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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของมาตรการการลดคาใชจายดาน
น้ําประปาตอการดําเนินชีวิตของประชาชน รวมไปถึงการศึกษาพฤติกรรมการใชน้ําประปาของ
ประชาชน และการวัดความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอมาตรการดังกลาว ซ่ึงเปนมาตรการท่ีใช
ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ ถึงกรกฎาคม 2552 โดยจําแนกเปน 2 กลุม 
คือ กลุมผูใชน้ําท่ีไดรับการยกเวนคาน้ําประปา จํานวน 180 ราย ซ่ึงจําแนกเปน 3 กลุมยอย กลุมละ 
60 ราย คือ กลุมผูใชน้ําไมเกิน 10 ลูกบาศกเมตร  กลุมผูใชน้ํามากกวา 10 ลูกบาศกเมตร แตไมเกิน 
20 ลูกบาศกเมตร  และกลุมผูใชน้ํามากกวา 20 ลูกบาศกเมตร แตไมเกิน 30 ลูกบาศกเมตร  สวนกลุม
ท่ีสอง คือ กลุมผูใชน้ําท่ีไมไดรับการยกเวนคาน้ําประปา จํานวน 120 ราย ใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สวนการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา และการวัดความ
พึงพอใจใชสถิติแบบลิเคิทสเกล 

ขอมูลสํานักงานประปาเชียงใหมต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2552 ถึงกรกฎาคม 2552 พบวามี
ผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาจํานวน 42,745 รายตอเดือน คิดเปนรอยละ 62.0 ของผูใชน้ําประปา
ท้ังหมด รัฐบาลตองใชงบประมาณในการจายเงินทดแทนคาน้ําประปาประมาณ 8 ลานบาทตอเดือน 

ผลการศึกษาพบวากลุมผูใชน้ําประปาไมเกิน 10 ลูกบาศกเมตร สวนใหญเปนพนักงาน
บริษัท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 3 คน ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพักอาศัยอยางเดียว 
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รายไดของครัวเรือนเฉล่ีย 33,000 บาทตอเดือน รายจายคาน้ําประปา 74 บาทตอเดือน คิดเปน
สัดสวน 0.02 ของรายได นอกจากใชน้ําประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภคแลวยังใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืน
รวมดวย เชน น้ําฝน น้ําบาดาล จากการสอบถามพบวากลุมผูใชน้ํานําเงินท่ีไดรับการยกเวนคา
น้ําประปาไปใชซ้ือสินคาและบริการเพื่อใชในชีวิตประจําวัน มาตรการดังกลาวขางตนไมมีผลตอ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยกล ุ มนี้ยังคงใชน้ําประปาเทาเดิม ในการวัดระดับความพึงพอใจของ
การดําเนินมาตรการดังกลาวของกลุมตัวอยางพบวาอยูในระดับปานกลาง 

ผูใชน้ําประปามากกวา 10 ลูกบาศกเมตร แตไมเกิน 20 ลูกบาศกเมตร  สวนใหญเปน
พนักงานบริษัท จํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 4 คน ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพักอาศัยอยาง
เดียว รายไดของครัวเรือนเฉล่ีย 37,500 บาทตอเดือน รายจายคาน้ําประปา 175 บาทตอเดือน คิดเปน
สัดสวน 0.05 ของรายได นอกจากใชน้ําประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภคแลวยังใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืน
รวมดวย เชน น้ําฝน น้ําบาดาล จากการสอบถามพบวากลุมผูใชน้ํานําเงินท่ีไดรับการยกเวนคา
น้ําประปาไปใชซ้ือสินคาและบริการเพื่อใชในชีวิตประจําวัน มาตรการดังกลาวขางตนไมมีผลตอ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเชนกัน โดยกล ุ มนี้ยังคงใชน้ําประปาเทาเดิม ในการวัดระดับความพึง
พอใจของการดําเนินมาตรการดังกลาวของกลุมตัวอยางพบวาอยูในระดับมาก 

ผูใชน้ํามากกวา 20 ลูกบาศกเมตร แตไมเกิน 30 ลูกบาศกเมตร สวนใหญเปนพนักงาน
บริษัท จํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 5 คน ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพักอาศัยอยางเดียว รายได
ของครัวเรือนเฉล่ีย 55,000 บาทตอเดือน รายจายคาน้ําประปา 314 บาทตอเดือน คิดเปนสัดสวน 0.6 
ของรายได นอกจากใชน้ําประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคแลวยังใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนรวมดวย เชน 
น้ําฝน น้ําบาดาล จากการสอบถามพบวากลุมผูใชน้ํานําเงินท่ีไดรับการยกเวนคาน้ําประปาไปใชซ้ือ
สินคาและบริการเพื่อใชในชีวิตประจําวัน มาตรการดังกลาวขางตนไมมีผลตอการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมโดยกล ุ มนี้ยังคงใชน้ําประปาเทาเดิม ในการวัดระดับความพึงพอใจของการดําเนิน
มาตรการดังกลาวกลุมตัวอยางพบวาอยูในระดับปานกลาง 

กลุมผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาสวนใหญมีมีรายจายเปนคาน้ําประปาเดือนละ 
867 บาทตอเดือน ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีรัฐบาลกําหนด ท้ังนี้เนื่องจากสวนใหญเปนครอบครัวขนาด
ใหญ และลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพักอาศัยและประกอบธุรกิจ 

 

 
 



                                                                  ฉ

 
Independent Study Title Impact of Water Supply Expenditure Reduction Policy  

on Daily Life in Chiang Mai Waterworks Region 
 
Author Miss Sudaporn  Pangmol 
 
Degree Master of Economics 
 
Independent Study Advisory Committee 

 Assoc.Prof.Porntip  Tianteerawit  Chairperson 
 Assoc.Prof.Dr.Sasipen  Phuangsaichai Member 

 

ABSTRACT 
 

The objectives are to study the impact of lowered pipe-water bill measure on the 
general public’s livelihood and their utility water consumption behavior and to assess their 
satisfaction. This measure was implemented during February–July 2009 under Abhisit Vejjajiva’s 
administration. The sampled populations were distinguished into two groups. The first covered 
180 water users who were exempted from utility payment and they were further subdivided into 
three sub groups for using water (1) no more than 10m3, (2) more than 10 but less than 20m3, and 
(3) more than 20 but less than 30m3. The second included 120 water users who did not get the 
exemption. Data and information came from questionnaire interview. Analysis was hased on 
descriptive statistics and consumer satisfaction levels were determined by liker scale method. 

The records during February – July 2009 of chiangmai water words office revealed 
on the overage there were 42,745 water users per month or 62% of total water users being 
exempted from utility payment and the government had to allocate about 8 million baht per 
month to compensate the missing revenue. 

Users of water under 10m3 per month mainly could be characterized as business 
company employee, having on the average three household members, residing in a house used 
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exclusively for living, with 33,000 baht monthly income on the average, paying 74 baht or about 
0.02% of income per month for water bill. They were found to also utilize other sources of water 
namely rain and groundwater for household water consumption. The money they saved from 
water use payment exemption was generally spent for day-to-day consumer goods and services. 
The welfare measure did not affect the behavior of water users in this group. They maintained 
virtually the same level of utility water consumption and expressed their satisfaction with such 
measure at moderate degree. 

Users of public water supply more than 10m3 but less than 20m3 per month 
generally could be described as business company employee, having 4 household members on the 
average, residing in a house used exclusively for living, earning 37,500 baht monthly income on 
the average, paying 175 baht or 0.05% of the income per month for water bill. They were found 
to also utilize other sources of water namely rain and groundwater for household water 
consumption. The money they saved from water use payment exemption was generally spent for 
day-to-day consumer goods and services. The welfare measure did not affect the behavior of 
water users in this group. They maintained virtually the same level of utility water consumption 
and expressed their satisfaction with such measure at high degree. 

Users of more than 20m3 but under 30m3 of public water supply mostly had the 
following characteristics: business company employee, having 5 family members, living in a 
house only for family use, getting 55,000 baht average monthly income pay 314 baht or 0.06% of 
the income per month for water bills. They were found to also utilize other sources of water 
namely rain and groundwater for household water consumption. The money they saved from 
water use payment exemption was generally spent for day-to-day consumer goods and services. 
The welfare measure did not affect the behavior of water users in this group. They maintained 
virtually the same level of utility water consumption and expressed their satisfaction with such 
measure at moderate degree. 

The samples under study classified as those receiving no exemption from paying 
water bill on the average spent 867 baht per month for water utility which was above the 
exemption criteria set by the government, The reasons for their high pipe-water consumption 
were mainly large family size and the use of their residence for both living and business purposes. 

 


