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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาถึงเร่ืองผลกระทบของมาตรการการลดคาใชจายดานน้ําประปาตอการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนในเขตสํานักงานประปาเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ใชน้ําประปาของผูใชน้ําประปาในเขตพื้นท่ีสํานักงานประปาเชียงใหม และผลกระทบของมาตรการ
การลดคาใชจายดานน้ําประปาในเขตพื้นท่ีสํานักงานประปาเชียงใหม ตลอดจนศึกษาถึงความพึง
พอใจของผูใชน้ําประปาตอมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาในเขตพ้ืนท่ีสํานักงานประปา
เชียงใหม เพื่อใชเปนแนวทางในการนําไปใชปรับปรุง และวางแผนนโยบาย โดยเก็บแบบสอบถาม
จํานวน 300 ชุด แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ ผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา 
180 ราย และกลุมผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับการยกเวนคาน้ําประปา หรือผูใชน้ําประปามากกวา 30 
ลูกบาศกเมตร จํานวน 120 ราย สําหรับผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาแบงเปน 3 กลุม คือ ผูใช
น้ําประปาไมเกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร  ผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร  ผูใชน้ําประปา 
20.01 – 30.00 ลูกบาศกเมตร  กลุมละ 60 ราย สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากผลการดําเนินงานของสํานักงานประปาเชียงใหม พบวาผูใชน้ําประปาท้ังหมดมี
จํานวนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องทุกเดือน โดยผูใชน้ําประปาเฉล่ียตอเดือนเทากับ 68,960 ราย ซ่ึงสวน
ใหญเปนผูใชน้ําประปาประเภท 1 หรือ ประเภทท่ีพักอาศัย หรือ อาคารชุด รองลงมาผูใชน้ําประปา
ประเภท 2  หรือ ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก และผูใชน้ําประปาประเภท 3 หรือรัฐวิสาหกิจ 
อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ และสามารถจัดเก็บคาน้ําประปาไดท้ังหมดเฉล่ีย 34,559,768.7 

บาทตอเดือน หลังจากท่ีรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ดําเนินมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปา
ใหกับผูใชน้ําประปาท่ีมีรายไดนอย  ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2552 ถึงกรกฎาคม 2552 พบวามีผูไดรับ
สิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาจํานวน 42,745 รายตอเดือน คิดเปนรอยละ 62.0 ของผูใชน้ําประปาท้ังหมด 
รัฐบาลตองใชงบประมาณในการจายเงินทดแทนคาน้ําประปาประมาณ 8,895,486 บาท 

กลุมตัวอยางผูใชน้ําประปาท้ังหมด 300 ราย มีสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 5 คน ลักษณะท่ี
อยูอาศัยเปนบานพักอาศัยอยางเดียว มีรายไดเฉล่ีย 81,916 บาทตอเดือน และคาใชจายเฉล่ีย 52,541 
บาทตอเดือน ในสวนของพฤติกรรมการใชน้ําประปาพบวาใชน้ําประปาสําหรับอาบน้ํา 41 คร้ังตอ
สัปดาห หรือคนละ 8 คร้ังตอสัปดาห ใชรดน้ําตนไม 5 คร้ังตอสัปดาห ใชน้ําประปาลางรถ 3 คร้ังตอ
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สัปดาห ใชในการซักผา 3 คร้ังตอสัปดาห ใชในการทําครัว 7 คร้ังตอสัปดาห และใชการพาณิชย 53 
คร้ังตอสัปดาห โดยแตละครัวเรือนมีอุปกรณเกี่ยวกับการใชน้ําประปา เปนเคร่ืองซักผา 2 เคร่ือง 
หองน้ําภายในบาน 3 หอง และอางอาบน้ําจํานวน 1 อาง และอุปกรณรดน้ําตนไม 2 อัน นอกจากนี้
ยังมีพฤติกรรมการใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนรวมกับการใชน้ําประปาโดยใชน้ําจาก น้ําฝน และนํ้า
บาดาล ซ่ึงกลุมผูใชน้ําประปาสวนใหญจะชําระคาน้ําประปาตามกําหนด นอกจากนี้ยังรับทราบ
เกี่ยวกับเกณฑการไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาเปนอยางดี หากพิจารณาในสวนของผลกระทบ
ของการดําเนินมาตรการพบวามีผลกระทบตอคาใชจายของครัวเรือนนอยมากคิดเปนสัดสวนเพียง 
0.10 ของคาใชจายท้ังหมด และสวนใหญนําเงินจํานวนดังกลาวไปใชจายในการซื้อของใชใน
ชีวิตประจําวัน สวนพฤติกรรมการใชน้ําประปาหลังดําเนินมาตรการยังคงใชน้ําประปาเทาเดิม โดย
ผูใชน้ําประปากลุมตัวอยางท้ังหมดมีความพึงพอใจตอการดําเนินมาตรการในระดับปานกลาง ดวย
คะแนนเฉล่ีย 2.1 คะแนน 

สําหรับกลุมผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา 3 กลุม คือ ผูใชน้ําประปาไม
เกิน 10.00 ลูกบาศกเมตร  ผูใชน้ําประปา 10.01 – 20.00 ลูกบาศกเมตร  ผูใชน้ําประปา 20.01 – 
30.00 ลูกบาศกเมตร ผลการศึกษาพบวากลุมผูใชน้ําประปาไมเกิน 10 ลูกบาศกเมตร สวนใหญเปน
พนักงานบริษัท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 3 คน ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพักอาศัยอยาง
เดียว 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
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ของครัวเรือนเฉล่ีย 55,000 บาทตอเดือน รายจายคาน้ําประปา 314 บาทตอเดือน คิดเปนสัดสวน 0.6 
ของรายได นอกจากใชน้ําประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคแลวยังใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนรวมดวย เชน 
น้ําฝน น้ําบาดาล จากการสอบถามพบวากลุมผูใชน้ํานําเงินท่ีไดรับการยกเวนคาน้ําประปาไปใชซ้ือ
สินคาและบริการเพื่อใชในชีวิตประจําวัน มาตรการดังกลาวขางตนไมมีผลตอการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมโดยกล ุ มนี้ยังคงใชน้ําประปาเทาเดิม ในการวัดระดับความพึงพอใจของการดําเนิน
มาตรการดังกลาวกลุมตัวอยางพบวาอยูในระดับปานกลาง 

สวนผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา สวนใหญจบการศึกษาระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานอยูอาศัยและประกอบธุรกิจ มี
จํานวนสมาชิกครอบครัว 7 คนข้ึนไป มีรายไดเฉล่ีย 122,000 บาทตอเดือน มีคาใชจายเฉล่ีย 80,666 
บาทตอเดือน แสดงใหเห็นวากลุมผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาจะเปน
ครอบครัวขนาดใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวหลายคน และการใชน้ําประปาจะใชเพื่อการ
ธุรกิจดวยทําใหปริมาณการใชน้ําประปามากกวาเกณฑท่ีรัฐบาลกําหนด สวนรายไดของครัวเรือน
คอนขางสูงเนื่องจากเปนรายไดจากจากการประกอบกิจการของครอบครัวซ่ึงยังไมไดหักตนทุนใน
การประกอบกิจการออก สําหรับพฤติกรรมการใชน้ําประปาพบวามีการใชน้ําประปาเพ่ือการ
พาณิชยมากสุด และใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนรวมกับการใชน้ําประปา โดยแหลงน้ําท่ีใชจาก น้ําฝน น้ํา
บาดาลโดยครัวเรือนกลุมดังกลาวเสียคาน้ําประปามากกวาถึง 867 บาทตอเดือน ปริมาณการใช
น้ําประปาเฉล่ีย 51 ลูกบาศกเมตร ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีรัฐบาลกําหนด และมีประวัติการชําระคา
น้ําประปาตรงตามกําหนด อีกท้ังยังรับทราบถึงเกณฑการไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาเปนอยางดี 
พิจารณาดานผลกระทบคาน้ําประปาตอคาใชจายครัวเรือนพบวามีผลกระทบนอยมากเชนกัน คิด
เปนสัดสวนเพียงรอยละ 0.11 ของคาใชจายครัวเรือนท้ังหมด ซ่ึงสวนใหญนําเงินจํานวนดังกลาวไป
ใชจายเพื่อซ้ือของใชในชีวิตประจําวัน เชน สบู ยาสีฟน ยาสระผม ผงซักฟอก และเคร่ืองปรุงรสใน
ครัว เปนตน มากสุด เนื่องจากเปนเคร่ืองใชจําเปนในครัวเรือนท่ีมีราคาไมแพงใกลเคียงกับคา
น้ําประปาท่ีไดรับยกเวน รองลงมาจะเก็บออมไว และใชจายในการซ้ืออาหาร เคร่ืองดื่ม ตามลําดับ 
และผลกระทบตอพฤติกรรมการใชน้ําประปาหลังดําเนินมาตรการ พบวาสวนใหญมีพฤติกรรมการ
ใชน้ําประปาในปริมาณเทาเดิม และบางสวนใชน้ําประปาลดลงจากเดิม เพื่อตองการควบคุมปริมาณ
การใชน้ําประปาใหอยูในเกณฑผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา ในการวัดระดับความพึงพอใจตอ
การดําเนินมาตรการ พบวาผูใชน้ําประปาโดยรวมพึงพอใจตอการดําเนินมาตรการในระดับปาน
กลาง ดวยคะแนนเฉล่ีย 1.9 คะแนน โดยมีความพึงพอใจในดานตาง ๆ ในระดับปานกลางเทากัน 

สําหรับความคิดเห็นตอการดําเนินมาตรการ พบวา ผูใชน้ําประปาสวนใหญเห็นวา
มาตรการลดคาใชจายน้ําประปาสามารถแบงเบาภาระคาครองชีพของครัวเรือนได และเห็นวา
รัฐบาลควรดําเนินมาตรการดังกลาวตอไปเร่ือย ๆ และตองการใหรัฐบาลขยายการดําเนินมาตรการ
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ใหครอบคลุมทุกครัวเรือน โดยยกเลิกการกําหนดเกณฑการใชน้ําประปาข้ันตํ่า เนื่องจากจะได
ประหยัดคาใชจายในครัวเรือนไดบางสวนแมจะไมมากก็ตาม 

 
5.2 ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาคร้ังนี้ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการใชน้ําประปาของผูใชน้ําประปา และ
ผลกระทบของมาตรการการลดคาใชจายดานน้ําประปาตอการดําเนินชีวิตของประชาชนในเขต
สํานักงานประปาเชียงใหม ซ่ึงผลท่ีไดจากการศึกษาจะนําไปใชใหเกิดประโยชน และเปนแนวทาง
ในการนําไปปรับปรุง แกไขการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล และหนวยงานประปา 
เพื่อใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายเพิ่มข้ึน โดยมีขอเสนอแนะ คือ 

1) จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาสวนใหญจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดเฉล่ียตอครอบครัวตอเดือนคอนขางสูง ซ่ึงถือวาเปนกลุมคน
ในสังคมระดับปานกลาง สวนผูท่ีมีรายไดนอย และจบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีจํานวนนอย 
แสดงใหเห็นวาการดําเนินนโยบายลดคาใชจายดานน้ําประปาของรัฐบาลไมไดเขาถึงกลุมเปาหมาย
ผูมีรายไดนอยจริง เนื่องจากกลุมผูใชน้ําท่ีมีรายไดเฉล่ียตอครัวเรือนตํ่ามักจะใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืน 
เชน น้ําบาดาล น้ําฝน ในการอุปโภคบริโภคแทน ดังนั้นรัฐบาลควรกําหนดเง่ือนไขผูไดรับสิทธ์ิ
ยกเวนคาน้ําประปาเพ่ิม โดยกําหนดเพดานรายไดของครัวเรือนไมควรเกิน 50,000 บาท เพื่อจะได
ลดงบประมาณท่ีใชในการอุดหนุนหรือจายคาน้ําประปาลง และนําไปใชจายในการกระตุน
เศรษฐกิจดานอ่ืนท่ีใหผลรวดเร็วแทน 

2) จากการศึกษาพบวาหลังดําเนินมาตรการผูใชน้ําประปาสวนใหญยังคงมีพฤติกรรม
การใชน้ําประปาปริมาณเทาเดิม และบางรายมีพฤติกรรมการใชน้ําประปาเพิ่มข้ึน หรือพยายามใช
น้ําประปาใหใกลเคียงอัตราคาน้ําประปาท่ีรัฐบาลกําหนด เนื่องจากคิดวาไมไดจายคาน้ําประปาเอง 
ดังนั้นรัฐบาลและหนวยงานการประปาควรมีนโยบายรณรงคใหผูใชน้ําประปาใชน้ําประปา
ประหยัดมากข้ึนโดยรณรงคผานส่ือโฆษณาตาง ๆ รวมท้ังกําหนดเง่ือนไขวาผูใชน้ําประปารายใดท่ี
ใชน้ําประปาเพ่ิมข้ึนตอเนื่องติดตอกัน 3 เดือน ในอัตรา 5 หรือ 10 หนวยข้ึนไป รัฐบาลจะยกเลิก
สิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปาใหกับผูใชน้ําประปารายดังกลาวในงวดเดือนถัดไปเปนระยะเวลา 3 เดือน 

3) จากการศึกษาพบวาผูใชน้ําประปาท้ังท่ีไดรับสิทธ์ิและไมไดรับสิทธ์ิสวนใหญเห็น
ควรใหรัฐบาลขยายระยะเวลาการดําเนินนโยบายลดคาใชจายดานน้ําประปาตอไป เนื่องจากเห็นวา
เปนนโยบายท่ีสามารถลดคาครองชีพของครัวเรือนได แตรัฐบาลควรดําเนินนโยบายใหสามารถ
เขาถึงกลุมเปาหมายผูมีรายไดนอยจริง ๆ เพื่อใหสามารถดําเนินนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 


