
 
 
 

 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 

การศึกษาผลกระทบของมาตรการการลดคาใชจายดานน้ําประปาตอการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนในเขตสํานักงานประปาเชียงใหม มีกรอบแนวคิด และระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

 

3.1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 
การศึกษาผลกระทบของมาตรการการลดคาใชจายดานน้ําประปาตอการดําเนินชีวิตของ

ประชาชนในเขตสํานักงานประปาเชียงใหม สามารถกําหนดกรอบแนวคิดดังนี้ คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

มาตรการการลดคาใชจายดานน้ําประปา 

ผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา ผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิการยกเวนคาน้ําประปา 

ผลกระทบของการดําเนนิมาตรการ 
 - การลดคาใชจายดานน้ําประปาของครัวเรือน 

 - รูปแบบการใชจายจากเงินท่ีไดรับยกเวนคาน้ําประปา 
 - การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ําประปา  

ผลกระทบของการดําเนนิมาตรการ 
 - การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ําประปา 
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การดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาของครัวเรือนเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอย 
ซ่ึงสงผลกระทบตอกลุมผูใชน้ําประปา 2 กลุม กลุมแรก คือ กลุมผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา
โดยมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาสงผลกระทบตอผูไดสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา 3 ดาน คือ คา
น้ําประปาท่ีไดรับการยกเวนสงผลตอการลดคาใชจายของครัวเรือน และเงินจํานวนดังกลาว
ครัวเรือนนําไปใชจายในซ้ือสินคาอุปโภค บริโภคในรูปแบบใดบาง และหลังจากดําเนินมาตรการ
ลดคาใชจายน้ําประปาพฤติกรรมการใชน้ําประปาของผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปามีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชน้ําประปาเพ่ิมข้ึน หรือลดลง หรือยังคงมีพฤติกรรมการใชน้ําประปา
คงเดิม 

กลุมท่ีสอง คือ ผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา เปนการศึกษาวาการ
ดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาจึงไมสงผลกระทบดานเศรษฐกิจตอครัวเรือนแตอยางใด 
แตจะมีผลกระทบตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ําประปาหลังจากที่ดําเนินมาตรการ โดยจะ
ศึกษาวาผูใชน้ําประปามีพฤติกรรมการใชน้ําประปาเพ่ิมข้ึน หรือลดลง หรือยังคงมีพฤติกรรมการใช
น้ําประปาคงเดิม 
 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

สําหรับการคัดเลือกประชากรและกลุมตัวอยางใหขอมูลท่ีไดเปนตัวแทนของกลุม
ประชากรมีความเหมาะสมและถูกตองในทางสถิติ จะใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ี
ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 94 จากสูตรคํานวณดังตอไปนี้ 

 

 
 กําหนดให  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N = ขนาดประชากรที่ใชในการวิจัย 
   e = คาความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับ 
 

จากขอมูลพบวาผูใชน้ําประปาท่ีใชบริการน้ําประปาของการประปาภูมิภาคสํานักงาน
ประปาเชียงใหม ณ เดือนพฤษภาคม 2552 ท้ังหมด 69,133 ราย  แบงเปนผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิ
ยกเวนคาน้ําประปาจํานวน 41,868 ราย และผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับการยกเวนคาน้ําประปาจํานวน 
27,265 ราย  

    N 
 

n =
 

1 + Ne2 
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ในท่ีนี้ไดกําหนดใหขนาดกลุมตัวอยางท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 โดยกลุมประชากร
ท่ีใชในการศึกษา คือ ครัวเรือนผูใชน้ําประปาของสํานักงานประปาเชียงใหม จํานวน 69,133 ราย ซ่ึง
หาขนาดกลุมตัวอยาง โดยการแทนคาในสมการ ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 

ในท่ีนี้ใชขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 300 ราย จากผูใชน้ําประปาในพ้ืนท่ีความรับผิดของ
สํานักงานประปาเชียงใหม ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอ
ดอยสะเก็ด อําเภอสันทราย อําเภอสันปาตอง อําเภอหางดง อําเภอสารภี และอําเภอแมวาง จากนั้น
ทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการจับฉลากเพื่อเปนตัวแทนของกลุมผูใชน้ําประปาในเขตพ้ืนท่ีสํานักงาน
ประปาเชียงใหมมา 4 อําเภอ ไดกา อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอหางดง อําเภอสารภี       และอําเภอ
สันทราย อําเภอละ 75 ราย รวมกลุมตัวอยางท้ังหมด 300 รายโดยแตละอําเภอแบงผูใชน้ําประปาเปน 
2 กลุม คือผูใชน้ําประปาท่ีไดรับการยกเวนคาน้ําประปา 45 ราย และกลุมผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับ
การยกเวนคาน้ําประปา หรือผูใชน้ําประปามากกวา 30 ลูกบาศกเมตร จํานวน 30 ราย สําหรับผูไดรับ
สิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาแบงเปน 3 กลุมยอย คือ ผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร  ผูใช
น้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร  ผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร  กลุมยอยละ 
15 ราย    (ตารางท่ี 3.2) 
 
ตารางท่ี 3.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
 

อําเภอ 

ผูไดรับสิทธ์ิ ผูไมไดรับสิทธ์ิ 

รวม ไมเกิน 
10 ลบ.ม. 

10.01 – 20.00 
ลบ.ม. 

20.01 – 30.00 
ลบ.ม. 

รวม 
30.01 ลบ.ม. 

ขึ้นไป 

เมืองเชียงใหม 15 15 15 45 30 75 

หางดง 15 15 15 45 30 75 

สารภี 15 15 15 45 30 75 

สันทราย 15 15 15 45 30 75 

รวม 60 60 60 180 120 300 

                  69,133 
           1 + 69,133(0.05)2 
 

n = 

        397 
             

n = 
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3.3 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เปนการออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลจากผูใช

น้ําประปาของการประปาภูมิภาคสํานักงานประปาเชียงใหม โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ ผูใช
น้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา และผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา  

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  โดยรวบรวมจากเอกสาร บทความ รายงานการวิจัยท่ี

เกี่ยวของ จากเว็บไซดตาง ๆ หนังสือตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําเดือนของสํานักงานประปาเชียงใหม 

 
3.4 วิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ทําการศึกษาถึงผลกระทบของมาตรการการลดคาใชจายดานน้ําประปา
ตอการดําเนินชีวิต รวมถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการใชน้ําประปาของประชาชนในเขตสํานักงาน
ประปาเชียงใหมโดยมีวิธีการศึกษา 

1) การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชน้ําประปาของผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางในเขต
พื้นท่ีสํานักงานประปาเชียงใหม จะเปนการศึกษาเกี่ยวกับ 

- การใชน้ําประปา และการเลือกใชอุปกรณประปาในชีวิตประจําวัน  
- การใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนรวมกับการใชน้ําประปา 
- คาน้ําประปาท่ีครัวเรือนตองจายในแตละเดือน 
- ประวัติการถูกตัดมิเตอรน้ําประปา  
- การรับทราบเกี่ยวกับเกณฑการไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา  

2) การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการดําเนินมาตรการการลดคาใชจายดานน้ําประปาตอ
การดําเนินชีวิตของประชาชน จะเปนการศึกษาเกี่ยวกับ 

- ผลกระทบดานเศรษฐกิจของการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปา  
- ผลกระทบตอพฤติกรรมการใชน้ําประปาหลังดําเนินมาตรการ  

 3) การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชน้ําประปาตอการดําเนินมาตรการลดคาใชจาย
ดานน้ําประปาในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 - ระยะเวลาในการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปา 
 - การใหขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปา
ของหนวยงานรัฐบาลท่ีเกี่ยวของ 
 - เจาหนาท่ีประปาสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาได
อยางชัดเจน 
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 - ความเปนธรรมของการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปา 
 - การเขาถึงกลุมเปาหมายของมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปา 
 - จํานวนหนวยน้ําประปาท่ีรัฐบาลใหการยกเวนคาน้ําประปา 

โดยวัดระดับความพึงพอใจของการดําเนินมาตรการในดานตาง ๆ เปนระดับ มาก ปาน
กลาง นอย โดยใหคะแนนดังนี้ 

3 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
2 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ใชสถิติเชิงพรรณนา ความถึง รอยละ 
  การวิเคราะหขอมูลทางดานพฤติกรรมการใชน้ําประปาของผูใชน้ําประปากลุมตัวอยาง ใช
สถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี รอยละ 
  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการดําเนินมาตรการการลดคาใชจายดาน
น้ําประปา ใชสถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี รอยละ 
  การวิเคราะหเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชน้ําประปาตอการดําเนินมาตรการนั้นนํา
คะแนนท่ีไดจากการวัดระดับความพึงพอใจมาวิเคราะหหาคาเฉล่ียแลวแปรความหมายของระดับ
คะแนน โดยใชคะแนนท่ีไดของกลุมตัวอยางเปนเกณฑ มีการจัดชวงช้ันและการแปรผลของคาเฉล่ีย
คะแนน คือ 
 

ชวงคะแนน 2.34 – 3.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
ชวงคะแนน 1.67 – 2.33 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ชวงคะแนน 1.00 – 1.66 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

 

 


