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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา อิทธิพลของปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม และการเปิดรับสื่อ ที่มีต่อการตัดสินใจใช้งาน
แอพพลิเคชั่น MWA onMobile ของผู้บริโภค ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การประปานครหลวง จานวน 400 คน โดย
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ สถิติทดสอบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน
สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสมการถดถอยเชิงซ้อน ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติ 0.05 พบว่า (1) ปัจจัยด้านคุณ ลักษณะของนวัตกรรม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้งาน
แอพพลิเคชั่น MWA onMobile ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับในเชิงเปรียบเทียบ ด้านลักษณะความเข้ากันได้ ด้านลั กษณะความ
ซับซ้อน ด้านความสามารถในการนาไปทดลองใช้ และด้านความสามารถสังเกตได้ (2) ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อกิจกรรม และ สื่อใหม่
คาสาคัญ: ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ แอพพลิเคชั่น MWA onMobile

ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the factors of attributes of innovation and media exposure
influencing decisions to use MWA onMobile applications by the Metropolitan Waterworks Authority.
The research sample consisted of 400 consumers who used MWA onMobile applications. This study was
quantitative research. A questionnaire was used as an instrument for data collection. The statistics used for
data analysis included percentage, arithmetical mean and standard deviation. The statistics used to test the
hypothesis included an independent sample t-test, One-Way Analysis of Variance (One Way ANOVA) and
Multiple Regression Analysis. The results of the hypotheses testing at significant levels of 0.05 were as follows:
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(1) the attributes of innovation exposure influencing decisions to use MWA onMobile applications consisted of
comparative advantages, compatibility, complexity, trialability and observability; and (2) media exposure
influencing decisions to use MWA on Mobile applications consisted of mass media, a media campaign and
new media.
Keywords: Attributes of Innovation, Media, MWA onMobile Applications

บทนา
การประปานครหลวง (กปน.) มีหน้าที่รับผิดชอบ สารวจ จัดหาแหล่งน้าดิบ และจัดการให้ได้มาซึ่งน้าดิบ เพื่อใช้ในการ
ประปา นามาผลิต จัดส่ง จาหน่ายน้าประปาแก่ประชาชน รวมถึงดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยคานึงถึงประโยชน์ของรัฐและ
ประชาชน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รั บความพึงพอใจ และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ สาหรับการให้บริการในแต่ละเขต
พื้นที่ จะมีหน่วยงานรับผิดชอบหน้าที่ เรียกว่าสายงานบริการ กระจายตัวอยู่ในรูปแบบของสานักงานสาขาต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนใน
การรองรับการติดต่อและขอรับบริการจากประชาชนโดยตรง หรือสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งเรื่องต่างๆ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์
1125 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสาหรับเขตที่ตั้งของสานักสาขาต่างๆนั้น ได้มีการแบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น 2 สายงาน ได้แก่ สายงาน
บริการตะวันออก จานวน 11 สาขา และสายงานบริการตะวันตก จานวน 7 สาขา รวมทั้งสิ้นจานวน 18 สาขา สาหรับสถิติการเก็บ
ข้อ มู ลเกี่ ยวกับ ข้ อ ร้องเรีย นของประชาชนในแต่ ล ะพื้ น ที่ พบว่าปั ญ หาหลั ก ที่ มี การร้อ งเรียนเข้ ามาเป็ น อั น ดับ ต้ น ๆ คื อปั ญ หา
น้าประปาไม่ไหลและน้าประปาไหลอ่อน ซึ่งปัญหาดังกล่าวโดยส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากมีการปฏิบัติงานตามแผนงานของ กปน. ใน
พื้นที่ต่างๆ เช่น งานขุดวางท่อประปา งานซ่อมท่อประปาแตกรั่ว งานตัดบรรจบท่อประปา เป็นต้น จึงมีความจาเป็นต้องทาการปิด
ประตูน้าชั่วคราวในพื้นที่เหล่านั้น และเนื่องจากการแจ้งเตือนที่ไม่ทั่วถึงอย่างเพียงพอ จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่ได้รับข้อมู ล
ข่าวสาร ให้ได้มีการเตรียมตัวสาหรับรับมือกับผลกระทบน้าประปาไม่ไหลหรือน้าประปาไหลอ่อนในช่วงวันเวลานั้น และไม่ได้สารอง
น้าเอาไว้ให้เพียงพอนั่นเอง
ในปัจจุบันมีการเติบโตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มีบทบาท เข้ามาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วย
สนับสนุนงานภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Smart Phone ที่มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมากมาย ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่ง
ในนวัตกรรมที่ช่วยสร้างความสะดวกสบาย และได้เข้ามาพลิกโฉมพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดย กปน.ได้เล็งเห็น
ถึงความสาคัญในจุดนี้ จึงได้ทาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MWA onMobile เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างประชาชนและ
กปน. และเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจาวันของประชาชน สาหรับในตัวของแอพพลิเคชั่น MWA onMobile จะประกอบ
ไปด้วยเมนูและคาสั่งการใช้งานต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ทั้งในเรื่องของการให้ผู้บริโ ภคสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ การ
แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารสาคัญอัตโนมัติ การตรวจสอบพื้นที่น้าไม่ไหล การเรียกดูใบแจ้งชาระค่าน้าประปา การบริการชาระค่า
น้าประปา การตรวจสอบสถิติการใช้น้า การตรวจสอบคุณภาพน้า รวมถึงการแจ้งปัญหาต่างๆ ที่พบเจอเพื่อขอรับการบริการ เช่น
พบปัญหาท่อแตกท่อรั่ว ปัญหาน้าประปาไม่ไหล ปัญหาน้าประปาไหลอ่อน พบค่าน้าผิดปกติ ไม่ได้รับบิลแจ้งค่าน้า เป็นต้น โดยคา
ร้องต่างๆที่ส่งผ่านแอพพลิเคชั่นนั้น จะถูกส่งเข้ามายังสาขาพื้นที่ที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเอาไว้โดยตรง นับว่าเป็นการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการทางาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจาสาขาพื้นที่นั้น สามารถตรวจสอบเพื่อให้บริการในเรื่องที่รับแจ้งเข้ามาได้เลยทันที
ปัจจุบันยังไม่มีการสารวจและเก็บข้อมูลจานวนผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นที่แท้จริง แต่จากข้อมูลตัวเลขเบื้องต้นพบว่ามีการดาวน์โหลด
ลงทะเบียนแอพพลิเคชั่นแล้ว ประมาณ 642,206 ราย ซึ่งเมื่อนามาเปรียบเทียบกับข้อมูลทะเบียนผู้ใช้น้าที่คงสถานะใช้งานอยู่ มี
จานวนมากถึง 2,527,052 ทะเบียน (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) จะสังเกตุได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกันแล้ว
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จานวนผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นยังมีปริมาณที่ค่อนข้างน้อย เปรียบเทียบคิดเป็นสัดส่วนเพียง 25.41% ของจานวนทะเบียนผู้ใช้น้า
ที่มีอยู่ ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีสาเหตุมาจากลักษณะการใช้งานของแอพพลิเคชั่นที่ยังตอบไม่โจทย์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้
ดีพอ และยังสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานได้ไม่มากพอ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิพลของปัจจัยด้านคุณลักษณะ
นวัตกรรม และการเปิดรับสื่อ ที่มีต่อการตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile เพื่อเป็นแนวทางให้
การประปา
นครหลวงน าผลการวิจั ยที่ ได้ มาพั ฒ นาต่ อ ยอดเพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการด าเนิ น งานและลั กษณะการใช้งานต่ างๆ ของ
Application ให้สามารถตอบโจทย์และตรงใจกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา
กับการตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile ของการประปานครหลวง
2. เพื่ อ ศึก ษาอิ ท ธิพ ลของปั จจั ยด้ านคุ ณ ลัก ษณะของนวัต กรรม ประกอบด้ วย ประโยชน์ ที่ ได้ รับในเชิ งเปรียบเที ย บ
ลั ก ษณะความเข้ า กั น ได้ , ลั ก ษณะความซั บ ซ้ อ น, ความสามารถในการน าไปทดลองใช้ และความสามารถสั ง เกตได้
ที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile ของการประปานครหลวง
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ ประกอบด้วย สื่อมวลชน, สื่อบุคคล, สื่อกิจกรรม, และสื่อใหม่ ที่มีต่อ
การตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile ของการประปานครหลวง

สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA on Mobile อันได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile แตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านคุณ ลักษณะของนวั ตกรรม ประกอบด้วย ประโยชน์ที่ได้รับในเชิงเปรียบเทียบ ลักษณะความเข้ากันได้
ลั ก ษณะความซั บ ซ้ อ น, ความสามารถในการน าไปทดลองใช้ และความสามารถสั งเกตได้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ งาน
แอพพลิเคชั่น MWA onMobile ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กปน.
3. ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ ประกอบด้วย สื่อมวลชน, สื่อบุคคล, สื่อกิจกรรม และสื่อใหม่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กปน.

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ Kotler & Keller (2009) อ้างถึงใน สุกฤตา ซึ้งตระกูลชัย (2560, น. 10)
กล่าวไว้ว่า ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลด้านต่างๆ สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดยการตัดสินใจของผู้บริโภค มักได้รับอิทธิพล
มาจากปัจจัยในด้านลักษณะส่วนบุคคลต่างๆ ดังนี้
1. อายุ (Age) ผู้บ ริโภคที่ มี อายุแตกต่างกัน จะมีลักษณะความต้องการสินค้าและบริการที่ แตกต่างกัน โดยสามารถ
แบ่งกลุ่มผู้บริโภคได้ตามช่วงอายุต่างๆ
2. การศึกษา (Education) ผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูง มักมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพที่สูง
มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อย รวมถึงมีโอกาสและทางเลือกที่ดี มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยอีกด้วย
3. อาชีพ (Occupation) ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพแตกต่างกัน มักมีความต้องการในการบริโภคสินค้าและการเลือกใช้
บริการที่แตกต่างกัน นักการตลาดจึงควรศึกษาเพิ่มเติม ในตัวสินค้าและบริการของบริ ษัทนั้น ว่าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในกลุ่ม
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อาชีพใด เพื่อให้สามารถจัดเตรียมสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคนั้นได้อย่างเหมาะสม
4. สถานภาพทางเศรษฐกิจหรือรายได้ (Economic Circumstancesor Income) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการ เช่น รายได้ อานาจการซื้อ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้จ่าย เป็นต้น ดังนั้นนักการตลาดจึงควรให้ความสนใจใน
ปัจจัยของด้านรายได้ส่วนบุคคล เนื่องจากผู้บริโภคที่มีรายได้สูง จะมีอานาจในการซื้อที่สูงตาม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของนวัตกรรม Rogers E.M (2003) อ้างถึงใน วิยะดา ไทยเกิด (2557, น.9)
ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการในการยอมรับนวัตกรรม คือ การที่บุคคลได้ตัดสินใจที่จะนานวัตกรรมนั้นไปใช้อย่างเต็มที่โดยเล็งเห็นว่า
นวัตกรรมนั้น เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม ซึ่งอาศัยคุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับ โดยสามารถ
จาแนกคุณลักษณะเหล่านั้นออกเป็น 5 ประการ ดังนี้
1. คุณ ลั ก ษณะประโยชน์ เชิงเปรีย บเที ยบ (Relative Advantage) คื อ การที่ บุ คคลมี การรับ รู้ ว่านวัต กรรมที่ ใช้อ ยู่ มี
ประโยชน์ และดี กว่าวิธีการปฏิ บั ติเดิ ม เช่น รวดเร็วมากกว่า ให้ ความสะดวกสบายกว่า เป็ น ต้น ซึ่งในส่ วนที่ ดี กว่าถ้าเห็ น ว่ามี
ประโยชน์มากกว่า ก็จะทาให้มีแนวโน้มในการยอมรับนวัตกรรมนั้นมากขึ้น
2. คุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) คือ การที่ผู้รับนวัตกรรมมีความรู้สึกหรือมองเห็นว่าเข้ากันได้ โดยสอดคล้อง
กับค่านิยมของตนที่ มีอยู่เดิม ซึ่งหากนวัตกรรมใดมีลักษณะที่สอดคล้องกับความคิดรวมถึงวิถีชีวิตเดิมๆ ก็จะทาให้การยอมรับ
นวั ต กรรมนั้ น มี แ นวโน้ ม ที่ สู งขึ้ น และหากผู้ ย อมรั บ นวั ต กรรมนั้ น มี ค วามรู้ สึ ก มั่ น ใจและรู้สึ ก ว่ า การรับ นวั ต กรรมนั้ น การใช้
มีความเสี่ยงที่น้อย ก็จะทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อนวัตกรรมนั้นมากยิ่งขึ้น
3. คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) ถ้านวัตกรรมที่นามาใช้มีการใช้งานที่ยุ่งยากและมีความซับซ้อนมาก
การยอมรับในนวัตกรรมนั้นก็จะน้อยลง และยิ่งทาให้เกิดการต่อต้าน ซึ่งถ้านหากวัตกรรมมีความยุ่งยากซับซ้อนที่มาก การยอมรับ
จะยิ่งลดน้อยลง แต่ถ้าหากนวัตกรรมมีความยุ่งยากซับซ้อนที่น้อย การยอมรับก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น
4. คุ ณ ลั ก ษณะสามารถทดลองใช้ ได้ (Trainability) โดยการสามารถแบ่ งน าเอานวัต กรรมบางส่ วนไปทดลองใช้ ใน
ระยะเวลาที่ไม่มาก ซึ่งอาจจะแบ่งเป็นส่วนเล็กน้อย และหากประสบความสาเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ก็จะทาให้
เกิดการยอมในนวัตกรรมนั้น
5. คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) คือ หมายความว่า ถ้าการนานวัตกรรมไปใช้ทาให้เกิดการมองเห็นใน
ความเปลี่ยนแปลงได้ ก็จะทาให้การยอมรับมีน้าหนัก มากขึ้น ซึ่งถ้าหากสามารถทาให้มองเห็นเป็นรูปธรรมได้ก็จะยิ่งทาให้เกิดการ
ยอมรับได้มากขึ้นกว่าการรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นแค่นามธรรมหรือเป็นแค่สิ่งจินตนาการ
แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การเปิ ด รั บ สื่ อ Daughterty, Estin, & Bright (2008) อ้ า งถึ งในธมลวรรณ สิ ท ธิ พ ล
(2561, น.14 ) กล่าวว่า สื่อจัดว่าเป็นเครื่องมือและเป็นสื่อกลางสาหรับการสื่อสารจากองค์กรไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ และ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่างองค์กรกับผู้คน โดยสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มีมากมาย ซึ่งเป็นผลมาจาก
การพัฒนาของเทคโนโลยีตามยุคตามสมัย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้ดังนี้
1. สื่อมวลชน หมายถึง สื่อที่สามารถเป็นตัวนาสารจากผู้ที่ต้องการส่งสาร ส่งไปยังผู้รับสารที่ประกอบไปด้วยผู้คนจานวน
มาก โดยเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว ในช่วงเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ซึ่งสื่อมวลชนที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ เมื่อพิจารณาตามลักษณะ
ความโดดเด่นแล้ว สามารถจาแนกได้ 2 ประเภท คือ สื่อมวลชนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
เป็นต้น และสื่อมวลชนประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ เป็นต้น
2. สื่อบุคคล หมายถึง การเผยแพร่ข่าวสารขององค์กรหรือสถาบันผ่านตัวบุคคล โดยเป็นการถ่ายทอดข่าวสารระหว่าง
ผู้ ส่ งสารกั บ ผู้ รั บ สาร ซึ่ งเป็ น การสื่ อ สารแบบเผชิ ญ หน้ า และสามารถโต้ ต อบระหว่ างกั น ได้ จึ งนั บ ว่ าเป็ น สื่ อ อี ก ประเภทที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู งในการประชาสั ม พั น ธ์ โดยสามารถโน้ ม น้ า วหรื อ จู งใจได้ เนื่ อ งจากมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารโดยตรงกั บ ผู้ รั บ สาร
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แต่จาเป็นต้องอาศัยทักษะการพูดและการนาเสนอ โดยสื่อบุคคลเกิดขึ้นได้ตามโอกาส เช่น การสนทนา การให้สัมภาษณ์ การโต้วาที
การอภิปราย การปาฐกถาและการพูดในโอกาสพิเศษ เป็นต้น
3. สื่อกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่สามารถสื่อให้สัมผัสได้ถึงความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ข้อมูลความรู้ และเรื่องราวข่าวสาร
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยสื่อประเภทกิจกรรมมีได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดสัมมนา การฝึกอบรม การจัดประชุม การสาธิต
การจัดกิจกรรม นิทรรศการ การจัดการแสดงต่างๆ เป็นต้น โดยสื่อกิจกรรมสามารถทาการปรับเปลี่ยน ให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์
เพื่อให้มีความความเหมาะสมกับโอกาสต่างๆที่กาลังนาเสนอได้ แต่สื่อกิจกรรม มีข้อจากัดคือ จานวนผู้รับสารมีจากัดอยู่เฉพาะ
แค่ในกลุ่มที่ทาการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ
4. สื่อใหม่ หมายถึง สื่อที่มีการพัฒนาล่าสุดในปัจจุบัน คือระบบการสื่อสารหรือ การเชื่อมต่อผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
เครือข่ายระดับโลก ได้แก่ การสื่อสารผ่านไปสู่มวลชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital technology) และเกิดการโน้มเข้าหากัน (Convergence) ระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ ทาให้สามารถ
สื่อสารด้วยเสียงได้ เช่น ฟังวิทยุอินเทอร์เน็ต ชมภาพยนตร์ผ่านจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการสื่อสารทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหว
เป็นต้น
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับ กระบวนการตั ดสิน ใจของผู้ บริ โภค Philip Kotler & Kevin Kellker (2006) อ้างถึงใน
ฤทัยภัทร ทาว่อง (2557, น.11 ) ทฤษฎีที่กล่าวอ้างถึงนี้ เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงหลักการทางจิตวิทยาพื้นฐานที่ทาให้เข้าใจขั้นตอน
กระบวนการตัดสินใจซื้อทั้ง 5 ของผู้บริโภค ซึ่งนักการตลาดควรมีความเข้าใจในพฤติกรรมขั้ นตอนนี้ แต่ก็ไม่เสมอไปที่ผู้บริโภค
จะต้องมีขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อตามลาดับทั้ง 5 ขั้นตอน โดยอาจมีการข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไป หรืออาจจะย้อนกลับ
มาที่ขั้นตอนใดซ้าอีกครั้งก็ได้ก่อนที่จะทาการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ซึ่งขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจในการซื้อนั้ น ประกอบไปด้วย
5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรับรู้ปัญ หา (Need/Problem recognition) กระบวนการซื้อเริ่มขึ้นเมื่อ ผู้ซื้อมีค วามต้องการหรือ ตระหนักถึ ง
ปัญ หาบางอย่าง โดยความต้อ งการอาจเกิดมาจากสิ่งกระตุ้ นจากภายในของตัวผู้ บริโภคเอง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการปัจจัย 4 เป็นต้น หรืออาจเกิดได้จากสิ่งกระตุ้นภายนอก ที่เข้ามา
เป็นสิ่งเร้าให้เกิดความต้องการนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐาน เช่น การรับรู้จากทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อความต้องการของผู้บริโภคได้รับการกระตุ้นจากนักการตลาดในระดับที่
มากพอแล้ว ลาดับต่อมาก็จะทาให้ผู้บริโภคเกิดความพยายามในการค้นหาข้อมูลของสิ่งเหล่านั้น เพื่อที่สนองต่อความต้องการที่ถูก
กระตุ้น โดยเรียกความต้องการในระดับนี้ว่า “ความตั้งใจที่จะค้นหา (Heightened Attention)” โดยผู้ที่ถูกกระตุ้นจะมีการยอมรับ
หรือมีความพยายามรับรู้ข้อมูลของตัวสินค้าและบริการนั้นมากขึ้น และในระดับที่สูงขึ้นไปเรียกว่า “การกระทาการค้นหาข้อมูล
(Active Information search)”
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้ามาก
เพียงพอต่อการตัดสินใจแล้ว ผู้บริโภคก็จะเริ่มประเมินทางเลือกโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นแรกผู้บริโภคจะพยายามที่จะสนองต่อ
ความต้องการ ขั้นที่สองผู้บริโภค จะมองหาจุดเด่นและประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้น และขั้นสุดท้าย
ผู้บริโภคพิจารณาสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จากนั้นจะทาการเปรียบเทียบ โดยพิจารณาถึงการตอบสนองต่อความ
ต้องการที่มีอยู่ได้ดีที่สุด ดังนั้นนักการตลาด จึงควรคานึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ แตกต่างกัน ซึ่งต้อง
พิจารณาถึงความเชื่อ มุมมองทัศนคติของผู้บริโภคร่วมด้วย
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากที่ผู้บริโภคได้ประเมินคุณค่าของสินค้าและบริการแล้ว ผู้บริโภคจะทา
การเลือกในสิ่งที่คุ้มค่าและตรงต่อความต้องการของตนมากที่สุด แต่อย่ างไรก็ตามผู้บริโภคอาจมีการพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆ
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ในการตัดสินใจร่วมด้วย เช่น ตราสินค้า (Brand) ผู้ขายหรือตัวแทนจาหน่าย (Dealer) ปริมาณที่ได้รับ (Quantity) ระยะเวลาการ
จัดส่ง (Timing) ข้อเสนอในการชาระค่าสินค้า (Payment Method) เป็นต้น
5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากผู้บริโภคได้ทาการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ และ
ได้ทาการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการเหล่าแล้ว นักการตลาดจาเป็นต้องทราบให้ได้ถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า
หรือบริการนั้น และหากผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากพอ ก็จะเกิดการตัดสินใจซื้อซ้าหรือใช้บริการซ้าอีก

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของ กปน. ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรผู้ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นจริง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยกาหนดขนาดจากสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่าง กรณีที่ไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้ เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และสารองความ
ผิดพลาดจากการเก็บข้อมูลจานวน 15 ตัวอย่าง รวม 400 ตัวอย่าง ซึ่งใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) สุ่ม
เลือกเขตพื้นที่สาขา จากพื้นที่ให้บริการจานวน 16 สาขา ออกมา 5 สาขา ได้แก่ สาขาแม้นศรี สาขาภาษีเจริญ สาขาสุขุมวิท สาขา
ทุ่งมหาเมฆ และสาขาตากสิน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) กาหนดสัดส่วนให้พื้นที่สาขาละเท่าๆ
กันคือสาขาพื้นที่ละ 80 คน โดยงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้
จัดเตรียมไว้ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ร่วมกับการตอบแบบสอบถามผ่าน Google doc จนครบตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ หรือข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถาม
รวมคาถามจานวน 3 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม 5 ด้าน ที่มีต่อการตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น
MWA onMobile ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับในเชิงเปรียบเทียบ, ลักษณะความเข้ากันได้, ลักษณะความซับซ้อน, ความสามารถในการ
นาไปทดลองใช้ และความสามารถสังเกตได้ รวมคาถามจานวน 15 ข้อ
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ านการเปิ ด รั บ สื่ อ 4 ด้ า น ที่ มี ต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ งานแอพพลิ เคชั่ น MWA
onMobile ได้แก่ สื่อมวลชน, สื่อบุคคล, สื่อกิจกรรม และสื่อใหม่ รวมคาถามจานวน 12 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile รวมคาถามจานวน 3 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
1.1 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล แบบสอบถามส่ ว นที่ 1 ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้ ค่ า ความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค โดยการ
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
2.1 สมมุติฐานข้อที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile
แตกต่างกัน ทดสอบโดยใช้สถิติ Independent Sample : t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่ างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

7
2 กลุ่มที่อิสระต่อกัน และใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) : F-test เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม
2.2 สมมุติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม 5 ด้าน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA
onMobile ทดสอบโดยใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณหรือเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)
2.3 สมมุติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ 4 ด้าน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile
ทดสอบโดยใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณหรือเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
ผลการศึก ษาเรื่อ ง อิ ท ธิพ ลของปั จ จัย ด้านคุ ณ ลั ก ษณะของนวัต กรรมและการเปิ ด รับ สื่ อ ที่ มี ต่ อการตั ด สิน ใจใช้ งาน
แอพพลิเคชั่น MWA onMobile ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กปน. สรุปผลได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีอายุ 18 ปี – 37 ปี จานวน 212 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีระดับการศึกษาต่ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี จานวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของคุณลักษณะของนวัตกรรม ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่
ได้รับในเชิงเปรียบเทียบ, ด้านลักษณะความเข้ากันได้ , ด้านลักษณะความซับซ้อน, ด้านความสามารถในการนาไปทดลองใช้ และ
ด้านความสามารถสังเกตได้ พบว่า
2.1 ด้านประโยชน์ที่ได้รับในเชิงเปรียบเทียบ ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นด้า นประโยชน์ที่ได้รับใน
เชิงเปรียบเทียบโดยรวม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ระดับ
ความคิดเห็น อยู่ในระดั บดี ได้ แก่ ได้รับข่ าวสารรวดเร็ว มากกว่าการติดตามข่าวสารผ่านช่องทางเดิม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13
รองลงมาคือ การแจ้งข้อร้องเรียนหรือขอรับบริการ ทาได้สะดวกมากกว่าการแจ้งผ่านช่องทางอื่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 และ การ
ชาระค่าน้าทาได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับการใช้แอพพลิเคชั่นอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 ตามลาดับ
2.2 ด้านลักษณะความเข้ากันได้ ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นด้านลักษณะความเข้ากันได้โดยรวม
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก ได้แก่ สามารถตรวจสอบข้อมูล ทาให้วางแผนเกี่ยวกับการใช้น้าประปาในครัวเรือนได้ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 รองลงมาคือ
ผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ สามารถตอบสนองต่อวิถีชีวิตประจาวันที่มีความเร่งรีบได้เป็น
อย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 และไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะรั่วไหลไปสู่ภายนอก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ตามลาดับ
2.3 ด้านลักษณะความซับซ้อน ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นด้านลักษณะความซับซ้อนโดยรวม
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
ได้แก่ การใช้งานคาสั่งและฟีเจอร์ต่างๆ ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 รองลงมาคือ การออกแบบและลักษณะ
การจัดวางของแอพพลิเคชั่นเป็นระเบียบ สบายตา ไม่ทาให้เกิดความสับสน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 และขั้นตอนการลงทะเบียน
เพื่อใช้งาน สามารถทาได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 ตามลาดับ
2.4 ด้านความสามารถในการนาไปทดลองใช้ ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นด้านความสามารถในการ
นาไปทดลองใช้โดยรวม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ มีการเชิญชวนและสาธิตการใช้งานจากพนักงาน ก่อนทาการดาวน์โหลดไปใช้งานจริง มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 2.91 รองลงมาคือ มีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้สามารถศึกษาข้อมูลล่วงหน้าได้ ก่อนการใช้งานจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.90 และมีการจัดทาและเผยแพร่คลิปวีดิโอ แนะนาการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ตามลาดับ
2.5 ด้านความสามารถสังเกตได้ ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นด้านความสามารถสังเกตได้โดยรวม
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
ได้ แ ก่ การใช้ งานแอพพลิ เคชั่ น ช่ วยให้ ป ระหยั ด เวลาในการใช้ ชีวิ ต มากขึ้ น มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.15 รองลงมาคื อ การใช้ งาน
แอพพลิเคชั่น ทาให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 และได้ผลกระทบจากปัญหาน้อยลง หลังจากที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากแอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของการเปิดรับสื่อ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ด้านสื่อมวลชน, ด้านสื่อบุคคล
ด้านสื่อกิจกรรม และด้านสื่อใหม่ พบว่า
3.1 ด้านสื่อมวลชน ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามให้ระดั บความคิดเห็นด้านสื่อมวลชนโดยรวมอยู่ในระดับต่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ได้แก่ แผ่นพับหรือ
ใบปลิว แนะนาการใช้งานแอพพลิเคชั่น มีความดึงดูดน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 และให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับต่า
ได้แก่ เคยพบเห็นโฆษณา แนะนาการใช้งานในช่องทางอื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บิลบอร์ด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.27 รองลงมา
คือ เคยพบเห็นโฆษณาของแอพพลิเคชั่นผ่านทางโทรทัศน์บ่อยครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.13 ตามลาดับ
3.2 ด้านสื่อบุคคล ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นด้านสื่อบุคคลโดยรวม อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ได้แก่ พนักงาน กปน.
เป็นผู้ที่แนะนาหรือเชิญชวนให้เกิดความสนใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 รองลงมาคือ เพื่อนหรือคนรู้จัก
แนะนาให้รู้จักบริการของแอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 และ บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัว ได้แนะนาบอกต่อให้ใช้งาน
แอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 ตามลาดับ
3.3 ด้านสื่อกิจกรรม ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นด้านสื่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ได้รับการแนะนา
และเชิญชวนให้ใช้งานแอพพลิเคชั่น ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก ของ กปน. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 รองลงมาคือ ได้รับการ
แนะนาและเชิญชวนให้ใช้งานแอพพลิเคชั่น ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมตามเทศกาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 และ ได้รับการแนะนา
และเชิญชวนให้ใช้งานแอพพลิเคชั่น ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม Open house ของ กปน. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ตามลาดับ
3.4 ด้านสื่อใหม่ ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นด้านสื่อใหม่โดยรวม อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.72 เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ สูง ได้แก่ ทราบข้อมูลและ
วิธีการใช้งานของแอพพลิเคชั่น จากแบนเนอร์แนะนา ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ กปน. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 รองลงมาคือ ทราบข้อมูล
และวิธีการใช้งานของแอพพลิเคชั่น จากโพสต์ที่ปรากฎบน Facebook มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78 และ ทราบข้อมูลและวิธีการใช้งาน
ของแอพพลิเคชั่น จากช่องทางอื่นๆ ได้แก่ Line, Twitter, Instagram แอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของการตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile พบว่า ระดับความ
คิดเห็นของการตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile มีภาพรวมทุกด้านรวมกันอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ได้แก่ คิดว่าแอพพลิเคชั่น MWA onMobile เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี ในการรับ
บริการด้านต่างๆ ของ กปน. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 รองลงมาคือ มีทัศนคติในเชิงบวกในการใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile
มี ค่า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.13 และมี ค วามตั้ งใจในการใช้ งานแอพพลิ เคชั่น MWA onMobile อย่า งต่อ เนื่ อง มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.09
ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA on Mobile อันได้แก่ เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile แตกต่างกัน
สมมติ ฐานย่อ ยที่ 1.1 ผู้บ ริโภคที่ มี เพศแตกต่างกัน พบว่า การตั ดสิ น ใจใช้ งานแอพพลิ เคชั่ น MWA onMobile มี ค่ า
p-value เท่ากับ 0.835 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า
ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile จาแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า ผู้บ ริโภคที่ มี อายุ 18-37 ปี และ ผู้ บ ริโภคที่ มีอ ายุ 38-47 ปี
มีการตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile น้อยกว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 48-58 ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.23 และ 0.27 ตามลาดับ สาหรับผู้บริโภคที่มีอายุ 18-37 ปี กับผู้บริโภคที่มีอายุ 38-47 ปี ไม่พบความแตกต่างรายคู่
สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า การตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile
มีค่า p-value เท่ากับ 0.064 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า
ผู้บ ริโภคที่ มี ระดั บ การศึ ก ษาแตกต่ างกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจใช้ งานแอพพลิ เคชั่ น MWA onMobile จาแนกตามระดั บ การศึ ก ษา
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile
ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กปน. พบว่า ปัจจัยด้านประโยชน์ที่ได้รับในเชิงเปรียบเทียบ , ด้านลักษณะ
ความเข้ากันได้, ด้านลักษณะความซับซ้อน, ด้านความสามารถในการนาไปทดลองใช้ และด้านความสามารถสังเกตได้ เป็นตัวแปรที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 3 ปั จ จั ย ด้ า นการเปิ ด รั บ สื่ อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ ง านแอพพลิ เคชั่ น MWA onMobile
ของผู้ บ ริ โภคที่ อาศั ยอยู่ ในพื้ น ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของ กปน. พบว่ า ปั จ จั ย ด้า นสื่ อ มวลชน, ด้ านสื่ อ กิ จ กรรม และด้ านสื่ อ ใหม่
เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปและอภิปรายผล
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม จากสมมุติฐานการวิจัย ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กปน. พบว่า ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับในเชิงเปรียบเทียบ, ด้านลักษณะความเข้ากันได้, ด้านลักษณะความซับซ้อน, ด้านความสามารถในการ
นาไปทดลองใช้ และด้ านความสามารถสังเกตได้ ส่งผลในทิ ศทางบวกต่อการตัดสิน ใจใช้งานแอพพลิ เคชั่น MWA onMobile
ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในพื้น ที่ ความรับผิดชอบของ กปน. ด้านการตัดสิน ใจโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรพล คงเจริญ (2557) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรม
ทุกด้าน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีนัยสาคัญ
ที่ 0.05 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิวรี ศิริวงศ์ (2561) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ: กรณี ศึกษานักศึกษาระดับปริญ ญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม ทั้ง 5 ด้าน ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารผ่านมือ ถือ และยังสอดคล้อง
กับ งานวิจัยของ Ibrahim M Al-Jabri & M.Sadiq Sohail (2012) Mobile banking adoption: Application of diffusion of
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innovation theory ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage), คุณลักษณะความเข้ากันได้
(Compatibility), คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trialability) และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการยอมรับการใช้บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ
ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ จากสมมุติฐานการวิจัย ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ งานแอพพลิเคชั่น
MWA onMobile ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กปน. พบว่า มีปัจจัยเพียง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสื่อมวลชน
ด้านสื่อกิจจกรร และด้านสื่อใหม่ ส่งผลในทิศทางบวกต่อการตัดสินใจใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile ของผู้บริโภคที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กปน. ด้านการตัดสินใจโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสอดคล้องกับงานวิจัย
ต่างๆ ดังนี้ ปัจจัยด้านสื่อมวลชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสราวลี เนียมศรี (2559) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชั่น LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารทางการตลาดและการโฆษณาผ่าน สื่อดิจิทัล
มีอิท ธิพ ลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการแอพพลิเคชั่น LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร มีนัยสาคัญ ที่ 0.05 ปัจจัยด้านสื่อกิจกรรม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เปรมกมล หงส์ยนต์ (2562) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ และ ปัจจัยด้านสื่อใหม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีระพงศ์
วีระวุฒิ (2561) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจแอพพลิเคชั่น Netflix ของผู้ใช้งาน Netflix
ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้งานโดยส่วนใหญ่พบสื่อโฆษณาของแอพพลิเคชั่น Netflix จาก สื่อโฆษณาออนไลน์เป็นหลัก
และได้ให้เหตุผลที่ทาให้มีความรู้สึกอยากทดลองใช้บริการดังกล่าว เนื่องจากเนื้อหาโฆษณามีความดึงดูดน่าสนใจ

ข้อเสนอแนะ
1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม ปัจจัยคุณลักษณะของนวัตกรรมในด้านต่างๆ ทั้งหมด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้งานแอพพลิ เคชั่น MWA onMobile ดั งนั้ น การออกแบบแอพพลิเคชั่ น จึงควรให้ ความสาคัญ กับ ปั จจัยทุ กด้ านที่ อยู่ ภายใต้
คุณลักษณะของนวัตกรรม โดยเรียงลาดับความสาคัญตามผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ได้ดังนี้
ด้านความสามารถสังเกตได้ พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยหัวข้อ ที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
เป็นเรื่องของการได้ผลกระทบจากปัญหาน้อยลง หลังจากที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากแอพพลิเคชั่น โดยจุดนี้ตั้งข้อสังเกตได้ว่า แม้จะ
มีการใช้งานและแจ้งเตือน วันเวลาที่น้าประปาไม่ไหล/น้าประปาไหลอ่อน จากแอพพลิเคชั่น แต่ก็ยังไม่สามารถลดผลกระทบจาก
ปัญหาให้ผู้ใช้งานได้ดีพอ ซึ่งทาง กปน. อาจมีการสารวจความคิดเห็นปัญหาเชิงลึกโดยละเอียดจากผู้บริโภค ที่อาจได้รับปัญหาใน
ด้านอื่นอยู่ ซึ่งแอพพลิเคชั่นไม่สามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ เช่น น้าประปามีกลิ่น น้าขุ่น มาตรวัดน้ามีปัญหา เป็นต้น
ด้านลักษณะความเข้ากันได้ พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยหัวข้อที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
เป็นเรื่องของความกังวลว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะรั่วไหลไปสู่ภายนอก เนื่องจากแอพพลิเคชั่นไม่มีการตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน ดังนั้น
กปน. ควรเพิ่มความเชื่อมั่นในส่วนนี้ให้กับผู้บริโภค โดยอาจเพิ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตนโดยใช้รหัสผ่านการใช้งาน หรือเพิ่มฟังก์ชั่น
ให้รองรับการปลดล็อคใช้งานสาหรับโทรศัพท์บางรุ่น เช่น ปลดล็อคด้วยใบหน้า หรือ ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ เป็นต้น
ด้ า นประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ ในเชิ งเปรี ย บเที ย บ พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น โดยรวม อยู่ ในระดั บ ดี โดยหั ว ข้ อ ที่ มี ร ะดั บ
ความคิดเห็นน้อยที่สุด เป็นเรื่องของ การชาระค่าน้าทาได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการใช้แอพพลิเคชั่นอื่น ซึ่งจากการตรวจสอบระบบ
การช าระเงิ น ภายในแอพพลิ เคชั่ น พบว่ า มี ช่ อ งทางช าระเงิ น 4 ช่ อ งทาง ได้ แ ก่ การช าระเงิ น ด้ ว ย QR Code / Barcode
การชาระเงิน ด้ วยบั ตรเครดิต / เดบิ ต , การชาระเงิน ผ่ านบั ญ ชี ธนาคาร และ การชาระเงิน ผ่ าน Wallet โดยสาหรับ ช่ องทาง
การชาระเงินผ่านบัญ ชีธนาคาร พบว่าปัจจุบันมีธนาคารที่รองรับเพียง 6 แห่ง และสาหรับช่องทางการชาระเงินผ่าน Wallet
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พบว่ามีเพียง ShopeePay ช่องทางเดียวเท่านั้นเท่านั้น ดังนั้น กปน. ควรทาการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มบัญชีธนาคารรวมถึง E-Wallet
อื่นๆ เพื่อให้ช่องทางในการชาระค่าน้ามีความครอบคลุมต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
ด้านลักษณะความซับซ้อน พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยหัวข้อที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด เป็น
เรื่องของขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าในขั้นตอนดังกล่าว ต้องมีการใช้ทะเบียนผู้ใช้น้า 8 หลัก ใน
การลงทะเบียนครั้งแรก ซึ่งอาจเป็นเรื่องยุ่งยากสาหรับผู้ที่ไม่ทราบเลขทะเบียนนั้น ดั งนั้น กปน. อาจปรับปรุงจุดนี้ โดยการให้
ลงทะเบียน โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 แทน โดยสามารถเพิ่มบัญชีทะเบียนผู้ใช้น้าได้ในภายหลัง
ด้ า นความสามารถในการน าไปทดลองใช้ พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี โดยหั ว ข้ อ ที่ มี ร ะดั บ
ความคิดเห็นน้อยที่สุด เป็นเรื่องของการจัดทาและเผยแพร่คลิปวีดิโอ แนะนาการใช้งาน ดังนั้น กปน. ควรมีการจัดทาและเผยแพร่
แนะนาการใช้งานเบื้องต้น โดยอาจทาควบคู่กับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการนาเสนอและสาธิตวิธีการใช้งาน
เพื่อชูจุดเด่นหรือประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการใช้แอพพลิเคชั่นนี้
2. ปั จจัย ด้านการเปิ ดรับสื่ อ ปัจ จัยการเปิด รับ สื่อ ที่มี อิท ธิพ ลต่อ การตั ดสิน ใจใช้ งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile
ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กปน. ได้แก่ ด้านสื่อมวลชน ด้านสื่อกิจกรรม และด้ านสื่อใหม่ โดยเรียงลาดับ
ความสาคัญตามผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ได้ดังนี้
ด้านสื่อกิจกรรม และด้านสื่อใหม่ พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งนอกจากการประชาสัมพันธ์ผ่านการ
จัดกิจกรรมนอกสถานที่ และผ่านสื่อ Social Media ต่างๆแล้วนั้น กปน. อาจใช้สื่อมากกว่าหนึ่งด้าน ในการประชาสัมพันธ์ควบคู่
กัน เช่น ใช้สื่อกิจกรรมและสื่อใหม่ร่วมกันในการจัดกิจกรรมประชาพบประชาชน โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทาการดาวน์โหลด
แอพพลิ เคชั่น MWA onMobile พร้อมถ่ ายรูป และแชร์ ลง Social Media เพื่ อ ลุ้ น รับ สิท ธิ์พิ เศษและของรางวั ล ต่ างๆ เป็ น ต้ น
เพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้บริโภคมีความสนใจในการเริ่มต้นใช้งานแอพพลิเคชั่น MWA onMobile
ด้านสื่อมวลชน พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับต่า ดังนั้น กปน. จึงควรประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้
สื่อมวลชนให้มากขึ้น เช่น ทาการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตามคลื่นวิทยุ ในช่วงเวลาต่างๆ , การประชาสัมพันธ์ผ่าน Billboard
ทาการแนบแผ่นพับประชาสัมพันธ์พร้อม QR Code ไปกับบิลจ่ายน้า เพื่อให้ผู้สนใจที่ทาการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น โดยเมื่อ
ลงทะเบียนใช้งานตาม Code จะได้รับสิทธิชิงโชค ส่วนลด และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธ์ฉบับนี้ดาเนินการจนสาเร็จได้ด้วยดีจากความช่วยเหลือของ อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน อาจารย์ที่ปรึกษา
สารนิพนธ์ที่เสียสละเวลาให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบและแก้ไขจุดบกพร่องของงานวิจัย
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย จนทาให้สารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภ าภรณ์ ประสงค์ ทั น และ ผู้ ช่ ว ยศาสตรา จารย์ ดร.ณั ฐ ยา
ประดิ ษ ฐสุ ว รรณ เป็ น อย่ า งสู ง ที่ ให้ ค วามอนุ เคราะห์ เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ แบบสอบถาม และเป็ น
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ตลอดจนให้ชี้แนะและแนวทางในการจัดทาสารนิพนธ์เล่มนี้จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ค ณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้วยความเมตตา
อันเป็นพื้นฐานสาคัญและประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทาวิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษานี้ อีกทั้งขอขอบพระคุณผู้ร่วมทาการตอบ
แบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัยในการวิจัยครั้งนี้ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอย่างยิ่ง
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ขอบคุณ พี่ๆ จากการประปานครหลวง ที่คอยให้นาแนะนาปรึกษา และให้ข้อมูลที่จาเป็นต่อการทาสารนิพนธ์ฉบับนี้
และขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ที่คอยให้การช่วยเหลือ ให้ความห่วงใย และคอยเป็นกาลังใจด้วยความปรารถนาดีเสมอมา
สุดท้ายนี้คุณประโยชน์และคุณความดีใดๆ อันพึงเกิดจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณแก่บิดา
มารดาและบูรพคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทางที่ดีและมีคุณค่าตลอดมา จนผู้วิจัยสามารถประสบความสาเร็จ
ในการศึกษาระดับปริญญาโทครั้งนี้
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