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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษากระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระ ค่า
น้ำประปาของผู ้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี  (2) เพื ่อศึกษา
กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของ ผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปา ส่วน
ภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีจำแนกตามปัจจัยส่วนบุลคล (3) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี มีผลต่อความกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประ ปาของ
ผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วน ภูมิภาคสาขา
อุบลราชธานี จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
การทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทาง เดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้ วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ประชากรผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
อุบลราชธานีท่ีมีเพศต่างกัน อายุต่างกัน การศึกษาต่างกัน และรายได้ต่างกัน ทำให้กระบวนการการตัดสินใจ
เลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาต่างกัน และประชากรผู้ใช้บริการน้ำประปาของ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีท่ีมีอาชีพต่างกัน และสถานท่ีพักต่างกัน ทำให้กระบวนการการ
ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาไม่ต่าง กัน ส่วนปัจจัยส่วนประสม
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการขาย และด้านบุคคล มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใ ช้
วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 
คำสำคัญ : กระบวนการการตัดสินใจ, ผู้ใช้บริการน้ำประปา 
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ABSTRACT 
The purposes of this research are (1 )  to study the process for deciding to use the 

payment method of water service users of the Provincial Waterworks Authority 
Ubonratchathani Branch (2 )  to study the process for deciding to use the payment method 
of water service users of the Provincial Waterworks Authority Ubonratchathani Branch which 
classified as personal factors (3 )  to study the factors of marketing mix and the factors of 
technology acceptable which included product, price, place, promotion, people, process, 
and physical evidence. The perception of the benefits in the simple way to use and the 
attitude toward the use of payment methods which affect the process for deciding to use 
the payment method of water service users of the Provincial Waterworks Authority 
Ubonratchathani Branch. The samples in this research are the water utility users which 
registered as the users of the water works authority, Ubon Ratchathani branch were included 
4 0 0  people. The questionnaires were used as a tool for the data collection. The statistical 
analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis test 
was tested by t-test, one-way ANOVA. If the difference from the hypothesis test were found; 
LSD method and multiple regression analysis will be further analyses for the results. 

The hypothesis test found that the user of the regional water works authority in 
Ubon Ratchathani branch with different in sex, ages, education levels, monthly incomes 
have affected to the decision-making process of the user choices in water utility payment 
methods. But the users with different in occupation and place to stay have not affected to 
the decision-making process. The factors of marketing mix and the factors of technology 
acceptable which included product, promotion and people have also affected to the 
decision-making process of the user choices in water utility payment methods 
Keywords : The process for deciding, The users of the water works authority 
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บทนำ 
 น้ำ เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และใช้น้ำเพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ ท้ังในด้านการ
อุปโภคบริโภค มีความแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับความจำเป็นของ ผู้ใช้และความอุดมสมบูรณ์ของน้ำ  ซ่ึง
น้ำประปาเป็นการบริการด้านสาธารณูปโภคท่ีสำคัญเพ่ือช่วยอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนจำเป็นต่อการ
ดำเนินชีวิต ดังนั้นในด้านบริการน้ำประปาจึงมีความจำเป็นและส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิต สุขอนามัยและ
ความสุขของคนในสังคม ท้ังนี้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
จัดต้ังข้ึนตาม พ.ร.บ. กปภ.พ.ศ.2522 เป็นหน่วยงานให้บริการน้ำประปาแก่ลูกค้าในพ้ืนท่ี74 จังหวัดท่ัว
ประเทศ (ยกเว้น กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ) โดย กปภ. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
น้ำประปาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้ ส่ วน
เสีย ซ่ึงนำไปสู่ความพึงพอใจและความประทับใจ ต่อ กปภ โดยมี วิสัยทัศน์ "มุ่งสู่องค์กรท่ีเป็นเลิศและย่ังยืน 
ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี เป็นหนึ่งใน
สาขาภายในองค์กรการประปาส่วนภูมิภาค  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเก่ียวกับ กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระ ค่า
น้ำประปาของผู้ ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีซึ ่งศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี คาดว่าผล
การศึกษาจะทำให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใ ช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ ต่อประชาชน
ผู้ใช้บริการในการได้รับบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีดี  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษากระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใ ช้บริการน้ำประปา
ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 2.เพ่ือศึกษากระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่า
น้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีจำแนกตามปัจจัยส่วนบุล
คล 3.เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการบริการ ส่งเสริมการขาย บุคคล กระบวนการ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และการรับรู้ถึงประโยชน์ ท่ี
ได้รับจากการใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน มีผลต่อความกระบวนการ
การตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
อุบลราชธานี 

 
ขอบเขตงานวิจัย 

1.ประชากรและตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการน้ำประปาท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำของการประปา ส่วน
ภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี จำนวน 63,632 ราย (ข้อมูลอ้างอิง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8.การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี.ค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564,จาก https://reg8.pwa.co.th/pwa8) กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย จำนวน 400 คน 
 2. ด้านเนื้อหา เป็นการศึกษากระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำ ประ ป าของ
ผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี โดยวิจัยกระบวนการตัดสินใจ 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจใช้บริการ ด้านการ
ประเมินภายหลังการใช้บริการ 
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 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และ

สถานท่ีพัก ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ซ่ึงประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
บริการ ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และปัจจัยการ
ยอมรับเทคโนโลยี ซ่ึงประกอบไปด้วย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใช้งาน และด้านทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของ ผู้ใ ช้บ ริการ
น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ซ่ึงประกอบไปด้วย ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการ
ค้นหาข้อมูล ด้านประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจใช้บริการ ด้านการประเมินภายหลังการใช้บริการ 
 
ประโยขน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึง กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ ำประปา
ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 

2. ทราบถึงกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของ ผู้ใช้บริการน้ ำประ ปา  
จำแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล 

3. ทราบถึง ปัจจัยส่วนประสมการตลาด และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อ กระบวนการ
การตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
อุบลราชธานี 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  
 Kotler (2003, p. 192 อ้างถึงใน จุฬาพร ประสพสุข,2557) ข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือของ ผู้บ ริโภค 
แบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอนคือ การรับรู้ถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลการเลือก การตัดสินใจซ้ือ 
และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1 การรับรู้ถึงปัญหา คือ การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตนซ่ึงอาจเ กิดข้ึนเองหรือส่ิง
กระตุ้น เช่น ความหิว ความกระหาย ความเจ็บปวด เป็น ต้นรวมถึงความต้องการของร่างกาย และความ
ต้องการท่ีเป็นความปรารถนา ความต้องการทางด้านจิตวิทยา 
 2 การค้นหาข้อมูลเมื่อความต้องการถูกระตุ้นมากพอและส่ิงท่ีสามารถสนองต่อความต้อง การอยู่
ใกล้ผู้บริโภค ผู้บริโภคจะดำเนินการเพ่ือให้เกิดความพอใจทัน ท่ีนักการตลาดจึงให้ความสนใจเ ก่ีย วกับ
แหล่งข้อมูลท่ีผู้บริโภคแสวงหาและมีอิทธิพลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือก แหล่งข้อมูลของผู้บริโภค 
 3 การประเมินผลทางเลือก เมื่อผู้บริโภคผ่านข้ันท่ีสอง ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและเกิดประเมิน 
ผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไม่ใช่ส่ิงท่ีง่ายและไม่สามารถใช้กับผู้บริโภคทุกคนได้ การประเมินผล
พฤติกรรมผู้บริโภค  
 4 การตัดสินใจซ้ือ จากการประเมินผลพฤติกรรมในข้ันท่ี 3 ผู้บริโภคกำหนดความพอใจระห ว่าง
สินค้าต่าง ๆ ท่ีเป็นทางเลือก โดยผู้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีชอบมากท่ีสุด ปัจจัยท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
ประเมินผลพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือ คือ หลังจากประเมินผลทางเลือก ก่อนท่ีจะเกิดความต้ังใจซ้ือ และ
เกิดการตัดสินใจซ้ือ  
 5 ความรู้สึกภายหลังการซ้ือ หลังจากซ้ือและทดลองใช้สินค้าแล้วบริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกับ
ความพอใจหรือไม่พอใจสินค้า ซ่ึงนักการตลาดจะต้องพยายามให้ทราบถึงระดับความพอใจของผู้บริโภค 
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 นเรศ สุนทร (2557) กระบวนการตัดสินใจในการซื ้อ คือ พฤติกรรมผู ้บริโภคมีลักษณะเป็น
กระบวนการ โดยมีการลำดับข้ันตอนในกระบวนการตัดสินใจ คือการรับรู้ความต้องการ การค้นหาข้อมูล 
การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ ความรู้สึกหลังการซ้ือ โดยมีส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีสามารถเปล่ียนเป็น
พฤติกรรมตอบสนองท่ีเกิดข้ึนภายในใจ ซ่ึงถือเป็นกล่องดำของผู้บริโภค โดยมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ 2 ส่วน
คือ ส่วนแรกเกิดจากลักษณะของปัจจัยอิทธิพลท่ีมีต่อการรับรู้ และปฏิกิริยา ตอบสนองต่อส่ิงเร้าของผู้บริโภค 
อันได้แก่ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม สังคม บุคคล และจิตวิทยา และส่วนท่ีสองเกิดจากกระบวนการตัดสินใจ
ของผู้ซ้ือเอง (buyer’s decision process) ท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ซ้ือ  
 Walters (1978, p. 115 อ้างถึง ใน ชิสา โชติลดาคีติกา,2559) อธิบายคำว่า การตัดสินใจ 
(Decision) ว่าหมายถึง การเลือกกระทำส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยเลือกจากทางเลือกท่ีมีอยู่หลายทางเลือก 
 กมลวรรณ สุขสมัย (2560) การตัดสินใจ คือ ผลสรุปหรือผลข้ันสุดท้ายของกระบวนการคิดอ ย่างมี
เหตุผลเพ่ือเลือกแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคลสามารถนำไป
ปฏิบัติและทำให้งานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ 
 รังสรรค์ สุธีสิริมงคล (2562) การเลือกและเปรียบเทียบส่ิงท่ีต้องการจากทางเลือกม ากมายโ ดย
นำมาพิจารณาด้วยเหตุผล เพ่ือให้ได้ส่ิงท่ีจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ซ่ึงทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวกับ ด้านกระบวนการตัดสินใจ ผู้วิจัยสรุปความหมายโดยรวมเก่ียวกับ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคได้ว่า การตัดสินใจของผู้บริโภค ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน 1.ด้านการรับรู้
ปัญหา 2.ด้านการค้นหาข้อมูล 3.ด้านประเมินทางเลือก 4.ด้านการตัดสินใจใช้บริการ 5.ด้านการประเมิน
ภายหลังการใช้บริการ  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) โดยไม่มีการจัด
กระทำหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แบบวิจัยตัดขวาง (Cross 
Sectional Studies) แล้วนำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์สถิติ 

ประชากรในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ผู้ใช้บริการน้ำประปาท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำของการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี จำนวน 63,632 ราย กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยการใช้การคำนวณสูตร
ของ Yamane โดยสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นกับผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
อุบลราชธานี 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกรวิจัย ประกอบด้วย 
1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
1.1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับ

การศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้ และสถานท่ีพัก มีจานวนข้อคำถามในแบบสอบถามท้ังหมด 6 ข้อ 
1.2 ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของ ผู้ใ ช้บ ริการ

น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ซ่ึงประกอบไปด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ปัญหา 
ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจใช้บริการ ด้านการประเมินภายห ลังการใ ช้
บริการ จำนวนข้อคําถาม 16 ข้อ 

1.3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด ซ่ึงประกอบไปด้วย 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางบริการ ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกาพ
ภาพ จำนวนข้อคําถาม 20 ข้อ 
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1.4 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ซ่ึงประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และด้านทัศนคติท่ีมีต่อการใ ช้งาน 
จำนวนข้อคําถาม 9 ข้อ 

1.5 กำหนดประเมินค่าความสำคัญ โดยแบ่ง 5 = ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด, 4 = ระดับความ
คิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นน้อย, 1 = ระดับความคิดเห็นน้อย
ท่ีสุด และช่วงเกณฑ์คะแนนเฉล่ียการประเมิน กำหนดให้ 4.21 - 5.00 ระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด, 
3.41 - 4.20 ระดับความคิดเห็นในระดับมาก, 2.61 - 3.40 ระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง, 1.81 - 
2.60 ระดับความคิดเห็นในระดับน้อย, 1.00 - 1.80 ระดับความคิดเห็นในระดับน้อยท่ีสุด 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพรรณนำ (descriptive statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยส่ วน
บุคคล ประกอบด้วย ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้ และ
สถานท่ีพัก 

1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตัวแปร
ด้านกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ปัจจัยส่วนประสมการตลาด และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  

2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
2.1 ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อม ูล กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่า

น้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีโดยจำแนกตาม เพศ และ
สถานท่ีพัก 

2.2 ใช้สถิติ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการการตัดสินใจเลือกใ ช้วิ ธีการ
ชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีโดยจำแนกตาม 
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 

2.3 ใช้สถิติ ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis ) วิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยประสม
การตลาดและปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีต่อการใช้งานท่ีมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเ ลือกใช้
วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 

 
ผลวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของ ผู้ใ ช้บริ การ
น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี โดยรวมมีความคิดเห็นอยู ่ใน ระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านการตัดสินใจใช้บริการ รองมาคือ ด้านประเมิน
ทางเลือก ด้านการประเมินภายหลังการใช้บริการ ด้านการค้นหาข้อมูล และด้านการรับรู้ปัญหา  
 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใ ช้บ ริการ
น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สรุปผลการวิจัยดังนี้  
 2.1 ประชากรผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ท่ีมี เพศต่างกัน 
อายุต่างกัน การศึกษาต่างกัน และรายได้ต่างกันทำให้กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิ ธีการชำระ ค่า
น้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาต่างกัน  
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 2.2 ประชากรผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีท่ีมี อาชีพต่างกัน 
และสถานท่ีพักต่างกัน ทำให้กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของ ผู้ใ ช้บ ริการ
น้ำประปาไม่ต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที ่มีผลต่อ
กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของ ผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปา ส่วน
ภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี สรุปผลการวิจัยดังนี้  
 3.1 ปัจจัยประสมการตลาดและปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการขาย 
ด้านบุคคล มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี  
 3.2 ปัจจัยประสมการตลาดและปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านราคา ด้านช่องทางการบริการ 
ด้านกระบวนการ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้งาน ด้านการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งาน ด้านทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน ไม่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการ
ชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี สรุปดังนี้ 
 1. กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 1.1 ด้านการรับรู้ปัญหา ของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 
อยู่ในระดับ ความคิดเห็นระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรต้องการท่ีจะรับรู้ปัญหาและเข้าใจใน
การใช้บริการชำระคาน้ำประปา โดยท่ีประชากรรู้หรือตระหนักถึงปัญหาวิธีการ กระบวนการหรือความ
ต้องการของตนโดยเกิดข้ึนจากส่ิงกระตุ้นท้ังจากภายในและภายนอกท่ีรับรู้จากช่องทางส่ือสารต่างๆหรือการ
รับรู้โดยตรง ทำให้ประชากรส่วนใหญ่นั้นเกิดความต้องการท่ีจะนําไปสู่การตัดสินใจใช้บริการ  
 1.2 ด้านการค้นหาข้อมูล ของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 
อยู่ในระดับ ความคิดเห็นระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การท่ีประชากรส่วนใหญ่การค้นหาข้อมูลของ ส่ิง
ต่างๆท่ีมีจำเป็นและความต้องการ โดยทำการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ หรือสอบถามผู้รู้ เพ่ือนำมาใช้ใน
การกำหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินความคุ้มค่า ความต้องการและใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการวิธีการชำระค่า 
 1.3 ด้านประเมินทางเลือก ของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 
อยู่ในระดับ ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การประเมินทางเลือกของประชากรนั้น จะ
ทำการประเมินผลของทางเลือกต่างๆ ตรงกับความต้องการท่ีผู้บริโภคกำหนด โดยพิจารณาเปรียบเทียบ
ระหว่างความคุ้มค่าเหมาะสม ความสะดวกสบาย ปลอดภัย สามารถตอบสนองรูปแบบได้ตรงความต้องการ
มากท่ีสุดของการบริการในรูปแบบต่างๆ หลังจากท่ีได้ทำการค้นหาข้อมูลนั้นๆก่อนท่ีจะเลือกใช้บริการ  
 1.4 ด้านการตัดสินใจใช้บริการ ของผู้ ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
อุบลราชธานี อยู่ในระดับ ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การตัดสินใจใช้บริการนั้นเป็น
ส่ิงท่ีประชากร ส่วนใหญ่นั้นได้ตัดสินใจใช้บริการชำระค่าน้ำประปาหลังจากเปรียบเทียบความคุ้มค่า ความ
สะดวกสบายและประเมินในด้านต่างๆ มาแล้ว เพ่ือให้ได้การบริการท่ีตรงตามความต้องการสะดวกและมี
ความคุ้มค่าเป็นท่ีน่าพอใจมากท่ีสุดแล้ว  
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 1.5 ด้านการประเมินภายหลังการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุบลราชธานี อยู่ในระดับ ความคิดเห็นระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า หลังจากการใ ช้บริการ
ประชากรส่วนใหญ่จะประเมินความรู้สึกท่ีมีต่อบริการท่ีได้รับ โดยหากมีความพึงพอใจก็จะตัดสินใจใช้ซ้ำอีก 
แนะนำหรือบอกต่อ  
 2. กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของ ผู้ใช้บริการน้ำประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี จําแนกตาม ปัจจัยประชากร 
 2.1 ประชากรผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ท่ีมี เพศต่างกัน 
ทำให้กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปานั้น ต่างกัน ซ่ึง
กระบวนการตัดสินใจโดยรวม แตกต่างกัน  
 2.2 ประชากรผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ท่ีมี อายุต่างกัน 
ทำให้กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปานั้นต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัย
มีความคิดเห็นช่วงอายุอาจส่งผลต่อพฤติกรรมและความสามารถเข้าถึงวิธีและกระบวนการชำระค่าน้ำประปา
ท่ีต่างกัน ซ่ึงทำให้กระบวนการตัดสินใจโดยรวม แตกต่างกัน  
 2.3 ประชากรผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ท่ีมี การศึกษา
ต่างกัน ทำให้กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปานั้น ต่าง กัน 
ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการศึกษาอาจส่งผลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ ความเข้าใจและความสามารถเข้าถึง วิธี
และกระบวนการชำระค่าน้ำประปาท่ีต่างกัน ซ่ึงทำให้กระบวนการตัดสินใจโดยรวม แตกต่างกัน  
 2.4 ประชากรผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ท่ีมี อาชีพต่างกัน 
ทำให้กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปานั้นไม่ต่างกัน ซ่ึง
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าอาชีพอาชีพนั้นไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจซ้ือ เนื่องจากความต้องการของแต่ละ
บุคคลนั้นไม่มีผลต่ออาชีพท่ีประชากรส่วนใหญ่นั้นประกอบอยู่  
 2.5 ประชากรผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ท่ีมีรายได้ต่างกัน 
ทำให้กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปานั้นต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัย
มีความคิดเห็นว่ารายได้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาในส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีเ พ่ิม ข้ึน
ต่างกันในแต่ละวิธี เนื่องจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกันทำให้ การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการนั้น แตกต่างกัน  
 2.6 ประชากรผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ท่ีมี สถานท่ีพัก
ต่างกัน ทำให้กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปานั้น ต่าง กัน 
ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าสถานท่ีพักของประชากรมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาใน
ส่วนระยะทางการเดินทาง ความสะดวก ง่ายต่อการเดินทางมาใช้บริการในส่วนของศูนย์บริ กา ร ต่างๆ 
หลีกเล่ียงความแออัดในช่วงเวลาเร่ง ด่วน นั้นมีความแตกต่างกันทำให้การตัดสินใจเลือกใช้บ ริการนั้น 
แตกต่างกัน  
 3. ผลการวิจัยปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อกระบวนการ
การตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
อุบลราชธานี  
 3.1 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการ
ชำระค่าน้ำประปาของผู้ใ ช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ซ่ึง ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ประชากรผู้ใช้บริการน้ำประปา ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเร่ืองวิธีการชำระค่า
น้ำประปามีข้ันตอน กระบวนการท่ีเป็นมาตรฐานน่าเช่ือถือ หลากหลายวิธีเพียงพอและตรงความต้องการ  
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 3.2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านราคา ไม่มีผลต่อ กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้ วิธีการ
ชำระค่าน้ำประปาของผู้ใ ช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ซ่ึง ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า อัตราค่าธรรมเนียมการบริการรับชำระค่าน้ำประปาไม่สูงเกินไป มีเหมาะสมแล้วเมื่อเทียบกับ
การชำระค่าบริการอ่ืนๆ จนทำให้ประชากรผู้ใช้บริการน้ำประปารู้สึกเพียงพอในการใช้บริการ  
 3.3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการบริการ ไม่มีผลต่อ กระบวนการการตัดสินใจ
เลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ซ่ึง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า วิธีการรับชำระค่าน้ำประปามีครอบคุมหลากหลายเพียงพอต่อครบความต้องกา รและ
ผ่านระบบออนไลน์สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจ ุบันง่ายต่อการชำระ จนทำให้ประชากร
ผู้ใช้บริการน้ำประปารู้สึกเพียงพอในการใช้บริการ  
 3.4 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านส่งเสริมการขาย มีผลต่อ กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้
วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ซ่ึงผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ประชากรผู้ใช้บริการน้ำประปา ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย ในเร่ืองรับรู้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่ือออนไลน์ ทำใหรับรู้ข้อมูลและเข้าใจ ในการเลือกใช้วิธีการชำระ
ค่าน้ำประปาท่ีตรงความต้องการ สร้างความมั่นใจในมาตรฐาน และส่วนลด สิทธิพิเศษสมาชิก การดูแลก่อน
และหลังการขาย มีผลต่อความรู้สึก ความพอใจและพฤติกรรมการ การใช้บริการ  
 3.5 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านบุคคล มีผลต่อ กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระ
ค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ประชากรผู้ใช้บริการน้ำประปา ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านบุคคล ในเร่ืองการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการ 
ซ่ึงผู้ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปามีการบริการท่ีดี มีอัธยาศัย สุภาพ ผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจและสามารถท่ี
จะอธิบายรายละเอียดต่างๆ ได้ช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการได้ง่ายข้ึน สร้างความสัมพันธ์และบริการท่ี
ดี 
 3.6 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านกระบวนการ ไม่มีผลต่อ กระบวนการการตัดสินใจเ ลือกใช้
วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ซ่ึงผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า การให้บริการในส่วนของการกระบวนการการให้บริการกับลูกค้า วิธีการรับชำระค่าน้ำประปา
ปัจจุบันมีข้ันตอนท่ีเป็นมาตรฐาน น่าเช่ือถือ โอกาสผิดพลาดน้อย มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่เ กิดความ
ผิดพลาดและน่าเ ช่ือถือ มีผลต่อความรู้สึก ความพอใจและพฤติกรรมการซ้ือสินค้า จนทำให้ประชากร
ผู้ใช้บริการน้ำประปารู้สึกเพียงพอในการใช้บริการ  
 3.7 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านส่ิงแวดล้อมทางกาพภาพ ไม่มีผลต่อ กระบวนการการตัดสินใจ
เลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ซ่ึง
ผู ้ว ิจ ัยมีความเห็นว่า บริการในส่วนของลักษณะทางกายภาพ .สถานที่ร ับชำระค่าน ้ำประปาทันสมัย 
สะดวกสบาย สะอาด มีพ้ืนท่ีเพียงพอในการเข้าไปใช้บริการ ทันสมัย สะอาดสวยงาม สถานท่ีรับชำระค่า
น้ำประปามีเพียงพอครบต่อรูปแบบวิธีการชำระท่ีมีให้เลือก จนทำให้ประชากรผู้ใช้บริการน้ ำประ ปารู้สึ ก
เพียงพอการในใช้บริการ  
 3.8 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ท่ีไ ด้รับจากการใ ช้งาน ไม่มีผลต่อ 
กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของ ผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปา ส่วน
ภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือ
ไปชำระค่าน้ำประปาเพราะมีวิธีการรับชำระได้หลากหลายช่องทาง และการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยให้
การชำระค่าน้ำประปาสะดวกข้ึน จนทำให้ประชากรผู้ใช้บริการน้ำประปารู้สึกเพียงพอในการใช้บริการ 
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 3.9 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ไม่มีผลต่อ กระบวนการ
การตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
อุบลราชธานี ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกถึงความง่ายต่อการใช้งาน เข้าถึงบริการชำระค่า
น้ำประปาได้โดยง่ายทุกช่องทาง เทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยทำให้การชำระค่าน้ำประปาง่ายข้ึน สามารถ
ควบคุมได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก จนทำให้ประชากรผู้ใช้บริการน้ำประปารู้สึกเพียงพอในการใ ช้
บริการ  
 3.10 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน ไม่มีผลต่อ กระบวนการการตัดสินใจ
เลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ซ่ึง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การให้บริการปัจจุบัน มีกระบวนการบริการท่ีสร้างความมั่นใจเช่ือถือได้ มั่นใจในเร่ือง
ของความถูกต้อง ไม่มีข้อผิดผลาดจากการใช้เทคโนโลยีในการรับชำระค่าน้ำประปาในปัจจุ บัน ทำใ ห้
ผู้ใช้บริการเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการบริการ จนทำให้ประชากรผู้ใช้บริการน้ำประปารู้สึกเพียง พอในกา รใ ช้
บริการ  
 
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาตัวแปรปัจจัยอ่ืนๆเพ่ิมเติม อาจจะส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิ ธีการ
ชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปา เช่น ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ เพ่ือท่ีจะได้
นํามาปรับปรุงหรือสร้างความน่าเช่ือถือให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  
 2. ควรศึกษาประชากรในพ้ืนท่ีให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาให้มีความหลากหลายมาก
ย่ิงข้ึนจึงควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังต่อไปในพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างจากเดิมหรือเปล่ียนขนาดของกลุ่ม
ประชากร จากเดิมให้มีพ้ืนท่ีและจำนวนประชากรท่ีมากข้ึนเพ่ือให้ได้รับข้อมูลท่ีมีความแตกต่างกัน 
 3. ควรเลือกใช้เทคนิคในการวิจัย อาจจะนําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการ อ่ืนเพ่ิมข้ึนด้วย 
เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน หรือการเลือกวิธีในการสุ่มตัวอย่างในรูปแบบอ่ืนท่ี
ครอบคลุมกลุ่มประชากรมากท่ีสุด เช่น เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น หรือสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เพ่ือให้ ได้ผลท่ีมีความเฉพาะมากย่ิงข้ึน 
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