้านราคา 

ราคาก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้

มาตรฐาน จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม 
✓ ✓ ✓ ✓  

ราคาของก๊าซ NGV ต ่ากวา่ราคาน ้ามนั ✓ ✓  ✓ ✓ 

ค่าใชจ่้ายในการดูแลอุปกรณ์ระบบ NGV 

ภายในตวัรถยนต ์มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบ NGV ภายใน

รถยนตมี์ความคุม้ค่า 
✓  ✓  ✓ 

ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ  

จ านวนสถานีบริการมีมากและหาง่าย 

สะดวกต่อการใชง้าน 
✓ ✓  ✓  

จ านวนหวัจ่ายเติมก๊าซ NGV เพียงพอ ไม่

ตอ้งรอนาน 
✓   ✓  

สถานีบริการแต่ละพื้นท่ีมีคุณภาพท่ีใกลเ้คียง

กนั 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ตารางที่ 5.1 ภาพรวมภาพรวมปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้ก๊าซ

NGVในกลุ่มคนขบัรถตูใ้นจงัหวดักรุงเทพมหานคร   (ต่อ) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลอด เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 

สถานภาพ

ครอบครัว 

รายได้เฉลีย่

ต่อเดือน 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

มีการส่งเสริมการใชก้๊าซ NGV จากทาง

หน่วยงานภาครัฐ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

มีการใหข้อ้มูลเร่ืองก๊าซ NGV ท่ีชดัเจน  ✓ ✓ ✓  ✓ 

มีการส่งเสริมการขายท่ีดี / น่าสนใจ  ✓ ✓ ✓  ✓ 

ตามสถานีบริการแต่ละแห่ง มีป้ายโฆษณา

หรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน 
✓ ✓ ✓ ✓  

ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบ NGV ภายใน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

มีการใชบ้ตัรส่วนลดราคาตามโครงการบตัร

ส่วนลดราคาของ ปตท. หรือรัฐบาล 
✓ ✓ ✓  ✓ 

ปัจจัยด้านการบุคลากร 

ความเพียงพอของบุคลากรท่ีใหบ้ริการ  ✓ ✓ ✓  ✓ 

บุคลากรมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และ

สามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

บุคลากรมีความเตม็ใจในการใหบ้ริการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ตารางที่ 5.1 ภาพรวมภาพรวมปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้ก๊าซ

NGVในกลุ่มคนขบัรถตูใ้นจงัหวดักรุงเทพมหานคร   (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลอด เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 

สถานภาพ

ครอบครัว 

รายได้เฉลีย่

ต่อเดือน 

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 

การเติมกล่ินลงในก๊าซ NGV เพื่อความ

ปลอดภยั 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ความสะอาดเรียบร้อยของสถานีบริการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

สถานีบริการกวา้งขวาง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบ

กบัสถานีบริการน ้ามนั เช่น มินิมาร์ท ห้องน ้า 
✓ ✓ ✓  ✓ 

ปัจจัยด้านกระบวนการในการให้บริการ 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเติมก๊าซ NGV มี

ระยะเวลานาน 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV มีความปลอดภยั ✓ ✓ ✓  ✓ 

มีขั้นตอนในการตรวจสอบมาตรฐานระบบ 

NGV ภายในรถยนต ์
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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5.1.5 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อความพงึพอใจของ  

คนขับรถตู้ทีใ่ช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการ  

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจของ

คนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการ  โดยส่วนใหญ่เป็นไปตามสมมติฐาน โดยพบว่าปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นการบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ ซ่ึง

มีระดบัความส าคญัระดบัมากท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

5.2 การอภิปรายผลการวจัิย 

ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ

ในการใหบ้ริการ พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV ในสถานีบริการ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

- ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGV มีความ พึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ เป็นล าดับแรก คือ อุปกรณ์ภายใน

รถยนตท่ี์เก่ียวกบัระบบ NGV ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผลการศึกษาของ ภูมิ

เผา่ ส าราญคง (2550) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในระดบั “เห็นดว้ยมาก” เก่ียวกบัการใชก้๊าซ

NGV 

- ปัจจัยด้านราคา  

ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGV มีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมากโดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเป็นล าดบัแรกคือราคาของก๊าซ NGV ต ่า
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กว่าราคาน ้ ามนัซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ระพิณพงษ์ ชัยสุข (2542) และสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ พรเพญ็ เลิศทศันวงศ ์(2546) ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความรู้สึกต่อพลงังานทดแทน

ในระดบัเห็นดว้ยมาก ท่ีราคาควรต ่ากวา่ราคาน ้ามนัเบนซินออกเทน  

- ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ  

ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGV มีความพึงพอใจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมากโดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเป็นล าดบัแรก คือ สถานีบริการแต่ละ

พื้นท่ีมีคุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั 

- ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีกลุ่มคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV มีความพึงพอใจ มีความพึงพอใจโดยรวม

มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากโดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจเป็นล าดบัแรก คือ ตาม

สถานีบริการแต่ละแห่ง มีป้ายโฆษณาหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้ง กบัผล

การศึกษาของ ระพิณพงษ์ ชยัสุข (2542) ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้

สถานีบริการน ้ามนั 

- ปัจจัยด้านบุคลากร  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีกลุ่มคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV มีความพึงพอใจ มีความพึงพอใจโดยรวม

มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจเป็นล าดบัแรก คือ ความ

เพียงพอของบุคลากรท่ีให้บริการ ณ สถานีบริการ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ระพิณพงษ์ ชยัสุข 

(2542) ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัสถานีท่ีมีพนกังานบริการสุภาพและรวดเร็ว 

- ปัจจัยด้านกายภาพ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีกลุ่มคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGV มีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมากโดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเป็นล าดับแรก คือ ส่ิงอ านวยความ

สะดวกอ่ืนๆ  
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- ปัจจัยด้านกระบวนการ  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีกลุ่มคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGV มีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจเป็นล าดบัแรก คือ ขั้นตอนการเติมก๊าซ 

NGV มีความปลอดภยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผลการศึกษาของ ปณิธาน โสมประภศัร์ (2549) พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นต่างๆ  

5.3 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงความพึงพอใจของคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ

ดา้นกระบวนการในการให้บริการ มีความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของคนขบัรถตูท่ี้ใช้ก๊าซ 

NGVในสถานีบริการ ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

5.3.1 ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

 ผูป้ระกอบการควรมีการตรวจคุณภาพต่างๆและแรงดันให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและได้

มาตรฐานอยูต่ลอดเวลา และใกลเ้คียงกนัทุก สถานีริการ 

- ดา้นราคา  

ผูป้ระกอบและหน่วยงานท่ีดูแล ควรมีมาตรฐานในการก าหนดราคากลางเพื่อเป็นธรรมต่อ

ผูบ้ริโภค 

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

ผูป้ระกอบการควรมีช่องทางในการบริหารขั้นตอนให้มีความสะดวกและรวดเร็วต่อผูบ้ริโภคให้

มากยิง่ข้ึน  

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
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 ผูป้ระกอบการและหน่วยงานจากภาครัฐควรมีการประชาสัมพนัธ์และสนบัสนุนการใช้ก๊าซ 

NGV ใหม้ากข้ึน  

- ดา้นบุคลากร  

ผู ้ประกอบการ  ควรมีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และสามารถให้

ค  าแนะน าแก่ลูกคา้ ใหม้ากยิง่ขิ้น เพื่อความปลอกภยัของผุบ้ริโภค 

- ดา้นกายภาพ ผูป้ระกอบการ ควรมีความสะอาดเรียบร้อยของสถานีบริการใหม้ากยิง่ข้ึน  

- ดา้นกระบวนการ  

ผูป้ระกอบการควนมีขั้นตอนในการตรวจสอบมาตรฐานระบบ NGV ภายในรถยนต์ ให้มากยืง่

ข้ึน 

5.4 งานวจัิยต่อเน่ือง 

ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรขยายพื้นท่ีอ่ืนๆ เพิ่มเติม หรือท าการเปรียบเทียบของกลุ่ม

ตวัอย่างในพื้นท่ีต่างๆ หรือท าการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูท่ี้ใช้ก๊าซ LNG ในสถานี

บริการ หรืออาจจะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของผูใ้ช้สถานีบริการ ก๊าซ NGV และ LNG  

เน่ืองจากปัจจุบนั มีการใชพ้ลงังานทดเทนในภาคยานยนตป์ระเภทต่าง ๆ มากยิง่ช้ึน  
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แบบสอบถาม 
ความพงึพอใจของคนขับรถตู้ทีใ่ช้ก๊าซ NGV ในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง :  
แบบสอบถามชุดน้ีได้สร้างข้ึนมาเพื่อใช้ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจของคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV ในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นส่วน หน่ึง
ของการศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสยาม 
 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV ในสถานีบริการ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในส่วนของความพึงพอใจของ

คนขบัรถตูท่ี้ใชก้๊าซ NGV ในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทางผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีเสียสละเวลาทาแบบสอบถาม ชุดจน

ครบทุกขอ้ ทางผูว้ิจยัขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเก็บเป็นความลบัอย่างเคร่งครัด จะไม่มีการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนไม่วา่ในกรณีใดๆ และจะใชข้อ้มูลเพื่อประโยชน์ในทางวชิาการเท่านั้น 

 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องท่ีตรงกบัขอ้มูลส่วนตวัของท่านมากท่ีสุด 
1. อาย ุ 

□ ต ่ากวา่ 20 ปี  □ 20-30 ปี   □ 31-40 ปี  
□ 41-50 ปี  □ มากกวา่ 50 ปี  

2. เพศ 
□ ชาย    □ หญิง  

3. สถานภาพครอบครัวในปัจจุบนัของท่าน  
□ โสด   □ สมรส  □ หยา่ร้าง 

4. ระดบัการศึกษา 
□ ต ่ากวา่ปริญญาตรี  □ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
□ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า  □ สูงกวา่ปริญญาโท  
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5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
□ ต ่ากวา่ 15,000 บาท   □ 15,001 - 20,000 บาท 
□ 20,001 - 25,000 บาท   □ 25,001 - 30,000 บาท 
□ มากกวา่ 30,001 บาท 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมของคนขับรถตู้ทีใ่ช้ก๊าซ NGV ในสถานีบริการ 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องท่ีตรงกบัขอ้มูลส่วนตวัของท่านมากท่ีสุด 
6. ค่าใชจ่้ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อเดือน 

□ ต ่ากวา่ 4,000 บาท   □ 4,000 - 7,000 บาท 
□ 7,000 – 10,000 บาท   □ มากกวา่ 10,000 บาท 

7. ความถ่ีในการเติมก๊าซ NGV ต่อเดือน 
□ ต ่ากวา่ 10 คร้ัง  □ 10 - 18 คร้ัง 
□ 18 – 25 คร้ัง   □ มากกวา่ 25 คร้ัง 

8. รถตูท่ี้ท่านใชอ้ยูมี่อายกุารใชง้านมาแลว้ก่ีปี 
□ ต ่ากวา่ 3 ปี   □ 3 - 6 ปี 
□ 6 - 9 ปี   □ มากกวา่ 9 ปี 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในส่วนของความพึงพอใจของ

คนขับรถตู้ทีใ่ช้ก๊าซ NGV ในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง : กรุณาประเมินความพึงพอใจของการเติมก๊าซ NGV ในสถานีบริการ  ในเขต

กรุงเทพมหานคร วา่ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความ ต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด โดยท าเคร่ืองหมาย () ในช่อง
ท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมาก ท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  
หมายเหตุ :  ระดบัคะแนน 5 =  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  

ระดบัคะแนน 4 =  ค่อนขา้งเห็นดว้ย  
ระดบัคะแนน 3 =  เฉยๆ 
ระดบัคะแนน 2 =  เห็นดว้ยนอ้ย  
ระดบัคะแนน 1 =  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
(จบแบบสอบถาม ขอขอบคุณท่ีท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ี)  
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ความพงึพอใจของคนขับรถตู้ทีใ่ช้ก๊าซ NGV ใน
สถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านผลติภัณฑ์       

1. ก๊าซ  NGV ท่ี เติมไม่ส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหายต่อรถยนตท่ี์ใช ้ 

     

2. ก๊าซ NGV ตามสถานีบริการไดม้าตรฐาน จาก
หน่วยงานท่ีดูแลควบคุม 

     

3. ก๊าซ NGV ตามสถานีบริการได้แรงดนัในการ
เติมท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านภายในรถยนต ์

     

4. อุปกรณ์ภายในรถยนต์ท่ีเกียวกับระบบ NGV 
ไดม้าตรฐานท่ีถูกตอ้ง 

     

5. การใชก้๊าซ NGV มีความปลอดภยั ไม่ส่งผลต่อ
ผูใ้ชง้าน 

     

ด้านราคา       

6. ราคาก๊าซ NGV ตามสถานีบริการไดม้าตรฐาน 
จากหน่วยงานท่ีดูแลควบคุม 

     

7. ราคาของก๊าซ NGV ต ่ากวา่ราคาน ้ามนั       

8.ค่าใชจ่้ายในการดูแลอุปกรณ์ระบบ NGV ภายใน
ตวัรถยนต ์มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน 

     

9.        

ด้านช่องทางการให้บริการ (สถานีบริการ NGV)       

10. จ านวนสถานีบริการมีมากและหาง่าย สะดวก
ต่อการใชง้าน 
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ความพงึพอใจของคนขับรถตู้ทีใ่ช้ก๊าซ NGV ใน
สถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

11. จ านวนหวัจ่ายเติมก๊าซ NGV เพียงพอ ไม่ตอ้ง
รอนาน  

     

12. สถานีบริการแต่ละพื้นท่ีมีคุณภาพท่ีใกล้เคียง
กนั 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด       

13. มีการส่ง เส ริมการใช้ก๊ าซ  NGV จากทาง
หน่วยงานภาครัฐ 

     

14. มีการให้ขอ้มูลเร่ืองก๊าซ NGV ท่ีชดัเจน เขา้ใจ
ง่าย  

     

15. มีการส่งเสริมการขายท่ีดี  / น่าสนใจ  เ ช่น               
ชิงโชค แลกของรางวลั  

     

16. การประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีตั้งของสถานีบริการ       

17. ตามสถานีบริการแต่ละแห่ง มีป้ายโฆณาหรือ
ป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

     

18. มีการใช้บตัรส่วนลดราคาตามโครงการบตัร
ส่วนลดราคาของ ปตท. หรือรัฐบาล 

     

ด้านการบุคลากร      

19. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีให้บริการ  ณ 
สถานีบริการ  

     

20. บุคลากรมีความรู้เ ก่ียวกับผลิตภัณฑ์  และ
สามารถใหค้ าแนะน าแก่ลูกคา้ 

     

21. บุคลากรมีความเตม็ใจในการใหบ้ริการ       
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ความพงึพอใจของคนขับรถตู้ทีใ่ช้ก๊าซ NGV ใน
สถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

22. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับระบบ 
NGV สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้

     

ด้านลกัษณะทางกายภาพ       

23. การ เ ติมก ล่ินลงในก๊ าซ  NGV เพื่ อความ
ปลอดภยั  

     

24. ความสะอาดเรียบร้อยของสถานีบริการ       

25. สถานีบริการกวา้งขวาง       

26. ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบ
กบัสถานีบริการน ้ามนั เช่น มินิมาร์ท หอ้งน ้า  

     

ด้านกระบวนการในการให้บริการ       

27. ระยะ เวลา ท่ี ใช้ ในการ เ ติมก๊ าซ  NGV มี
ระยะเวลานาน 

     

28. ขั้นตอนการเติมก๊าซ NGV มีความปลอดภยั       

29.มีขั้นตอนในการตรวจสอบมาตรฐานระบบ 
NGV ภายในรถยนต ์

     

 
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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