
บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

  
ในการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา ของสถานีสํารวจ

อุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยาของสวนอุทกวิทยาเชียงใหม จํานวน 27 สถานี มีวัตถุประสงค คือ เพื่อ
ศึกษาถึงวิธีการดําเนินการสํารวจและจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยา ซ่ึงจะเปนแนวทางในการพัฒนาการ
สํารวจและจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยา เพื่อวิเคราะหถึงตนทุนและผลตอบแทนของการใหบริการขอมูล
อุทกวิทยา และเพ่ือศึกษาถึงความไวตัวของโครงการ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการตัดสินใจ
ดําเนินงานดานนี้ ดังนั้นสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา
ของสถานีสํารวจอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยาของสวนอุทกวิทยาเชียงใหม พบวาโครงการดังกลาวมี
ความเหมาะสมคุมคาและจําเปนตอการลงทุนเปนอยางมาก สําหรับในประเทศไทย มีหนวยงานท่ี
ดําเนินการเปนหนวยงานภาครัฐแทบท้ังส้ินอยูหลายหนวยงาน ซ่ึงมีวัตถุประสงคแตกตางกันตาม
ภารกิจหนาท่ี แตผลสุดทายท่ีไดเพื่อประโยชนของประเทศชาติ ดังนั้นภาครัฐจึงควรท่ีจะตระหนัก
ถึงความสําคัญ ดังจะเห็นไดจากการศึกษาถึงผลกระทบหรือความเสียหายท่ีไดรับถาไมมีโครงการนี้
เกิดข้ึน รวมท้ังผลท่ีไดจากผลตอบแทนทางออมอันมีมูลคามหาศาลตามท่ีไดทําการศึกษาในขางตน 
ท้ังนี้สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  
          5.1.1 สรุปผลการศึกษาวิธีการดําเนินการจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยา 

ผลการศึกษาการดําเนินการสํารวจจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยา ของสถานีสํารวจในพื้นท่ีศึกษา
ภายใตการกํากับดูแลของศูนยสํารวจอุทกวิทยาเชียงใหมนั้น เม่ือนําไปเปรียบเทียบกันกับวิธีการ
ดําเนินการสํารวจและการจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยาของศูนยสํารวจอุทกวิทยาอ่ืนๆภายในกรม
ทรัพยากรน้ํา จะเปนวิธีการสํารวจและดําเนินการจัดเก็บแบบเดียวกัน ซ่ึงเปนวิธีการดําเนินการ
สํารวจท่ีกรมฯไดกําหนดใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกๆศูนยฯ และเปนไปตามหลักวิชาการท่ี
เหมาะสม และเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการสํารวจกับหนวยราชการอ่ืน เชน กรมชลประทานในดาน
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อุทกวิทยา และกรมอุตุนิยมวิทยาในดานวิธีการสํารวจอุตุนิยมวิทยา จะเปนวิธีการสํารวจท่ีคลายคลึง
กันมาก 

สวนการดําเนินการจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ําไดพัฒนาวิธีการจัดเก็บจาก
วิธีการแบบเดิม คือ หลังจากการดําเนินการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลแลวจะดําเนินการ
รวบรวมและจัดเก็บแบบเปนเอกสารบรรจุเขาแฟมไว แตเนื่องจากมีปริมาณขอมูลตางๆ ของสถานี
สํารวจทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยามากข้ึน ท่ีเก็บขอมูลมีจํานวนมากทั้งปริมาณและชนิดขอมูล 
จึงทําใหเกิดปญหาในเร่ืองตางๆ พื้นท่ีการจัดเก็บ ไมมีระบบการจัดเก็บขอมูลใหมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย และไมสะดวกหรือรวดเร็วในการเรียกใชขอมูล รวมท้ังการบริการขอมูลแกผูมาขอรับ
บริการได ตลอดจนไมมีความปลอดภัย ในการจัดเก็บขอมูลเปนระยะเวลานาน เปนตน จึงได
พัฒนาการวิเคราะห เพื่อการจัดเก็บขอมูล โดยพัฒนาใหเปนระบบงานใหม เปนระบบฐานขอมูล
ทางอุทกวิทยาของกรมทรัพยากรน้ําท่ีมีประสิทธิภาพท่ีมีการจัดการเก็บขอมูลไดสะดวกงายตอการ
ตรวจสอบและเรียกใชงาน มีความทันสมัยตอสภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน และ
สามารถรองรับการเพิ่มของขอมูลทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาในอนาคต ตลอดจนยังมีความ
สอดคลองกับระบบงานอุทกวิทยาเดิมท่ีมีอยูเพื่อใหสามารถนําขอมูลไปใชในการวิจัยและพัฒนา
ตลอดจนการรายงานสถานการณทางอุทกวิทยาลุมน้ําซ่ึงมีการทํางานอยางตอเนื่องจนปจจุบันตอไป 
 
          5.1.2 สรุปผลการวิเคราะหดานการเงินของโครงการ 

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางดานการเงินของการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา
ของสถานีสํารวจอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยาของสวนอุทกวิทยาเชียงใหม เปนการวิเคราะหการ
ดําเนินงานในระยะเวลา 10 ป กําหนดอัตราคิดลดท่ี 8% และมีอัตราการเจริญเติบโตของตนทุน
ท้ังหมดท่ีรอยละ 6 สวนผลตอบแทนท้ังหมดนั้นคงท่ีตลอดตามท่ีกลาวไวในบทท่ี 3 โดยทําการ
วิเคราะหถึงตนทุนและผลตอบแทนของโครงการวาเปนโครงการท่ีสามารถประกอบกิจการได
ผลตอบแทนท่ีคุมคาตอการลงทุนหรือไม โดยสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

1) ดานตนทุนของโครงการ จากการศึกษาการใหบริการขอมูลอุทกวิทยาของสถานีสํารวจ
อุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยาของสวนอุทกวิทยาเชียงใหม พบวามีคาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรก 
826,485 บาท และมีคาใชจายในการดําเนินงานตลอดอายุโครงการ 10 ป รวมมีมูลคาเทากับ 
6,331,513 บาท ซ่ึงแบงออกเปนคาใชจายในดานคาตอบแทนพนักงานเทากับ 432,989 บาท 
คาใชจายในดานคาใชสอยรวมถึงคาบํารุงรักษาเทากับ 1,119,578 บาท คาใชจายดานเงินเดือน
พนักงานราชการเทากับ 3,116,174 บาท และคาใชจายดานเงินเดือนราชการและลูกจางประจํา
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เทากับ 1,662,771 เม่ือรวมคาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรกและคาใชจายในการดําเนินงานก็จะได
ตนทุนของโครงการซ่ึงเปนมูลคาท้ังหมด 7,157,998 บาท 

2) ดานผลตอบแทนของโครงการ การใหบริการขอมูลอุทกวิทยาของสถานีสํารวจอุทก
วิทยา – อุตุนิยมวิทยาของสวนอุทกวิทยาเชียงใหม นั้นมีผลตอบแทนตลอดอายุของโครงการ 10 ป
เทากับ 69,565,820 บาท 
 
          5.1.3 สรุปผลการวิเคราะหโครงการดานตนทุนและผลตอบแทน 

1) มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครง (Net Present Value: NPV) มีคาเทากับ 
41,757,376 บาท ซ่ึงมีคาเปนบวกหรือมีคามากกวาศูนย แสดงวาโครงการมีความคุมคาตอการลงทุน
ในสภาวการณปจจุบัน 
 2) อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio: B/C ratio) พบวาในการศึกษา
คร้ังนี้มีอัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุนมีคามากกวา 1 ซ่ึงหมายความวา โครงการมี
ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีคุมคากับคาใชจายท่ีเสียไป ดังนั้นจึงเปนโครงการท่ีนาลงทุนเปนอยาง
มาก 
 3) อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) พบวาโครงการนี้
มีอัตราผลตอบแทนภายในสูงกวา ซ่ึงเม่ือเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราคิดลดท่ีกําหนด
ไวรอยละ 8 แสดงวาอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนของโครงการที่ไดรับมากกวาอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจําและอัตราคิดลดท่ีไดกําหนดไว ดังนั้นจึงเปนโครงการท่ีคุมคาตอการลงทุน 
 
          5.1.4 สรุปผลการวิเคราะหความไวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ 

การวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ โดยสมมติใหมีการเปล่ียนแปลง
เฉพาะตนทุนของโครงการเทานั้น และใหผลตอบแทนของโครงการคงท่ี ณ อัตราคิดลดท่ีคงท่ี คือ 
8% ภายใตสถานการณสมมติ 2 กรณี สามารถสรุปผลการพิจารณาไดดังนี้  

กรณีท่ี 1 เม่ือสมมติใหตนทุนของโครงการ(เฉพาะตนทุนในการลงทุน) เพิ่มข้ึนคร้ังละ 10% 
ตอป โดยสมมติใหผลตอบแทนคงท่ี ณ อัตราคิดลดท่ี 8% พบวาโครงการนี้มีความเปนไปไดทาง
เศรษฐศาสตร และเหมาะสมตอการลงทุน เม่ือตนทุนของโครงการ (เฉพาะตนทุนในการลงทุน) 
เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 

กรณีท่ี 2 เม่ือสมมติใหตนทุนของโครงการ(เฉพาะตนทุนในการดําเนินการ) เพิ่มข้ึนคร้ังละ 
10% ตอป โดยสมมติใหผลตอบแทนคงท่ี ณ อัตราคิดลดท่ี 8% พบวาโครงการนี้มีความเปนไปได
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ทางเศรษฐศาสตร และเหมาะสมตอการลงทุน เม่ือตนทุนของโครงการ (เฉพาะตนทุนในการ
ดําเนินการ) เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 

กรณีท่ี 3 เม่ือสมมติใหตนทุนของโครงการ(ท้ังในสวนของตนทุนในการลงทุนและตนทุน
ในการดําเนินการ) เพิ่มข้ึนคร้ังละ 10% ตอป โดยผลตอบแทนของโครงการคงที่ ณ อัตราคิดลดท่ี 
8% พบวาโครงการนี้มีความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร และเหมาะสมตอการลงทุน เม่ือตนทุนของ
โครงการ (ท้ังในสวนของตนทุนในการลงทุนและตนทุนในการดําเนินการ) เปล่ียนแปลงเพ่ืมข้ึน 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา ของสถานี
สํารวจอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยาของสวนอุทกวิทยาในจังหวัดเชียงใหม เพื่อจะใหคุมคาและได
ประโยชนอยางเต็มท่ีตอการลงทุน การศึกษาพฤติกรรมของน้ํานั้น ตองมีการสํารวจ รวบรวม 
จัดเก็บเปนสถิติ หากเปนไปไดควรจัดเก็บสถิติตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน ดังนั้นขอมูลทางอุทกวิทยา 
จะเปนหัวใจหลักในการตัดสินใจและการกําหนดแนวทางการแกไขปญหาดานทรัพยากรนํ้า ท้ังภัย
แลง และน้ําทวม รวมท้ังการเฝาระวังการเตือนภัยน้ําทวม ดังนั้นงานอุทกวิทยา เปนงานท่ีไมมี
วันหยุด นับวันทวีความสําคัญมากยิ่งข้ึน เห็นควรมีขอเสนอแนะโดยแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 
 
          5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ควรคํานึงและพิจารณาจัดต้ังเครือขายของสถานีตรวจวัดทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา
ใหครอบคลุมพื้นท่ีในโครงการตางๆ และจุดท่ีสําคัญตางๆ ของโครงการอยางครบถวนและสมบูรณ 
เพื่อใหเกิดการบูรณาการและเช่ือมโยงขอมูลในบริเวณตางๆ มาใชประโยชนทางดานการบริหาร
และจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2) รัฐบาลควรใหการสนับสนุนงบประมาณในดานครุภัณฑเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีสํารวจ
มากข้ึน เนื่องจากแตละสถานีจะมีเคร่ืองมือและอุปกรณสํารวจ ซ่ึงท้ังหมดหรือสวนใหญยังคงใช
แบบเทคโนโลยีเกาๆ อยู โดยมีอายุการใชงานมานาน ซ่ึงราวๆ 10-15 ปหรือมากกวา อาจทําใหมี
สมรรถนะต่ํา อาจจะสงผลใหการสํารวจมีคาความคลาดเคลื่อนคอนขางสูง ความละเอียด และ
ถูกตองของขอมูลท่ีไดอาจจะไมดีพอตอการนําไปศึกษาและประยุกตใชงานในปจจุบันไดเพียงพอ 
เชน การศึกษาวิเคราะห และวิจัยเพื่อเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย แผนมาตรการท่ีเกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการ การพัฒนา อนุรักษฟนฟู รวมท้ังการควบคุม ดูแล ติดตาม และแกไขปญหาตางๆ 
ท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา เชน ภัยแลง อุทกภัย การเตือนภัยลวงหนา ฯลฯ 
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 3) ควรมีการพัฒนาการจัดเก็บขอมูลและสถิติตางๆ ใหเปนระบบท่ีดี มีความทันสมัยตอ
เทคโนโลยีเสมอรวมท้ังการดูแลและบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล 
 4) ควรพิจารณาทบทวนกําหนดอัตราการใหบริการขอมูลของกรมทรัพยากรน้ําใหม ใหมี
ความสอดคลองและเหมาะกับตนทุนในการจัดเก็บสถิติและบริการขอมูล 
 
          5.2.2 ขอเสนอแนะทางดานงานวิจัย 
 1) ในการศึกษาคร้ังนี้ไมไดกลาวถึงรายละเอียดในสวนของประโยชนในการนําขอมูลไปใช 
มากนัก อาจจะเนื่องจากการไมสามารถเขาถึงขอมูลได ดังนั้นหากมีผูสนใจศึกษาเพิ่มเติมควร
ทําการศึกษาในเร่ืองนี้ดวย ดังเพื่อใหการศึกษาครอบคลุมและเปนไปตามวัตถุประสงคของผูท่ี
ตองการศึกษามากยิ่งข้ึน 
 2) ในปจจุบันนี้มีหลายหนวยงานที่ทําการสํารวจทางอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา อันไดแก 
กรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงจะทําหนาท่ีไมซํ้าซอนกันในการ
สํารวจ แตเนื่องจากวาในการศึกษาคร้ังนี้ไดศึกษาถึงตนทุนและผลตอบแทนของการใหบริการ
ขอมูลอุทกวิทยา ของสถานีสํารวจอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ของสวนอุทกวิทยาในจังหวัดเชียงใหม 
ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมทรัพยากรน้ําเทานั้น ดังนั้นจึงไมไดนําขอมูลของหนวยงานอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวของมาใชในการศึกษาคร้ังนี้ 
        3) อัตราคิดลดท่ีนํามาใชในท่ีนี้เปนอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงิน MLR 8% ซ่ึงอาจ
มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดในอนาคต ดังนั้นจึงควรใชอัตราคิดลดใหเปนปจจุบันมาก
ท่ีสุดในโอกาสตอไป เพื่อใหทันตอภาวะเหตุการณในปจจุบันมากท่ีสุด 
 
          5.2.3  ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 1) ในสวนของผลตอบแทนทางออมท่ีพิจารณาจากความเสียหายท่ีสามารถปองกันไดของ
การศึกษาคร้ังนี้ ความเสียหายท่ีสามารถปองกันไดทางดานชีวิตและทรัพยสินท่ีนํามาพิจารณาน้ันมี
มูลคานอยกวาความเปนจริง เนื่องจากวานําเอาขอมูลของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาพิจารณา ซ่ึงตามความเปนจริงนั้นในการเกิดเหตุการณการเกิดอุทกภัยถาไมมีการติดต้ังสถานีจะ
ทําใหมีคนเสียชีวิต ซ่ึงสามารถดูสถิติจํานวนคนเสียชีวิตไดจากเหตุการณการเกิดอุทกภัยท่ีเคย
เกิดข้ึนมาแลว โดยนําเอาสถิติจํานวนคนท่ีเสียชีวิตมาพิจารณาดูวาชีวิตคนๆหน่ึงนั้นสามารถสราง
รายไดไดเทาไหร ดังนั้นหากจะใหการศึกษาในเร่ืองนี้มีความครอบคลุมและมีความเปนจริงมาก
ยิ่งข้ึนควรนําเอาขอมูลดานนี้มาพิจารณารวมดวย 
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 2) การประมาณผลตอบแทนของโครงการในการศึกษาคร้ังนี้ กําหนดใหผลตอบแทนของ
โครงการไมมีการเปล่ียนแปลง  แตในความเปนจริงผลตอบแทนของโครงการควรมีการ
เปล่ียนแปลงตามอัตราเงินเฟอในปจจุบัน ดังนั้นเพื่อใหการศึกษาคร้ังนี้ครอบคลุมและมีความเปน
จริงผูท่ีสนใจจะศึกษาตอก็ควรนําปจจัยเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอมารวมพิจารณาดวย 
 3) กลุมตัวอยางของสถานีสํารวจอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา ของสวนอุทกวิทยาในจังหวัด
เชียงใหมจํานวน 27 สถานี ท่ีทําการศึกษานั้นเปนเพียงกลุมกรณีศึกษาที่เลือกมาใชเปนแนวทางใน
การศึกษาคร้ังนี้เทานั้น ดังนั้นผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนท่ีไดรับจึงครอบคลุมเพียง
สวนท่ีทําการศึกษาเทานั้น ไมอาจใชไดกับผลท่ีไดรับในพื้นท่ีลุมน้ําในจังหวัดอ่ืน ภูมิภาคอื่นๆ หรือ
เปนตัวแทนของขอมูลท้ังประเทศได ดังนั้นหากมีผูสนใจศึกษาเร่ืองราวเหลานี้ในพื้นท่ีลุมน้ําอ่ืนๆ
ในโอกาสตอไปก็เห็นควรไดไปศึกษาปรับปรุงงานในจุดนี้ใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
 


