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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของมาตรการการลดคาใชจายดาน

น้ําประปาตอการดําเนินชีวิตของประชาชนในเขตสํานักงานประปาเชียงใหม สามารถนําเสนอผล

การศึกษา ดังนี้ 

 
4.1 ผลการดําเนินการมาตรการการลดคาใชจายดานน้ําประปาของสํานักงานประปาเชียงใหม 

สํานักงานประปาเชียงใหมเปนหนวยงานภายใตสังกัดของการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
ใหบริการน้ําประปาครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด 7 อําเภอ ประกอบดวย  อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอ
ดอยสะเก็ด อําเภอสันทราย อําเภอสันปาตอง อําเภอหางดง อําเภอสารภี และอําเภอแมวาง โดยมี
ผูใชน้ําประปาท้ังหมด 60,000 กวาราย ซ่ึงจํานวนผูใชน้ําประปาในแตละเดือนเปล่ียนแปลงตาม
จํานวนผูจดทะเบียนขอใชน้ําประปา และผูจดทะเบียนยกเลิกการใชน้ําประปา การจัดเก็บคาบริการ
น้ําประปาจะคิดคาบริการแตกตางกันออกไปตามปริมาณการใชน้ําประปา และคิดคาน้ําประปาแยก
ตามประเภทผูใชน้ําประปา  

การคิดคาบริการน้ําประปาจะคิดตามปริมาณการใชน้ําประปาโดยแบงเปนชวงแบบ
ข้ันบันได ซ่ึงในแตละชวงจะคิดคาบริการไมเทากัน และจะคิดคาบริการเพิ่มข้ึนตามจํานวนการใช
น้ําประปาท่ีเพิ่มข้ึน ดังนั้นผูใชน้ําประปาในปริมาณมากการคิดคาน้ําประปาก็จะอยูในอัตราที่มาก
ดวย สําหรับประเภทผูใชน้ําประปาแบง 3 กลุม ดังนี้  

1. ผูใชน้ําประปาประเภทท่ี 1 หมายถึง ผูใชน้ําประปาประเภทท่ีพักอาศัย หรือ อาคารชุด 
โดยผูใชน้ําประปาแตละรายจะตองเสียคาน้ําประปาข้ันตํ่า 50 บาท 

2. ผูใชน้ําประปาประเภทท่ี 2 หมายถึง ผูใชน้ําประปาประเภทราชการและธุรกิจขนาดเล็ก 
โดยผูใชน้ําประปาแตละรายจะตองเสียคาน้ําประปาข้ันตํ่า 100 บาท 

3. ผูใชน้ําประปาประเภทท่ี 3 หมายถึง ผูใชน้ําประปาประเภทรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม 
และธุรกิจขนาดใหญ โดยผูใชน้ําประปาแตละรายจะตองเสียคาน้ําประปาข้ันตํ่า 200 
บาท 
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การดําเนินมาตรการการลดคาใชจายดานน้ําประปาซ่ึงเปนมาตรการหนึ่งในนโยบายลด
คาครองชีพของประชาชนโดยมีกระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบ เร่ิมดําเนินการต้ังแตวันท่ี 1 
สิงหาคม 2552 โดยกําหนดขอบเขตการใหเงินชวยเหลือผูใชน้ําประปาท่ีอยูในเขตพื้นท่ีความ
รับผิดชอบของการประปานครหลวง และการประปาสวนภูมิภาค เฉพาะกลุมผูใชน้ําประเภทท่ี 1 
หรือผูใชน้ําประปาประเภทท่ีพักอาศัย หรืออาคารชุด หรือหองเชา โดยกําหนดเง่ือนไขวาผูใช
น้ําประปารายดังกลาวตองใชน้ําประปาไมเกิน 50 ลูกบาศกเมตร ในสมัยรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช 
(ชวงเดือนสิงหาคม 2551 – มกราคม 2552) และผูใชน้ําประปาไมเกิน 30 ลูกบาศกเมตร ในสมัย
รัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ (ชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม 2552)  ซ่ึงรัฐบาลจะเปนผูรับภาระจาย
คาน้ําประปาใหกับการประปานครหลวง และการประปาสวนภูมิภาคแทนผูใชน้ําประปา  

ผลการดําเนินมาตรการการลดคาใชจายดานน้ําประปาของผูใชน้ําประปาในเขตพื้นท่ี
ความรับผิดชอบของสํานักงานประปาเชียงใหม ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือนกรกฎาคม 2552  
ดังนี้ 

 
4.1.1 จํานวนผูใชน้ําประปา 

หลังจากท่ีรัฐบาลดําเนินมาตรการการลดคาใชจายคาน้ําประปาในสมัยรัฐบาลสมัคร 
สุนทรเวช ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2551 ถึงมกราคม 2552 ผลการดําเนินมาตรการการลดคาใชจายดาน
น้ําประปาของผูใชน้ําประปาในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานประปาเชียงใหม  พบวา 
ผูใชน้ําประปาเฉล่ียจํานวน 66,887 รายตอเดือน โดยในจํานวนดังกลาวเปนผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคา
น้ําประปาเฉล่ีย 45,958 รายตอเดือน คิดเปนรอยละ 68.7 ของผูใชน้ําประปาท้ังหมด ในชวงดังกลาว
จํานวนผูใชน้ําประปามีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องทุกเดือน สวนผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวน
คาน้ําประปานั้นจํานวนเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะชวงธันวาคม 2551 สัดสวนผูไดรับสิทธ์ิตอผูใช
น้ําประปาท้ังหมดมากสุดถึงรอยละ 70 เนื่องจากชวงดังกลาวผูใชน้ําประปาท่ีใชน้ําไมเกิน 50 
ลูกบาศกเมตร มีมากกวาเดือนอ่ืน ๆ อาจเพราะเปนชวงหนาหนาวปริมาณการใชน้ําประปาเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคนอยลง ดังตารางท่ี 4.1  
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ตารางท่ี 4.1 จํานวนผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาและผูใชน้ําประปาท้ังหมดในเขตสํานักงาน 

ประปาเชียงใหม ชวงการดําเนินมาตรการสมัยรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช  
 

เดือน/ป 

จํานวนผูใชนํ้าประปา คานํ้าประปา 

ผูไดรับ
สิทธ์ิ 

ผูใชนํ้าประปา
ท้ังหมด 

สัดสวน 
รัฐบาลจาย
ทดแทน 

จัดเก็บได
ท้ังหมด 

สัดสวน 

(ราย) (ราย) (รอยละ) (บาท) (บาท) (รอยละ) 

สิงหาคม 2551 44,318 66,077 67.1 9,552,101.5 32,894,344.0 29.0 

กันยายน 2551 
45,452 66,343 

68.5 
10,148,456.0 31,950,360.2 

31.8 
(2.6 ) (0.4) (6.2) (-2.9) 

ตุลาคม 2551 
45,970 66,699 

68.9 
10,939,171.9 33,024,743.4 

33.1 
(1.1) (0.5) (7.8) (3.4) 

พฤศจิกายน 2551 
46,317 67,061 

69.1 
10,586,020.9 32,574,957.0 

32.5 
(0.8) (0.5) (-3.2) (-1.4) 

ธันวาคม 2551 
47,162 67,376 

70.0 
10,581,165.2 31,768,989.2 

33.3 
(1.8) (0.5) (-0.1) (-2.5) 

มกราคม 2552 
46,529 67,765 

68.7 
11,563,579.9 35,780,407.5 

32.3 
(-1.3) (0.6) (9.3) (12.6) 

เฉล่ียตอเดือน 45,958 66,887 68.7 10,561,749 32,998,967 32.0 

ที่มา : สํานักงานประปาเชียงใหม  
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตราการเปล่ียนแปลง 
 
ตอมาในสมัยรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  ไดดําเนินมาตรการดังกลาวตอไปอีก 6 เดือน 

คือ ชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงกรกฎาคม 2552 โดยเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชวยเหลือผูใชน้ําประปาท่ี
ใชน้ําประปาจากเดิมไมเกิน 50 ลูกบาศกเมตร เหลือ 30 ลูกบาศกเมตร ผลการดําเนินมาตรการการ
ลดคาใชจายดานน้ําประปาของผูใชน้ําประปาในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานประปา
เชียงใหม  พบวา จํานวนผูใชน้ําประปาเพ่ิมข้ึนในแตละเดือนอยางตอเนื่อง ซ่ึงขอมูลลาสุดในเดือน
กรกฎาคม 2552 มีผูใชน้ําประปาท้ังหมด 69, 849 ราย สําหรับผูที่ไดรับยกเวนคาน้ําประปามีจํานวน
ลดลงถึงรอยละ 10.5 จากเดือน มกราคม 2552 มีจํานวน 46,529 ราย ในเดือนกุมภาพันธ 2552 มี
จํานวน 41,620 ราย จากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชวยเหลือผูใชน้ําประปา และในชวงของการ
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ดําเนินมาตรการดังกลาวจํานวนผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในชวง 3 เดือน
แรก คือเดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2552 แตในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2552 มีจํานวนลดลง
รอยละ 4.7 และ 2.0 ตามลําดับ เทากับ 41,868 ราย และ 41,014 ราย ตามลําดับ เนื่องจากผูใช
น้ําประปาใชน้ําประปาในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนทําใหจํานวนผูท่ีเขาเกณฑการไดรับสิทธ์ิยกเวนคา
น้ําประปาลดลง ดังตารางท่ี 4.2 

 
ตารางท่ี 4.1 จํานวนผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาและผูใชน้ําประปาท้ังหมดในเขตสํานักงาน

ประปาเชียงใหม ชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงกรกฎาคม 2552 
 

เดือน/ป 

จํานวนผูใชนํ้าประปา คานํ้าประปา 

ผูไดรับสิทธ์ิ 
ผูใชนํ้าประปา

ท้ังหมด 
สัดสวน 

รัฐบาลจาย
ทดแทน 

จัดเก็บได
ท้ังหมด 

สัดสวน 

(ราย) (ราย) (รอยละ) (บาท) (บาท) (รอยละ) 

กุมภาพันธ 2552 41,620 68,044 61.2 8,125,232.8 34,445,409.0 23.6 

มีนาคม 2552 
43,185 68,364 63.2 8,851,381.2 31,896,916.6 

27.7 
(3.8) (0.5)  (8.9 ) (-7.4) 

เมษายน 2552 
43,926 68,908 63.7 9,042,489.0 33,444,793.4 

27.0 
(1.7) (0.8)  (2.2) (4.9) 

พฤษภาคม 2552 
41,868 69,133 60.6 9,318,385.0 37,594,794.4 

24.8 
(-4.7) (0.3)  (3.1) (2.4) 

มิถุนายน 2552 
41,014 69,463 59.0 8,644,828.0 35,726,349.3 

24.2 
(-2.0) (0.5)  (-7.2) (-5.0) 

กรกฎาคม 2552 
44,855 69,849 64.2 9,390,599.8 34,250,349.8 

27.4 
(9.4) (0.6)  (8.6) (-4.1) 

เฉล่ียตอเดือน 42,745 68,960 62.0 8,895,486.0 34,559,768.7 25.7 

ที่มา : สํานักงานประปาเชียงใหม  
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตราการเปล่ียนแปลง 
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4.2.1 รายไดจากคาน้ําประปา 
หลังจากท่ีรัฐบาลดําเนินมาตรการการลดคาใชจายคาน้ําประปาในสมัยรัฐบาลสมัคร 

สุนทรเวช ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2551 ถึงมกราคม 2552 ผลการดําเนินมาตรการการลดคาใชจายดาน
น้ําประปาของผูใชน้ําประปาในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานประปาเชียงใหม  พบวา
สามารถจัดเก็บคาน้ําประปาไดเฉล่ีย 32,998,967 บาทตอเดือน และรัฐบาลตองใชงบประมาณจายคา
น้ําประปาทดแทนผูไดรับสิทธ์ิเฉล่ีย 10,561,749 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 32.0  ของคาน้ําประปา
ท้ังหมด โดยรายไดจากการจัดเก็บคาในประปาในแตละเดือนจะแตกตางกันไปตามปริมาณการใช
น้ําประปาในเดือนสิงหาคม 2551 สามารถจัดเก็บไดเทากับ 32,894,344 บาท และรัฐบาลตองใช
งบประมาณจายคาน้ําประปาทดแทนผูไดรับสิทธ์ิเฉล่ีย 9,552,101.5 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 
29.0  ของคาน้ําประปาท้ังหมด ตอมาในเดือนกันยายน 2551 มีการจัดเก็บคาน้ําประปาไดลดลงรอย
ละ 2.9 แตเงินงบประมาณท่ีรัฐบาลตองจายมีจํานวนเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 6.2 เนื่องจากครัวเรือน
สามารถปรับตัวเขากับเง่ือนไขใหมไดทําใหปริมาณการใชน้ําประปาของผูท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคา
น้ําประปาเพ่ิมข้ึน และในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 รายไดคาน้ําประปาท่ีจัดเก็บได
ท้ังหมด และงบประมาณท่ีรัฐบาลจายเพื่อทดแทนคาน้ําประปาผูท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา
ลดลงเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังตารางท่ี 4.1 

ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ รายไดท่ีจัดเก็บคาน้ําประปาท้ังหมดยังคงเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่องเฉล่ีย 34,559,768.7 บาท แตงบประมาณท่ีรัฐบาลจายเพื่อทดแทนคาน้ําประปาผูท่ีไดรับสิทธ์ิ
ยกเวนคาน้ําประปาลดลงถึงรอยละ 29.7 จากเดือนมกราคมตองใชงบประมาณจํานวน 11,563,579.9 
บาท ในเดือนกุมภาพันธ 2552 ใชงบประมาณเพียง 8,125,232.8 บาท จากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
การใหสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา เฉล่ีย 8,895,486 บาทตอเดือน โดยงบประมาณท่ีรัฐบาลตองจาย
ทดแทนคาน้ําประปาเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ อยางตอเนื่อง และลดลงในเดือนมิถุนายน 2552 เนื่องจาก
จํานวนผูท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาท่ีลดลง และในเดือนกรกฎาคม 2552 งบประมาณท่ีตองใช
ในการจายทดแทนคาน้ําประปาใกลเคียงกับเดือนกอนหนา คือ 9,390,559 บาท ดังตารางท่ี 4.2 
 
4.2 ขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคมของผูใชน้ําประปากลุมตัวอยาง 

การศึกษาผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางในเขตพื้นท่ีสํานักงานประปาเชียงใหม จํานวน 300 
ราย แบงผูใชน้ําประปาออกเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคา
น้ําประปา และกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา สําหรับกลุมท่ีไดรับ
สิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปานั้น สามารถแบงตามปริมาณการใชน้ําออกเปน 3 กลุมยอย คือ ผูใช
น้ําประปาไมเกิน 10 ลูกบาศกเมตร ผูใชน้ําประปามากกวา 10 – 20 ลูกบาศกเมตร และผูใช
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น้ําประปามากกวา 20 – 30 ลูกบาศกเมตร โดยการศึกษาขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมประกอบดวย 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด ลักษณะท่ีอยู
อาศัยของผูใชน้ําประปา รายไดของครัวเรือนเฉล่ียตอเดือน และคาใชจายของครัวเรือนเฉล่ียตอ
เดือน ผลการศึกษามีดังตอไปนี้ 

1) เพศ 
จากตารางท่ี 4.3 พบวาผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 300 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 156 ราย คิดเปนรอยละ 52.0 และเพศชาย จํานวน  144 ราย คิดเปนรอยละ 48.0 ตามลําดับ  
ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 99 

ราย คิดเปนรอยละ 55.0 และเพศชาย จํานวน 81 ราย คิดเปนรอยละ 45.0 ตามลําดับ และเม่ือ
พิจารณาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปริมาณการใชน้ําประปาแลวพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่
ใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร และ 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร สวนใหญเปนเพศหญิง
จํานวน 35  ราย คิดเปนรอยละ 19.4 และ 37 ราย คิดเปนรอยละ 20.6 ตามลําดับ สวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร สวนใหญเปนเพศชายจํานวน 33 ราย คิด
เปนรอยละ 15.0  

สําหรับผูตอบแบบสอบถามท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา หรือกลุมผูใชน้ําประปา 
30.01 ลบ.ม. ข้ึนไป สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 63 ราย คิดเปนรอยละ 52.5 สวนท่ีเหลือเปนเพศ
หญิง จํานวน 57 ราย คิดเปนรอยละ 47.5 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.3 เพศของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ 

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 

ชาย 
25 23 33 81 63 144 

(13.9) (12.8) (18.3) (45.0) (52.5) (48.0) 

หญิง  
35 37 27 99 57 156 

(19.4) (20.6) (15.0) (55.0) (47.5) (52.0) 

รวม 60 60 60 180 120 300 

ที่มา: จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 
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2) อายุ 
จากตารางท่ี 4.4 พบวาผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 300 ราย สวนใหญอายุ 41 -50 ป 

จํานวน 103 ราย คิดเปนรอยละ 34.3 อายุ 31 – 40 ป จํานวน 79 ราย คิดเปนรอยละ 26.3 อายุตํ่ากวา 
30 ป จํานวน 74 ราย คิดเปนรอยละ 24.7 และอายุ 51 ปข้ึนไป จํานวน 44 ราย คิดเปนรอยละ 14.7 
ตามลําดับ   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาสวนใหญมีอายุไมเกิน 30 ป จํานวน 
62 ราย คิดเปนรอยละ 34.4 รองลงมามีอายุ 41 – 50 ป จํานวน 55 ราย คิดเปนรอยละ 30.6 เม่ือ
พิจารณาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปริมาณการใชน้ําประปาแลวพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่
ท่ีใชน้ําประปาไมเกิน 10 ลูกบาศกเมตร สวนใหญอายุไมเกิน 30 ป จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 
16.1 รองลงมาอายุ 31 – 40 ป จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 7.8 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีใช
น้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร และ 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร สวนใหญอายุ 41 – 50 ป 
จํานวน 22 ราย คิดเปนรอยละ 12.2 และจํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 11.7  ตามลําดับ สวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีอายุ 51 ปข้ึนไป เปนกลุมผูท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปานอยสุด จํานวน 5 ราย 
จํานวน 7 ราย และจํานวน 11 ราย ตามลําดับ   

สําหรับผูตอบแบบสอบถามท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา หรือใชน้ําประปา 30.00 
ลูกบาศกเมตร ข้ึนไป สวนใหญอายุ 41 – 50 ป จํานวน 48 ราย คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาอายุ   
31 – 40 ป  

สรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาสวนใหญอายุไมเกิน 30 ป 
ซ่ึงเปนวัยเร่ิมสรางครอบครัว ดังนั้นลักษณะครอบครัวจึงมีขนาดเล็กจํานวนสมาชิกไมมาก อัตรา
การใชน้ําไมมากอยูในเกณฑท่ีรัฐบาลกําหนด สวนผูท่ีมีอายุ 41 – 50 ป เปนวัยครอบครัวขยายถึง
จุดสูงสุดลักษณะครอบครัวขนาดใหญจํานวนสมาชิกในครอบครัวมาก ประกอบกับวัยดังกลาวเปน
วัยท่ีตองเปนผูนําครอบครัว และรับผิดชอบเร่ืองคาใชจายภายในครอบครัว ดังนั้นกลุมอายุดังกลาว
สวนใหญจึงเปนผูท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา 
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ตารางท่ี 4.4 อายุของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

อายุ 

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 

ไมเกิน 30 ป 
29 18 15 62 12 74 

(16.1) (10.0) (8.3) (34.4) (10.0) (24.7) 

31 – 40 ป 
14 13 13 40 39 79 

(7.8) (7.2) (7.2) (22.2) (32.5) (26.3) 

41 – 50 ป 
12 22 21 55 48 103 

(6.7) (12.2) (11.7) (30.6) (40.0) (34.3) 

51 ปขึ้นไป 
5 7 11 23 21 44 

(2.8) (3.9) (6.1) (12.8) (17.5) (14.7) 

รวม 60 60 60 180 120 300 

ที่มา: จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

 
3) สถานะภาพการสมรส 
จากตารางท่ี 4.5 พบวาผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 300 ราย สวนใหญสถานภาพสมรส 

จํานวน 208 ราย คิดเปนรอยละ 69.3 รองลงมาสถานภาพโสด จํานวน 74 ราย คิดเปนรอยละ 24.7 
และสถานภาพหยาราง หรือ หมาย จํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 6.0 ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาสวนใหญสถานภาพสมรส จํานวน 
112 ราย คิดเปนรอยละ 62.2 รองลงมาสถานภาพโสด จํานวน 59 ราย คิดเปนรอยละ 32.8 และท่ี
เหลือเปนสถานภาพหยาราง หรือ หมาย ตามลําดับ เม่ือพิจารณากลุมผูตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามปริมาณการใชน้ําประปาแลวพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศก
เมตร ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร และผูตอบแบบสอบถามท่ีใช
น้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 
17.2 จํานวน 41 ราย คิดเปนรอยละ 22.8 และจํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 22.2 ตามลําดับ 
รองลงมามีสถานภาพโสดจํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 14.4 จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 9.4 
และจํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 8.9 ตามลําดับ ท่ีเหลือมีสถานภาพหยาราง หรือ หมาย 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา หรือผูใชน้ําประปา 30.00 
ลูกบาศกเมตร ข้ึนไป สวนใหญสถานภาพสมรส จํานวน 96 ราย คิดเปนรอยละ 80.0 รองลงมา
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สถานภาพโสด จํานวน  15 ราย คิดเปนรอยละ 12.5 และสถานภาพหยาราง หรือ หมาย จํานวน 9 
ราย คิดเปนรอยละ 7.5 ตามลําดับ 

จะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรสการอยูอาศัยแบบครอบครัว 
และจํานวนสมาชิกในครอบครัวหลายคนจึงมีความจําเปนตองใชน้ําประปาในการอุปโภคบริโภค
ของครัวเรือนมากกวาสถานภาพอ่ืน 

 
ตารางท่ี 4.5 สถานะภาพการสมรสของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ 

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 

โสด 26 17 16 59 15 74 
  (14.4) (9.4) (8.9) (32.8) (12.5) (24.7) 

สมรส 31 41 40 112 96 208 
  (17.2) (22.8) (22.2) (62.2) (80.0) (69.3) 

หยาราง / หมาย 3 2 4 9 9 18 
  (1.7) (1.1) (2.2) (5.0) (7.5) (6.0) 

รวม 60 60 60 180 120 300 

ที่มา: จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

 
 4) จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวาผูใชน้ําประปากลุมตัวอยาง จํานวน 300 ราย มีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวเฉล่ีย 5 คน สวนใหญมีสมาชิกในครอบครัวระหวาง 3 – 4 คน จํานวน 106 ราย  คิดเปน
รอยละ 35.3  รองลงมาเปนครอบครัวท่ีมีสมาชิก 7 คนข้ึนไป จํานวน 94 ราย คิดเปนรอยละ 31.3  
 ผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปามีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
เฉล่ีย 4 คน ซ่ึงสวนใหญมีจํานวนสมาชิกครอบครัวระหวาง 3 – 4 คน จํานวน 71 ราย  คิดเปนรอย
ละ 39.4  รองลงมาเปนครอบครัวท่ีมีสมาชิก 1 – 2 คน จํานวน 44 ราย คิดเปนรอยละ 24.4 เม่ือ
พิจารณากลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาจําแนกตามปริมาณการใชน้ําประปาแลวพบวา ผูใชน้ําประปา
ไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร สวนใหญมีจํานวนสมาชิกครอบครัว 1 – 2 คน จํานวน 32 ราย คิดเปน
รอยละ 17.8 รองลงมาจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 12.8 
สวนผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร สวนใหญมีจํานวนสมาชิกครอบครัว 3 – 4 คน 
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จํานวน 33 ราย  คิดเปนรอยละ 18.3  รองลงมาเปนครอบครัวท่ีมีสมาชิก 5 - 6 คน จํานวน 15 ราย 
คิดเปนรอยละ 8.3 สําหรับผูใชน้ําประปา 20.00 – 30.00 ลูกบาศกเมตร สวนใหญจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 7 คนข้ึนไป จํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 15.0 รองลงมาจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 
– 4 คน จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 8.3 แสดงวาผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาจะ
เปนครอบครัวขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวไมเกิน 4  คน เนื่องจาก
ลักษณะครอบครัวในชุมชนเมือง และรอบเมือง ท่ีเปนครอบครัวเดี่ยวมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
ไมมาก ปริมาณการใชน้ําประปาก็ไมมากดวย จึงอยูในเกณฑท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา 
 สําหรับกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา หรือผูใช
น้ําประปา 30.00 ลบ.ม. ข้ึนไป มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยสูงถึง 6 คน สวนใหญมีจํานวน
สมาชิกครอบครัว 7 คนข้ึนไป จํานวน 60 ราย  คิดเปนรอยละ 50.0  รองลงมาเปนครอบครัวท่ีมี
สมาชิก 3 - 4 คน จํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 29.2 แสดงใหเห็นวากลุมผูใชน้ําประปาดังกลาวมี
ลักษณะครอบครัวท่ีเปนครอบครัวขนาดใหญ ซ่ึงสงผลตอตอปริมาณการใชน้ําประปาของครัวเรือน
จํานวนมากดวย  
 
ตารางท่ี 4.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัวของกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปา 
 

จํานวนสมาชิก 

ผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคานํ้า ผูไมไดรับสิทธ์ิ 
30.01 ลบ.ม. 

ขึ้นไป 
รวม ไมเกิน  

10 ลบ.ม. 
10.01 – 20.00 

ลบ.ม. 
20.01 – 30.00 

ลบ.ม. 
รวม 

1 – 2 คน 
32 6 6 44 7 51 

(17.8) (3.3) (3.3) (24.4) (5.8) (17.0) 

3 – 4 คน 
23 33 15 71 35 106 

(12.8) (18.3) (8.3) (39.4) (29.2) (35.3) 

5 – 6 คน 
4 15 12 31 18 49 

(2.2) (8.3) (6.7) (17.2) (15.0) (16.3) 

7 คนขึ้นไป 
1 6 27 34 60 94.0 

(0.6) (3.3) (15.0) (18.9) (50.0) (31.3) 

รวม 60 60 60 180 120 300 

เฉล่ีย 3 4 5 4 6 5 

ที่มา: จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 
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5) อาชีพ 
จากตารางท่ี 4.7 พบวาผูใชน้ําประปากลุมตัวอยาง จํานวน 300 ราย สวนใหญประกอบ

อาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 111 ราย คิดเปนรอยละ 37.0 รองลงมาเปนอาชีพพนักงานบริษัท 
จํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 21.7 สวนท่ีเหลือประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ขาราชการ 
รับจางท่ัวไป เกษตรกร และวางงาน ตามลําดับ 

ผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปากลุมตัวอยาง พบวาประกอบอาชีพกระจายอยูใน 3 อาชีพ
คือ พนักงานบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ และขาราชการ ซ่ึงอาชีพพนักงานบริษัทมากสุดจํานวน 59 
ราย คิดเปนรอยละ 32.8 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 22.2 และอาชีพ
ขาราชการ จํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 21.1 ตามลําดับ สวนท่ีเหลือ 43 ราย ประกอบ อาชีพ
เกษตรกร ธุรกิจสวนตัว รับจางท่ัวไป และวางงาน เม่ือพิจารณากลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาจําแนก
ตามปริมาณการใชน้ําประปาแลวพบวา ผูใชน้ําประปาท้ัง 3 กลุม คือ ผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 
ลูกบาศกเมตร ผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร และ ผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 
ลูกบาศกเมตร สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จํานวน  18 ราย คิดเปนรอยละ 10.0 จํานวน 
20 ราย คิดเปนรอยละ 11.1 และจํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 11.7 ตามลําดับ รองลงมาเปน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และขาราชการ ตามลําดับ จากขอมูลดังกลาวสามารถวิเคราะหไดวาครอบครัว
ท่ีประกอบอาชีพท่ีมีรายไดประจํา ไดแก พนักงานบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ และขาราชการ เปนผู
ท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปามากท่ีสุด อาจจะดวยลักษณะอาชีพท่ีตองออกไปทํางานนอกบาน
และมีเวลาอยูบานนอยปริมาณการใชน้ําประปาจึงไมสูง ประกอบกับลักษณะท่ีอยูอาศัยเขาเกณฑท่ี
ไดรับการยกเวนคาน้ําประปา คือ ผูใชน้ําประเภทท่ีพักอาศัย 

สําหรับกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา หรือผูใช
น้ําประปา 30.00 ลูกบาศกเมตร ข้ึนไป สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 95 ราย คิด
เปนรอยละ 79.2 ท่ีเหลือประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ขาราชการ พนักงานบริษัท และ
เกษตรกร ตามลําดับ ทําใหผลการศึกษาท่ีออกมากลุมอาชีพดังกลาวจึงเปนผูท่ีไดรับยกเวนคา
น้ําประปานอย สําหรับอาชีพธุรกิจสวนตัวเปนอาชีพท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปามากที่สุด 
เนื่องดวยลักษณะอาชีพท่ีตองใชน้ําประปามากในการดําเนินธุรกิจ ไดแก รานซักอบรีด รานลางรถ 
รานอาหาร รานคาตาง ๆ เปนตน และตองจดทะเบียนพาณิชยซ่ึงไมไดอยูในกลุมผูใชน้ําประปาท่ีเขา
เง่ือนไขการไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา 
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ตารางท่ี 4.7 อาชีพของกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปา 
 

อาชีพ 

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 

ขาราชการ 
15 11 12 38 8 46 

(8.3) (6.1) (6.7) (21.1) (6.7) (15.3) 

รัฐวิสาหกิจ 
15 14 11 40 9 49 

(8.3) (7.8) (6.1) (22.2) (7.5) (16.3) 

พนักงานบริษทั 
18 20 21 59 6 65 

(10.0) (11.1) (11.7) (32.8) (5.0) (21.7) 

เกษตรกร 
6 7 7 20 2 2 

(3.3) (3.9) (3.9) (11.1) (1.7) (0.7) 

ธุรกิจสวนตัว 
4 4 8 16 95 111 

(2.2) (2.2) (4.4) (8.9) (79.2) (37.0) 

รับจางทั่วไป 
2 2 1.00 5.00  - 5 

(1.1) (1.1) (0.6) (2.8) - (1.7) 

วางงาน 
 - 2  - 2  - 2 

- (1.1) - (1.1) - (0.7) 

รวม 60 60 60 180 120 300 

ที่มา: จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

 
6) ระดับการศึกษา 
จากตารางท่ี 4.8 พบวาผูใชน้ําประปากลุมตัวอยาง จํานวน 300 ราย สวนใหญจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 118 ราย คิดเปนรอยละ 39.3 รองลงจบการศึกษาระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรี จํานวน 96 ราย คิดเปนรอยละ 32.0 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 86 
ราย คิดเปนรอยละ 28.7 ตามลําดับ  

กลุมตัวอยางผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 73 ราย คิดเปนรอยละ 40.6 รองลงมาจบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน 71 ราย 
คิดเปนรอยละ 39.4 และระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 36 ราย คิดเปนรอยละ 20.0 ตามลําดับ เม่ือ
พิจารณากลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาจําแนกตามปริมาณการใชน้ําประปาแลวพบวา ผูใชน้ําประปา
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ไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร และผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร สวนใหญจบการศึกษา
สูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 14.4 และจํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 13.3 
ตามลําดับ รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 12.8 และจํานวน 
22 ราย คิดเปนรอยละ 12.2 ท่ีเหลือเปนผูจบการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี สําหรับผูใชประปา 
20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 28 ราย คิดเปนรอยละ 
15.6 รองลงมาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 11.7 ท่ีเหลือจบการศึกษา
ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จากขอมูลสามารถวิเคราะหไดวากลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิ
ยกเวนคาน้ําประปาสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี เนื่องดวยเปน
กลุมประชากรท่ีอาศัยในหมูบานจัดสรรซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีเมือง และรอบเมือง ซ่ึงเปนเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของการประปาสวนภูมิจังหวัดเชียงใหม โดยกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีดังกลาวจะเปนกลุมคน
ระดับกลางของสังคม และเปนกลุมท่ีใชบริการน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคมากสุด สวนผู
ท่ีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีมีจํานวนนอยท่ีสุด 

กลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา หรือผูใชน้ําประปา 30.01 
ลูกบาศกเมตร ข้ึนไป สวนใหญจบการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 
50.0 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 45 ราย คิดเปนรอยละ 37.5 และระดับสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ แสดงวากลุมตัวอยางดังกลาวท่ีมีระดับ
การศึกษาประถมศึกษาเปนกลุมตัวอยางท่ีมีการใชบริการน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคนอย
ท่ีสุดโดยอาจใชน้ําจากแหลงอ่ืนในการอุปโภคบริโภคแทนเพ่ือเปนการประหยัดคาใชจาย  
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ตารางท่ี 4.8 ระดับการศึกษาครัวเรือนของกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปา 
 

ระดับการศึกษา 

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 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
11 14 11 36 60 96 

(6.1) (7.8) (6.1) (20.0) (50.0) (32.0) 

ปริญญาตรี 
23 22 28 73 45 118 

(12.8) (12.2) (15.6) (40.6) (37.5) (39.3) 

สูงกวาปริญญาตรี 
26 24 21 71 15 86 

(14.4) (13.3) (11.7) (39.4) (12.5) (28.7) 

รวม 60 60 60 180 120 300 

ที่มา: จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

 
7) ลักษณะท่ีอยูอาศัยของผูใชน้ําประปา 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวาผูใชน้าํประปากลุมตัวอยาง จํานวน 300 ราย สวนใหญมีลักษณะท่ีอยู
อาศัยเปนบานพักอาศัยอยางเดียว จํานวน 138 ราย คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมาเปนบานท่ีอยูอาศัย
และประกอบธุรกิจของตนเอง จํานวน 80 ราย คิดเปนรอยละ 26.7 ท่ีเหลือเปนลักษณะท่ีอยูอาศัย
เปนบานเชา , คอรต ,อพาทเมนท อาคารพาณชิยเพื่อประกอบธุรกิจ และบานอยูอาศัยและแบงใหเชา 
ตามลําดับโดยในการศึกษาไดแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคา
น้ําประปา และกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา 

ผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปากลุมตัวอยางสวนใหญมีลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกั
อาศัยอยางเดียว จํานวน 122 ราย คิดเปนรอยละ 67.8 รองลงมาเปนบานเชา , คอรต ,อพาทเมนท 
จํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 16.7 ท่ีเหลือมีลักษณะท่ีอยูบานอยูอาศัยและประกอบธุรกิจ บานอยู
อาศัยและแบงใหเชา ตามลําดับ สวนท่ีอยูอาศัยเปนอาคารพาณิชยเพือ่ประกอบธุรกิจมีจํานวนนอย
สุด เม่ือพิจารณากลุมผูใชน้าํประปาจําแนกตามปริมาณการใชน้ําประปาแลวพบวา ผูใชน้ําประปาท้ัง 
3 กลุม คือ ผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร ผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร 
และผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร สวนใหญมีลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพักอาศัย
อยางเดยีว จํานวน 37 ราย คิดเปนรอยละ 20.6 จํานวน 45 ราย คิดเปนรอยละ 25.0 และจํานวน 40 
ราย คิดเปนรอยละ 22.2 ตามลําดับ สําหรับผูใชน้ําประปาไมเกนิ 10 ลูกบาศกเมตร รองลงมาเปน
บานเชา , คอรต ,อพาทเมนท จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 11.7 สวนท่ีเหลือจะมีจาํนวนใกลเคียง
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กัน แสดงใหเห็นวาผูท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาสวนใหญจะเปนกลุมผูใชน้ําประปาท่ีมี
ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานอยูอาศัยอยางเดยีว เนื่องจากเปนกลุมท่ีเขาเกณฑท่ีรัฐบาลกําหนดให
ความชวยเหลือดานน้ําประปา และเปนกลุมท่ีใชน้ําประปาในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเพียง
อยางเดยีวปริมาณการใชน้ําจงึไมมาก 
  กลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา หรือผูใชน้ําประปา 30.01 
ลูกบาศกเมตร สวนใหญมีลักษณะเปนบานอยูอาศัยและประกอบธุรกจิ จํานวน 66 ราย คิดเปนรอย
ละ 55.0  รองลงมาเปนอาคารพาณิชยเพื่อประกอบธุรกจิ จํานวน 22 ราย คิดเปนรอยละ 18.3 สวนท่ี
เหลือเปนบานอยูอาศัยอยางเดียว และบานอยูอาศัยและแบงใหเชา จํานวนท่ีเทากัน คือ 16 ราย คิด
เปนรอยละ 13.3 ตามลําดับ แสดงวากลุมผูใชน้ําประปาดังกลาวมีลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานท่ีอยู
อาศัยและทํารานคา , ธุรกิจของตนเอง ซ่ึงเปนในรูปแบบเพ่ือการพาณชิยคอนขางมาก เชน ลางรถ 
รานคา รานอาหาร  เปนตน ดังนั้นการใชน้ําจึงเปนไปในลักษณะของการพาณชิยท่ีตองใชน้ํา
ปริมาณมาก ประกอบกับบางรานคาอาจมีการจดทะเบียนพาณชิยทําใหไมเขาเง่ือนไขท่ีรัฐบาล
กําหนดยกเวนคาน้ําประปา 
 
ตารางท่ี 4.9 ลักษณะท่ีอยูอาศัยของกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปา  
 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย 

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 

บานอยูอาศัย 
อยางเดียว 

37 45 40 122 16 138 

(20.6) (25.0) (22.2) (67.8) (13.3) (46.0) 

บานอยูอาศัยและ 
แบงใหเชา 

 - 2 6 8 16 24 

- (1.1) (3.3) (4.4) (13.3) (8.0) 

บานอยูอาศัยและประกอบ
ธุรกิจ 

2 4 8 14 66 80 

(1.1) (2.2) (4.4) (7.8) (55.0) (26.7) 

อาคารพาณิชย 
เพ่ือประกอบธุรกิจ 

 - 4 2 6 22 28 

- (2.2) (1.1) (3.3) (18.3) (9.3) 

บานเชา , คอรต , 
อพาทเมนท 

21 5 4 30  - 30 

(11.7) (2.8) (2.2) (16.7) - (10.0) 

รวม 60 60 60 180 120 300 

ที่มา: จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 



  
 

39 

8) รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัว 
จากตารางท่ี 4.10 พบวาผูใชน้ําประปากลุมตัวอยาง จํานวน 300 ราย มีรายไดเฉล่ีย 

81,916 บาทตอเดือน พิจารณาตามระดับรายไดพบวาสวนใหญเปนครัวเรือนมีรายไดตอเดือนสูงถึง 
45,001 บาทข้ึนไป จํานวน 177 ราย คิดเปนรอยละ 59.00 รองลงมามีรายไดตอเดือนระหวาง 30,001 
– 45,000 บาท จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 20.0 สวนครัวเรือนท่ีมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท มี
จํานวนนอยสุด 

ผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปากลุมตัวอยางมีรายไดเฉล่ีย 41,833 บาทตอเดือน พิจารณา
ตามระดับรายไดพบวาสวนใหญเปนครัวเรือนมีรายไดตอเดือนสูงเกิน 45,001 บาท จํานวน 83 ราย 
คิดเปนรอยละ 46.1 รองลงมามีรายไดตอเดือนระหวาง 30,001 - 45,000 บาท และระหวาง 15,001 – 
30,000 บาทตอเดือน ซ่ึงมีจํานวนใกลเคียงกันคือ 44 ราย และ 40 ราย ตามลําดับ สวนครัวเรือนท่ีมี
รายไดไมเกิน 15,000 บาทตอเดือนมีจํานวนนอยสุด 

เม่ือพิจารณากลุมผูใชน้ําประปาจําแนกตามปริมาณการใชน้ําประปาแลวพบวา ผูใช
น้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร มีรายไดไมแตกตางกันมากนัก โดยครัวเรือนท่ีมีรายไดตอ
เดือนระหวาง 15,001 – 30,000 บาท และครัวเรือนท่ีมีรายไดตอเดือน 40,001 บาทข้ึนไป มีจํานวน
เทากัน 17 ราย เทากัน คิดเปนรอยละ 9.4 สวนเหลือมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 30,001 - 45,000 
บาท และไมเกิน 15,000 บาท สวนผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร  และผูใชน้ําประปา 
20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร สวนใหญมีรายไดตอเดือนมากกวา 45,001 บาทข้ึนไป จํานวน 31 ราย 
คิดเปนรอยละ 17.2 และจํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 19.4 ตามลําดับ ท่ีเหลือมีจํานวนใกลเคียงกัน 
สําหรับผูมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท พบวาในกลุมผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลบ.ม. มีจํานวน
นอยสุด และในกลุมผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร ไมมีผูมีรายไดรับดังกลาวเลย 

กลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา หรือผูใชน้ําประปา 30.01 
ลูกบาศกเมตร ข้ึนไป มีรายไดเฉล่ีย 122,000 บาทตอเดือน พิจารณาตามระดับรายไดพบวา สวน
ใหญเปนครัวเรือนรายไดเฉล่ียตอเดือน 45,001 บาทข้ึนไป จํานวน 94 ราย สวนรายไดระดับอ่ืน ๆ มี
จํานวนนอยมาก สําหรับผูใชน้ําประปาท่ีมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท มีจํานวนนอยท่ีสุด 

แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาและไมไดรับ
สิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาสวนใหญเปนกลุมครัวเรือนท่ีมีรายไดคอนขางสูงมาก เนื่องจากกลุม
ดังกลาวจะเปนกลุมคนสวนใหญท่ีใชบริการน้ําประปา สวนครัวเรือนท่ีมีรายไดนอยโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผูมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท มักจะใชน้ําจากแหลงอ่ืนมากกวา ทําใหในการศึกษาคร้ังนี้ผูใช
น้ําประปาจึงมีรายไดเฉล่ียคอนขางสูง  
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ตารางท่ี 4.10 รายไดเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือนกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปา 
 

ระดับรายได 

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 

ไมเกิน 15,000 บาท 
11 2  - 13 2 15 

(6.1) (1.1) - (7.2) (1.7) (5.0) 

15,001 – 30,000 บาท 
17 12 11 40 8 48 

(9.4) (6.7) (6.1) (22.2) (6.7) 16.0 

30,001 – 45,000 บาท 
15.0 15.0 14.0 44.0 16.0 60.0 

(8.3) (8.3) (7.8) (24.4) (13.3) (20.0) 

45,001 บาทขึ้นไป 
17 31 35 83 94 177 

(9.4) (17.2) (19.4) (46.1) (78.3) (59.0) 

รวม 60 60 60 180 120 300 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 33,000 37,500 55,000 41,833 122,000 81,916 
ที่มา: จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

 
9) คาใชจายเฉล่ียตอเดือนของครอบครัว 
จากตารางที่ 4.11 พบวาผูใชน้ําประปากลุมตัวอยาง จํานวน 300 ราย มีคาใชจายเฉล่ีย 

52,541 บาทตอเดือน พิจารณาตามระดับคาใชจายสวนใหญเปนครัวเรือนท่ีมีคาใชจายเฉล่ียตอเดือน 
30,001 บาทข้ึนไป จํานวน 143 ราย คิดเปนรอยละ 47.7 ท่ีเหลือมีคาใชจายครัวเรือนตอเดือนตํ่ากวา 
30,000 บาท สวนครัวเรือนท่ีมีคาใชจายเฉล่ียไมเกิน 10,000 บาท มีจํานวนนอยสุด จํานวน 20 ราย 
คิดเปนรอยละ 6.7  

ผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปากลุมตัวอยางมีคาใชจายเฉล่ีย 24,416 บาทตอเดือน 
พิจารณาตามระดับคาใชจายพบวา สวนใหญมีคาใชจายครัวเรือนตอเดือนเกิน 30,001 จํานวน 70 
ราย คิดเปนรอยละ 38.9 สวนท่ีเหลือเปนครัวเรือนท่ีมีคาใชจายตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท และ
ระหวาง 11,001 – 20,000 บาท จํานวนใกลเคียงกัน คือ 50 ราย และ 44 ราย ตามลําดับสําหรับ
ครัวเรือนท่ีมีคาใชจายตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท มีจํานวนนอยสุด 

เม่ือพิจารณากลุมผูใชน้ําประปาจําแนกตามปริมาณการใชน้ําประปาแลวพบวา ผูใช
น้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร สวนใหญเปนครัวเรือนท่ีมีคาใชจายตอเดือนระหวาง 10,001 
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– 20,000 บาท จํานวน 22 ราย คิดเปนรอยละ 12.2 ท่ีเหลือมีจํานวนใกลเคียงกัน สําหรับผูใช
น้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร และผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร สวนใหญ
เปนครัวเรือนท่ีมีคาใชจายตอเดือน 30,001 บาทข้ึนไป จํานวน 28 ราย คิดเปนรอยละ 15.6 และ 31 
ราย คิดเปนรอยละ 17.2 ตามลําดับ รองลงมาเปนครัวเรือนท่ีมีคาใชจายตอเดือน 20,001 – 30,000 
บาท จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 8.9 และ 18 ราย คิดเปนรอยละ 10.0 ตามลําดับ  

 สําหรับกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา หรือผูใช
น้ําประปา 30.01 ลูกบาศกเมตร มีคาใชจายครัวเรือนเฉล่ีย 80,666 บาทตอเดือน พิจารณาตามระดับ
คาใชจายพบวา สวนใหญเปนครัวเรือนท่ีมีคาใชจายตอเดือน 30,001 บาทข้ึนไป จํานวน 73 ราย คิด
เปนรอยละ 60.8 สวนครัวเรือนท่ีมีคาใชจายตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท มีจํานวนนอยท่ีสุด  

แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีใชน้ําประปาสวนใหญเปนกลุมท่ีมีคาใชจายมาก และเปน
กลุมท่ีไดรับการยกเวนคาน้ําประปา และเปนกลุมผูท่ีไมไดรับการยกเวนคาน้ําประปามากท่ีสุดดวย 
 
ตารางท่ี 4.11 คาใชจายเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือนกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปา 
 

คาใชจาย 

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 

ไมเกิน 10,000 บาท 
11 3 2 16 4 20 

(6.1) (1.7) (1.1) (8.9) (3.3) (6.7) 

10,001–20,000 บาท 
22 13 9 44 13 57 

(12.2) (7.2) (5.0) (24.4) (10.8) (19.0) 

20,001–30,000 บาท 
16 16 18 50 30 80 

(8.9) (8.9) (10.0) (27.8) (25.0) (26.7) 

30,001 บาทขึ้นไป 
11 28 31 70 73 143 

(6.1) (15.6) (17.2) (38.9) (60.8) (47.7) 

รวม 60 60 60 180 120 300 

คาใชจายเฉล่ียตอเดือน 19,500 26,250 27,500 24,416 80,666 52,541 

ที่มา: จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 
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4.3 พฤติกรรมการใชน้ําประปาของผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางในเขตพื้นท่ีสํานักงานประปา
เชียงใหม  

ในหัวขอนี้เปนการศึกษาเพื่อตองการทราบวากลุมผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคา
น้ําประปา กับผูท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปามีพฤติกรรมการใชน้ําประปาแตกตางกันอยางไร 
โดยจะศึกษาดานพฤติกรรมการใชน้ําประปาและการเลือกใชอุปกรณประปาในชีวิตประจําวัน 
พฤติกรรมการใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนรวมกับการใชน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค รายจายคา
น้ําประปาและปริมาณการใชน้ําประปาเฉล่ียตอเดือน ประวัติการจายชําระคาน้ําประปา และการ
รับทราบเกี่ยวกับเกณฑการไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา ซ่ึงผลการศึกษามีดังนี้ คือ 

1) พฤติกรรมการใชน้ําประปาและการเลือกใชอุปกรณประปาในชีวิตประจําวัน 
จากตารางท่ี 4.12 พบวาผูใชน้ําประปากลุมตัวอยาง จํานวน 300 ราย มีพฤติกรรมการใช

น้ําประปาแตกตางกันตามกิจกรรมการใชน้ํา โดยใหผูตอบแบบสอบถามตอบคําถามเก่ียวกับจํานวน
คร้ังในการใชน้ําประปาในกิจกรรมตาง ๆ ตอสัปดาห แลวนําผลการศึกษาซ่ึงประมวลผลเปน
คาเฉล่ียมาเปรียบเทียบกันในแตละกลุมตัวอยาง ผลการศึกษาดังนี้ 

ผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชน้ําประปาในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ไดแก การอาบน้ํา รดน้ําตนไม ลางรถ ซักผา ใชในการทําครัว และใชในการพาณิชย 
แตกตางกันออกไป โดยในแตละสัปดาหกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา
และไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาใชน้ําประปาในการอาบนํ้า และเพื่อการพาณิชยมากท่ีสุดรวม
สัปดาหละ 144 คร้ัง และ 136 คร้ัง เนื่องจากการอาบน้ําเปนกิจกรรมท่ีทุกคนในครัวเรือนจะตองทํา
เปนประจําทุกวัน สมาชิกบางคนในครัวเรือนอาจจะอาบน้ําท้ังเชา และเย็น สวนการใชน้ําประปา
เพื่อการพาณิชยนั้นสวนใหญเปนกลุมผูประกอบกิจการรานคา รานอาหาร รานเสริมสวย  บริการซัก
อบรีด บริการลางรถ เปนตน สวนการใชน้ําประปาในการลางรถ และซักผาเปนกิจกรรมท่ีครัวเรือน
ใชนอยท่ีสุดรวมสัปดาหละ 9 คร้ัง เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมท่ีครัวเรือนไมจําเปนตอง
ทําทุกวัน อีกท้ังบางครัวเรือนยังนํารถไปใชบริการรานลางรถ และจางซักอบรีดมากกวา นอกจากน้ี
ครัวเรือนมีพฤติกรรมการใชน้ําประปาในการทําครัวเปนประจําทุกวันโดยเฉล่ียวันละ 1 คร้ัง และ
การใชน้ําประปาในการรดน้ําตนไมนั้นรวมสัปดาหละ 15 คร้ัง สําหรับอุปกรณเกี่ยวกับการประปา
นั้นแตละครัวเรือนมีหองน้ําเฉล่ีย 3 หอง อางอาบน้ําครัวเรือนละ 1 อาง หากพิจารณาแลวดู
เหมือนวาจะมีจํานวนมากแตดวยจํานวนดังกลาวเปนจํานวนรวมท้ังผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิ และ
ผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิ ซ่ึงบางครัวเรือนเปนครัวเรือนท่ีมีขนาดใหญจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนมาก หรือผูท่ีอาศัยอาคารพาณิชยซ่ึงเปนอาคารพาณิชยจํานวนหลายชั้นจํานวนหองน้ําจึง
มากตามดวย สวนอุปกรณรดน้ํามีจํานวน 2 อัน  และเคร่ืองซักผาจํานวน 2 เคร่ืองตอครัวเรือน 
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สําหรับกลุมตัวอยางท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา พบวาพฤติกรรมการใชน้ําประปา
สําหรับอาบน้ํารวมท้ัง 3 กลุมเทากับ 91 คร้ังตอสัปดาห หรือเฉล่ียคนละ 8 คร้ังตอสัปดาห แสดงวา
สมาชิกในครัวเรือนแตละคนอาบน้ําในแตวันไมบอยมากโดยเฉล่ียคนละ 1 – 2 คร้ังเทานั้น สวนการ
ใชน้ําประปาในการรดน้ําตนไมรวมท้ัง 3 กลุมเทากับ 7 คร้ังตอสัปดาห ลางรถเพียง 5 คร้ังตอ
สัปดาห เนื่องดวยผูใชน้ําประปากลุมดังกลาวมีรถยนตภายในบานไมมากจากการสังเกตประมาณ 1 
– 2 คันเทานั้น ดังนั้นการใชน้ําประปาในการลางรถจึงใชนอยมาก อีกท้ังบางครัวเรือนยังใชบริการ
รานลางรถอีกดวยเพราะมีความสะดวกสบายและสะอาดกวาการลางรถเอง สวนพฤติกรรมในการ
ใชน้ําประปาในการซักผารวม 9 คร้ัง ซ่ึงไมแตกตางจากกลุมผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคา
น้ําประปา สวนการทําครัวใชน้ําประปารวม 19 คร้ังตอสัปดาห และการใชน้ําประปาเพ่ือการ
พาณิชยนอยกวากลุมผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปารวมเทากับ 43 คร้ัง เนื่องดวยกลุมดังกลาว
เปนผูท่ีประกอบกิจการธุรกิจสวนตัวเพียงไมกี่ราย ในสวนของอุปกรณเกี่ยวกับการประปา พบวาแต
ละครัวเรือนมีหองน้ําจํานวน 3 หอง และอางอาบนํ้าจํานวน 1 อาง เคร่ืองซักผา 1 เคร่ือง และ
อุปกรณรถน้ําตนไมจํานวน 2 อัน 

เม่ือพิจารณากลุมผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาจําแนกตามปริมาณการ
ใชน้ําประปาแลวพบวา กลุมผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร จํานวนครั้งอาบน้ําเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ 40 คร้ังตอสัปดาห คิดคาเฉล่ียตอคน 8 คร้ังตอสัปดาห และจํานวนหองน้ําภายในบาน
มากสุดถึง 4 หอง สวนอางอาบน้ํามีจํานวน 1 อางเทากับกลุมผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศก
เมตร สวนผูใชน้ําประปาไมเกิน 10 ลูกบาศกเมตร มีพฤติกรรมการใชน้ําประปาสําหรับอาบน้ํานอย
สุดจํานวน 21 คร้ังตอสัปดาห และไมมีอางอาบนํ้าในบานเลย เนื่องจากกลุมดังกลาวมีจํานวน
สมาชิกในบานนอยจํานวนครั้งในการใชน้ําประปาในการอาบนํ้าจึงมีจํานวนนอยตามไปดวยและมี
บานอยูอาศัยท่ีไมใหญโตมากจึงไมมีอางอาบน้ําภายในบาน   

สําหรับการใชน้ําประปาในการรดนํ้าตนไมพบวากลุมผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 
ลูกบาศกเมตร และผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร มีพฤติกรรมการใชน้ําประปาเทากัน 
เฉล่ียครอบครัวละ 3 คร้ังตอสัปดาห สวนผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร มีพฤติกรรม
การใชน้ําประปาในการรดน้ําตนไมนอยสุดเพียง 1 คร้ังตอสัปดาห อาจเนื่องดวยผูใชน้ําประปาไม
เกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร เปนครอบครัวขนาดเล็กจํานวนพื้นท่ีสวนในบานไมมากการใชน้ําประปา
ในการรถน้ําตนไมจึงไมบอย อีกท้ังบางครัวเรือนยังใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนรวมสําหรับการรถน้ํา
ตนไม เชน น้ําจากบอบาดาล น้ําฝน เปนตน สวนอุปกรณเกี่ยวกับการรดน้ําตนไมพบวาผูใช
น้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร และผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร มีจํานวน
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อุปกรณเกี่ยวกับการรดน้ําตนไมภายในบานจํานวนเทากัน คือ จํานวน 2 อัน สวนผูใชน้ําประปา 
20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร มีจํานวนอุปกรณเกี่ยวกับการรดน้ําตนไมนอยกวา คือ จํานวน 1 อัน  

พฤติกรรมการใชน้ําประปาในการลางรถนั้นผูใชน้ําประปาไมเกิน 10 ลูกบาศกเมตร ใช
น้ําประปาสําหรับลางรถจํานวนนอยสุดเฉล่ีย 1 คร้ังตอสัปดาห สวนผูใชน้ําประปามากกวา 10 – 20 
ลูกบาศกเมตร และผูใชน้ําประปามากกวา 20 – 30 ลูกบาศกเมตร ใชน้ําประปาสําหรับลางรถเฉล่ีย 2 
คร้ังตอสัปดาห สําหรับการใชน้ําประปาในการซักผาท้ัง 3 กลุมมีพฤติกรรมการใชน้ําประปาในการ
ซักผาแตกตางกันออกไป โดยผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร ใชน้ําประปาสําหรับซัก
ผามากท่ีสุด คือ จํานวน 4 คร้ังตอสัปดาห รองลงมาเปนผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร 
ใชน้ําประปาจํานวน 3 คร้ังตอสัปดาห และผูใชน้ําประปาไมเกิน 10 ลูกบาศกเมตร ใชน้ําประปา
สําหรับการซักผานอยสุด คือ 1 คร้ังตอสัปดาห สําหรับจํานวนเคร่ืองซักผาท่ีใชกันในแตละ
ครอบครัวเห็นวาผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร และผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 
ลูกบาศกเมตร มีจํานวนเคร่ืองซักผาเทากัน คือ ครัวเรือนละ 1 เคร่ือง สวนผูใชน้ําประปา 20.01 – 
30.00 ลูกบาศกเมตร มีจํานวนเคร่ืองซักผา จํานวน 2 เคร่ือง จะเห็นวาท้ัง 3 กลุมพฤติกรรมในการซัก
ผาตอสัปดาหไมบอยมากเนื่องดวยกลุมดังกลาวสวนใหญเปนผูท่ีมีอาชีพประจําและจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือนไมมากในแตละสัปดาหการซักผามักจะทําในวันหยุดเทานั้น อีกท้ังเพื่อความสะดวก
บางครัวเรือนอาจจะจางซักรีดเส้ือผาของสมาชิกในครอบครัวรวมดวย 

นอกจากนี้กลุมผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลบ.ม. และกลุมผูใชน้ําประปา 20.01 – 
30.00 ลบ.ม. จะมีพฤติกรรมการใชน้ําประปาแตละครัวเรือนเฉล่ีย 7 คร้ังตอสัปดาห หรือวันละคร้ัง 
แตกลุมผูใชน้ําประปาไมเกิน 10 ลบ.ม. ใชน้ําประปาเฉล่ียนอยสุดคือ 5 คร้ังตอสัปดาห อาจดวยกลุม
ดังกลาวบางวันมีการทานอาหารนอกบานทุกม้ือจึงไมมีการใชน้ําประปาเพื่อการทําครัวเลย 
นอกจากนี้กลุมผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลบ.ม. เปนกลุมผูใชน้ําประปากลุมเดียวท่ีใชน้ําประปา
เพื่อการพาณิชยแตมีจํานวนคร้ังไมมากหากเทียบกับกลุมผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิเพียง 43 คร้ังตอ
สัปดาห เนื่องดวยในกลุมผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปานั้นเปนกลุมผูประกอบธุรกิจสวนตัว
จํานวนไมมากการใชน้ําประปาเพ่ือการพาณิชยจึงไมมากดวย 

สําหรับผูท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา พบวามีพฤติกรรมการใชน้ําประปาใน
กิจกรรมตาง ๆ มากสุดท้ังการใชน้ําประปาเพ่ือการอาบน้ํา ในการรดน้ําตนไม การลางรถ ใชในการ
ทําครัว โดยเฉพาะการใชน้ําประปาเพื่อการพาณิชยมีจํานวนมากถึง 93 คร้ังตอสัปดาห เนื่องดวย
กลุมดังกลาวสวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว เชน รานคา รานอาหาร รานเสริมสวย  บริการ
ซักอบรีด บริการลางรถ เปนตน ดังนั้นการใชน้ําประปาเพ่ือกิจกรรมดังกลาวจึงคอนขางมากทําให
คาน้ําประปาท่ีตองจายในแตละเดือนสูงตามดวย เนื่องจากคาใชจายดังกลาวถือวาเปนตนทุนทาง
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การคาดวย สวนการใชน้ําประปาในการซักผานั้นมีจํานวนเทากับกลุมผูไดรับสิทธ์ิ จํานวน 3 คร้ังตอ
สัปดาห แสดงวาไมวาผูใชน้ําประปาจะใชน้ําในปริมาณเทาใด คาน้ําประปาจะแตกตางกันมาก
เทาใด พฤติกรรมการใชน้ําประปาในการซักผามีจํานวนครั้งไมแตกตางกันมากนัก สําหรับอุปกรณ
เกี่ยวกับการประปา พบวากลุมดังกลาวมีจํานวนอุปกรณเกี่ยวกับการประปาภายในบานจํานวนช้ิน
มากกวากลุมผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาแตมากกวาไมมากนัก แตสําหรับอุปกรณในการรถน้ํา
ตนไมนั้นมีจํานวนเทากับกลุมผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา 

แสดงใหเห็นวาผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาใชน้ําประปาบอยคร้ัง แตการใช
น้ําประปาในแตละคร้ังจํานวนนอยกวาผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา 
 
ตารางท่ี 4.12 จํานวนคร้ังโดยเฉล่ียในการใชน้ําตอสัปดาหในการดําเนินชีวิตประจําวันตอครัวเรือน

ของกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปา  
 

ประเภทการใชนํ้า 

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 

1.อาบนํ้า (ครั้ง) 21 30 40 91 53 144 

 - หองนํ้า (หอง) 2 2 4 3 4 3 

 - อางอาบนํ้า (อาง)  - 1 1 1 2 1 

2.รดนํ้าตนไม (ครั้ง) 1 3 3 7 8 15 

 - จํานวนอุปกรณรดนํ้า (อัน) 2 2 1 2 2 2 

3.ลางรถ (ครั้ง) 1 2 2 5 4 9 

4.ซักผา (ครั้ง) 2 4 3 9 3 12 

 - จํานวนเครื่องซักผา (เครื่อง) 1 1 2 1 2 2 

5.ใชในการทําครัว (ครั้ง) 5 7 7 19 7 26 

6.ใชในการพาณิชย (ครั้ง)  - - 43 43 93 136 

รวมการใชนํ้าประปาท้ังหมด(คร้ัง) 30 46 98 171 167 338 
ที่มา: จากการศึกษา 
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3) การใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนรวมกับการใชน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค  
จากตารางท่ี 4.13 ไดศึกษาถึงพฤติกรรมการใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนรวมกับการใชประปา

ของผูใชน้ําประปาในเขตพื้นท่ีสํานักงานประปาเชียงใหม จํานวน 300 ราย พบวาผูใชน้ําประปากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชน้ําจากแหลงอ่ืนรวมกับการใชน้ําประปามากถึงจํานวน 255 
ราย คิดเปนรอยละ 85.0 ของผูใชน้ําประปากลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา 
143 ราย คิดเปนรอยละ 79.4 ของผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิ และผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา
จํานวน 112 ราย คิดเปนรอยละ 93.3 ของผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิ  

หากแยกพิจารณาเฉพาะผูท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาจะพบวากลุมผูใชน้ําประปาท้ัง 
3 กลุมใชน้ําจากแหลงอ่ืนรวมกับน้ําประปา โดยผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร และผูใช
น้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร ใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนรวมกับน้ําประปาจํานวนเทากัน คือ 
48 ราย สวนผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร ใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนรวมกับน้ําประปา
จํานวนใกลเคียงกัน คือ 47 ราย  

สําหรับผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางบางรายมีพฤติกรรมการใชน้ําจากน้ําประปาเพียง
แหลงเดียวจํานวน 45 ราย คิดเปนรอยละ 15 ของผูใชน้ําประปากลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนผูไมไดรับสิทธ์ิ
ยกเวนคาน้ําประปาจํานวน 37 ราย คิดเปนรอยละ 20.6 และเปนผูท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา
จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 6.7 พิจารณาเฉพาะผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาพบวาผูใช
น้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร และผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร จํานวนผูใช
น้ําประปาเทากัน คือ 12 ราย สวนผูใชน้ําประปามากกวา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน 13 
ราย 
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ตารางท่ี 4.13 การใชแหลงน้ําอ่ืนรวมกับการใชน้ําประปาของผูใชน้ําประปาในเขตสํานักงานประปา 
เชียงใหม    

 

การใชนํ้าจากแหลงอ่ืน 

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 

1. ไมใช 
12 12 13 37 8 45 

(6.7) (6.7) (7.2) (20.6) (6.7) (15.0) 

2. ใชนํ้าจากแหลงอื่น 
48 48 47 143 112 255 

(26.7) (26.7) (26.1) (79.4) (93.3) (85.0) 

รวม 60 60 60 180 120 300 

ที่มาจากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

 
 ผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชน้ําจากแหลงอ่ืน ๆ รวมกับน้ําประปา ดังนี้ 
น้ําฝน และนํ้าบาดาล จากตารางท่ี 4.14 พบวาผูใชน้ําประปาสวนใหญใชน้ําจากน้ําฝนรวมกับ
น้ําประปา จํานวน 128 ราย คิดเปนรอยละ 42.7  โดยผูท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาจะใชน้ําจาก
น้ําฝนรวมกับน้ําประปาจํานวน 89 ราย มากกวาผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาซ่ึงมีจํานวน 39 
ราย 

ผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปามีการใชน้ําประปาจากน้ําฝนและน้ําบาดาลไมแตกตางกัน
มากนัก คือ จํานวน 89 ราย และ 70 ราย ตามลําดับ หากแยกพิจารณาตามปริมาณการใชน้ําประปา
พบวาผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร และผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร 
จะใชน้ําฝนรวมกับน้ําประปามากสุด คือ จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 13.9 34 ราย และ 34 ราย คิด
เปนรอยละ 18.9 สวนผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร ใชน้ําประปาจากนํ้าบอบาดาล
รวมกับน้ําประปามากท่ีสุดจํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 18.3 

ในจํานวนผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาสวนใหญใชน้ําประปาจากน้ําฝนรวมกับ
น้ําประปามากกวาน้ําจาบอบาดาลซ่ึงมีเพียง 4 รายเทานั้น เนื่องจากน้ําฝนเปนแหลงน้ําท่ีไมมีตนทุน
ในการนํามาใชสวนใหญจะใชในชวงฤดูฝน และการใชน้ําบอบาดาลครัวเรือนตองทําการขุดเจาะ
กอนจึงจะในมาใชได แตก็มีบางครัวเรือนท่ีขุดเจาะนํ้าบาดาลใชเพราะสามารถใชในการอุปโภค
บริโภคตลอดท้ังป 
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ตารางท่ี 4.14 แหลงน้ําอ่ืนท่ีใชรวมกับการใชน้ําประปาของผูใชน้ําประปาในเขตสํานักงานประปา 
เชียงใหม    

 

แหลงนํ้าอ่ืนท่ีใช
รวมกับนํ้าประปา 

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 

1. นํ้าฝน 
25 30 34 89 39 128 

(13.9) (16.7) (18.9) (49.4) (32.5) (42.7) 

2. นํ้าบาดาล 
17 33 20 70 4 74 

(9.4) (18.3) (11.1) (38.9) (3.3) (24.7) 

ที่มา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละของผูใชนํ้าจากแหลงอื่นรวมกับนํ้าประปา 

 
4) รายจายคาน้ําประปาและปริมาณการใชน้ําประปาเฉล่ียตอเดือนของกลุมตัวอยางผูใช
น้ําประปา 
จากตารางท่ี 4.15 ไดศึกษาถึงคาน้ําประปาเฉล่ียตอเดือนของผูใชน้ําประปาจํานวน 300 

ราย พบวาในจํานวนกลุมผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปามีผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศก
เมตร เปนกลุมท่ีจายคาน้ําประปาตอเดือนตํ่าสุดเฉล่ียเพียงเดือนละ 74 บาท และมีปริมาณการใช
น้ําประปาเฉล่ียเดือนละ 7 ลูกบาศกเมตร สําหรับผูใชน้ําประปาไมเกิน 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร 
เปนกลุมท่ีจายคาน้ําประปาสูงกวากลุมอ่ืน คือ 314 บาทตอเดือน ใชน้ําประปาเฉล่ียเดือนละ 16 
ลูกบาศกเมตร สวนผูใชน้ําประปามากกวา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร มีคาใชจายดานน้ําประปา
เดือนละ 175 บาท ปริมาณนํ้าใชเฉล่ียเดือนละ 24 ลูกบาศกเมตร ซ่ึงผูใชน้ําประปาท้ัง 3 กลุม จัดอยู
ในเกณฑท่ีรัฐบาลกําหนดคือ ใชน้ําประปาเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 30 ลูกบาศกเมตร ดังนั้นจึงเปนผู
ไดรับสิทธยกเวนคาน้ําประปา และรายจายคาน้ําประปาดังกลาวนั้นกลุมผูใชน้ําประปาไมไดจายจริง
เนื่องจากรัฐบาลรับภาระจายคาน้ําประปาใหกับการประปาสวนภูมิภาคแทน 

สําหรับผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา หรือผูใชน้ําประปา 30.01 ลูกบาศกเมตร ข้ึน
ไป เสียคาน้ําประปาตอเดือนคอนขางสูงเฉล่ียเดือนละ 867 บาท หรือปริมาณน้ําประปาท่ีใชเฉล่ีย
เดือนละ 51 ลูกบาศกเมตร เนื่องจากกลุมตัวอยางดังกลาวใชน้ําประปาเพ่ือการพาณิชยเปนสวนใหญ 
เชน รานอาหาร รานเสริมสวย และรานลางรถ เปนตน หากเปรียบเทียบกับผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคา
น้ําประปาแลวคาน้ําประปามากกวาเปนเทาตัว  
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ตารางท่ี 4.15 คาน้ําประปาเฉล่ียตอเดือนของผูใชน้ําประปาในเขตสํานกังานประปาเชียงใหม 
 

ผูใชนํ้าประปา คานํ้าประปา (บาท) ปริมาณนํ้าใช (ลบ.ม.) 

ผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคานํ้าประปา     

 - ไมเกิน 10 ลบ.ม. 74 7 
 - 10.01 - 20.00 ลบ.ม. 175 16 

 - 20.01 - 30.00 ลบ.ม. 314 24 

รวมเฉลี่ย 187 16 

ผูไมไดรับสิทธ์ิ     

 - 30.01 ลบ.ม.ขึ้นไป 867 51 

รวมเฉลี่ย 527 33 

ที่มา : จากการศึกษา 

 
5) ประวัติการจายชําระคาน้ําประปา 
จากตารางท่ี 4.16 ไดศึกษาถึงประวัติการจายชําระเงินคาน้ําประปาของกลุมตัวอยางผูใช

น้ําประปาในเขตพ้ืนท่ีสํานักงานประปาเชียงใหม จํานวน 300 ราย พบวาผูใชน้ําประปาสวนใหญ
จายชําระคาน้ําประปาตรงตามกําหนด จํานวน 285 ราย คิดเปนรอยละ 95.0 สวนท่ีเหลือเพียง 11 
รายจายชําระคาน้ําประปาลาชา 1 คร้ัง จํานวน 6 ราย และลาชา 2 คร้ัง จํานวน 5 ราย 

 สวนผูท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาสวนใหญจายชําระคาน้ําประปาตรงตามกําหนด 
จํานวน 178 ราย คิดเปนรอยละ 98.9 ท่ีเหลือจายชําระคาน้ําประปาลาชา 1 คร้ัง จํานวน 5 ราย และ
ลาชา 2 คร้ัง จํานวน 2 ราย แยกพิจารณาตามปริมาณการใชน้ําประปาพบวา ผูใชน้ําประปาท้ัง 3 กลุม 
คือ ผูใชน้ําประปาไมเกิน 10 ลูกบาศกเมตร ผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร และ
ผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.0 ลูกบาศกเมตร สวนใหญมีประวัติการจายชําระคาน้ําประปาตรงตาม
กําหนดในจํานวนใกลเคียงกัน 

ผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา หรือผูใชน้ําประปา 30.01 ลูกบาศกเมตร ข้ึนไป สวน
ใหญมีประวัติการจายชําระคาน้ําประปาตรงตามกําหนดเชนกัน จํานวน 107 ราย คิดเปนรอยละ 89.2 
แตก็มีบางรายท่ีจายชําระคาน้ําประปาลาชาบางแตเปนคนสวนนอยเพียง 4 เทานั้น และสวนใหญมี
ประวัติจายชําระคาน้ําประปาลาชา 2 คร้ัง  

จากขอมูลแสดงวาผูใชน้ําประปาสวนใหญมีประวัติการจายชําระคาน้ําประปาตรงตาม
กําหนด มีเพียงไมกี่รายเทานั้นท่ีจายชําระคาน้ําประปาลาชา เนื่องดวยกลุมดังกลาวมีการใช
น้ําประปาเพ่ือการพาณิชย ไดแก รานอาหารตามส่ัง รานซักอบรีด รานเสริมสวย บริการรับลางรถ 
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เปนตน ซ่ึงธุรกิจเหลานี้เปนธุรกิจท่ีตองใชน้ําประปาเปนตนทุนในการประกอบกิจการ แตดวยกําไร
จากการดําเนินธุรกิจไมไดมากพอ ประกอบกับคาน้ําท่ีตองชําระใหกับการประปามีจํานวนสูง ยิ่ง
ผูใชรายใดใชน้ําประปามากก็ตองเสียคาน้ําประปาในอัตราตอหนวยท่ีสูงดวย ทําใหในบางเดือน
กําไรท่ีไดไมเพียงพอในการชําระคาน้ําประปา และอีกบางกลุมก็ลืมนําเปนไปชําระคาน้ําประปา 
ดังนั้นในการดําเนินมาตรการดังกลาวในคร้ังนี้ยังไมสามารถเขาไปบรรเทาความเดือนรอนของคน
บางกลุมคนไดอยางตรงจุด คนท่ีจายคาน้ําประปาไมตรงตามกําหนดและถูกตัดมิเตอรน้ําประปาก็
ยังคงเปนกลุมคนเดิม 
 
ตารางท่ี 4.16 ประวัติการจายชําระคาน้ําประปาของผูใชน้ําประปาในเขตสํานักงานประปาเชียงใหม    
    

การถูกตัดมิเตอร 

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 

1. จายชําระตามกําหนด 
60 59 59 178 107 285 

(33.3) (32.8) (32.8) (98.9) (89.2) (95.0) 

2. จายชําระลาชา 
2 2 3 7 4 11 

(1.1) (1.1) (1.7) (3.9) (3.3) (3.7) 

- จํานวน 1 ครั้ง 
1 2 2 5 1 6 

(0.6) (1.1) (1.1) (2.8) (0.8) (2.0) 

- จํานวน 2 ครั้ง 
1  - 1 2 3 5 

(0.6) - (0.6) (1.1) (2.5) (1.7) 

ที่มา : จากการศึกษา 
ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

 
6)   การรับทราบเก่ียวกับเกณฑการไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาของกลุมตัวอยางผูใช
น้ําประปา 

การศึกษาถึงการรับทราบเก่ียวกับเกณฑการไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาของกลุม
ตัวอยางผูใชน้ําประปาในเขตพื้นท่ีสํานักงานประปาเชียงใหม จํานวน 300 ราย โดยผูท่ีทราบ
เกี่ยวกับเกณฑของผูท่ีจะไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาจะตองเขาใจใหถูกตองวาผูไดรับสิทธ์ิยกเวน
คาน้ําประปาตองเปนผูใชน้ําประปาประเภทท่ีอยูอาศัย หรืออาคารชุด หรือหองเชา ท่ีมีอัตราการใช
น้ําไมเกิน 50 ลบ.ม. ในสมัยรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช และใชน้ําไมเกิน 30 ลบ.ม. ในสมัยรัฐบาล
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อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  และตองเปนผูไดรับใบแจงหนี้ หรือใบเสร็จคาน้ําประปาจากการประปาสวน
ภูมิภาค และการประปานครหลวงเทานั้น 

ผลการศึกษาพบวาผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางสวนใหญทราบถึงเกณฑการไดรับสิทธ์ิ
ยกเวนคาน้ําประปา จํานวน 201 ราย คิดเปนรอยละ 67.0  ท่ีเหลือไมทราบเกี่ยวกับเกณฑการไดรับ
สิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาจํานวน 99 ราย คิดเปนรอยละ 33.0 สําหรับผูใชน้ําประปาท่ีทราบเกี่ยวกับ
เกณฑการไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาของมาตรการ สวนใหญเปนผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคา
น้ําประปาจํานวน 103 ราย คิดเปนรอยละ 57.2 สวนท่ีเหลือเปนผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา 
จํานวน 98 ราย คิดเปนรอยละ 81.7 เม่ือพิจารณาผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาตามปริมาณการใช
น้ําประปา พบวา ผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร รับทราบเกี่ยวกับเกณฑการไดรับสิทธ์ิ
ยกเวนคาน้ําประปามากสุด จํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 22.2 สวนผูท่ีไมทราบเกี่ยวกับเกณฑการ
ไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาสวนใหญเปนผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาเชนกันจํานวน 77 ราย 
คิดเปนรอยละ 42.8 ท่ีเหลือเปนผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา หรือผูใชน้ําประปา 30.01 
ลูกบาศกเมตร ข้ึนไป โดยในจํานวนผูท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาหากพิจารณาตามปริมาณการ
ใชน้ําประปาพบวา สวนใหญเปนผูใชน้ําประปาไมเกิน10.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน 35 ราย คิดเปน
รอยละ 19.4  

จากขอมูลดังกลาวสามารถวิเคราะหไดวาผูใชน้ําประปาสวนใหญทราบเก่ียวกับเกณฑการ
ไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปามากกวาคร่ึงของกลุมตัวอยางท้ังหมด โดยในจํานวนดังกลาวผูท่ีไดรับ
สิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาและผูท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปารับทราบเกี่ยวกับเกณฑการไดรับ
สิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาจํานวนใกลเคียวกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

52 

ตารางท่ี 4.17 การรับทราบเกี่ยวกับเกณฑการไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาของกลุมตัวอยางผูใช
น้ําประปา 

 

การรับทราบเก่ียวกับ 
เกณฑไดรับสิทธ์ิ 

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 

ทราบ 
25 40 38 103 98 201 

(13.9) (22.2) (21.1) (57.2) (81.7) (67.0) 

ไมทราบ 
35 20 22 77 22 99 

(19.4) (11.1) (12.2) (42.8) (18.3) (33.0) 

รวม 60 60 60 180 120 300 

ที่มา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

 
4.4 ผลกระทบของการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาในเขตพื้นท่ีสํานักงานประปา

เชียงใหม 
การพิจารณาถึงผลกระทบดานเศรษฐกิจของการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปา

ของกลุมผูใชน้ําประปาในในเขตพื้นท่ีสํานักงานประปาเชียงใหม เกี่ยวกับผลกระทบตอการลด
คาใชจายครัวเรือนของผูใชน้ําประปา และ ผลกระทบตอพฤติกรรมการใชน้ําประปาหลังดําเนิน
มาตรการ โดยใหกลุมตัวอยางของผูใชน้ําประปาในเขตพ้ืนท่ีสํานักงานประปาเชียงใหมจํานวน 300 
ราย ซ่ึงมีผลการศึกษาดังนี้ คือ  
 

4.4.1 การลดคาใชจายขอครัวเรือนของกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปา 
วัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาของครัวเรือนเพ่ือการ

กระตุนเศรษฐกิจโดยการลดคาครองชีพใหกับครัวเรือนผูท่ีใชน้ําประปาท่ีมีรายไดนอย การศึกษา
คร้ังนี้จึงศึกษาถึงการดําเนินนโยบายดังกลาวไดผลมากนอยเพียงใด สามารถแบงการศึกษาไดดังนี้ 

1) สัดสวนคาใชจายดานน้ําประปาตอรายไดและคาใชจายครัวเรือนท้ังหมด 
จากตารางท่ี 4.18 ไดศึกษาสัดสวนคาใชจายดานน้ําประปาตอรายได และคาใชจายของ

ครัวเรือนท้ังหมด ของผูใชน้ําประปาในเขตพ้ืนท่ีสํานักงานประปาเชียงใหม จํานวน 300 ราย ไดผล
การศึกษาดังนี้ 
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หากเปรียบเทียบคาใชจายดานน้ําประปาของผูใชน้ําประปาท้ังหมดกับรายไดท้ังหมดของ
ครัวเรือน และคาใชจายท้ังหมดของครัวเรือนของผูใชน้ําประปา พบวามีสัดสวนนอยมากเพียงรอย
ละ 0.06 และรอยละ 0.10 เทานั้น เนื่องจากกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาสวนใหญมีรายไดและ
คาใชจายในแตละเดือนคอนขางสูง ประกอบกับคาน้ําประปาท่ีเสียในแตละเดือนเฉล่ียไมกี่รอยบาท 
ดังนั้นคาใชจายดังกลาวจึงคิดเปนสัดสวนนอยมากหากเปรียบเทียบกับรายไดครัวเรือนและคาใชจาย
ครัวเรือนท้ังหมด 

พิจารณาเฉพาะผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาพบวาคาใชจายน้ําประปาคิดเปนรอยละ 
0.05 ของรายไดครัวเรือนท้ังหมด และคิดเปนรอยละ 0.08 ของคาใชจายครัวเรือนท้ังหมด ใน
จํานวนดังกลาวแยกพิจารณาเปนผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร มีคาใชจายดาน
น้ําประปาตอรายไดและคาใชจายมากกวากลุมอ่ืน คือ รอยละ 0.06 และ 0.11 ตามลําดับ สวนผูใช
น้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร มีคาใชจายดานน้ําประปาคิดเปนสัดสวนตอรายไดและ
คาใชจายนอยสุด คือรอยละ 0.02 และ 0.04 ตามลําดับ จะเห็นวาสัดสวนคาใชจายน้ําประปาตอ
รายไดท้ังหมดและคาใชจายท้ังหมดของครัวเรือนจะเปล่ียนแปลงสัมพันธกับปริมาณการใชน้ําใน
แตละเดือนถากลุมผูใชน้ําประปาใชน้ําประปาในปริมาณนอยสัดสวนคาน้ําประปาตอรายไดท้ังหมด
และคาใชจายท้ังหมดของครัวเรือนก็นอยตามดวย ซ่ึงผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา
สวนใหญจะใชน้ําประปาสําหรับการอุปโภคและบริโภคภายในครัวเรือนเทานั้น ปริมาณการใช
น้ําประปาจึงไมมากและคาใชจายดานน้ําประปาตอเดือนจึงไมมากตามไปดวย 

สําหรับผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา หรือผูใชน้ําประปามากกวา 30.01 ลูกบาศก
เมตร ข้ึนไป มีคาใชจายดานน้ําประปาคิดเปนสัดสวนตอรายไดและคาใชจายครัวเรือนท้ังหมดสูง
กวากลุมอ่ืน คือ รอยละ 0.07 และรอยละ 0.11 ตามลําดับ เนื่องจากผูใชน้ําประปากลุมดังกลาวใช
น้ําประปาตอเดือนในปริมาณท่ีมากเพื่อการพาณิชย  ดังนั้นคาใชจายดานน้ําประปาจึงจัดเปนตนทุน
ทางธุรกิจของผูใชน้ําดวย เชน ธุรกิจรานเสริมสวน รานลางรถ เปนตน  

จากขอมูลขางตนสามารถวิเคราะหไดวาคาใชจายดานน้ําประปาหากเปรียบเทียบกับ
รายได และคาใชจายท้ังหมดของครัวเรือนแลวคิดเปนสัดสวนไมมาก แตเปนรายไดท่ีครัวเรือนตอง
จายประจําทุกเดือน ซ่ึงกลุมผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปามีคาใชจายดาน
น้ําประปาคิดเปนสัดสวนตอรายไดและคาใชจายสูงกวาผูท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา  
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ตารางท่ี 4.18 สัดสวนคาน้ําประปาตอรายได และคาใชจายครัวเรือนของกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปา 
 

ระดับความคิดเห็น 

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 

1.สัดสวนคานํ้าประปาตอรายได
ของครัวเรือน  

0.02 0.05 0.06 0.05 0.07 0.06 

2.สัดสวนคานํ้าประปา คาใชจาย
ของครัวเรือน  

0.04 0.07 0.11 0.08 0.11 0.10 

ที่มา : จากการศึกษา 

 
2) รูปแบบการใชจายเงินท่ีไดรับการยกเวนคาน้ําประปา 
 จากตารางท่ี 4.19 ไดศึกษาถึงผลกกระทบของการดําเนินมาตรการการลดคาใชจาย

น้ําประปาตอการแบงเบาภาระคาครองชีพของครัวเรือนท่ีไดรับการยกเวนคาน้ําประปา พิจารณาถึง
ผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางนําเงินท่ีไมตองจายคาน้ําประปาไปใชจายในการอุปโภค บริโภคดานใด
ทดแทน โดยทําการศึกษาผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางจํานวน 300 ราย  เรียงลําดับจากผูท่ีตอบคําถาม
มากสุดไปหานอยสุด และผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ ดังนี้ 

จากการศึกษาพบวาผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางสวนใหญใชจายเงินท่ีไมตองจายคา
น้ําประปาเพ่ือซ้ือของใชในชีวิตประจําวัน เชน สบู ยาสีฟน ยาสระผม ผงซักฟอก และเคร่ืองปรุงรส
ในครัว เปนตน จํานวน 165 ราย คิดเปนรอยละ 91.7  รองลงมานําเงินจํานวนดังกลาวไปเก็บออม 
ซ้ืออาหารเคร่ืองดื่ม และเปนคารักษาพยาบาล ตามลําดับ และมีบางรายนําไปใชจายในการเปนคาเลา
เรียนบุตร คาใชจายในการเดินทาง สวนการนําไปซ้ือเส้ือผา และเครื่องสําอางมีจํานวนนอยท่ีสุด
เพียง 45 ราย และ 25 ราย ตามลําดับ 

หากพิจารณาตามปริมาณการใชน้ําประปาพบวา ผูใชน้ําประปาท้ัง 3 กลุมมีการนําเงินไป
ใชในแตละรูปแบบจํานวนใกลเคียงกัน โดยผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร นําเงินท่ี
ไดรับยกเวนคาน้ําประปาไปใชในการซ้ือของใชในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด จํานวน 55 ราย คิดเปน
รอยละ 30.06 รองลงมานําเงินดังกลาวไปเก็บออม ซ้ืออาหารเคร่ืองดื่ม เปนคารักษาพยาบาล และมี
บางรายนําไปเปนคาเลาเรียบบุตร คาใชจายในการเดินทาง และซ้ือเส้ือผา สวนผูใชน้ําประปาท่ี
นําไปซ้ือเคร่ืองสําอางมีจํานวนนอยท่ีสุดเพียง 10 รายเทานั้น  
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สวนผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร สวนใหญนําเงินจํานวนดังกลาวไปซื้อ
ของใชในชีวิตประจําวันเชนกัน จํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ 30.0 บางรายนําไปเก็บออมไว อีกท้ัง
ยังนําไปซ้ืออาหารเคร่ืองดื่ม เปนคารักษาพยาบาลในจํานวนเทากันคือ 37 ราย สวนท่ีเหลือนําไปใช
จายดานอ่ืน ๆ  

สําหรับผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร สวนใหญนําไปใชจายในการซื้อของ
ใชในชีวิตประจําวันเชนกัน จํานวน 56 ราย คิดเปนรอยละ 31.1 รองลงมานําไปเก็บออม ซ้ืออาหาร
เคร่ืองดื่ม เปนคารักษาพยาบาล และคาเลาเรียนบุตร ในจํานวนท่ีใกลเคียงกัน สวนการนําเงิน
ดังกลาวไปใชในการซ้ือเส้ือผา และเคร่ืองสําอางมีจํานวนนอยสุดเพียง 14 ราย และ 6 ราย ตามลําดับ 
 จากขอมูลจะเห็นวาผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาในแตละกลุมสวนใหญ
นําเงินท่ีไดรับการยกเวนคาน้ําประปาไปใชจายในการซ้ือของใชในชีวิตประจําวัน เนื่องจากจํานวน
เงินท่ีไดรับยกเวนมีมูลคาไมมากใกลเคียงกับคาใชจายในรูปแบบดังกลาวประกอบกับเปนคาใชจาย
สวนรวมของครัวเรือนซ่ึงจําเปนท่ีทุกครัวเรือนจะตองใชจายเปนประจําทุกเดือน สวนคาเส้ือผาและ
เคร่ืองสําอางเปนคาใชจายท่ีไมจําเปนและเปนคาใชจายสวนตัวของสมาชิกแตละคนในครัวเรือน
ดังนั้นการใชจายในรูปแบบดังกลาวจึงมีการใชจายจํานวนนอย 
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ตาราง 4.19 รูปแบบการใชจายเงินท่ีไดรับจากการยกเวนคาน้ําประปา  
 

รายการ 

ผูไดรับสิทธ์ิ 

ไมเกิน 
 10 ลบ.ม. 

10.01 – 20.00 
ลบ.ม. 

20.01 – 30.00 
ลบ.ม. 

รวม 

ซื้อของใชในชีวิตประจําวัน 
55 54 56 165 

(30.6) (30.0) (31.1) (91.7) 

เก็บออมไว 
46 40 35 121 

(25.6) (22.2) (19.4) (67.2) 

ซื้ออาหารและเครื่องด่ืม 
41 37 36 114 

(22.8) (20.6) (20.0) (63.3) 

คารักษาพยาบาล 
35 37 34 106 

(19.4) (20.6) (18.9) (58.9) 

คาเลาเรียนบุตร 
20 36 34 90 

(11.1) (20.0) (18.9) (50.0) 

คาใชจายในการเดินทาง 
19 27 22 68 

(10.6) (15.0) (12.2) (37.8) 

ซื้อเสื้อผา 
19 12 14 45 

(10.6) (6.7) (7.8) (25.0) 

ซื้อเครื่องสําอาง 
10 9 6 25 

(5.6) (5.0) (3.3) (13.9) 

ไมตอบ 
1 2 - 3 

(0.6) (1.1) - (1.7) 

ที่มา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ  
      ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 
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4.4.2 พฤติกรรมการใชน้ําประปาหลังดําเนินมาตรการลดคาใชจายน้ําประปาของกลุมตัวอยางผู
น้ําประปา 
มาตรการลดคาใชจายน้ําประปาครัวเรือนมีการกําหนดอัตราการใชน้ําประปาสําหรับผูใช

น้ําประปาไมเกิน 30 ลูกบาศกเมตร (สมัยรัฐบาลนายยกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ) รัฐบาลจะ
รับภาระจายคาน้ําประปาแทน ซ่ึงการกําหนดเพดานคาน้ําประปาอาจมีผลกระทบตอพฤติกรรมการ
ใชน้ําท่ีเปล่ียนไป เพื่อใหเขาเกณฑผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา จึงไดทําการศึกษา ดังนี้ 

1) การใชน้ําประปาของครัวเรือนหลังดําเนินมาตรการลดคาใชจายน้ําประปา 
การศึกษาจากกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาในเขตพื้นท่ีสํานักงานประปาเชียงใหม จํานวน 

300 ราย พบวา ผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชน้ําประปาหลังดําเนิน
มาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาครัวเรือนเทาเดิม จํานวน 264 ราย คิดเปนรอยละ 88.0 ท่ีเหลือมี
พฤติกรรมการใชน้ําประปาลดลงจากเดิม จํานวน 28 ราย ในจํานวนดังกลาวใชน้ําประปาลดลงจาก
เดิมไมเกิน 5 ลูกบาศกเมตร สวนผูใชน้ําประปาท่ีใชน้ําประปาเพ่ิมข้ึนมีจํานวนนอยท่ีสุดเพียง 8 ราย 
และสวนใหญจะใชน้ําประปาเพ่ิมข้ึนจากเดิมไมเกิน 5 ลูกบาศกเมตร 

ผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาสวนใหญมีพฤติกรรมการใชน้ําประปา
หลังดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาครัวเรือนเทาเดิม จํานวน 177 ราย คิดเปนรอยละ 
98.3 สวนท่ีเหลือ 3 ราย ใชน้ําประปาลดลงจากเดิมระหวาง 5 – 10 ลูกบาศกเมตร ในจํานวนดังกลาว
ผูใชน้ําประปาไมมีการใชน้ําประปาเพ่ิมข้ึนจากเดิมเลย เม่ือพิจารณาตามปริมาณการใชน้ําประปา
พบวา ผูใชน้ําประปาท้ัง 3 กลุม คือ ผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร ผูใชน้ําประปา 10.01 
– 20.00 ลูกบาศกเมตร และผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร มีพฤติกรรมการใช
น้ําประปาหลังดําเนินมาตรการเทาเดิมจํานวนใกลเคียงกัน และกลุมผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 
ลูกบาศกเมตรใชน้ําประปาเทาเดิมทั้งหมด จะเห็นวากลุมดังกลาวไมมีพฤติกรรมการใชน้ําประปา
เพิ่มข้ึนจากเดิมเลย เนื่องจากเปนผูใชน้ําประปาท่ีอยูในเกณฑไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาอยูแลว 
ดังนั้นผูใชน้ําประปากลุมกังกลาวจึงพยายามควบคุมปริมาณกาใชน้ําประปาของครัวเรือนตนไมให
มากกวาเดิม ซ่ึงสวนใหญก็จะใชในปริมาณเทาเดิมนั้นเอง 

สําหรับผูท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา หรือผูใชน้ําประปา 30.01 ลูกบาศกเมตร ข้ึน
ไป สวนใหญใชน้ําประปาเทาเดิมจํานวน 87 ราย คิดเปนรอยละ 72.5 รองลงมาใชน้ําประปาลดลง
ตากเดิมจํานวน 25 ราย โดยในจํานวนดังกลาวใชน้ําประปาลดลงจากเดิมไมเกิน 5 ลูกบาศกเมตร 
มากสุด จํานวน 12 ราย ท่ีเหลือ 8 รายใชน้ําประปาเพ่ิมข้ึนจากเดิมโดยใชน้ําประปาเพิ่มข้ึนจากเดิม
ไมเกิน 5 ลูกบาศกเมตร มากสุดจํานวน 5 ราย จากขอมูลจะเห็นวาผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิ
สวนใหญยังคงมีพฤติกรรมการใชน้ําประปาในปริมาณเทาเดิม แตมีบางรายที่พยายามควบคุม
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ปริมาณการใชน้ําประปาใหลดลงเพ่ือท่ีจะไดเขาเกณฑการไดรับสิทธ์ิตามที่รัฐบาลกําหนด คือ ไม
เกิน 30 ลูกบาศกเมตร แตมีกลุมคนสวนนอยท่ีไมสนใจยังคงใชน้ําประปาเพ่ิมข้ึน 

จากขอมูลดังกลาวสามารถวิเคราะหไดวาการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปา
ไมมีผลตอพฤติกรรมการใชน้ําประปาของครัวเรือนเลย ท้ังผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ํา 
และผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําสวนใหญยังคงใชน้ําประปาเทาเดิม แตอาจมีบางราย
ท่ีใชน้ําประปาลดลงจากเดิมเพื่อใหปริมาณการใชน้ําประปาเขาเง่ือนไขท่ีรัฐบาลจะเขามาอุดหนุน
จายคาน้ําประปาให โดยเฉพาะผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา 
 
ตารางท่ี 4.20 การใชน้ําประปาของครัวเรือนหลังดําเนินมาตรการลดคาใชจายน้ําประปา 
 

การใชนํ้าหลังดําเนินมาตรการ 

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 

1. ใชนํ้าประปาเทาเดิม 
60 59 58 177 87 264 

(33.3) (32.8) (32.2) (98.3) (72.5) 88.0 

2. ในนํ้าประปาลดลงจากเดิม 
 - 1 2 3 25 28 
 - (0.6) (1.1) (1.7) (20.8) (9.3) 

- ไมเกิน 5 ลบ.ม. 
 - -  -  0 12 12 
 - -  -   48.0 42.9 

- ต้ังแต 5 - 10 ลบ.ม. 
-  1 2 3 6 9 
 - (100.0) (100.0) (100.0) (24.0) (32.1) 

- ต้ังแต 10.1 ลบ.ม. ขึ้นไป 
 -  -  - - 7 7 
 -  - -   - (28.0) (25.0) 

3. ใชนํ้าประปาเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
 -  - -  -  8.0 8.0 
 -  - -   - (6.7) (2.7) 

- ไมเกิน 5 ลบ.ม. 
-   -  - -  5 5 
-  -   -  - (62.5) (62.5) 

- ต้ังแต 5 - 10 ลบ.ม. 
 - -  -  - 2 2 
 - -   -  - (25.0) (25.0) 

- ต้ังแต 10.1  ลบ.ม.ขึ้นไป 
 - -  -   - 1 1 
 -  -  - -  (12.5) (12.5) 

ที่มา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 
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2) จํานวนเดือนท่ีไดรับยกเวนคาน้ําประปาของการไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาของผูใช
น้ําประปา 

จากตาราง 4.21 ศึกษาถึงจํานวนคร้ังของการไดรับยกเวนคาน้ําประปาของกลุมตัวอยาง
ผูใชน้ําประปาที่ในเขตพื้นท่ีสํานักงานประปาเชียงใหม จํานวน 300 ราย  พบวาสวนใหญจะไดรับ
สิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาทุกเดือน จํานวน 165 ราย คิดเปนรอยละ 91.7 ซ่ึงพิจารณาตามปริมาณการ
ใชน้ําประปาพบวามีจํานวนรายใกลเคียงกันท้ัง 3 กลุม คือ ผูใชน้ําประปาที่ไดรับสิทธ์ิยกเวนคา
น้ําประปาไมเกิน 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 56 ราย ผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร 
จํานวน 57 ราย และท่ีเหลือเปนผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 

ผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาบางกลุมรับยกเวนคาน้ําประปาบางเดือน 
เพียงจํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 8.3 ซ่ึงสวนใหญเปนผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร 
จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 4.4 สวนท่ีเหลือเปนผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร และ
ผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร หากแยกพิจารณาตามจํานวนเดือนท่ีไดรับยกเวนพบวา  
ผูใชน้ําประปาท่ีไดรับยกเวนคาน้ําประปา 5 เดือนข้ึนไป จํานวน 5 ราย ซ่ึงเปนผูใชน้ําประปา 20.01 
– 30.00 ลูกบาศกเมตร  สวนผูใชน้ําประปาท่ีไดรับยกเวน คาน้ําประปา 1 – 2 เดือน จํานวน 7 เปน
ผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร และผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน 
3 ราย ท่ีเหลือเปนผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร สําหรับผูใชน้ําประปาท่ีไดรับยกเวน
คาน้ําประปา 3 – 4 เดือน จํานวน 3 ราย เปนผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 
ราย ท่ีเหลือเปนผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร 

จากขอมูลสามารถวิเคราะหไดวาผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาสวนใหญจะไดรับสิทธ์ิ
ยกเวนคาน้ําประปาทุกเดือน เนื่องจากกลุมผูใชน้ําประปาเหลานี้จะพยายามควบคุมปริมาณการใช
น้ําประปาใหใกลเคียงจากเดิมท่ีเคยใชในเดือนกอน ๆ เพื่อจะไดประหยัดคาใชจายดานน้ําประปา แต
ก็ยังคงมีบางกลุมท่ีไดรับยกเวนคาน้ําประปาในบางเดือน เนื่องจากบางเดือนใชน้ํามากเกินกวาเกณฑ
ท่ีรัฐบาลกําหนด ซ่ึงจากการสอบถามผูใชน้ําประปาแจงวาในบางเดือนกอกน้ําร่ัวซ่ึงหาจุดท่ีร่ัวไป
เจอ บางครัวเรือนแจงวาในบางเดือนมีการจัดงานท่ีบานทําใหใชน้ําเกินเกณฑท่ีกําหนด บาง
ครัวเรือนแจงวาใชน้ําประปามากข้ึนโดยไมทราบสาเหตุ และบางครัวเรือนแจงไมทราบสาเหตุท่ีใช
น้ําประปาเพ่ิมข้ึนท้ัง ๆ ที่ความรูสึกวามีการใชน้ําประปาเทาเดิม 
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ตารางท่ี 4.21 จํานวนเดือนท่ีไดรับการยกเวนคาน้ําประปาของกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปา 
 

รายการ 

ผูไดรับสิทธ์ิ 

ไมเกิน 
 10 ลบ.ม. 

10.01 – 20.00 
ลบ.ม. 

20.01 – 30.00 
ลบ.ม. 

รวม 

1. ไดรับยกเวนทุกเดือน 
56 57 52 165 

(31.1) (31.7) (28.9) (91.7) 

2. ไดรับยกเวนบางเดือน 
4 3 8 15 

(2.2) (1.7) (4.4) (8.3) 

- 1 – 2 เดือน 
3 1 3 7 

(75.0) (33.3) (37.5) (46.7) 

- 3 – 4 เดือน 
1 2  - 3 

(25.0) (66.7) - (20.0) 

- 5 เดือนขึ้นไป 
-   - 5 5 

 - -  (62.5) (33.3) 

รวม 60 60 60 180 

ที่มา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

 
4.5 ความคิดเห็นของผูใชน้ําประปาตอการดําเนินมาตรการลดคาใชจายน้ําประปา 

มาตรการลดคาใชจายน้ําประปาเปนนโยบายสาธารณะเพื่อใชในการกระตุนเศรษฐกิจ ซ่ึง
การดําเนินมาตรการดังกลาวมีท้ังผูท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาและผูท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคา
น้ําประปาซ่ึงในแตละกลุมก็มีความคิดเห็นตอมาตรการท่ีแตกตางกันออกไป การศึกษาคร้ังนี้จึง
ทําการศึกษาถึงความคิดเห็นของผูใชน้ําประปาท่ีมีตอมาตรการ ดังนี้ 

1) ความคิดเห็นของผูใชน้ําประปาเกี่ยวกับมาตรการยกเวนคาน้ําประปามีผลตอการแบง
เบาภาระคาครองชีพมากนอยเพียงใด 

จากตารางท่ี 4.22 ไดศึกษาถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการการลดคาใชจายน้ําประปาตอ
การแบงเบาภาระคาครองชีพของครัวเรือนตามระดับความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปา
จํานวน 300 ราย  พบวาผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางสวนใหญคิดวามาตรการลดคาใชจายน้ําประปา
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ของรัฐบาลสามารถแบงเบาภาระคาใชจายของครัวเรือนได จํานวน 282 ราย คิดเปนรอยละ 94.0 
ของผูใชน้ําประปาท้ังหมด สวนท่ีเหลือจํานวน 18 ราย มีความเห็นวามาตรการดังกลาวไมสามารถ
แบงเบาภาระคาครองชีพไดคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 6.0 ของผูใชน้ําประปาท้ังหมด 

 สําหรับผูใชน้ําประปาท่ีเห็นวามาตรการของรัฐบาลสามารถแบงเบาภาระคาครองชีพได
โดยใหเหตุผลวามาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาของครัวเรือนเปนนโยบายที่ดีสามารถชวยลด
คาใชจายของครัวเรือนโดยเฉพาะอยางยิ่งครัวเรือนท่ีมีรายไดนอย ทําใหครัวเรือนมีเงินเหลือท่ีจะ
นําไปใชจายอยางอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับครัวเรือนตอไป อีกท้ังยังสงผลกระตุนเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง
ดวย จากการศึกษาพบวาสวนใหญเปนผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปามากถึงจํานวน 169 ราย คิด
เปนรอยละ 93.9 และผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาจํานวน 113 ราย คิดเปนรอยละ 94.2 ของ
ผูใชน้ําประปากลุมดังกลาว หากพิจารณาแยกตามปริมาณการใชน้ําประปาของกลุมผูไดรับสิทธ์ิ
ยกเวนคาน้ําประปาพบวา ผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร ผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 
ลูกบาศกเมตร มีจํานวนเทากัน คือ 56 ราย คิดเปนรอยละ 31.1 และผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 
ลูกบาศกเมตร จํานวน 57 ราย คิดเปนรอยละ 31.7 ตามลําดับ 

ผูใชน้ําประปาบางรายคิดเห็นวามาตรการของรัฐบาลไมสามารถแบงเบาภาระคาครองชีพ
ได โดยมีความคิดเห็นวาคาใชจายในสวนของน้ําประปาเปนสัดสวนท่ีนอยมากถาเปรียบเทียบกับ
คาใชจายของครัวเรือนท้ังหมด ดังนั้นเงินท่ีรัฐบาลเขามาชวยเหลือจํานวนดังกลาวไมมีผลตอ
คาใชจายของครัวเรือนท่ีลดลงเลย และเงินจํานวนดังกลาวก็ไมไดมากพอท่ีจะนําไปใชจายดานอ่ืน
ได จึงเปนการใชงบประมาณของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจท่ีไมคุมคา ซ่ึงสวนใหญเปนผูไดรับ
สิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาเชนกันจํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 6.1 และผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคา
น้ําประปาจํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 5.8 เม่ือพิจารณาแยกตามปริมาณการใชน้ําประปาของกลุมผู
ไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาพบวา ผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร ผูใชน้ําประปา 
10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร มีจํานวนเทากัน คือ 4 ราย สวนท่ีเหลือเปนผูใชน้ําประปา 20.01 – 
30.00 ลูกบาศกเมตร  

สําหรับความคิดเห็นของผูใชน้ําประปาท่ีคิดวามาตรการลดคาน้ําประปาของรัฐบาล
สามารถแบงเบาภาระคาครองชีพได แบงระดับความคิดเปนออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ ระดับมาก ระดับ
ปานกลาง และระดับนอย ไดผลการศึกษาดังนี้ 

ผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางท่ีเห็นดวยกับการดําเนินมาตรการการลดคาน้ําประปาของ
รัฐบาลสวนใหญจะเห็นดวยในระดับมาก จํานวน 206 ราย คิดเปนรอยละ 73.0 เนื่องจากผูใช
น้ําประปามองวามาตรการลดคาใชจายน้ําประปาสามารถแบงเบาภาระคาครองชีพของครัวเรือน
ไดมาก โดยครัวเรือนสามารถนําเงินท่ีไมตองจายคาน้ําประปาซ่ึงเปนรายจายประจําของครัวเรือนท่ี
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ตองจายทุกเดือนไปใชจายอยางอ่ืนท่ีจําเปนแทน เชน ซ้ืออาหาร ซ้ือเส้ือผา และเปนคายารักษาโรค 
เปนตน ผูท่ีเห็นดวยในระดับมากสวนใหญเปนผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาจํานวน 123 ราย คิด
เปนรอยละ 72.8 ของผูใชน้ําประปากลุมดังกลาวท่ีเห็นดวยกับมาตรการ สวนท่ีเหลือเปนผูไมไดรับ
สิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา จํานวน 83 ราย คิดเปนรอยละ 73.5 ของผูใชน้ําประปากลุมดังกลาวท่ีเห็น
ดวยกับมาตรการ สําหรับผูท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาสามารถแยกพิจารณาตามปริมาณการใช
น้ําประปา พบวามีจํานวนใกลเคียงกัน คือ ผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน 39 
ราย ผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน 40 ราย และท่ีเหลือจํานวน 44 รายเปนผูใช
น้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร   

สําหรับผูใชน้ําประปาท่ีคิดวามาตรการลดคาใชจายน้ําประปาสามารถแบงเบาภาระคา
ครองชีพไดระดับปานกลางมีจํานวน 59 ราย คิดเปนรอยละ 20.9 สวนใหญเปนผูไดรับสิทธ์ิยกเวน
คาน้ําประปาจํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 20.7 และผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา จํานวน 24 
ราย คิดเปนรอยละ 21.2 เม่ือพิจารณาตามปริมาณการใชน้ําประปาของผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิ
พบวาสวนใหญเปนผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 26.8   

นอกจากนี้ยังมีผูใชน้ําประปาบางรายคิดวามาตรการลดคาใชจายน้ําประปาสามารถแบง
เบาภาระคาครองชีพของครัวเรือนระดับนอยเพียงจํานวน 17 ราย คิดเปนรอย 6.0 ซ่ึงสวนใหญเปนผู
ไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาจํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 6.5 ท่ีเหลือเปนผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวน
คาน้ําประปา จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 5.3 เม่ือพิจารณาตามปริมาณการใชน้ําประปาพบวาสวน
ใหญเปนผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร และผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศก
เมตร ตามลําดับ 

ขอมูลดังกลาววิเคราะหไดวาผูใชน้ําประปาที่ไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาสวนใหญมี
ความเห็นวามาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาของครัวเรือนสามารถแบงเบาภาระคาครองชีพของ
ครัวเรือนได เนื่องจากครัวเรือนดังกลาวไดรับประโยชนไมตองชําระในสวนของคาใชจายดาน
น้ําประปาสามารถนําเงินจํานวนดังกลาวไปใชจายอยางอ่ืนได สวนผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิ
ยกเวนคาน้ํามีความเห็นตอมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาวาไมสามารถชวยแบงเบาภาระ
คาใชจายในครัวเรือนไดเลย หรือแบงเบาภาระคาใชจายไดในระดับนอย ดวยเหตุผลวากลุมตัวอยาง
ดังกลาวไมไดรับประโยชนจากการดําเนินมาตรการของรัฐเลย และใหความเห็นวารัฐบาลควรจะนํา
งบประมาณดังกระตุนเศรษฐกิจดานอ่ืนท่ีใหผลลัพธท่ีเร็วกวา และดีกวา 

 
 
 

 



  
 

63 

ตาราง 4.22 ความคิดเห็นตอมาตรการในการแบงเบาภาระคาครองชีพของกลุมตัวอยางผูใช
น้ําประปา 

 

ความคิดเห็น 

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 

1. แบงเบาภาระไมได 
4 4 3 11 7 18 

(2.2) (2.2) (1.7) (6.1) (5.8) (6.0) 

2. แบงเบาภาระได 
56 56 57 169 113 282 

(31.1) (31.1) (31.7) (93.9) (94.2) (94.0) 

- ระดับมาก 
39 40 44 123 83 206 

(69.6) (71.4) (77.2) (72.8) (73.5) (73.0) 

- ระดับปานกลาง  
15 11 9 35 24 59 

(26.8) (19.6) (15.8) (20.7) (21.2) (20.9) 

- ระดับนอย 
2 5 4 11 6 17 

(3.6) (8.9) (7.0) (6.5) (5.3) (6.0) 

ที่มา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

 
2)   ความคิดเห็นตอการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาตอไปในอนาคตของ

รัฐบาล 
การศึกษาจากผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางในเขตพื้นท่ีสํานักงานประปาเชียงใหม จํานวน 

300 ราย ถึงความคิดเห็นตอรัฐบาลในการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาตอในอนาคต
หรือไม พบวาผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นใหรัฐบาลควรดําเนินมาตรการลด
คาใชดานน้ําประปาครัวเรือนตอไป จํานวน 280 ราย คิดเปนรอยละ 93.3 ของผูใชน้ําประปาท้ังหมด 
ท่ีเหลือจํานวน 20 ราย เห็นวาไมควรดําเนินมาตรการดังกลาวตอไป คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.7  ของ
ผูใชน้ําประปาท้ังหมด  

สําหรับผูใชน้ําประปาท่ีเห็นวาควรดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาตอไปใน
อนาคตจํานวน 280 ราย สวนใหญเปนผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา จํานวน 173 
ราย คิดเปนรอยละ 96.1 เม่ือพิจารณาตามปริมาณการใชน้ําประปาพบวา ผูใชน้ําประปาไมเกิน 
10.00 ลูกบาศกเมตร ผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร มีจํานวนเทากันคือ 57 ราย คิดเปน
รอยละ 31.7 สวนผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน 59 ราย คิดเปนรอยละ 32.8 
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โดยเสนอใหรัฐบาลดําเนินมาตรการดังกลาวตอไปอีก 6 เดือน ถึงรอยละ 86.0 ของผูใชน้ําประปา
ท้ังหมด และอีกรอยละ 9 เห็นควรใหดําเนินมาตรการดังกลาวตอไปอีก 12 เดือน สวนท่ีเหลือเห็น
ควรใหดําเนินมาตรการดังกลาวออกไปเร่ือย ๆ แบบไมมีกําหนด 

ผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางอีกกลุมเห็นวาตอรัฐบาลไมควรดําเนินมาตรการดังกลาวตอไป
ในอนาคต ซ่ึงมีจํานวนมากเพียง 20 ราย คิดเปนรอยละ 6.7 สวนใหญเปนผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคา
น้ําประปา จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 10.8 และท่ีเหลือจํานวน 7 ราย เปนผูใชน้ําประปาท่ีไดรับ
สิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา คิดเปนรอยละ 3.9 เม่ือแยกพิจารณาตามปริมาณการใชน้ําประปาพบวา 
ผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.01 ลูกบาศกเมตร และผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน
เทากัน คือ 3 ราย คิดเปนรอยละ 1.7 สวนท่ีเหลือเปนผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร 
โดยใหเหตุผลวาหากดําเนินมาตรการตอไปจะทําใหรัฐบาลตองไปจัดหางบประมาณเพื่อนํามาใช
จายในสวนนี้มากข้ึน ประกอบกับในสภาวการณทางการคลังของประเทศในขณะน้ีซ่ึงมีงบประมาณ
ขาดดุลติดตอกันหลายป ดังนั้นจึงเปนการไมเหมาะสมท่ีจะนํางบประมาณไปใชในนโยบายท่ีเห็น
ผลชา ควรจะนํางบประมาณไปกระตุนดานอ่ืนท่ีเห็นผลเร็วกวาแทน 
 
ตารางท่ี 4.23 ความคิดเห็นตอการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาตอไปในอนาคตของ

กลุมตัวอยาง 
 

รายการ 

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 

1. ควรดําเนิน
มาตรการตอไป 

57 57 59 173 107 280 

(31.7) (31.7) (32.8) (96.1) (89.2) (93.3) 

2. ไมควรดําเนิน
มาตรการตอไป 

3 3 1 7 13 20 

(1.7) (1.7) (0.6) (3.9) (10.8) (6.7) 

รวม 60 60 60 180 120 300 

ที่มา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

 
 
 
 



  
 

65 

3)   ความคิดเห็นตอการขยายการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาใหครอบคลุม
ผูใชน้ําประปาทุกครัวเรือน 

การศึกษาผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางท่ีในเขตพื้นท่ีสํานักงานประปาเชียงใหม จํานวน 
300 ราย ถึงความคิดเห็นตอการขยายการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาใหครอบคลุม
ผูใชน้ําประปาทุกครัวเรือน โดยยกเลิกกําหนดเกณฑการใชน้ําประปาข้ันตํ่า พบวาผูใชน้ําประปา
สวนใหญเห็นดวยกับรัฐบาลในการขยายการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาให
ครอบคลุมทุกครัวเรือน จํานวน 269 ราย คิดเปนรอยละ 89.7 ผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา 
จํานวน 174 ราย คิดเปนรอยละ 96.7 สวนท่ีเหลือเปนผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา จํานวน 95 
ราย คิดเปนรอยละ 79.2 เม่ือแยกพิจารณาตามปริมาณการใชน้ําประปาของผูไดรับสิทธ์ิพบวาผูใช
น้ําประปาทั้ง 3 กลุมมีจํานวนใกลเคียงกัน ดังนี้ ผูใชน้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน 
58 ราย ผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน 57 ราย และผูใชน้ําประปา 20.01 – 
30.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน 59 ราย ตามลําดับ  

ผูใชน้ําประปาบางสวนไมเห็นดวยตอการขยายการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดาน
น้ําประปาของรัฐบาล จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 10.3 ซ่ึงสวนใหญเปนผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคา
น้ําประปาจํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 20.8 และท่ีเหลือจํานวน 6 ราย เปนผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคา
น้ําประปา คิดเปนรอยละ 3.3 พิจารณาตามปริมาณการใชน้ําประปาพบวาผูใชน้ําประปาแตละกลุมมี
จํานวนใกลเคียงกัน คือ ผูใชน้ําประปาไมเกิน10.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 ราย ผูใชน้ําประปา 
10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน 3 ราย และผูใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน 
1 ราย ตามลําดับ  

จากขอมูลดังกลาวสามารถวิเคราะหไดวาผูใชน้ําประปาสวนใหญเห็นดวยกับมาตรการ
ของรัฐและตองการใหรัฐบาลขยายการดําเนินมาตรการใหครอบคลุมทุกครัวเรือน เนื่องจากจะได
ประหยัดคาใชจายในครัวเรือนไดบางสวนแมจะไมมากก็ตาม  แตก็ยังมีผูใชน้ําในบางกลุมท่ีไมเห็น
ดวย โดยใหเหตุผลวารัฐบาลตองใชงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินมาตรการดังกลาวและผล
จากการดําเนินมาตรการไมไดใหประโยชนมากพอกับงบประมาณท่ีลงทุนไป 
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ตารางท่ี 4.24 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอขยายการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปา
ใหครอบคลุมทุกครัวเรือน 

 

ความคิดเห็น 

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 

1. เห็นดวย 
58 57 59 174 95 269 

(32.2) (32.8) (33.3) (98.3) (73.3) (88.3) 

2. ไมเห็นดวย 
2 1 - 3 32 35 

(1.1) (0.6) - (1.7) (26.7) (11.7) 

รวม 60 60 60 180 120 300 

ที่มา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

 
4.6 ความพึงพอใจตอการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาของกลุมตัวอยางผูใช

น้ําประปาในเขตสํานักงานประปาเชียงใหม 
การศึกษาจากกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาในเขตพื้นท่ีสํานักงานประปาเชียงใหม จํานวน 

300 ราย โดยทําการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการดําเนินมาตรการลด
คาใชจายน้ําประปา มีท้ังหมด 6 ดาน ไดแก 1)ระยะเวลาในการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดาน
น้ําประปา 2)การใหขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินมาตรการของหนวยงานรัฐบาลท่ี
เกี่ยวของ 3)การใหขอมูลอยางชัดเจนของเจาหนาท่ีเกี่ยวกับมาตรการ  4)ความเปนธรรมของการ
ดําเนินมาตรการ 5)การเขาถึงกลุมเปาหมายของการดําเนินมาตรการ และ 6)จํานวนหนวยน้ําประปา
ท่ีรัฐบาลใหการยกเวนคาน้ําประปา ไดผลการศึกษาดังนี้  

ผูใชน้ําประปาท้ังหมดมีความพึงพอใจตอการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปา
ในระดับปานกลาง ดวยคะแนนเฉล่ีย 2.1 คะแนน โดยมีความพึงพอใจในดานตาง ๆ ท้ัง 6 ดาน 
ระดับเดียวกัน และคะแนนเฉล่ียท่ีใกลเคียงกัน  

ผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปามีระดับความพึงพอใจตอการดําเนิน
มาตรการในระดับปานกลาง ดวยคะแนนเฉล่ีย 2.3 คะแนน โดยอันดับ 1 เปนความพึงพอใจตอ
ระยะเวลาในการดําเนินมาตรการ และการใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินมาตรการของ
หนวยงานรัฐบาลท่ีเกี่ยวของ ในระดับปานกลาง ดวยคะแนนเฉล่ียท่ีเทากัน คือ 2.5 คะแนน สวน
อันดับ 2 เปนการเขาถึงกลุมเปาหมายของการดําเนินมาตรการ และจํานวนหนวยน้ําประปาท่ีรัฐบาล
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ใหการยกเวนคาน้ําประปาในระดับปานกลางเชนกัน ดวยคะแนนเฉล่ีย 2.3 คะแนน สวนความพึง
พอใจตอการใหขอมูลอยางชัดเจนของเจาหนาท่ีเกี่ยวกับมาตรการ  และความเปนธรรมของการ
ดําเนินมาตรการ อยูในอันดับตอไป ซ่ึงมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเชนกัน ดวยคะแนนเฉล่ีย 
2.2 คะแนน  

หากพิจารณาตามปริมาณการใชน้ําประปาพบวาผูใชน้ําประปาไมเกิน 10 ลูกบาศกเมตร 
มีความพึงพอใจตอการดําเนินมาตรการดังกลาวในระดับปานกลาง ดวยคะแนนเฉล่ีย 2.3 คะแนน 
โดยมีความพึงพอใจดานระยะเวลาในการดําเนินมาตรการ การใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ดําเนินมาตรการของหนวยงานรัฐบาลท่ีเกี่ยวของ และการใหขอมูลอยางชัดเจนของเจาหนาท่ี
เกี่ยวกับมาตรการ ในระดับมากเดียวกัน ดวยคะแนนเฉล่ียใกลเคียงกัน คือ 2.5 คะแนน สวนในดาน
ระยะเวลาในการดําเนินมาตรการมีคะแนนเฉล่ีย 2.4 คะแนน ในดานการใหขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับการดําเนินมาตรการของหนวยงานรัฐบาลท่ีเกี่ยวของ และการใหขอมูลอยางชัดเจนของ
เจาหนาท่ีเกี่ยวกับมาตรการ  สวนดานความเปนธรรมของการดําเนินมาตรการ  การเขาถึง
กลุมเปาหมายของการดําเนินมาตรการ และจํานวนหนวยน้ําประปาท่ีรัฐบาลใหการยกเวนคา
น้ําประปา มีความพึงพอใจระดับปานกลางดวยคาเฉล่ียท่ีใกลเคียงกัน 

ผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาท่ีใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร มีความพึงพอใจ
ตอการดําเนินมาตรการดังกลาวในระดับมาก ดวยคะแนนเฉล่ีย 2.4 คะแนน โดยมีความพึงพอใจใน
ดานระยะเวลาในการดําเนินมาตรการ การใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินมาตรการของ
หนวยงานรัฐบาลท่ีเกี่ยวของ การใหขอมูลอยางชัดเจนของเจาหนาท่ีเกี่ยวกับมาตรการ  และดาน
ความเปนธรรมของการดําเนินมาตรการ ในระดับมาก ดวยคะแนนเฉล่ียใกลเคียงกันคือ 2.5 คะแนน 
สวนในดานระยะเวลาในการดําเนินมาตรการ และดานความเปนธรรมของการดําเนินมาตรการ 
สวนการใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาของหนวยงาน
รัฐบาลท่ีเกี่ยวของของ และการใหขอมูลอยางชัดเจนของเจาหนาท่ีเกี่ยวกับมาตรการ มีคะแนนเฉล่ีย 
2.4 คะแนน สําหรับดานการเขาถึงกลุมเปาหมายของการดําเนินมาตรการ และจํานวนหนวย
น้ําประปาท่ีรัฐบาลใหการยกเวนคาน้ําประปา ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ดวยคะแนน
เฉล่ียท่ีเทากันคือ 2.3 คะแนน 

ผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาท่ีใชน้ําประปา 20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร มีความพึงพอใจ
ตอดานระยะเวลาในการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปา ดานการใหขอมูลและ
รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาของหนวยงานรัฐบาลท่ีเกี่ยวของ 
การเขาถึงกลุมเปาหมายของการดําเนินมาตรการ และจํานวนหนวยน้ําประปาท่ีรัฐบาลใหการยกเวน
คาน้ําประปา ในระดับมาก ดวยคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกัน คือ 2.4 คะแนนในดานการเขาถึง
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กลุมเปาหมายของการดําเนินมาตรการ คะแนนเฉล่ีย 2.5 คะแนน ในดานจํานวนหนวยน้ําประปาท่ี
รัฐบาลใหการยกเวนคาน้ําประปา สวนดานระยะเวลาในการดําเนินมาตรการ และดานการใหขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินมาตรการของหนวยงานรัฐบาลท่ีเกี่ยวของ คะแนนเฉล่ียเทากัน คือ 
2.6 คะแนน 

สําหรับผูไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาพบวามีความพึงพอใจตอการดําเนินมาตรการอยู
ในระดับปานกลาง ดวยคะแนนเฉล่ีย 1.9 โดยกลุมดังกลาวมีความพึงพอใจตอการดําเนินมาตรการ
ทุกดานในระดับเดียวกัน คือ ระดับปานกลาง ดวยคาเฉล่ียท่ีใกลเคียงกัน คือ ดานการใหขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินมาตรการของหนวยงานรัฐบาลที่ เกี่ยวของ  และการเขาถึง
กลุมเปาหมายของการดําเนินมาตรการ มีคะแนนเฉล่ีย 1.8 คะแนน สวนการใหขอมูลอยางชัดเจน
ของเจาหนาท่ีเกี่ยวกับมาตรการ และจํานวนหนวยน้ําประปาท่ีรัฐบาลใหการยกเวนคาน้ําประปา มี
คะแนนเฉล่ีย 1.9 คะแนน สําหรับดานความเปนธรรมของการดําเนินมาตรการ มีคะแนนเฉล่ีย 2.0 
คะแนน และดานระยะเวลาในการดําเนินมาตรการมีคะแนนเฉล่ีย 2.1 คะแนน 

จากขอมูลวิเคราะหไดวาผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางพึงพอใจตอการดําเนินมาตรการลด
คาใชจายดานน้ําประปาในระดับปานกลาง ท้ังกลุมผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา 
และกลุมผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา แตหากพิจารณาแยกตามปริมาณการใช
น้ําประปาจะพบวาผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร มีความพึงพอใจตอการดําเนิน
มาตรการในระดับมาก สวนผูใชน้ําประปากลุมอ่ืนใหความพึงพอใจในระดับปานกลางเทานั้น 
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ตารางท่ี 4.25  คะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจตอการดําเนินมาตรการลดคาใชจายดาน
น้ําประปาของกลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาในเขตสํานักงานประปาเชียงใหม 

 

รายการ 

ผูไดรับสิทธิ์ 
ผูไมได 
รับสิทธิ์ 

รวม 
ไมเกิน 

 10 ลบ.ม. 
10.01 – 

20.00 ลบ.ม. 
20.01 – 

30.00 ลบ.ม. 
รวม 

30.01 ลบ.ม. 
ขึ้นไป 

1.ระยะเวลาในการดําเนินมาตรการลด
คาใชจายดานนํ้าประปา 

2.5 2.5 2.6 2.5 2.1 2.3 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.การใหขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับ
การดําเนินมาตรการลดคาใชจายดาน
น้ําประปาของหนวยงานรัฐบาลท่ี
เก่ียวของ 

2.4 2.4 2.6 2.5 1.8 2.1 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.เจาหนาท่ีประปาสามารถใหขอมูล
เก่ียวกับมาตรการลดคาใชจายดาน
น้ําประปาไดอยางชัดเจน 

2.4 2.4 2.0 2.2 1.9 2.1 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. ความเปนธรรมของการดําเนิน
มาตรการลดคาใชจายดานนํ้าประปา 

2.3 2.5 1.7 2.2 2.0 2.1 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. การเขาถึงกลุมเปาหมายของ
มาตรการลดคาใชจายดานนํ้าประปา 

2.2 2.3 2.4 2.3 1.8 2.0 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.จํานวนหนวยนํ้าประปาท่ีรัฐบาลให
การยกเวนคานํ้าประปา 

2.2 2.3 2.5 2.3 1.9 2.1 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ความพึงพอใจรวม 
2.3 2.4 2.3 2.3 1.9 2.1 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ที่มา : จากการศึกษา 
 


