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สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร 
ปการศึกษา  2549 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชน้ํา
เพื่อการบริโภค กอนและหลังมีโครงการน้ําประปาดื่มได 2.)วิเคราะหตนทุนและผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ ของโครงการน้ําประปาดื่มไดของสํานักงานประปาอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ขอมูลท่ีใช
เปนขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิซ่ึงไดจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนที่อยูในเขต
พื้นที่ จํานวน 400 คน โดยใชวิธี Simple Random Sampling จากประชากรทั้งหมด 5,364 ครัวเรือน  
 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาหลังมีโครงการประชากรมีความพึงพอใจในการบริโภค
น้ําประปามากขึ้นทั้งทางดานผลิตภัณฑ  บริการและประชาสัมพันธ  ซ่ึงกอนมีโครงการประชากรมี
การบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด  น้ํากรอง และน้ําตม หลังจากมีโครงการการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด
ลดลง 0.31 ลิตร/คน/วัน  น้ํากรองลดลง 0.16 ลิตร/คน/วัน และน้ําตมลดลง 0.38 ลิตร/คน/วัน 
 ผลการศึกษาตนทุนและผลประโยชนของโครงการ “น้ําประปาดื่มได” ในเขตพื้นที่
สํานักงานประปาอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวาประชากรสามารถประหยัดการใชทรัพยากรเพื่อ
การดื่มน้ําบรรจุขวดและน้ําตมไดและสํานักงานประปาอูทองสามารถขายน้ําประปาเพิ่มขึ้นได               
ที่อัตราคิดลดที่แทจริง 6.00 %  ผลจากการคํานวณไดวา NPV เทากับ 3,979,183 บาท และไดคา 
BCR เทากับ 10.05 การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ ไดคาการเปลี่ยนแปลงดานตนทุน
(Switching Value of Cost : SVC) เทากับ 905.65 และการเปลี่ยนแปลงดานผลประโยชน(Switching 
Value of  Benefit : SVB) เทากับ 90.06 

จากการศึกษานี้สรุปไดวาโครงการน้ําประปาดื่มไดของสํานักงานประปาอูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี มีความคุมคาทางเศรษฐกิจและมีความเสี่ยงต่ํา 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study are : 1) to study the consumer’s behavior and satisfaction 
on before and after the launch of Safe Drinking Tap Water Project of U-Thong Waterworks , 
Suphan Buri Province. 2) to analyse the cost and benefit of Safe Drinking Tap Water Project.The 
data for this research are collected from secondary sources and from a sample survey.The total 
400 samples are randomly selected from 5,364 population. 
 The results of this study show that after  the launch of Safe Drinking Tap Water 
Project, consumers are highly satisfied with drinking water from the taps along with the services 
and public relations provided.Before the project,most consumers drank bottled water ,filtered 
water and boiled water.It also shows that bottled water consumed by the people reduced by 0.38 
litre/person/day, filtered water reduced by 0.16 litre/person/day and boiled water reduced by 0.31 
litre/person/day. 

The results of economic analysis found that the benefits of the project are generated 
by costs saving from resources used for water bottled water,filtered water , and boiled water 
together with an increase in tap water sale by U-Thong Waterworks.At a social discount rate of 
6.00% Net Benefit Value (NPV) is 3,979,183 Baht,Benefit Cost Ratio(BCR) is 10.05, Switching 
Value of Cost (SVC) is 905.65%, Switching Value of  Benefit (SVB) is 90.06%.This indicates 
that the risk of the project is very low.From this study it is concluded that the project is 
economically viable and low risk. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

น้ําสะอาดเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย  ในแตละวันจะมีความ
ตองการน้ําอยางนอย 2  ลิตร หากเราบริโภคน้ําที่ไมสะอาดจะทําใหเกิดโรคที่ปนเปอนอยูในน้ําได  
ยังผลใหผูบริโภคเจ็บปวย สูญเสียคารักษาและเวลาในการทํางานตลอดจนเกิดการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบันจึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดหาน้ําสะอาดใหแกประชาชน จึงไดกําหนดเปนนโยบาย แผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 1 - 9 เพื่อเรงรัดการจัดหาน้ําสะอาดใหประชาชนบริโภค 
อุปโภคอยางเพียงพอทั้งในเขตเมืองและชนบท  การจัดหาและสนับสนุนใหมีน้ําสะอาดของ
หนวยงานราชการตาง  ๆ มีหลายรูปแบบ  ตั้งแต  การสรางถังเก็บน้ําฝน   โองน้ํา  ตลอดจน                 
การกอสรางระบบประปา  ซ่ึงเริ่มตั้งแตการจัดหาแหลงน้ํา  การสรางระบบผลิต ระบบเสนทอจายน้ํา 
การควบคุมกระบวนการผลิต การบริหารกิจการประปา การดูแลรักษา และการควบคุมคุณภาพ
น้ําประปาใหไดมาตรฐาน เปนตน ระบบประปาที่ไดมาตรฐานจะชวยใหน้ําประปาที่ผลิตไดมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานซึ่งมีความสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งปนเปอนที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพของประชาชน  

หนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบจัดหาน้ําประปาเพื่อการบริโภคของประชาชนมีหลาย
องคกร เชน การประปาสวนภูมิภาค รับผิดชอบพื้นที่ทั่วประเทศ ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
และสมุทรปราการ   การประปานครหลวง  รับผิดชอบ  กรุงเทพมหานคร  นนทบุ รี  และ 
สมุทรปราการ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบประปาอนามัย ประปาสัมปทานที่
เอกชนรับผิดชอบ  เปนตน ซ่ึงแตละหนวยงานจะดําเนินการอยางเปนอิสระตอกัน มาตรฐานการ
จัดการทั้งดานระบบผลิต และคุณภาพน้ําประปาก็แตกตางกันไป  

การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เปนหนวยงานหนึ่งที่ทําหนาที่จัดหาน้ําสะอาดให
ประชาชนไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2522  มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบและสงเสริมธุรกิจ
การประปา  ทําหนาที่สํารวจ จัดหาแหลงน้ําดิบ และจัดหาใหไดมาซึ่งน้ําดิบเพื่อใชในการผลิต 
จัดสง และจําหนายน้ําประปารวมทั้งการดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกันหรือตอเนื่องกับธุรกิจการประปา 
เพื่อใหเกิดประโยชนแกการใหบริการสาธารณูปโภค โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐและสุขภาพ
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อนามัยของประชาชนเปนสําคัญ ปจจุบันไดแบงสายการปฏิบัติงานออกเปน 10 สํานักงานประปาเขต 
ดูแลรับผิดชอบ สํานักงานประปาในสังกัด จํานวน 228 แหง และหนวยบริการ 354 แหง  สําหรับ
การบริหารแบงออกเปน 5 ภาค  

ในระยะที่ผานมาการผลิตน้ําประปายังคงประสบปญหา ทั้งทางดานปริมาณที่ไม
เพียงพอตอความตองการของประชาชน และดานคุณภาพน้ําประปาที่ยังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน 
กลาวคือ น้ําประปาบางพื้นที่มีการปนเปอนทั้งดานกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย ซ่ึงจะสงผลกระทบ
โดยตรงตอสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ พบวาระบบผลิตและโครงสรางของประปาบางแหง
มีคุณภาพไมไดมาตรฐาน ขาดการบํารุงรักษาที่ดี    จึงเกิดการปนเปอนในน้ําประปา และจากการเฝา
ระวังคุณภาพน้ําบริโภคของการประปาสวนภูมิภาค ประปาเทศบาลเมือง และประปาสุขาภิบาล        
ในภาพรวมของประเทศ เมื่อ ป 2538 พบวา คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ เคมี อยูในเกณฑมาตรฐาน
รอยละ 63.00 และดานแบคทีเรียอยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ 64.50 จากสภาพดังกลาว สงผลให
ประชาชนไมนิยมบริโภคน้ําจากระบบประปา แตกลับนิยมบริโภคน้ําประปาที่ผานเครื่องกรองน้ํา 
หรือ ผานการตมแลว หรือการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดที่จําหนายตามทองตลาดทั่วไป ซ่ึงมีราคาแพงกวา
น้ําประปาหลายเทาตัว ทั้งที่คุณภาพน้ําบรรจุขวดบางยี่หอมีคุณภาพต่ํากวาน้ําประปา  จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่ตองเรงรัดใหปรับปรุงคุณภาพน้ําใหไดตามเกณฑมาตรฐานมากยิ่งขึ้น (การประปา
สวนภูมิภาค, 2547) 

เมื่อเกิดปญหาที่ประชาชนไมนิยมบริโภคน้ําประปา ดังนั้นในป พ.ศ. 2540-2542                
การประปาสวนภูมิภาค รวมกับกรมอนามัย ดําเนินการโครงการนํารอง ซ่ึงใชช่ือวา “โครงการ
ประปาปลอดภัย” ในพื้นที่ 6 จังหวัด ผลการดําเนินการไดผานการรับรองคุณภาพ จํานวน 8 
สํานักงานประปา  ไดแก   สํานักงานประปากําแพงเพชร  สุโขทัย  ขอนแกน  ชุมแพ  ชลบุรี          
พัทยา-นาเกลือ  สุพรรณบุรี และสวรรคโลก โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อให
ประชาชนไดใชน้ําประปาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานน้ําดื่ม ซ่ึงจะชวยลดการเกิดโรคหรือความ
เจ็บปวยที่มีน้ําเปนสื่อในการแพรกระจาย (Waterborne Diseases) เชน บิด ไทฟอยด ตับอักเสบ และ
พยาธิชนิดตางๆ ผลที่เกิดขึ้นกับโครงการดังกลาวไดสรางความเชื่อมั่นใหประชาชนบางสวนหันมา
บริโภคน้ําประปาจากกอก แทนการบริโภคน้ําประปาที่ผานเครื่องกรองน้ํา หรือ ผานการตมแลว 
และโดยเฉพาะอยางยิ่งน้ําดื่มบรรจุขวด ที่จะกอใหเกิดขยะพลาสติกของภาชนะบรรจุน้ํา  เมื่อ
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและหันมาบริโภคน้ําประปาจากกอกจะทําใหสามารถประหยัดคาใชจาย
ในการบริโภคน้ําและชวยลดขยะจากภาชนะบรรจุน้ําดื่มไดอีกดวย  นับเปนการสรางเสริมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยใหดียิ่งขึ้น    
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 ป พ.ศ. 2543 ไดมีการปรับแผนการดําเนินงานใหรัดกุมและสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบันมากขึ้น เพื่อเปนการกระตุนใหประชาชนในพื้นที่มีบทบาทในการรวมกันคุมครองดูแล
สุขภาพอนามัย และมีสวนรวมในการเฝาระวังคุณภาพน้ํา จึงไดเปลี่ยนชื่อโครงการเปน “โครงการ
น้ําประปาดื่มได” โดยการประปาสวนภูมิภาคไดขยายพื้นที่เปาหมายการดําเนินงานเพิ่มขึ้นนับ
จากนั้น 

การประปาสวนภูมิภาค และกรมอนามัยไดมีขอตกลงทางดานนโยบาย ดานวิชาการ 
และวิธีดําเนินการ รวมถึงขั้นตอนการรับรองคุณภาพน้ําประปาและประกาศเปนพื้นที่น้ําประปาดื่ม
ได สําหรับขั้นตอนการดําเนินการ  การประปาสวนภูมิภาคจะทําหนาที่ควบคุมระบบผลิตและระบบ
จําหนายน้ําประปาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ในกระบวนการนี้จะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ํา                
โดยหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของการประปาสวนภูมิภาค ในขณะที่กรมอนามัยจะทําหนาที่
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา โดยหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของกรมอนามัย อยางไรก็ดี  การกําหนด     
จุดเก็บตัวอยางน้ําทั้ง  2  หนวยงานจะพิจารณารวมกัน โดยจะเลือกบริเวณที่เปนจุดเสี่ยงหรอืสถานที่
สาธารณะ เชน สถานที่ราชการ โรงเรียน และตลาดสด เปนตน  

 โครงการน้ําประปาดื่มไดนี้ ปจจุบันไดดําเนินการไปแลว 85 แหง ภาคผนวก ก                   
การประปาสวนภูมิภาค จะดําเนินโครงการน้ําประปาดื่มไดอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย
ของแผนน้ําดื่มแหงชาติ ซ่ึงจะขยายโครงการเพิ่มออกไปยังพื้นที่บริการอื่นๆ จนกวาจะครอบคลุม
พื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค  

หลังจากที่การประปาสวนภูมิภาคไดจัดทําโครงการน้ําประปาดื่มไดไปแลว 85 แหง 
ปรากฏวายังไมมีการศึกษาถึงตนทุนและผลประโยชนทางเศรษฐกิจของ “โครงการน้ําประปา                
ดื่มได” 

 
1.2  วัตถุประสงคของการวจัิย 

1.2.1  ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชน้ําเพื่อการบริโภค กอนและหลังมี
โครงการน้ําประปาดื่มไดในพื้นที่รับรองของสํานักงานประปาอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.2.2  วิเคราะหตนทุนและผลประโยชนทางเศรษฐกิจของโครงการน้ําประปาดื่มไดของ
สํานักงานประปาอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.3.1  ทราบถึงความคุมคาในการลงทุนสําหรับสังคมของโครงการน้ําประปาดื่มไดใน

เขตพื้นที่สํานักงานประปาอูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
1.3.2  ทราบถึงลักษณะทั่วไป รายละเอียด หลักเกณฑ และข้ันตอนการดําเนินงาน 

ลักษณะของผูใชน้ํา คุณภาพการใหบริการ พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชน้ําเพื่อการบริโภค
ในพื้นที่ประกาศรับรองในโครงการน้ําประปาดื่มไดของสํานักงานประปาอูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
1.4  ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการน้ําประปาดื่มได 
กรณีศึกษาพื้นที่สํานักงานประปาอูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยจะมุงเนนศึกษาเฉพาะประชาชนที่
ใชน้ําเพื่อการบริโภคในพื้นที่ที่ประกาศรับรองของสํานักงานประปาอูทอง(เขตจําหนายน้ําอูทอง) 
ซ่ึงจะใชเฉพาะประเภทที่อยูอาศัยจํานวน  5,364 ครัวเรือน (ณ ส้ินเดือนเมษายน 2548)  
   
1.5  นิยามศัพทท่ีใชในการวจัิย 
น้ําดิบ    น้ําที่สํานักงานการประปาอูทองนํามาจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ คือ 

  สระพักน้ําดิบ เพื่อนํามาผลิตเปนน้ําประปา 
ระบบผลิต   โรงงานผลิตน้ําประปาประกอบดวย หอแบงน้ําดิบ  ถังตกตะกอน  ถังกรอง                  

ถังน้ําใส  หอถังสูง ตลอดจนปมตางๆ  
ระบบจําหนาย        ทอจายน้ําจากระบบผลิตไปสูมาตรวัดของผูใชน้ํา ตลอดจนทอธาร 
น้ําประปา     น้ําที่ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ไดแก การกําจัดตะกอน   การกรอง 

   และการฆาเชือ้โรค สามารถนําน้ํามาใชอุปโภคและบริโภคไดอยางปลอดภัย  
น้ําประปาดื่มได น้ําบริโภค 
พื้นที่รับรอง   พื้นที่ที่รวมกันกําหนดระหวางการประปาสวนภูมิภาค และ กรมอนามัย  
     กระทรวงสาธารณสุข 
น้ําทอธาร    น้ําประปาที่จายใหประชาชนโดยไมคิดคาใชจาย เชน กอกน้ําประปาดื่มได 
     ทั้ง 4 จุด 
ผูใชน้ํา   ผูใชบริการน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค 
แมขาย    สํานักงานประปามีจํานวนผูใชน้ํา สามารถรูปริมาณน้ําผลิต  น้ําจําหนาย และ 
  ตองมีสํานักงานประปาตั้งอยูดวย 
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หนวยบริการ   สถานที่ที่มีจํานวนผูใชสามารถรูปริมาณน้ําผลิต  น้ําจําหนายแตไมจําเปนตอง 
  มีสํานักงานประปาตั้งอยูซ่ึงมักมีขนาดเล็กกวาแมขายแตอยูในความรับผิดชอบ 
  ของสํานักงานประปาเดยีวกนั 
ราย    หนวยของผูใชน้ําเทากับครัวเรือน DPU



บทที่ 2 
 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1.1  การประเมินทางเศรษฐศาสตร 
            การประเมินทางเศรษฐศาสตรมีจุดยืนที่สังคม กลาวคือ สังคมตองยอมเสีย

ทรัพยากรอะไรบาง   มากนอยเพียงใด และสังคมโดยสวนรวมจะไดรับอะไรบางเปนการตอบแทน 
ซ่ึงสิ่งที่สังคมเสียไป ไดแก ทรัพยากรของชาติ ทั้งที่ดิน แรงงาน และปจจัยทุน ตลอดจนปจจัยการ
ผลิตอ่ืนๆ  สวนผลตอบแทนคือความพึงพอใจ  ความกินดีอยูดีของคนในสังคม (ไมใชเปนตัวเงิน) 
ดังนั้น เปาหมายของการประเมินเพื่อหาผลประโยชนสุทธิหรือกําไรของสังคม แตกําไรนี้มิใชเปน
กําไรในรูปของตัวเงิน แตอยางไรก็ตามการประเมินกําไรตามแนวคิดของทางเศรษฐศาสตรตอง
อาศัยหนวยของเงินเปนหนวยนับ เพื่อสามารถเปรียบเทียบทรัพยากรที่เสียไปในโครงการหนึ่งกับ
ความพอใจที่สังคมไดรับจากโครงการนั้นๆ (Social Cost-Benefit Analysis หรือ Social Project 
Evaluation)  (เยาวเรศ  ทับพันธุ, 2543) 

พื้นฐานทางทฤษฎีในการวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย ประสิทธิภาพตามหลัก
ของพาเรโต (Pareto efficiency) ประสิทธิภาพตามหลักของพาเรโต ที่สามารถจะเกิดขึ้นได 
(Potential pareto efficiency) สวนเกินของผูบริโภค (Consumer surplus) และสวนเกินของผูผลิต 
(Producer surplus) สวนแนวคิดที่พบบอยมากในการวิเคราะหโครงการทางเศรษฐกิจ คือ ตนทุนคา
เสียโอกาส (Opportunity cost) และความเต็มใจจาย (Willingness to pay)  

ก.  ประสิทธิภาพตามหลักของพาเรโต (Pareto efficiency) จัดเปนทฤษฎีเศรษฐศาสตร
สวัสดิการ (Welfare economic) กลาววา “การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพตามหลักพาเรโต 
คือ การจัดสรรที่ทําใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมคนไดรับประโยชนสูงขึ้นกวาเดิม โดยไมทําให
ผูอ่ืนเสียประโยชนแมแตคนเดียว” ซ่ึงการจัดสรรทรัพยากรอาจเปนการจัดสรรโดยใชกลไกราคา
ตามระบบเศรษฐกิจทุนนิยม หรือ เปนการจัดสรรโดยรัฐบาล หรือ ทั้งสองระบบ 

ข.  ประสิทธิภาพตามหลักของพาเรโตที่สามารถจะเกิดขึ้นได (Potential pareto 
efficiency) อาศัยหลัก Pareto efficiency ยากที่จะนําโครงการของรัฐไปปฏิบัติ เพราะผลกระทบจาก
นโยบายมีคนได และคนเสียผลประโยชน ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดที่เรียกวา Potential pareto efficiency 
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ซ่ึงกฎนี้อาศัยหลักการพิสูจนระหวางผลประโยชนรวมกับผลเสียรวม ตามหลักการชดเชยของ 
Kaldor และ Hick ที่กลาววา “นโยบายที่ควรนําไปปฏิบัติก็ตอเมื่อ ผูไดรับผลประโยชนสามารถ
ชดเชยใหกับผูเสียผลประโยชนไดทั้งหมด และในที่สุดไมมีใครเลวลง” หลักการนี้เรียกอีกอยาง
หนึ่งวา Net benefit criterion ซ่ึงประยุกตกับหลักการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนไดวา ถา
ผลประโยชนสุทธิเปนบวก นโยบาย/โครงการ นั้นควรนําไปปฏิบัติ เพราะนโยบาย/โครงการนั้นจะ
ทําใหสังคมดีขึ้น (บรรเทิง มาแสง, 2549) 

ค.  สวนเกินของผูบริโภคและสวนเกินของผูผลิต (Consumer Surplus and Producer 
Surplus) 

ในทางเศรษฐศาสตร ระบบเศรษฐกิจประกอบดวยกลุมบุคคล 2 กลุม คือ กลุมผูบริโภค
และกลุมผูผลิต ดังนั้น ผลประโยชนสุทธิของสังคมหรือสวัสดิการของสังคม จึงเปนผลรวมของ
ผลประโยชนสุทธิที่มีตอผูบริโภคและผลประโยชนที่มีตอผูผลิต ผลประโยชนสุทธิที่มีตอผูบริโภค
นั้นเทากับสวนตางระหวางสิ่งที่ผูบริโภคเต็มใจจาย (Willingness to Pay) กับส่ิงที่ผูบริโภคจายไป
จริง (Actual Payment) เรียกวา สวนเกินของผูบริโภค (Consumer Surplus) เนื่องจากเสนอุปสงค
สินคาจะแสดงใหเห็นผลประโยชนเพิ่ม (Marginal Benefit) หรือความเต็มใจจายของผูบริโภค 
ดังนั้น สวนตางระหวางพื้นที่ใตเสนอุปสงคทั้งหมดและจํานวนเงินที่ผูบริโภคจายไปจริงจึงเทากับ
สวนเกินของผูบริโภค หรือสวนแรเงาในภาพที่ 2.1 

ผลประโยชนสุทธิที่มีตอผูผลิตเทากับสวนตางระหวางรายรับจากการขายสินคาและ            
คาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ในการผลิตสินคานั้นๆ เรียกสวนตางนี้วาสวนเกินของผูผลิต 
(Producer Surplus) เนื่องจากเสนอุปทานแสดงใหเห็นถึงตนทุนหนวยสุดทาย (Marginal Cost) ของ
การผลิตสินคา ดังนั้น สวนเกินของผูผลิต คือสวนตางระหวางรายรับรวมของผูผลิตกับตนทุนคาเสีย
โอกาสในการผลิต หรือสวนแรเงาในภาพที่ 2.2 

ดังนั้น ผลประโยชนสุทธิของสังคมหรือสวัสดิการสังคมจึงเทากับผลรวมของสวนเกิน
ผูบริโภคและสวนเกินผูผลิต ในภาพที่ 2.3  การเปลี่ยนแปลงของสวนเกินผูบริโภคและสวนเกิน
ผูผลิตยอมมีผลกระทบตอสวัสดิการสังคม ดังนั้น ในการวัดการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการสังคมจึง
จําเปนตองทราบลักษณะอุปสงคและอุปทานของปจจัยการผลิตสินคาและบริการนั้นๆ นอกจากนี้
แลวยังตองใชราคาในทางเศรษฐศาสตรเพื่อประเมินมูลคาผลกระทบทางเศรษฐศาสตรอีกดวย 
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    P* 

Price 

Quantity 
          Q* 

P*      =  ราคาดุลยภาพ  Q*       =  ปริมาณดุลยภาพ 
D       =  อุปสงคสินคา  MB    =  ผลประโยชนเพ่ิม 
WTP =  ความเต็มใจจาย 

Consumer Surplus 

D = MB = WTP 

    P* 

Price 

Quantity 
          Q* 

P*      =  ราคาดุลยภาพ  Q*       =  ปริมาณดุลยภาพ 
S       =  อุปทานสินคา  MC    =  ตนทุนเพิ่ม 
 

Producer Surplus 

S = MC 

ภาพที่ 2.1   แสดงสวนเกนิผูบริโภค (Consumer Surplus) 

ภาพที่ 2.2   แสดงสวนเกนิผูผลิต (Producer Surplus) 
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          2.1.1.1  การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน (Cost Benefit Analysis : CBA) 
                           การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนเปนเครื่องมือในการประเมิน

ทางเศรษฐศาสตรอยางหนึ่ง เพื่อวิเคราะหวาโครงการตางๆ  คุมคาในการลงทุนหรือไม  หรือ ขนาด
ของโครงการที่เหมาะสมควรเปนเทาใด  ธนาคารโลกไดเร่ิมใช CBA เปนเครื่องมือในการประเมิน
โครงการตั้งแต  ป ค.ศ. 1970s โดยการวิเคราะหจะเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ และประเมินวาโครงการดังกลาวสามารถทําใหสวัสดิการสังคมเพิ่มสูงขึ้นหรือไม หาก
โครงการสามารถทําใหสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น โครงการนั้นก็มีความเหมาะสมในการลงทุน 
ขั้นตอนการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนมี ดังนี้ 

1)  กําหนดกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ (Define a Referent Group) 
2)  กําหนดกลุมของทางเลือกในการดําเนนิโครงการ (Select the Portfolio of  
      Alternative Projects) 
3)  ระบุผลกระทบของโครงการ (Identify Potential (Physical) Impacts of the Project) 
 

    P* 

Price 

Quantity 
          Q* 

P*      =  ราคาดุลยภาพ  Q*       =  ปริมาณดุลยภาพ 
S        =  อุปทานสินคา  MC    =  ตนทุนเพิ่ม 
D        =  อุปสงคสินคา  MB    =  ผลประโยชนเพ่ิม 
WTP =  ความเต็มใจจาย 

Net Social Benefit       
=  Social Surplus 

S = MC 

D = MB = WTP 

ภาพที่ 2.3   แสดงสวัสดิการสังคม (Social Surplus) 
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4)  ประเมินผลกระทบโครงการตลอดอายโุครงการใหอยูในเชิงปริมาณ (Predict  
      Quantitative Impacts Over the Life of the Project) 
5)  ประเมินมลูคาของผลกระทบ (Monetize All Impacts)  
6)  คิดลดมูลคาของผลกระทบ (Discount for Time to Find Present Values) 
7)  คํานวณผลประโยชนและตนทุนของโครงการ(Sum : Add Up Benefits and Costs) 
8)  วิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Perform Sensitivity Analysis) 
9)  รับรองทางเลือกในการดําเนินโครงการที่สรางสวัสดิภาพสังคมสูงสุด (Recommend  
      the Alternative with the Largest Net Social Welfare) (Boardman,1996 อางใน  
      ปยะลักษณ,2544) 
           
          2.1.1.2  ราคาทางเศรษฐศาสตร (Economic Prices) 
                           เมื่อมีการระบุและประมาณขนาดของผลกระทบจากโครงการ

น้ําประปาดื่มไดแลว ผูวิเคราะหจะตองประมาณการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการสังคมโดยรวม ซ่ึง
ผลกระทบตางๆ มีหนวยวัดในเชิงกายภาพไมเหมือนกัน ผูวิ เคราะหจึงตองปรับตนทุนและ
ผลประโยชนใหอยูรูปตัวเงิน เพื่อทําใหผลประโยชนที่เกิดขึ้นสามารถเปรียบเทียบกับตนทุนได โดย
ราคาที่ใชในการประเมินมูลคาจะตองเปนราคาทางเศรษฐศาสตร (Economic Prices) หรือ ราคาที่
สะทอนใหเห็นความเต็มใจของสังคม (Society’s Willingness to Pay) และ ตนทุนคาเสียโอกาส 
(Opportunity Cost) ของสังคมในการผลิตสินคานั้นๆ ถาตลาดสินคาและบริการมีการแขงขันอยาง
สมบูรณ (Perfect Competition) ไมมีผลกระทบภายนอก (No Externality) อันเนื่องจากการผลิตหรือ
การบริโภค และไมมีการแทรกแซงของรัฐบาล (No Government Intervention) เชน  การเก็บภาษี 
(Taxation)  การอุดหนุน (Subsidization) หรือการควบคุมราคา (Price Control) ราคาดุลยภาพใน
ตลาด (Market Prices) จะเปนราคาเศรษฐศาสตรที่สามารถสะทอนใหเห็นความเต็มใจจายของ
สังคม และตนทุนคาเสียโอกาสของสังคม ในการผลิตสินคา ดังนั้น ผูวิเคราะหสามารถนําราคา
ตลาดไปใชในการประเมินทางเศรษฐศาสตรไดทันที 

                           แตวาราคาตลาดสวนใหญเปนราคาที่บิดเบือน ซ่ึงเกิดจากปจจัยตางๆ 
ที่กลาวแลว ดังนั้น ราคาตลาดที่บิดเบือนจึงไมสามารถที่จะใชตีคาผลผลิตและทรัพยากรที่ใชใน
โครงการได ดวยเหตุนี้ นักเศรษฐศาสตรจึงตองคํานวณราคาเงา (Shadow Price) ของผลผลิตและ
ทรัพยากรหรือปจจัยการผลิต ราคาเงาที่คํานวณขึ้นนี้เปนราคาที่กําจัดการบิดเบือนที่มีตอราคาตลาด
ออกไป และใชราคาเงาที่คํานวณขึ้นนี้ตีคาผลผลิตและปจจัยการผลิตของโครงการ แตเนื่องจาก
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โครงการตางๆ จะตองใชทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตจํานวนมาก ถาจะตีคาผลผลิตและปจจัยการ
ผลิตดวยราคาเงาแลว จะตองคํานวณราคาเงาจํานวนมาก นอกจากนี้ การคํานวณราคาเงาจะตองใช
ความเชี่ยวชาญทางดานเศรษฐศาสตร ดังนั้น ธนาคารโลกจึงไดคํานวณตัวแปลงคา (Conversion 
Factors : CF) เพื่อแปลงมูลคาทางการเงินมาเปนมูลคาทางเศรษฐศาสตรของหลายๆ ประเทศ เมื่อมี
ตัวแปลงคาแลวนักวิเคราะหไมจําเปนตองคํานวณราคาเงา แตใชราคาตลาดตีคาผลผลิตและปจจัย
การผลิต มูลคาที่ไดเปนมูลคาทางการเงิน จากนั้นจึงแปลงมูลคาทางการเงินเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ
โดยใชตัวแปลงคา 

 
          2.1.1.3  ตัวแปลงคา (Conversion Factor) 
                         ตัวแปลงคาแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ  ดังนี้ 

                             1)  ตัวแปลงคามาตรฐาน(SCF) คือ สัดสวนระหวางอัตราแลกเปลี่ยน 
             ทางการ (OER) กับอัตราแลกเปลี่ยนเงา (SER)  

  
SER
OERSCF =  

เมื่อ SCF = ตัวแปลงคามาตรฐาน 
 SER =  อัตราแลกเปลี่ยนเงา 
 OER = อัตราแลกเปลี่ยนทางการ 
โดยหากถา SCF  = 1 หมายถึงไมมีการบิดเบือนของอัตราแลกเปลี่ยน 
 
การคํานวณ 

  
eE)(Eil)(1

E1SCF +++
+=   

 
โดยที่ E =  มูลคาสินคาสงออก 
 l = มูลคาสินคานําเขา 
 i = อัตราเฉลี่ยของภาษีนําเขา 
 e = อัตราภาษีสงออก 
 eE = มูลคาภาษีสงออก 
 il = มูลคาภาษีนําเขา 

ดังนั้น อาจกลาวไดวา SCF คือ ตัวแปลงคาของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดที่รวมคาของ
ปจจัยการผลิตและผลผลิตของสินคาที่มีการซื้อขายระหวางประเทศ  

DPU



 

 

12 

 

2) ตัวแปลงมูลคาทางการเงินใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ(Conversion 
Factors : CF)  แบงเปน 2 ประเภท คือ 

            2.1)  ตัวแปลงคาเฉพาะ (Specific Conversion Factor ) สินคาใด
สินคาหนึ่ง 

 CF = 
คาเงินของสินราคาทางการ
นคาษฐกิจของสิราคาทางเศร  

 CF = ราคาตลาด
ราคาเงา  

 โดยหากถา CF = 1 (ราคาตลาดเทากับราคาเงา) แสดงวาราคาตลาดไมบิดเบือน 
 

            2.2) ตัวแปลงคาทั่วไป (General Conversion Factors) เปนตัวแปลง
คาเฉลี่ยของกลุมสินคาและบริการ เชน สินคาบริโภคสินคาทุน  ขนสง  ไฟฟา 
น้ําประปา อาจแยกเปนสินคา Traded Goods และ Non-traded Goods โดยหากถาใกล 1 
แสดงวาการบิดเบือนของกลุมสินคามีนอย ซ่ึงตัวสัมปสิทธ์ิปรับราคาสินคาและบริการ
กรณีประเทศไทยธนาคารโลกคํานวณขึ้น (ภาคผนวก ข) 

 
          2.1.1.4  อัตราคิดลดทางสังคม 
                          โครงการมักมีอายุมากกวา 1 ป เครื่องมือท่ีชวยในการปรับมูลคาตนทุน

และผลประโยชนใหมีมูลคา ณ ปใดปหนึ่งและตัดสินการลงทุนในโครงการนั้นๆ ซ่ึงอัตราที่ใชปรับ
มูลคาตนทุนและผลประโยชน คือ อัตราคิดลดทางสังคม ซ่ึงมีแนวคิดหลักเปน 2  ฝาย คือ 

1)  การคิดอัตราชดเชยการบริโภคขามเวลาของสังคม (Social Rate of Time Preference; 
SRTP) คือ การคิดอัตราคิดเปรียบเทียบความพอใจในการบริโภคของสังคมในอนาคตกับปจจุบัน 
เชน สังคมหนึ่งมีการบริโภคสินคาและบริการเปนมูลคา 100 บาท ในปจจุบัน หากวาสังคมนี้มีการ
เล่ือนการบริโภคสินคาและบริการ 100 บาท ออกไปอีก 1 ป เพื่อใหสังคมมีความพึงพอใจกับการ
บริโภคสินคาและบริการเทากับการไดบริโภคในปจจุบัน ปริมาณการบริโภคของสังคมในอนาคต
จะตองมีมูลคามากกวา 100 บาท สมมติใหมีมูลคาเทากับ 110 บาท สวนตางมูลคา 10 บาท  เพื่อ
ชดเชยที่สังคมนี้ตองรอคอยการบริโภคออกไปอีก 1 ป ตัวอยางนี้อัตราคิดลดของสังคมจึงเทากับ 
รอยละ 10  โดยต้ังขอสมมติที่วาหากไมมีการชดเชยการบริโภคขามเวลาบุคคลในสังคมจะพึงพอใจ
ที่จะบริโภคในปจจุบันมากกวาอนาคต 
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2) อัตราคาเสียโอกาสของสังคม (Social Opportunity Cost Rate; SOCR)  คือ อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการใดๆ ที่เกิดเพิ่มขึ้นใหมหนวยสุดทายควรมากกวาหรือเทากับ
คาเสียโอกาสของทรัพยากรที่สังคมใชไปในโครงการนั้นๆ เชน ถารัฐนําทรัพยากรไปใชเพื่อลงทุน
ในโครงการของรัฐ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของรัฐอยางนอยท่ีสุดควรจะเทากับอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนหนวยสุดทายโดยภาคเอกชน 

นอกจากนี้  ยังเปนที่ยอมรับวาอัตราคา เสียโอกาสของสังคมควรเทากับอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนในภาคเอกชนกอนภาษี เพราะแมวาการเก็บภาษีรายไดภาคเอกชนของ
รัฐบาลจะทําใหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของภาคเอกชนลดลง (ในความคิดของภาคเอกชน) 
แตถาพิจารณาสังคมโดยรวมแลว ผลประโยชนที่สังคมไดรับจากการลงทุนของภาคเอกชนยังคงเทา
เดิม เพียงแตมีการถายโอนผลประโยชนบางสวนจากภาคเอกชนไปสูภาครัฐ ดังนั้น อัตราคิดลดของ
สังคมจึงควรเทากับอัตราผลตอบแทนการลงทุนหนวยสุดทายของภาคเอกชนกอนภาษี 

ในทางปฏิบัติอัตราท่ีผูวิเคราะหโครงการนิยมใชแทนอัตราชดเชยของการบริโภค        
ตางเวลาของสังคม SRTP คือ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล โดยท่ัวไปมักเปนอัตราดอกเบี้ยต่ําสุด
สําหรับพันธบัตรระยะยาว การที่บุคคลหนึ่งยังคงถือพันธบัตรรัฐบาลอยูทั้งๆ ที่ใหผลตอบแทนต่ํา 
แสดงวาอัตราการชดเชยการบริโภคตางเวลาของคนกลุมนี้ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสังคมอยูในเกณฑที่
ไมสูงไปกวาอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล สวนกลุมคนอื่นๆ ที่ไมถือพันธบัตรรัฐบาลก็อาจจะมี
อัตราชดเชยการบริโภคตางเวลาไมตางไปจากคนกลุมที่ถือพันธบัตรรัฐบาลมากนัก 

สวนอัตราที่สะทอนคาเสียโอกาสของสังคมหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหนวย
สุดทายในภาคเอกชนกอนการหักภาษี  ในทางปฏิบัติมักนิยมใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ํ าสุด                         
(ที่สถาบันการเงินคิดกับลูกคาชั้นดี มีความเสี่ยงต่ํา เปนคาประมาณของอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนกอนหักภาษีแลว แตรวมเอาอัตราเงินเฟอไวดวย) อัตราผลตอบแทนการลงทุนกอนหักภาษี        
จึงสามารถหาไดโดยปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ําสุดดวยอัตราภาษีรายไดธุรกิจ ผลท่ีไดจะเปนอัตรา
คาเสียโอกาสที่ยังไมไดขจัดอัตราเงินเฟอ ถาตองการใชอัตราคิดลดของสังคมที่เปนอัตราที่แทจริง
ตองหักอัตราขางตนออกดวนอัตราเงินเฟออีกครั้งหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้จึงใชอัตราดอกเบี้ยเงินกู
ต่ําสุดที่สถาบันการเงินคิดกับลูกคาช้ันดี  (Minimum Loan Rate, MLR) 
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          2.1.1.5  หลักเกณฑการประเมินโครงการ (Assessments criteria) 
                           หลักเกณฑการประเมินความเหมาะสมโครงการตามแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตร หลักเกณฑที่ใชในการประเมินโครงการที่ศึกษานี้มี 3 หลักเกณฑ ซ่ึงเกี่ยวของ
สัมพันธกัน คือ   

            1)  มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value หรือ NPV) 
 
       NPV =  

 
      เมื่อ Bt    =   ผลประโยชนในปที่ t 
   Ct    =   ตนทนุในป t 
    i     =   อัตราคิดลด 
    n    =   อายุโครงการ 

โครงการจะมีความเปนไปไดในการลงทุนถาพบวา NPV มีคามากกวา 0 หมายความวา
โครงการมีผลประโยชนมากกวาตนทุนที่เกิดขึ้น เกณฑการประเมินโครงการดวย NPV  นี้มขีอจาํกดั
วาไมสามารถนําไปจัดอันดับความสําคัญของโครงการได เพราะโดยสวนใหญแลวคา NPV นั้น             
จะขึ้นอยูกับขนาดของโครงการหรือเงินลงทุน โครงการที่มีขนาดใหญมักมี NPV สูงกวาโครงการ
ขนาดเล็ก เนื่องจากมีความสามารถในการผลิตมากกวา  
                         2)  อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio : B/C Ratio)      

      B/C ratio = ( )

( )
∑= +

∑= +
n

1t i1
t

tC

n

1t i1
t

tB

 

 
     เมื่อ Bt    =   ผลประโยชนในปที่ t 

   Ct    =   ตนทนุในป t 
    i     =   อัตราคิดลด 
   n     =   อายุโครงการ 

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน หมายถึง อัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของ
ผลประโยชนตอมูลคาปจจุบันของตนทุนทั้งหมด โครงการจะมีความเหมาะสมในการลงทุน ถา 
B/C Ratio  มีคามากกวา 1 เพราะอัตราสวนที่คํานวณไดจะเปนการแสดงมูลคาปจจุบันของ

( )
∑= +

−n

1t i1
t
tCtBDPU
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ผลประโยชนตอมูลคาปจจุบันของตนทุน  ดังนั้น ขนาดของโครงการจึงไมมีอิทธิพลตอคา B/C 
Ratio  
                          3)  อัตราผลตอบแทนภายใน (Economic Internal Rate of Return หรือ  

           EIRR) 
       
                                                                                         =  
 

      เมื่อ Bt    =  ผลประโยชนในปที่ t 
   Ct   =   ตนทุนในป t 
    i     =   อัตราคิดลด 
    n    =   อายุโครงการ 
 อัตราผลตอบแทนภายในหมายถึง อัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดที่โครงการสามารถจะจายได 
หรือ หมายถึงอัตราคิดลดที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการมีคาเทากับศูนย โครงการ
จะมีความเหมาะสมในการลงทุนถา EIRR มีคามากกวาอัตราคิดลดของสังคม วิธีการประเมิน
โครงการโดยใช EIRR เปนเกณฑนั้น ไดรับความนิยมสูง เพราะไมข้ึนอยูกับอัตราคิดลดที่เลือกใช
แตขอจํากัดของการใช EIRR นั้นเกิดขึ้นเมื่อโครงการหนึ่งสามารถคํานวณ EIRRไดมากกวา 1  
 

          2.1.1.6  การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) 
                                               การวิเคราะหความไวเปนการวิเคราะหความไมแนนอน (Uncertainty) 

เมื่อตัวแปรเปลี่ยนไปความเสี่ยงหรือความไมแนนอนมาจาก 2 แหลง คือ 
1)  แหลงภายในโครงการ เปนความไมแนนอนดานการจัดการ เชน การบริการจัดการ

ทําใหโครงการลาชา เปนตน 
2)  แหลงภายนอกโครงการ เปนความไมแนนอนดานราคา ปจจัยการผลิต  ผลผลิต 

อัตราดอกเบี้ยท่ีใชเปนคาเสียโอกาส เปนตน 
 กระบวนการวิเคราะหโครงการที่ผูวิจัยไดจําแนกตนทุนและผลประโยชนพยากรณ

จํานวนปจจัยการผลิตที่ใชและผลผลิตที่ไดตลอดอายุโครงการ จากนั้นจึงตีคาปจจัยการผลิตและ
ผลผลิตดวยราคาที่ไดจากการพยากรณ นํามูลคาตนทุนและผลประโยชนไปสรางกระแสเงินสด
ตลอดอายุโครงการ และผูวิจัยไดคํานวณหลักเกณฑการประเมินโครงการขึ้นเพื่อวัดความเปนไปได
ของโครงการ คาที่ไดจากการประมาณการดังกลาวนี้เรียกวา กรณีฐาน (Base Case) และถึงแมวา

( )
∑
= +

n

t 1 i1 t
tB

( )
∑
= +

n

t 1 i1 t
tCDPU
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คาที่ไดจากกรณีฐานเปนคาที่ผูวิจัยไดประมาณการอยางดีที่สุดแลวก็ตาม แตคาของตัวแปรตางๆ 
ยังคงมีความไมแนนอน ดังนั้น การจัดการความไมแนนอนวิธีหนึ่งภายใตกรอบของ CBA คือ การ
วิเคราะหความออนไหว 

การวิเคราะหความออนไหว คือ การทดสอบผลกระทบที่มีผลประโยชนสุทธิเมื่อตัว
แปรทั้งภายในและภายนอกเปลี่ยนไปจากที่ไดประมาณการหรือพยากรณไว การวิเคราะหความ
ออนไหวเริ่มตนจาก  กรณีฐาน ตัวแปรเหลานั้นไดแก ผลผลิต ปจจัยการผลิต อัตราคิดลด และอ่ืนๆ 
ในการวิเคราะหความออนไหว ผูวิจัยอาจกําหนดใหตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง ตัวแปรคูใดคูหนึ่ง มูลคา
ตนทุนหรือมูลคาผลประโยชนเปล่ียนไป เมื่อตัวแปรเหลานี้เปล่ียนไป ผลประโยชนสุทธิจะ
เปล่ียนไป คาของหลักเกณฑตางๆ เชน NPV เปล่ียนไป การวิเคราะหความออนไหวทําไดในสอง
กรณี คือ 

1.  กรณี Best Case หรือ Optimistic Case กรณีนี้จะทําก็ตอเมื่อ NPV ของกรณีฐานมีคา
เปนลบ หรือ  NPV < 0 วิธีการทดสอบคือ กําหนดขอสมมติฐาน (Assumptions) เพื่อเปลี่ยนคาของ         
ตัวแปรที่จะทําใหมูลคาผลประโยชนสุทธิ หรือ NPV มีคาเปนบวก 

2. กรณี Worst Case จะทําเมื่อ NPV ของกรณีฐานมีคาเปนบวก หรือ  NPV > 0                
การวิเคราะหความออนไหว กรณี Worst Case นี้ผูวิจัยจะกําหนดขอสมมติฐาน (Assumptions) 
เพื่อให  NPV  มีคาลดลง หรือ  NPV  มีคาติดลบ 

โดยท่ัวไป การวิเคราะหโครงการจะพบวาผลการวิเคราะหในกรณีฐานจะไดคา        
NPV > 0 มากที่สุด เพราะผูวิจัยมักจะมีความเอนเอียง (Bias) ในการพยากรณเพื่อใหไดผลการ
พยากรณที่ดี 

การทดสอบความออนไหวของโครงการ โดยมีขอสมมติฐานใหคาของตัวแปรเปลี่ยน
ไป เชน 5%  10%  หรือ 20% จะเกิดปญหาวาการเปลี่ยนแปลงระดับใดจึงจะเปนระดับที่เหมาะสม
เพราะไมมีเกณฑมาตรฐานกําหนดไว แตโดยทั่วไปผูวิจัยจะอาศัยผลการศึกษาที่ผานมา ซ่ึงพอจะ
ทราบไดบางวาคาของตัวแปรสูงสุดและต่ําสุดควรจะเปนเทาไร ดังนั้น ทางเลือกหนึ่งในการทดสอบ
ความออนไหว โดยการหาคา Switching Value เพื่อใชตอบคําถามวาคาของตัวแปรจะเปลี่ยนแปลง
ไปมากนอยเพียงใด โครงการลงทุนจะยังคงมีความเปนไปไดในระดับต่ําสุด และที่มีความเปนไปได
ในระดับต่ําสุดนี้ คา  NPV = 0 และ BCR = 1 

การทดสอบความออนไหวโดยการหาคา Switching Value นิยมใชสองกรณี ดังนี้ 
1. Switching Value of Cost : SVC  

SVC  = 
costPV

costPVbenefitPV −
x 100 
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2. Switching Value of Benefit : SVB 

SVB  = 
benefitPV

costPVbenefitPV −
x 100 

 

เมื่อ  PVbenefit =     PV ของผลประโยชน 

PVcost =     PV ของทรัพยากร 
คา SVC ใหคําตอบวาตนทุนจะเพิ่มขึ้นไดมากที่สุดรอยละเทาไร SVB ใหคําตอบวา

ผลประโยชนจะลดลงไดมากที่สุดรอยละเทาไร ที่จะทําใหโครงการจะยังคงมีความเปนไปไดใน
ระดับต่ําสุด 

การหาคา Switching Value นอกจากจะนํามาใชทดสอบตนทุนและผลประโยชน
โดยรวม  ตามที่กลาวมาแลว ยังสามารถนํามาใชทดสอบผลกระทบที่เกิดจากตัวแปร หรือกลุมของ
ตัวแปรได ซ่ึงจะชวยใหผูตัดสินใจไดเขาใจถึงสภาพความเสี่ยงที่เกิดจากตัวแปรตางๆ ไดดี 
   

2.1.2  พฤติกรรมของผูบริโภค 
           แบบจําลองพฤติกรรมการบริโภคเปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ  โดยเริ่มตนจากสิ่งเรา ทําใหเกิดความตองการ จากนั้นส่ิงกระตุนจะผานเขา
มาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือท่ีเรียกกันวา  “กลองดํา”  ซ่ึงผูผลิต หรือ ผูขายไมสามารถคาดคะเน
ได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซ้ือ แลวจึงจะมีการตอบสนอง
ของผูซ้ือและการตัดสินใจของผูซ้ือ แสดงในแบบจําลองภาพที่ 2.4 ดังนี้ 
 

           2.1.2.1  แบบจําลองพฤติกรรมของผูบริโภค (Model of Consumer Behavior) 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.4  แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคตาม S-R Theory 
 
 
 

สิ่งเรา กลองดํา การตอบสนอง 
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                         1)  ส่ิงเรา (Stimuli) แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ส่ิงเราทางการตลาด กับ
ส่ิงแวดลอมทางการตลาดที่ไปอยูลอมรอบผูบริโภค 

                               ส่ิงเราทางการตลาดไดแก สวนผสมทางการตลาด หรือ Marketing 
Mix  อันไดแก ผลิตภัณฑ  ราคา  สถานที่จําหนาย และการสงเสริมการตลาด 
          ส่ิงแวดลอมทางการตลาดที่ไปอยูลอมรอบผูบริโภค ไดแก เศรษฐกิจ  
เทคโนโลยี  การเมือง  และวัฒนธรรม 
     2)  กลองดํา (Black Box) เปนการสมมติวากลองดําเปนที่รวมปจจัยตางๆ 
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคเอาไว ปจจัยตางๆ ที่วานี้ ไดแก สังคม และลักษณะสวน
บุคคล  ลักษณะทางจิตวิทยาของผูบริโภคแตละคน  นอกจากนี้ในกลองดํายังมีกระบวนการ
ตัดสินใจซื้ออยูอีกดวย ส่ิงเราเมื่อมาถึงกลองดําจะถูกปจจัยตางๆ ดังกลาวตกแตงขัดเกลา แปรรูป
ออกมาเปนการตอบสนองถาการตอบสนองเปนไปในทางบวก กระบวนการตัดสินใจซ้ือจะเริ่ม
ทํางาน จนกระทั่งการซื้อเกิดขึ้นตามมาถาการตอบสนองเปนไปในทางลบ ผูบริโภคก็จะไมซ้ือ 
                      3)  การตอบสนอง(Response) เปนผลลัพธจากอิทธิพลของปจจัยและ
กลไกทํางานของกระบวนการตัดสินใจซื้อท่ีอยูในกลองดําของผูบริโภค  ถาการตอบสนองเปนไป
ในทางบวก ผูบริโภคจะเลือกผลิตภัณฑที่จะซื้อ เลือกตราผลิตภัณฑที่จะซื้อ เลือกรานคาที่จะซื้อ 
เลือกจังหวะเวลาที่จะซื้อ และเลือกจํานวนที่จะซื้อ เปนตน 
 

          2.1.2.2  ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอพฤติกรรมผูบริโภค 
                   1)  ปจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factors) เปนปจจัยท่ีสงอิทธิพล

ออกมากระทบตอพฤติกรรมของผูบริโภคไดกวางขวางที่สุด แบงไดเปน  
                         ก.  วัฒนธรรมหลัก เปนลักษณะพื้นฐานทีเ่ปนตัวกําหนดพฤติกรรม และ
ความตองการของผูบริโภค เชน คนไทยมกัจะซื้อของฝากไปใหกับเจาบานเมื่อไปเยี่ยมเยียนเสมอ 
              ข.   อนุวัฒนธรรม เปนวัฒนธรรมของคนกลุมยอย ที่รวมกันเปนสังคม
กลุมใหญ 
               ค.  ชนชั้นของผูบริโภคในสังคมเมื่อแบงออกแลวจะมีลักษณะดังนี้ 
ผูบริโภคที่อยูในชนชั้นเดียวกันมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเหมือนกัน สถานภาพของผูบริโภคจะสูง
หรือตํ่า ชนชั้นของผูบริโภคถูกจัดกลุมและลําดับความสูงต่ําโดยตัวแปรหลายตัว เชน อาชีพ รายได        
ความมั่งคั่งรํ่ารวย การศึกษา และคานิยม เปนตน 
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    2)  ปจจัยทางสังคม (Social Factors) เปนปจจัยท่ีสงอิทธิพลตอ
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค แบงไดเปน 
                  ก. กลุมอางอิง เปนกลุมที่มีอิทธิพลโดยตรง หรือ โดยออมตอ
ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบริโภค เชน การซื้อของใชตามเพื่อนแนะนํา หรือ การเลียนแบบดารา
ที่ช่ืนชอบ 
             ข.   ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอ
ทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคล และมีความสําคัญในพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 
              ค.  บทบาท และสถานภาพของบุคคล แตละคนมีสวนรวมในกลุม
หลายกลุม ตําแหนงในแตละกลุมจะเปนตัวกําหนดบทบาทและสถานภาพ ซ่ึงทั้งสองอยางนี้จะมี
อิทธิพลตอการซื้อ บุคคลจะเลือกผลิตภัณฑที่แสดงถึงบทบาท และสถานภาพทางสังคมของเขา 
     3) ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) เปนปจจัยที่สงอิทธิพลตอ
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคที่สําคัญ ไดแก 
                   ก.  อายุ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจของบุคคลยอม
แปรเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่ยังมีชีวิตอยู เชน วัยผูใหญมักจะใชเหตุผลในการใชจายมากกวาวัยรุน 
              ข. วัฏจักรชีวิตครอบครัว แบงออกเปน 5 ข้ันตอนใหญๆ คือชวง
ระยะเวลาที่  ยังเปนหนุมสาวและโสด  ระยะเขาสูชีวิตครอบครัว  ระยะการกอกําเนิดและเลี้ยงดูบุตร  
ระยะที่บุตรแยกออกไปตั้งครอบครัวใหม  และสุดทายไดแกระยะสิ้นสุดชีวิตครอบครัว แตละ
ชวงวัฏจักรชีวิตครอบครัว ซ่ึงผูบริโภคจะมีรูปแบบและพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกันออกไป 
              ค. อาชีพ ของแตละบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะบางประการที่ทําให
ตองบริโภคผลิตภัณฑแตกตางไปจากผูประกอบอาชีพอ่ืน เชน คนวัยทํางานมักจะใชจายตางจาก
นักศึกษา 
              ง. รายไดสวนบุคคล มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหรือไม
ซ้ือ ไดแก รายไดสวนบุคคลที่หักภาษีแลว หลังจากถูกหักภาษี ผูบริโภคจะนําเอารายไดสวนหนึ่งไป
เก็บออมไวและอีกสวนหนึ่งไปซื้อผลิตภัณฑอันจําเปนตอการครองชีพและรายไดสวนนี้เองที่
ผูบริโภคจะนําไปซื้อสินคาประเภทฟุมเฟอย 
              จ. รูปแบบการดําเนินชีวิต รูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคลใด 
หมายถึง พฤติกรรมการใชชีวิต  ใชเงิน  และใชเวลา ของบุคคลนั้น เชน การชอบเขาสังคมของ
ผูบริโภคกลุมวัยทํางาน และการนิยมซ้ือของจากตางประเทศ 
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               ฉ. บุคลิกภาพของแนวคิดตอตนเอง ลักษณะทางบุคลิกภาพมี
ความสัมพันธกับการเลือกผลิตภัณฑและตรายี่หอ  ผูบริโภคมักจะเลือกสินคาที่มีภาพลักษณ
สอดคลองกับตนเอง 

                          4)  ปจจัยทางดานจิตวิทยา (Psychological Factors) ที่สงอิทธิพลตอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ไดแก 
             ก.  การจูงใจ ทั้งจากทางรางกายและจิตใจ เปนแรงผลักดันใหเกิด
พฤติกรรม เมื่อมีความตองการในระดับที่มากพอ  ก็จะเปนแรงจูงใจ ผลักดันใหบุคคลกระทําการ
เพื่อสนองความตองการของตน 
                  ข.  การรับรู เปนกระบวนการที่บุคคลทําการเลือกสรร จัดและ
ตีความหมายของขอมูลขาวสารที่ไดรับเพื่อใหเกิดส่ิงที่มีความหมาย 
                  ค.  การเรียนรู เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยเกิดจาก
ประสบการณที่ไดรับ นักการตลาดจึงตองมีการสรางประสบการณใหแกผูบริโภค โดยการลด แลก 
แจก แถม เพื่อใหผูบริโภคมีประสบการณตรง 
             ง.  ความเชื่อและทัศนคติ นักการตลาดถาสามารถทําใหผูบริโภคมี
ความเชื่อวาผลิตภัณฑของตนเองมีคุณภาพดีเดนกวาผลิตภัณฑของคูแขงขันถาสามารถทําให
ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑของตนได ผลิตภัณฑนั้นยอมมีจินตภาพที่ดีอยูในหัวใจของ
ผูบริโภค โอกาสที่ผลิตภัณฑจะขายไดยอมมีมากดวย 
 

          2.2.2.3  กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 
                       กระบวนการตดัสินใจของผูบริโภคเปนกระบวนการที่ผูบริโภคได
ตัดสินใจซื้อสินคาเพื่อสนองความตองการของตนซึ่งแสดงดังภาพที่ 2.5 
 
 

 
  
 

 
ภาพที่ 2.5 แสดงกระบวนการซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 
     1) การรับรูปญหา (Problem Recognition) คือ การที่ผูบริโภครูความ
ปรารถนาของตนเองกับความจริงที่ดํารงอยูวา มีความแตกตางเกิดขึ้น นั้นคือการยอมรับปญหา

การรับรู
ปญหา 

การคนหา
ขอมูล 

การประเมิน
ทางเลือก 

การตัดสินใจ
ซ้ือ 

พฤติกรรม
หลังการซื้อ 
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นั่นเอง เมื่อผูบริโภคตัดสินใจหาทางแกไขปญหา ยอมหมายความวาเขาจะตองดําเนินการตาม
ข้ันตอนตอไป คือการเสาะแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา 
      2)  การคนหาขอมูล (Information Search) ถาความตองการถูกกระตุน
มากพอ  ส่ิงที่สามารถสนองความตองการไดนั้น ผูบริโภคจะดําเนินการหาทางตอบสนองใน
ภายหลังจาก 

- แหลงบุคคล เชน ครอบครัว   
- แหลงการคา  เชน การโฆษณา 
- แหลงสาธารณะ เชน ส่ือมวลชนตางๆ 
- แหลงประสบการณ เชน แหลงที่มีอยูในตัวผูบริโภคเองซึ่งเกิดจาก

การที่เคยใช 
                          3)  การประเมินทางเลือก (Alternatives Evaluation) ข้ันตอนนี้ผูบริโภค

จะกําหนดเกณฑตางๆ  ข้ึนมา เพื่อวัดและเปรียบเทียบคุณคาของสวนประสมการตลาดที่จัดเก็บ
รวบรวมมานั้น 
                           4)  การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมินผล
ทางเลือกที่แลวมา  ผูบริโภคไดเรียงลําดับคะแนนของทางเลือกตางๆ ไวแลว ความตั้งใจซื้อก็เกิดข้ึน
แลวพอมาถึงการตัดสินใจซ้ือ จะเปนการเลือกเอาทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ ทางเลือก
นั้น โดยทั่วไปผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ  ที่ผานเกณฑมาดวยคะแนนดีที่สุดซ่ึงแปลวา
ผูบริโภคคนนั้นชอบมากที่สุดดวยแตอาจมีปจจัยอ่ืนเขามาสอดแทรก เชน ทัศนคติของบุคคลอื่นกับ
เหตุเหนือคาดหมาย 

                      5) พฤติกรรมหลังการขาย (Post Purchase Behavior) หลังจากที่ไดซ้ือ
ผลิตภัณฑและไดบริโภคแลว ผูบริโภคจะเรียนรูวาผลิตภัณฑนั้นสามารถแกปญหาไดจริงหรือไม 
สรางความพึงพอใจใหมากนอยเพียงใด เกณฑในการวัดความพอใจนั้น  ผูบริโภคจะใชความ
คาดหวังที่ตั้งเอาไวกอนการซื้อ เปนมาตรฐานวัดความสามารถในการแกปญหาของผลิตภัณฑ 

 
          2.1.2.4  การจําแนกประเภทพฤติกรรมการซื้อ (Type of Buying Behavior) 

การแสดงออกในการซื้อของผูบริโภค แบงออกเปน 4 ประเภท ดังตอไปนี้ 
                        1) พฤติกรรมการซื้อแบบประจํา (Routine Buying Behavior) เปน

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคทําการซื้อผลิตภัณฑที่จะตองซื้อ 
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                        2) พฤติกรรมการซื้อแบบลดความสลับซับซอน (Dissonance-Reduction 
Buying Behavior) ในบางครั้งผลิตภัณฑที่ผูบริโภคจะซื้อนั้น จัดอยูในประเภทที่ผูบริโภครูจักดีและ
รูวาผลิตภัณฑมีความแตกตางระหวางตรานอยมาก แตผูบริโภคยังคงตัดสินใจซื้อยาก 

                        3) พฤติกรรมการซื้อแบบซับซอน (Complex Buying Behavior) มี
ลักษณะเปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคมีความรูจักคุนเคยนอยมาก หรือมีราคา  ความเสี่ยงสูง  หรือมี
ความถี่ในการซื้อต่ํามาก  ทําใหผูบริโภคตองเสาะแสวงหาสารสนเทศเพิ่มเติมอีกจํานวนหนึ่ง  

                        4) พฤติกรรมการซื้อแบบแสวงหาความหลากหลาย (Variety-Seeking 
Buying Behavior) พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคคงมีการเปลี่ยนแปลงตราอยูเสมอ เพราะอยาก
หลุดพนความจําเจ ซํ้าซาก อยากลองของใหม 

 
2.1.3  สวนประสมทางการตลาด  (The Marketing Mix) 
           ความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา การผสมที่เขากันไดเปนอยางดีเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันของการกําหนดราคา   การสงเสริมการตลาด  ผลิตภัณฑที่เสนอขาย และระบบ
การจัดจําหนาย ซ่ึงไดมีการออกแบบเพื่อใชสําหรับการเขาถึงกลุมผูบริโภคที่ตองการ 
  สวนประสมการตลาดสามารถพิจารณาแยกเปน 4 ดานสําคัญ คือ 
  -  ผลิตภัณฑ (Product) 
  -  สถานที่จัดจําหนาย (Place) 
  -  การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
  -  ราคา (Price) 

สวนประสมทางการตลาด 4 ดานที่จําตองนํามาเกี่ยวของสัมพันธกัน เพื่อมุงสนใจ
ตอบสนองลูกคา  สวนผสมทางการตลาดแตละดานมีความหมายและรายละเอียด ดังนี้ 

            2.1.3.1  ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง แบบรูปรางของผลิตภัณฑและ/หรือ 
รวมถึงบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑนั้น สวนที่สําคัญที่สุดของเรื่องผลิตภัณฑนี้ คือ การมุง
พยายามพัฒนาใหมีส่ิงซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดในระดับที่ตองการ   

                              น้ําดื่มเพื่อบริโภค เปนผลิตภัณฑที่จําเปนสําหรับการดํารงชีพของ
มนุษย  คุณภาพของน้ําดื่มโดยทั่วไปผูบริโภคจะรับรูถึงความแตกตางกันไดเพียง ความขุน สี  กล่ิน 
และรส เทานั้น คุณภาพในดานอื่นๆ  จําเปนตองทราบจากการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร เปนหลัก  
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             2.1.3.2   สถานที่จัดจําหนาย (Place) หรือการถึงเปาหมาย กลาวคือ ผลิตภัณฑที่
ดี หากไมสามารถไปถึงเปาหมายทันเวลาและในสถานที่ที่ซ่ึงมีความตองการแลว ผลิตภัณฑนั้นๆ ก็
ไรความหมาย ดังนั้น ในดานสถานที่จึงตองมีการพิจารณาถึงสถานที่ เวลา และบุคคลที่สินคาและ
บริการควรจะถูกนําไปเสนอขายให 
                  โดยท่ัวไปน้ําประปา จะบริการใหจนถึงบานของผูบริโภค จึงมีความ
สะดวกตอการบริโภคเปนอยางมาก 

             2.1.3.3   การสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือการแจง การบอกกลาว และ
การขายความคิดความเขาใจใหลูกคาไดรู จะเกี่ยวของกับวิธีการตางๆ ที่ใชสําหรับส่ือความ ใหถึง
ตลาดเปาหมาย  ใหไดทราบถึงผลิตภัณฑที่ตองการวามีจําหนาย ณ ที่ใด ณ ระดับราคาใด เชน              
การโฆษณา การขายโดยใชพนักงาน การสงเสริมการขาย การใหขาวและการประชาสัมพันธ และ
การตลาดทางตรง 

                             การประปาสวนภูมิภาค  ไดจัดทําโครงการน้ําประปาดื่มได เพื่อ
สนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่ไดบริโภคน้ําประปาที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไว 
โดยไดมีการประชาสัมพันธใหผูบริโภคทราบถึงโครงการดังกลาว 

             2.1.3.4   ราคา (Price) ที่ตองมีการกําหนดใหถูกตองเหมาะสม ในเรื่องราคานี้
จะเปนใจกลางของสวนผสมการตลาดทั้งหมด และเปนตัวกลไกที่สามารถดึงดูดความสนใจใหเกิด
ข้ึนมาได  ในการกําหนดราคานี้จะตองมีการพิจารณาทั้งลักษณะของการแขงขันในตลาด  เปาหมาย
และปฏิกิริยาของลูกคา  ตอราคาที่แตกตางกันวิธีที่เกี่ยวของในการกําหนดสวนเพิ่ม (Markups)   
สวนลด (Discounts)  และเงื่อนไขการขาย (Terms of Sale) จะตองพิจารณากําหนดใหถูกตองหาก
ลูกคาไมยอมรับในเรื่องราคาเมื่อใด ปญหาก็จะเกิดขึ้น 

                            ราคาของน้ําประปาต่ํามาก ในขณะที่น้ําดื่มบรรจุขวดมีราคาสูงกวา
หลายเทาตัว แตที่ผานมาประชาชนไมมีความเชื่อมั่นในการบริโภคน้ําประปาจากกอก  
                             สวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ที่กลาวมานี้ในสภาพที่เปนจริงจะ
เกี่ยวของซึ่งกันและกัน  โดยไมแยกเปนอิสระจากกัน และแตละสวนตางก็มีความสําคัญไมนอยกวา
กัน ในการกําหนดหรือจัดสวนประสมทางการตลาดนี้ เมื่อไดประสมทางการตลาดที่ตองการ ก็
จะตองมี การตัดสินใจเกี่ยวกับสวนประสมแตละอยางใหเสร็จส้ินลงไปพรอมกัน 
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2.1.4  เกณฑกําหนดคุณภาพน้ําดื่มของ องคการอนามัยโลก ( World  Health 
Organization : WHO) 

องคการอนามัยโลกไดทําการศึกษาถึงคุณภาพน้ําดื่มที่มีผลกระทบตอรางกายมนุษยและ
สรุปเปนขอแนะนําใหประเทศตางๆ รับทราบวาคุณภาพน้ําดื่มควรมีปริมาณของสารตางๆ เจือปน
อยูในปริมาณสูงสุดเทาไรที่ไมทําใหมนุษยเปนอันตรายจากสารเหลานั้นเมื่อบริโภคน้ํา  ทั้งนี้ เพื่อ
เปนแนวทางใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการผลิตน้ําประปาใหประชาชนตองหากระบวนการผลิต
ที่เหมาะสมกับน้ําดิบที่มีอยูใหไดผลลัพธคือน้ําประปาที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด เชน ความขุน
ไมเกิน 5 NTU  ความเปนกรด-ดาง อยูในชวง  6.50 – 8.50 และ สีไมเกิน 15 Pt-Co แตเนื่องจากน้ํา
ดิบในแตละแหงจะมีคุณภาพที่แตกตางกันไป ทําใหข้ันตอนตางๆ ในกระบวนการผลิตจะตองใช
สารเคมีในปริมาณที่ตางกัน หรือ บางครั้งจะตองใชสารเคมีชนิดที่แตกตางกันหรือแมแตในบางครั้ง
เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปก็สงผลใหคุณภาพน้ําดิบเปลี่ยนตามไปดวย เชน ฤดูฝนน้ําดิบจะมีความ
ขุนสูงข้ึน จําเปนตองกําจัดความขุนดังกลาวออกเพื่อใหน้ําประปาที่ไดมีความขุนไมเกิน 5 NTU 
ตามขอแนะนําขององคการอนามัยโลก ดังนั้น ในกระบวนการผลิตจะตองปรับการใช สาร
ตกตะกอนในปริมาณที่มากขึ้น ซ่ึงสงผลโดยตรงกับตนทุนการผลิตน้ําประปา   

ในการศึกษานี้ประชากรที่อยูในขอบขายของการศึกษาคือผูใชน้ําที่อยูในเขตโครงการ
น้ําประปาดื่มไดของสํานักงานประปาอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะของประชากรซึ่งผูศึกษา
สนใจที่จะศึกษาคือ เพศ การศึกษา รายได และอาชีพ เพราะวาลักษณะดังกลาวนี้เปนปจจัยที่กําหนด
ความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพน้ําของน้ํา การใหบริการของเจาหนาที่ และราคาคาน้ํา นอกจากนี้
ลักษณะดังกลาวของประชากรยังเปนปจจัยที่กําหนดพฤติกรรมของผูบริโภค ซ่ึงไดแกการซื้อน้ําดื่ม 
การกรองน้ําดื่ม การตมน้ําดื่มและการดื่มน้ําประปาโดยตรง 

เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค โครงการจะตองปรับปรุงน้ําประปาใหได
มาตรฐานและใหบริการที่ดีตอผูใชน้ํา กิจกรรมตางๆ ดังกลาวจะมีคาลงทุนและการดําเนินการ        
เมื่อผูใชน้ําไดรับความพอใจคุณภาพน้ําและการใหบริการของโครงการจะทําใหผูใชน้ํามีคาใชจายที่
ประหยัดได ๆ  คือผลประโยชนทางเศรษฐกิจของโครงการ ผูศึกษาสามารถที่จะประเมินไดวา
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจะมากกวาตนทุนที่เกิดขึ้นหรือไมซ่ึงสุดทายนี้เปนแนวคิดของตนทุนและ
ผลประโยชน 
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2.2  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (2542) ไดสํารวจความคิดเห็นประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 50 เขต จํานวน 1,006 คน พบวา ประชาชน 82.70% ไม
มั่นใจวาน้ําประปาสามารถดื่มไดโดยตรงจากกอก สาเหตุที่ไมมั่นใจก็มีอยูหลายประการ เชน กลัว
ตัวรอยขา กลัวการปนเปอนของโลหะหนักและเชื้อโรค ไมชอบกลิ่นคลอรีนในน้ําประปา และเคย
เห็นเศษหินเศษโคลนในน้ําประปาที่เปดออกมาจากกอก 

 
ฐัทธนา แสงอราม  (2542)  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ "โครงการน้ําประปาดื่มได" 

ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มของ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัย
คร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ"โครงการ
น้ําประปาดื่มได" ความรู  ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 407 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
ขอมูล ไดแก แบบสอบถาม  การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย                        
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ซ่ึงประมวลผลโดย 
คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปSPSS 

ผลการวิจัยพบวา 
1)   ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ 

"โครงการ น้ําประปาดื่มได" อยูในระดับต่ํามาก มีความรูเกี่ยวกับน้ําประปาดื่มไดอยูในระดับต่ํา   
มีทัศนคติเปนกลางตอการบริโภคน้ําประปา และมีพฤติกรรมการบริโภคน้ําประปานอยมาก 

2)  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ "โครงการน้ําประปาดื่มได" ไมมีความสัมพันธกับ
ความรูเกี่ยวกับน้ําประปาดื่มได 

3)   การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ "โครงการน้ําประปาดื่มได" จากสื่อเฉพาะกิจมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติที่มีตอการบริโภคน้ําประปา 

4)  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ "โครงการน้ําประปาดื่มได" จากสื่อมวลชนและสื่อ
บุคคลมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม 

5)  ความรูเกี่ยวกับน้ําประปาดื่มไดมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติที่มีตอการบริโภค
น้ําประปา 

6)  ความรูเกี่ยวกับน้ําประปาดื่มไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม 
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7)  ทัศนคติที่มีตอการบริโภคน้ําประปามีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการ
บริโภคน้ําดื่ม 

8)  ตัวแปรสําคัญที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มไดมากที่สุด คือ ทัศนคติ 
 
อาทร ออนนอม (2544) ศึกษาปจจัยกับพฤติกรรมในการเลือกดื่มน้ําประปาของ

ประชาชนในเขตบางเขน  โดยใชกลุมตัวอยางในการวิจัยจากประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่การ
จําหนายน้ําของสํานักงานประปาสาขาบางเขนโดยวิธีการสุมตัวอยางงาย จํานวน 336 คน นําขอมูล
มาวิเคราะหดวยคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาไค-สแควร 

ผลการวิจัยพบวา ประชาชนในเขตบางเขน พอใจในการเลือกดื่มน้ําประปาระดับ       
ปานกลางทั้งดานคุณภาพ ราคา ความรูความเขาใจ และทัศนคติ โดยที่สวนใหญดื่มน้ําประปา      
บางโอกาส และคํานึงถึงความสะดวกเปนหลัก แตจะนําน้ําประปามาตม หรือ กรองกอนดื่ม แมจะ
ทราบวาน้ําประปาดื่มไดปลอดภัยจากกอกน้ําโดยตรง ก็ยังไมมั่นใจพอ ยิ่งไปกวานั้น พบวา อายุ 
รายได ระดับการศึกษา อาชีพ และความพึงพอใจในการเลือกดื่มน้ําประปาของประชาชนในดาน
คุณภาพ ราคา ความรูความเขาใจ และทัศนคติกับพฤติกรรมการเลือกดื่มน้ําประปามีความ          
แตกตางกัน 

 
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547) ทําวิจัย “โครงการศึกษาความพึง

พอใจของผูใชน้ําที่มีตอโครงการน้ําประปาดื่มไดของ กปภ.”  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ประชาชน 20 สํานักงานประปา (ป.ทาตะโก ป.ลาดยาว  ป.พยุหคีรี  ป.ขอนแกน  ป.น้ําพอง  ป.
พัทยา    ป.ชลบุรี (บางพระ)  ป.วิเศษชัยชาญ  ป.ขลุง  ป.กาญจนบุรี  ป.หนองแค  ป.ประจวบคีรีขันธ                
ป.นครนายก  ป.ปากน้ําประแสร  ป.บานโปง  ป.ดําเนินสะดวก  ป.บานหมอ  ป.สมุทรสงคราม            
ป.เพชรบุรี   ป.บานฉาง)  สํานักงานประปาละ 70 ตัวอยาง รวม 1,400 ตัวอยาง วิธีการศึกษาวิจัย
แบงเปน 2  สวน คือ สวนของการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนโดยแบบสอบถาม (Survey 
Research) และสวนของการวิจัยคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูจัดการสํานักงานประปา        
(20 ตัวอยาง)  กลุมอนามัย เจาหนาที่สาธารณสุข (20 ตัวอยาง) กลุมผูใชน้ํารายใหญประเภท
หนวยงาน (20 ตัวอยาง) และ กลุมผูอํานวยการประปาเขต (5 ตัวอยาง) 
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ผลการวิจัยพบวา  
-  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจและความเชื่อมั่นตอน้ําประปาดื่มได คือ 
    1)  การยืนยันมาตรฐานน้ําประปาดื่มไดโดยองคกร และสถาบันของรัฐที่มีความ

นาเชื่อถือ 
    2)  ประสบการณตรงที่ประชาชนมีตอลักษณะทางกายภาพของน้ําประปาดื่มได ดาน

รส  กล่ิน และสี 
    3)  ทัศนคติและความเชื่อถือกับความเสี่ยงตอปญหาสุขภาพระยะยาว 
    4)  ความตอเนื่อง และความถูกตองของการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับน้ําประปาดื่ม

ได 
-  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ไดแก 
    1)  งบประมาณจํากัด ทําใหการดําเนินงานไมคลองตัวโดยเฉพาะการตรวจติดตา

คุณภาพน้ํา 
    2)  ปญหาเรื่องการประชาสัมพันธไมเปนระบบไมตอเนื่องขาดการเอาใจใส 

     3)  ระบบทอน้ําในบานผูใชน้ําขาดคุณภาพทําใหลดทอนคุณภาพน้ําประปา 
     4)  อคติตอน้ําประปา ติดภาพพจนเดิมๆ ทําใหเสียความมั่นใจเมื่อดืม่น้ําจากกอก 
 -  ภาพลักษณที่เปนจริงอยูระดับปานกลางเปนสวนใหญในทุกๆ ดาน ภาพลักษณที่
คาดหวังตองการใหปรับปรุงพัฒนาใหดีข้ึนเรื่อยๆ ตองการใหขยายพื้นที่โครงการโดยปรับปรงุพืน้ที่
เดิมใหดีข้ึนดวย โดยเนนไปในชุมชนนอกเขตเทศบาล โรงเรียน และโรงพยาบาล 
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บทที่ 3 
โครงการน้ําประปาดื่มไดพ้ืนที่สํานักงานประปาอูทอง จงัหวัดสุพรรณบุรี 

 
3.1  ขอมูลท่ัวไปของสํานักงานประปาอูทอง 

สํานักงานประปาอูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
ประปาเขต 3 ราชบุรี ซ่ึงเปนหนึ่งใน 85 พื้นที่ที่การประปาสวนภูมิภาค  ไดดําเนินการประกาศเปน
พื้นที่น้ําประปาดื่มได  โดยไดทําพิธีเปดโครงการเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เดิมใชช่ือสํานักงาน
ประปาอูทอง-สระยายโสม ตั้งอยูเลขที่ -  หมู 3 ตําบลสระยายโสม อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
เร่ิมเปดดําเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2524 เพื่อบริการน้ําประปาใหแกประชาชนในเขตสุขาภิบาล
สระยายโสม และหมูบานใกลเคียงประมาณ 300 หลังคาเรือน ระบบประปาเปนระบบน้ําประปา      
ผิวดินโดยใชน้ําดิบจากคลองสงน้ําชลประทานแมน้ําแมกลอง ระบบประปาเริ่มแรกมีอัตราการผลิต 
1,200 ลบ.ม./วัน  เมื่อมีผูใชน้ําเพิ่มขึ้นสํานักงานประปาจึงไดทําการกอสรางโรงกรองน้ําโรงที่ 2           
ขึ้นในป  2526 โรงกรองแหงนี้มีอัตราการผลิต 2,400 ลบ.ม./วัน และอีก 2 ปตอมาคือเมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2528  สํานักงานประปาไดรับโอนสถานีจายน้ําอูทองซึ่งรับน้ําจากโรงกรองน้ําสระยายโสม  
สถานีแหงนี้มีผูใชน้ําจํานวน 2,000 ราย  

ในป พ.ศ.2538 สํานักงานประปาไดปรับปรุงโรงกรองน้ําที่ 2 ของเขตจําหนายน้ํา          
สระ ยายโสมจากขนาด 2,400 ลบ.ม./วัน เปน 4,800 ลบ.ม./วัน เพื่อรองรับการเพิ่มของผูใชน้ําจาก
การขยายเขตจายน้ําไปยังพื้นที่สุขาภิบาลทุงคอกและตลาดหนองวัลยเปรียง อําเภอสองพี่นอง  
พรอมทั้งกอสรางโรงกรองน้ําระบบโมบาย ขนาดอัตราผลิต 2,400 ลบ.ม./วัน ณ เขตจําหนายน้ํา           
อูทอง โรงกรองแหงนี้ใชน้ําดิบจากคลองจระเขสามพันมาผลิตน้ําประปา และนอกจากนี้ สํานักงาน
ประปายังไดรับอนุมัติงบประมาณลงทุนกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาที่สถานีจายน้ําอูทอง 
โดยขุดสระพักน้ําดิบขนาดความจุ 250,000 ลบ.ม. และกอสรางระบบสูบ-ชักน้ําดิบ บริเวณที่ดิน
สาธารณะหนองผักกรูด กอสรางอาคารผลิตน้ําขนาดอัตราการผลิต 9,600 ลบ.ม./วัน กอสรางถังน้ํา
ใสขนาดความจุ 3,000 ลบ.ม. กอสรางหอถังสูงขนาดความจุ 250 ลบ.ม. สรางอาคารสํานักงาน 
บานพักพนักงานในสถานีจายน้ําอูทอง และวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา  ความยาวรวม 12,500 เมตร  
การกอสรางไดแลวเสร็จและเปดใชงานในป 2540 
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ตอมา ในป พ.ศ. 2541 ที่ทําการสํานักงานเดมิที่ปฏิบัติงานอยูที่เขตจําหนายน้ําสระยาย
โสมไดยายมาที่สํานักงานใหมที่ เขตจําหนายน้ําอูทอง พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อจากสํานกังานประปา 
อูทอง-สระยายโสม เปนสํานักงานประปาอูทอง 

ปจจุบัน สํานักงานประปาอูทองตั้งอยูเลขที่ 574 หมู 15 ตําบลจระเขสามพัน อําเภอ          
อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเขตจําหนายน้ําในความรับผิดชอบ 2 แหง ดังนี้ 

1)  เขตจําหนายน้ําอูทอง มีกําลังผลิต 9,600 ลบ.ม./วัน ใชน้ําดิบจากสระเก็บน้ําหนอง            
ผักกรูด คลองชลประทาน แมน้ําแมกลอง มีผูใชน้ํา 6,753 ราย (ณ ส้ินเดือนมกราคม 2548) 

2)  เขตจําหนายน้ํ าสระยายโสม  มีกํ า ลังผลิต  6 ,000 ลบ .ม . /วัน  ใชน้ํ าดิบจาก                       
คลองชลประทาน แมน้ําแมกลอง มีผูใชน้ํา 2,369 ราย (ณ ส้ินเดือนมกราคม 2548) 

 
3.1.1  กระบวนการผลิตน้ําประปา   

    การดําเนินงานของกิจการประปาจะประกอบดวยหลายระบบ (Systems) เชน 
ระบบผลิต ระบบการจําหนาย และระบบอื่นๆ ระบบหนึ่งๆ มีองคประกอบอยู 3 สวน คือ ปจจัย
(Input)  กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) คําวากระบวนการหมายถึงวิธีการดําเนินงาน
(Method) ซ่ึงจะตองทําเปนขั้นตอนจนกวาจะไดผลผลิตของระบบ สําหรับกระบวนการผลิต
น้ําประปาจะตองทําถึง 7 ขั้นตอน จนกวาจะไดน้ําประปาเก็บขึ้นหอถังสูงพรอมที่จะปลอยเขาสู
ระบบทอ ดังภาพที่ 3.1 

3.1.1.1 การสํารวจหาแหลงน้ําดิบที่มีความเหมาะสมทั้งคุณภาพและปริมาณ 
จากแหลงน้ําธรรมชาติในทองถ่ินนั้นๆ  จากนั้นจะสูบน้ําดิบจากแหลงน้ําดิบ หรือจากน้ําดิบที่ซ้ือ ใน
ขั้นตอนนี้จะตองมีการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพน้ําดิบ และเฝาระวังอยางสม่ําเสมอ 

3.1.1.2 การปรับปรุงคุณภาพน้ํา  โดยการเติมสารเคมี  เชน  สารสม  โพลี
อลูมิเนียมคลอไรด และ  ปูนขาว เปนตน เพื่อชวยตกตะกอนและปรับคาความเปนกรด-ดางของน้ํา 

3.1.1.3 การตกตะกอน น้ําที่เติมสารเคมีในปริมาณที่เหมาะสมแลว จะไหลเขาสู                      
ถังตกตะกอน เพื่อใหตะกอนขนาดเล็กรวมตัวกันเปนตะกอนขนาดใหญ และไหลลงสูกนถัง               
น้ําสวนใสจะไหลตอไปยังถังกรอง 

3.1.1.4 การกรอง น้ําสวนใสที่ผานการตกตะกอนแลว จะไหลเขาสูถังกรอง  
เพื่อขจัดตะกอนละเอียดที่มีขนาดเล็กมากออก โดยถังกรองเปนแบบชนิดกรองเร็ว (Rapid Sand 
Filter) ที่มีสารกรอง คือ กรวดขนาดตางๆ ที่มีความหนา  5 - 15 ซม. และทรายที่มีความหนา 60 - 80 
ซม. น้ําที่ผานสารกรองจะมีความใสมาก 
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3.1.1.5 การฆาเชื้อโรค น้ําที่ผานการกรองแลว จะตองเติมคลอรีนในอัตราสวน
ที่เหมาะสม คือ ในปริมาณที่ไมเปนอันตรายตอรางกายและสามารถฆาเชื้อโรคในน้ําได น้ําที่ฆาเชื้อ
โรคแลวจะเรียกวา “น้ําประปา” 

3.1.1.6 การควบคุมคุณภาพน้ําประปา   น้ําประปาที่ผลิตไดจะไดรับการ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่ตั้งประจํา ณ สํานักงานประปาเขต ทั้งนี้เพื่อให
ไดน้ําประปาที่ใสสะอาดและปลอดภัย เหมาะสมกับการอุปโภค-บริโภค 

3.1.1.7 น้ําประปาที่ผานการตรวจสอบแลวจะถูกสงไปเก็บไวในถังน้ําใส และ
สูบขึ้นหอถังสูง เพื่อเพิ่มแรงดันในการจายน้ํา และสูบจายน้ําประปา น้าํประปาจะถูกปลอยจากหอ
ถังสูงหรือสูบอัดน้ําเขาในระบบทอจายน้ําเพื่อเพิ่มแรงดนัทําใหสงน้ําไปไดไกล สามารถใหบริการ
แกประชาชนไดอยางทั่วถึง 
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ภาพที่ 3.1  กระบวนการผลิตน้ําประปา 
ที่มา:  การประปาสวนภูมิภาค 
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3.1.2  ขั้นตอนดําเนินงานโครงการน้ําประปาดื่มได 
              3.1.2.1  ขั้นเตรียมการ 
               1)  ประชุมหนวยงานที่ เกี่ยวของชี้แจงนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงาน 
           2) แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานโครงการน้ําประปา
ดื่มไดระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานประปาอูทอง  เทศบาลอําเภออูทอง ศูนยอนามัย
ส่ิงแวดลอมโดยแบงคณะทํางานออกเปน 4 ฝาย ประกอบดวย 
        ก. ฝายควบคุม ปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพน้ํา 
         ข. ฝายสํารวจและปรับปรุงระบบเสนทอจายน้ํา 
         ค. ฝายเฝาระวังและตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
         ง. ฝายเผยแพรประชาสัมพันธ 
    3.1.2.2  ขั้นดําเนินการ 
    1)  สํารวจขอมูลดานโครงสรางการผลิต และระบบเสนทอจายน้ํา การ
ดูแลรักษาการบริหารจัดการ และสภาพแวดลอมของแหลงน้ําดิบ 
   2)  จัดทําแผนที่แสดงระบบการผลิตและระบบเสนทอจายน้ํา 
   3)  การวางแผนศึกษาคุณภาพน้ําโดยการกําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ํา  
จํานวนตัวอยางน้ํา และความถี่ในการสุมตัวอยางน้ําสงตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ในกรณีนี้
ไดกําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําไว 7 จุด เก็บตัวอยางจุดละ 1 ตัวอยาง ความถี่เดือนละ 1 คร้ัง  
   4)  เตรียมความพรอมของระบบผลิต และระบบเสนทอจายน้ําใหได
มาตรฐาน 
   5) การพัฒนาศักยภาพของผูดูแลรักษาระบบผลิตและการควบคุม
คุณภาพน้ํา 
  6)  การควบคมุคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน และการเฝาระวังคณุภาพน้าํ
อยางตอเนื่อง 
   7)  คณะทํางานเก็บตัวอยางน้ําสงกรมอนามัย 2 คร้ัง หางกัน 30 – 45 วัน 
หรือหนวยงานที่กรมอนามัยรับรอง วิเคราะหคุณภาพน้ําดานกายภาพ เคมี แบคทีเรีย และสารเปน
พิษ (โลหะหนัก) โดยเสียคาตรวจวิเคราะหตัวอยางละ 2,000.-บาท การประปาสวนภูมิภาคจะเก็บ
ตัวอยางน้ําเพื่อตรวจควบคูกับกรมอนามัยดวย 
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   8) วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจ และผลวิเคราะหคณุภาพน้ํา เพื่อ 
สืบคนปญหาสาเหตุ และตําแหนงที่เกิดการปนเปอนและวิธีแกไข 

  9) ประชุมคณะทํางานเพื่อสรุปผลการดําเนินงานเตรียมประกาศพื้นที่ 
“น้ําประปาดื่มได” แบงไดเปน 2 กรณี ดังนี้ 

    ก.  กรณีคุณภาพน้ําผานเกณฑคุณภาพน้ําบริโภคขององคการอนามัย
โลกติดตอกัน 2 คร้ัง หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการประกาศเปน “น้ําประปาดื่มได” 

    ข.  กรณีคุณภาพน้ําไมผานเกณฑคุณภาพน้ําบริโภคขององคการ
อนามัยโลก และของ กรมอนามัย การประปาสวนภูมิภาคปรับปรุงแกไขปญหา ตามสาเหตุที่คนพบ
และทําการเก็บตัวอยางน้ําประปาวิเคราะหซํ้าจนผานเกณฑติดตอกัน 2 ครั้ง จึงรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการประกาศเปน “น้ําประปาดื่มได” 

  10) ประเมินความเหมาะสมดานองคประกอบของสํานักงานประปา
และดานคณุภาพน้ําเพื่อเตรยีมการประกาศรับรองพื้นที่น้าํประปาดื่มได 

  11) ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ และรายงาน
สถานการณคุณภาพน้ําใหประชาชนไดรับทราบอยางตอเนื่องโดยผานสื่อตางๆ และสรางจุดดื่มน้ํา
ไวบริการประชาชนในที่สาธารณะ ดังภาพที่ 3.2 

  12) การติดตามและเฝาระวังคุณภาพน้ําอยางตอเนื่อง หลังการประกาศ
รับรองเปนพื้นที่น้ําประปาดื่มไดแลว ซ่ึงจะเก็บตัวอยางน้ําตรวจวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการของ
การประปาสวนภูมิภาคตามปกติเดือนละ 1 คร้ัง และทุกๆ 2 ปจะตองเก็บตัวอยางน้ําจากจุดเก็บที่
กําหนดไว จํานวน 7 จุดๆ ละ 1 ตัวอยางสงใหกรมอนามัยตรวจวิเคราะห ที่ความถี่ 1 คร้ังตอเดือน 
ติดตอกัน 2 คร้ัง โดยเสียคาตรวจวิเคราะหตัวอยางละ 2,000.-บาทเชนเดิม 

 
3.1.3  พื้นที่ใหบริการของสํานักงานประปาอูทอง 
กรมอนามัยไดใหการรับรองใหเปนพื้นที่น้ําประปาดื่มได  (น้ําประปาที่ไดรับการ

รับรองเปนน้ําประปาจากโรงงานผลิตน้ําถึงมาตรวัดกอนเขาบานผูใชน้ํา) คือ เขตจําหนายน้ําอูทอง
ซ่ึงประกอบดวย พื้นที่เขตเทศบาลตําบลอูทอง  องคการบริหารสวนตําบลอูทอง องคการบริหาร
สวนตําบลยุงทะลาย  องคการบริหารสวนตําบลกระจับ  องคการบริหารสวนตําบลจระเขสามพัน  
และองคการบริหารสวนตําบลหนองโอง รวมผูใชน้ําจํานวน 5,364 ครอบครัว สําหรับการใหบริการ
น้ําดื่มฟรีสํานักงานประปาอูทองไดจัดตั้งแทนน้ําดื่มประปาฟรี จํานวน 4 จุด ไดแก 
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จุดที่ 1 บริเวณสวนสาธารณะติดคูเมือง 

 จุดที่ 2 ตลาดสดเทศบาล 
จุดที่ 3 หนาทีว่าการอําเภอ 
จุดที่ 4 ศาลเจาพอพระยาจักรขางปอมตํารวจ    

 
 

ภาพที่ 3.2  แสดงจุดตดิตั้งแทนน้ําดื่มฟรี สํานักงานประปาอูทอง จังหวดัสุพรรณบุรี 
ที่มา:  การประปาสวนภูมิภาค 
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3.1.4  เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําของการรับรอง จะใชเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา
บริโภคที่อิงกับองคการอนามัยโลก (WHO, 1993)  (ภาคผนวก ค)   

การเก็บตัวอยางน้ําจะเก็บตามจุดเก็บที่กําหนดเพื่อทําการตรวจสอบโดยกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณะสุข จะเก็บตัวอยางน้ําจํานวน  2 ครั้งในชวงเวลาที่หางกันครั้งละ 1 เดือน         
ซ่ึงผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําจะตองผานเกณฑติดตอกันทั้ง 2 คร้ัง จากนั้นกรมอนามัยจะแจงให
การประปาสวนภูมิภาคดําเนินการประกาศเปนพื้นที่น้ําประปาดื่มได   

พิธีประกาศพื้นที่น้ําประปาดื่มได จะดําเนินการรวมกันของทั้ง การประปาสวนภูมิภาค    
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสวนทองถ่ิน การประปาสวนภูมิภาค ไดกําหนดมาตรการ 
เฝาระวัง และควบคุมคุณภาพน้ําในแตละพื้นที่ใหเหมาะสมรัดกุม ภายหลังที่กรมอนามัยไดประกาศ
รับรองเปนพื้นที่น้ําประปาดื่มไดแลว โดยทําการติดตามประเมินผลคุณภาพน้ําเปนประจําทุกระยะ
ในรอบเดือน นอกจากนี้สวนงานในความรับผิดชอบของกรมอนามัย ยังทําการติดตามและ
ประเมินผลคุณภาพน้ําอยางตอเนื่องเปนประจําทุก 2 ป เพื่อใหเกิดความมั่นใจแกประชาชน 
นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมติดตาม เฝาระวังและยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหอยูในสังคมอยางเปนสุข 

3.1.5  การรับบริการน้ําประปาดื่มได 
          1. ผูใชน้ําที่อยูในพื้นที่โครงการน้ําประปาดื่มได จะเสียคาบริการตามอัตราคา

น้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค (ภาคผนวก ง) 
          2.  ประชาชนทั่วไปสามารถใชบริการจากกอกน้ําประปาดื่มไดที่จัดใหจํานวน 4 

จุดโดยไมเสียคาบริการใดๆ  
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3.2  กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในการศึกษานี้ประชากรที่อยูในขอบขายของการศึกษาคือผูใชน้ําที่อยูในเขตโครงการ

น้ําประปาดื่มไดของสํานักงานประปาอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะของประชากรซึ่งผูศึกษา
สนใจที่จะศึกษา คือ เพศ การศึกษา รายได และอาชีพ เพราะวาลักษณะดังกลาวนี้เปนปจจัยที่
กําหนดความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพของน้ํา การใหบริการของเจาหนาที่ และราคาคาน้ํา 
นอกจากนี้ ลักษณะดังกลาวของประชากรยังเปนปจจัยที่กําหนดพฤติกรรมของผูบริโภค ซ่ึงไดแก
การซื้อน้ําดื่ม การกรองน้ําดื่ม  การตมน้ําดื่ม และการดื่มน้ําประปาโดยตรง 

เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค โครงการจะตองปรับปรุงน้ําประปาใหได
มาตรฐานและใหบริการที่ดีตอผูใชน้ํา กิจกรรมตางๆ ดังกลาวจะมีคาลงทุนและคาดําเนินการ และ
เมื่อผูใชน้ําไดรับความพึงพอใจคุณภาพน้ําประปาและการใหบริการของโครงการแลว จะทําใหผูใช
น้ํามีคาใชจายที่ประหยัด  และคาน้ําประปาที่ขายไดเพิ่มขึ้น ทั้ง 2 สวนนี้ คือ ผลประโยชนทาง

ลักษณะ 
ของประชากร 

ความพึงพอใจ 
ของผูบริโภค 

ตนทุน 

ผลประโยชน 

พฤติกรรม 
ของผูบริโภค 

- เพศ 
- การศึกษา 
- รายได 
- อาชีพ - การซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด 

- การกรองน้ําดื่ม 
- การตมน้ําดืม่ 
- การดื่มน้ําประปาโดยตรง 

- คุณภาพน้ําดืม่ 
- การบริการ 
- ราคา 

    - มาตรฐานน้ําประปา 

- คาใชจายที่ประหยัดได 
- คาน้ําประปาทีข่ายได

เพิ่มขึ้น 
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เศรษฐกิจของโครงการ ผูวิจัยสามารถที่จะประเมินไดวาผลประโยชนที่เกิดขึ้นจะมากกวาตนทุนที่
เกิดขึ้นหรือไม ซ่ึงสุดทายนี้เปนแนวคิดของตนทุนและผลประโยชน 

 
แบบจําลองที่ใชพยากรณผลประโยชนของโครงการ 

การพยากรณมีหลายวิธี คือ มีตั้งแตวิธีพยากรณอยางงาย (Naive Forecast) ไปจนถึงวิธีที่
ซับซอนอยางเชน การใชวิธีการทางเศรษฐมิติ (Econometric Approach) แตวิธีดั้งเดิมและปจจุบัน
ยังคงใชกันอยู คือ ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ (Expert Opinion) สําหรับในการศึกษานี้                     
การพยากรณผลประโยชนของโครงการจะใชวิธี Persistence Forecasting 

การพยากรณโดยวิธี Persistence Forecasting มีขอสมมติวาระบบที่เราตองการพยากรณ
มีขนาดการเคลื่อนไหวที่แนนอน และขนาดของการเคลื่อนไหวในอนาคตจะเทากับขนาดการ
เคล่ือนไหวในอดีต Intriligator ไดเสนอวิธี Persistence Forecasting บางประเภทไว ดังนี้ 

1)  คาพยากรณเทากับคาปจจุบัน หรือ พยากรณวา 
  tt YY =+1

ˆ                          ...........................(3.1)          
        เมื่อ  1

ˆ
+tY   คือ   คาพยากรณในปที่ t+1 

  tY      คือ   คาในปที่ t หรือคาปจจุบัน 
ตัวอยางเชน ผลประโยชนในป 2551 ( 1

ˆ
+tY ) จะมีคาเทากับผลประโยชนในปปจจุบัน 

หรือ ป 2550 ( tY ) 
2)  ขนาดการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลาเทากัน หรือ พยากรณวา 

    11
ˆ

−+ −=− tttt YYYY      
             11 2ˆ

−+ −= ttt YYY            ...........................(3.2)                         
      เมื่อ 1

ˆ
+tY   คือ   คาพยากรณในปที่ t+1 

  tY      คือ   คาในปที่ t หรือคาปจจุบัน 
  1

ˆ
−tY   คือ   คาพยากรณในปที่ t-1 หรือคาในอดีต 

ตัวอยางเชน มูลคาซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดป 2549 ( 1
ˆ

−tY ) เทากับ 5 ลานบาท มูลคาซื้อน้ําดื่ม
บรรจุขวดป  ป 2550 ( tY ) เทากับ 4.5 ลานบาท ดังนั้น พยากรณวาในป2551 ( 1

ˆ
+tY ) มูลคาการซื้อน้ํา

ดื่มบรรจุขวดจะเทากับ 4 ลานบาท จากตัวอยางนี้ขนาดของการเปลี่ยนแปลงในอดีตจะเทากับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตคือ  -0.5 ลานบาท  
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3)  สัดสวนของการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลาเทากนั หรือ พยากรณวา 

   
1

11
ˆ

−

−+ −
=

−

t

tt

t

tt

Y
YY

Y
YY

               

                                        
( )1

1
1

ˆ
−

−
+ −+= tt

t

t
tt YY

Y
YYY

   ...........................(3.3) 

 เมื่อ 1
ˆ

+tY  คือ คาพยากรณในปที่ t+1 
  tY    คือ คาในปที่ t หรือคาปจจุบัน 
  1

ˆ
−tY  คือ คาพยากรณในปที่ t-1 หรือคาในอดีต 

 จากตัวอยางที่ 2  ถา  1
ˆ

−tY  เทากับ 5 ลานบาท tY  เทากับ 4.5 ลานบาท  

    จะไดวา 1
ˆ

+tY  = ( )54.5
5

4.54.5 −+ = 4.05 ลานบาท  

 
3.3  ประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง 

สําหรับประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูใชน้ําประเภทผูอยูอาศัยที่อยูในพื้นที่ของ
สํานักงานประปาอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 5,364 ครัวเรือน ขนาดของตัวอยาง (Sample 
Size) ที่ใชในการศึกษา คํานวณโดย 

         n    =  2N(e)1
N

+
 

เมื่อ   e    =  ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได 
 N   =  ขนาดของประชากร 
 n    =  ขนาดของตัวอยาง 

ในการศึกษานี ้กําหนดใหความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง รอยละ 5 หรือ 0.05 
หรือ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ขนาดของตวัอยางที่ไดเทากับ 

 n   =   2)5,364(0.051
5,364

+
    

      =  
14.41
5,364  

      =  373   คน 
แตในการศึกษาครั้งนี้จะใชขนาดของตัวอยางจํานวน  400 คน และตัวอยางแตละรายที่

เลือกมาโดยวิธี Simple Random Sampling จากกรอบตัวอยางหรือบัญชีรายช่ือผูใชน้ํา (List Frame) 
จํานวน 5,364 ครัวเรือน 
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3.4  สถิติท่ีใชทดสอบ 
1) การทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับความแตกตางของคาเฉลี่ยของสองประชากรแบบ

จับคู 
  สมมติฐานเพื่อการทดสอบ คือ  

    H0 : μd  = d0 

    H1 : μd ≠  d0 

  เมื่อ  d0 =μ1  - μ2   
 
  สถิติที่ใชทดสอบ คือ t  ดังนี้ 

    
( )

n/s
0dd

t
d

−
=       โดยที่  df = n-1 

  เมื่อ   d  = ∑ n
id

 

     sd = 
( )
( )

∑
−

− 2

1n

did  

    id  คือผลตางระหวางคูที่ i 
 
 2) การทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ 2 ประชากรขึ้นไป 
  สมมติฐานเพื่อการทดสอบ คือ  

    H0 : μ1  = μ2   = ... μk 

    H1 : μi ≠  μj     อยางนอย 1 คู ; i ≠ j 

 

  สถิติทดสอบ คือ F ดังนี้ 
 

    
MSE
MSTF = โดยที่ df = k-1 , n-1 

 
  เมื่อ  MST   คือ    คาเฉลี่ยกําลังสองของความผันแปรระหวางทรีตเมนต 
           MSE   คือ   คาเฉลี่ยกําลังสองของความผันแปรในทรีตเมนตเดียวกัน 
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คาความแตกตางของคาเฉลี่ยพิจารณาจากคา P-value ที่ไดจากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 

Windows มาเปรียบเทียบกับคานัยสําคัญ (α) ที่กําหนดไว 
 

3)  การประมาณคา 
     คาที่ตองการประมาณมี 3 คา คือ คาเฉลี่ย (Mean)  คายอดรวม (Total) และคาสัดสวน

(Proportion) หรือรอยละ 
 3.1) คาเฉลี่ย 

    คาเฉลี่ยประมาณโดยสูตร 

∑=
=

n

1i ix
n
1X  

   เมื่อ      X   คือ  คาเฉลี่ยตอหนวยท่ีไดจากตัวอยาง 
              iX  คือ  ลักษณะที่ตองการศึกษาของหนวยสุมที่ i 
                               n       คือ  ขนาดของตัวอยาง  
 

3.2) คายอดรวม 
   คายอดรวมประมาณโดยสูตร 

               XNT =)  
เมื่อ       T)      คือ  คาประมาณยอดรวมของประชากร 
              X      คือ  คาเฉลี่ยตอหนวยท่ีไดจากตัวอยาง 

3.3)  คาสัดสวน 
          คาสัดสวนประมาณโดยสูตร 

                       
n
aP =)  

เมื่อ         P
)     คือ  สัดสวนที่ประมาณของตัวอยาง 

                  a      คือ  จํานวนหนวยตัวอยางที่มีลักษณะที่ตองการ 
                  n      คือ  ขนาดของตัวอยาง 
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3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5.1  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการออกแบบสอบถามประชาชนที่อยูใน

พื้นที่ประกาศรับรองในโครงการน้ําประปาดื่มไดของสํานักงานประปาอูทอง โดยเก็บขอมูลในชวง
เดือนสิงหาคม-กันยายน 2549 จํานวน 400 คน จากจํานวนทั้งหมด 5,364 ครัวเรือน ขอมูลปฐมภูมิที่
จัดเก็บเปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคน้ําของประชากรกอนและหลังมีโครงการ 
นอกจากนี้ขอมูลสวนหนึ่งไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่ของการประปาสวนภูมิภาค 

3.5.2  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากเอกสารของหนวยราชการตางๆ คือ การ
ประปาสวนภูมิภาค   เชน สถิติรายงาน  รายงานประจําป  บทความจากเวบไซต และเอกสารเผยแพร 
เปนตน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เชน มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาดื่มได  วิธีการและ
ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการน้ําประปาดื่มได เปนตน และไดจากเอกสารหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

การศึกษาครั้งนี้จะใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูศึกษาจัดทําข้ึนเปนเครื่องมือใน
การบันทึกหรือเก็บขอมูล โดยแบงแบบสอบถามเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ลักษณะของประชากร ไดแก เพศ  อาชีพ  ระดับการศึกษา รายได จํานวน
สมาชิกในครอบครัว   

สวนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใชน้ํา กอนและหลัง  การดําเนินโครงการน้ําประปาดื่มได
ของสํานักงานประปาอูทอง ไดแก ความพอใจในคุณภาพน้ํา บริการ และการประชาสัมพันธ 

สวนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคน้ํา  เชน การกรองน้ํากอนบริโภค การตมน้ํา และการซื้อ
น้ําดื่ม เปนตน 

กอนการลงพื้นที่สัมภาษณจริงผูวิจัยไดทําการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม
โดยการสอบทานกับผูทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามเรื่องความเขาใจในประเด็นที่สัมภาษณ 
จากนั้น ไดทดสอบความเขาใจของผูใชน้ําโดยนําแบบสอบถามที่ผานการสอบทานแลวใหผูใชน้ํา
ในพื้นที่ทดลองกรอกแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด ผูใชน้ํามีความเขาใจในแบบสอบถามจึงไดทํา
การอบรมเจาหนาที่ผูแจกแบบสอบถามเพื่อทําความเขาใจในการเลือกสถานที่และผูถูกสัมภาษณ
รวมถึงปริมาตรน้ําที่จะตองตอบในสวนที่ 3 ดวย เพื่อใหผลการศึกษาครั้งนี้มีความคลาดเคลื่อนนอย
ที่สุด 

การแปลงขอมูลเชิงคุณภาพเปนขอมูลเชิงปริมาณ 
เนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภคเปนขอมูลเชิงคุณภาพเปนความเห็น

ของบุคคล ดังนั้น ในการที่จะทดสอบระดับความพึงพอใจระหวาง กอนกับหลังการใชน้ําโดยใช        
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ตัวสถิติ  t-test  หรือ  F-test  จึงตองแปลงขอมูลเชิงคุณภาพเปนขอมูลเชิงปริมาณโดยใช Likert 
Scale โดยแบงความพึงพอใจเปน 5 ระดับ  ตามชวงคะแนน ดังนี้ 

 
คะแนน  ชวงคะแนน  ระดับความพึงพอใจ 
     5  4.21 – 5.00  พอใจมาก 
     4  3.41 – 4.20  พอใจ 
     3  2.61 – 3.40  พอใจปานกลาง 
     2  1.81 – 2.60  ไมพอใจ 

    1  1.00 – 1.80  ไมพอใจมาก 
 
3.6  การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคน้ําและความพึงพอใจของผูบริโภคน้ํา
กอนและหลังมีโครงการน้ําประปาดื่มไดในพื้นที่สํานักงานประปาอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี           
แบงออกเปน 2 อยาง ไดแก 

3.6.1  การวิเคราะหเชิงพรรณนา เปนการอธิบายถึงสภาพการดําเนินการโครงการ
น้ําประปาดื่มไดในพื้นที่ประกาศรับรองของสํานักงานประปาอูทอง  จังหวัดสุพรรณบุ รี                    
การวิเคราะหใชสถิติเชิงพรรณนา คาเฉลี่ย  รอยละ  กราฟรวมทั้งใชตารางประกอบการอธิบาย 

3.6.2   การวิเคราะหเชิงปริมาณ การวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการศึกษานี้มี 2 เร่ือง 
คือ การทดสอบความพึงพอใจของผูบริโภค และการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐกิจของ
โครงการ และการทดสอบความพึงพอใจของผูบริโภคใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis 
of  variance) สวนการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐกิจของโครงการใช Cost-Benefit Analysis 
โดยหลักเกณฑที่ใชประเมินมี ดังนี้ 

- มูลคาปจจุบนัสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) 
- อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio หรือ B/C Ratio) 
- อัตราผลตอบแทนภายในทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of  

        Return หรือ EIRR)   
   - การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบริโภค 

 
การศึกษาในบทนี้มี 4 สวน คือ ลักษณะของประชากรที่ศึกษา การวัดระดับความพึง

พอใจของประชากรหรือผูบริโภค การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชน้ําและ
พฤติกรรมการบริโภคน้ําประปา การศึกษาใชขนาดตัวอยางเทากับ 400 คนจากประชากรทั้งหมด 
5,364 ครัวเรือน ขอมูลที่จัดเก็บเปนขอมูลป 2549  
 
4.1  ลักษณะทั่วไปของประชากร 

ลักษณะทั่วไปของประชากรที่ผูศึกษาตองการศึกษา คือ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา 
รายได และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ประชากรที่อยูในขอบเขตการศึกษา คือ ประชาชนผูใชน้ํา
ในเขตพื้นที่โครงการน้ําประปาดื่มไดของสํานักงานประปาอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ผลการศึกษาม ี
ดังนี้ 
เพศ 

จากการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิงคิด เปนรอยละ 57.25 และเปน          
เพศชาย คิดเปนรอยละ 42.75 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1  แสดงจํานวนผูตอบคําถามหรือหัวหนาครัวเรือนจําแนกตามเพศ ป 2549 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 171 42.75 
หญิง 229 57.25 
รวม 400 100.00 

 

อาชีพ 
 จากการศึกษาพบวา ประชากรสวนใหญมีอาชีพเปน ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 29.50  
รองลงมาคือ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 27.50 พนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 
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17.75  อ่ืนๆ เชน แมบาน คิดเปนรอยละ 12.75 และเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ  12.50 ตามลําดับ    
ดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2  แสดงลักษณะประชากรจําแนกตามอาชีพ ป 2549 
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 110 27.50 
พนักงานบริษัท 71 17.75 
เกษตรกรรม 50 12.50 
ธุรกิจสวนตัว 118 29.50 
อ่ืนๆ เชน แมบาน 51 12.75 
รวม 400 100.00 

 
การศึกษา 

จากการศึกษาพบวา ประชากรสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
25.75 รองลงมาคือ ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 24.00  ปวส./อนุปริญญาหรือ
เทียบเทา คิดเปนรอยละ 20.00 มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 14.75  ต่ํากวามัธยมศึกษา
ตอนตน คิดเปนรอยละ 12.25 และสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 3.25 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.3 

 
ตารางที่ 4.3  แสดงลักษณะประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา ป 2549 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน 49 12.25 
มัธยมศึกษาตอนตน 59 14.75 
ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย 96 24.00 
ปวส./อนุปริญญา หรือ เทียบเทา 80 20.00 
ปริญญาตรี 103 25.75 
สูงกวาปริญญาตรี 13 3.25 
รวม 400 100.00 
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รายได 
 จากการศึกษาพบวา ประชากรสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 คิดเปน    

รอยละ 28.75 รองลงมาคือ 5,001-10,000 คิดเปนรอยละ 26.25  15,001-20,000 คิดเปนรอยละ13.50      
ต่ํากวา 5,000 คิดเปนรอยละ 10.75   20,001-25,000 คิดเปนรอยละ 10.00 มากกวา 35,000คิดเปน
รอยละ 4.50  25,001-30,000 คิดเปนรอยละ 4.25 และ 30,001-35,000 คิดเปนรอยละ 2.00 ตามลําดับ 
ดังตารางที่ 4.4 

 
ตารางที่ 4.4  แสดงลักษณะประชากรจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน ป 2549 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน (บาท) จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวา 5,000 43 10.75 

5,001 – 10,000 105 26.25 
10,001 – 15,000 115 28.75 
15,001 – 20,000 54 13.50 
20,001 – 25,000 40 10.00 
25,001 – 30,000 17 4.25 
30,001 – 35,000 8 2.00 
มากกวา 35,000 18 4.50 

รวม 400 100.00 
 
จํานวนสมาชกิในครอบครัว 
 จากการศึกษาพบวา ประชากรสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน คิดเปน           
รอยละ 24.75 รองลงมาคือ 3 คน คิดเปนรอยละ 21.00   5 คน คิดเปนรอยละ 17.00   6 คน คิดเปน
รอยละ 14.25    2 คน คิดเปนรอยละ 8.25   7 คน คิดเปนรอยละ 6.25   1 คน คิดเปนรอยละ 3.00    
10 คน คิดเปนรอยละ 1.50   9 คน คิดเปนรอยละ 1.25   11 และ 12 คน คิดเปนรอยละ 0.25 
ตามลําดับ  ดังตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5  แสดงลักษณะประชากรจําแนกตามขนาดของครัวเรือน ป 2549 
 

จํานวนสมาชกิในครอบครัว (คน) จํานวน (คน) รอยละ 
1 12 3.00 
2 33 8.25 
3 84 21.00 
4 99 24.75 
5 68 17.00 
6 57 14.25 
7 25 6.25 
8 9 2.25 
9 5 1.25 
10 6 1.50 
11 1 0.25 
12 1 0.25 
รวม 400 100.00 

 
4.2  ความพึงพอใจของประชากรกอนและหลังการดําเนนิโครงการน้ําประปาดื่มได 

ในสวนนี้ เปนการศึกษาถึงความพึงพอใจของประชากรที่อยูในพื้นที่โครงการ
น้ําประปาดื่มไดของสํานักงานประปาอูทองโดยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ (น้ําประปา) 
การใหบริการ และการประชาสัมพันธ ซ่ึงแตละดานจะมี 4 ประเด็นดวยกัน  
 สําหรับระดับความพึงพอใจกําหนดไว 5 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ พอใจปานกลาง 
ไมพอใจ และไมพอใจเลย การวัดระดับความพึงพอใจแสดงเปน 2 วิธี คือ รอยละ และใหคะแนน
โดยที่ พอใจมาก พอใจ  พอใจปานกลาง ไมพอใจ และไมพอใจเลย มีคะแนนเทากับ 5  4  3  2  และ 
1 ตามลําดับ ผลจากการศึกษามี ดังนี้ 

4.2.1 ดานผลิตภัณฑ (น้ําประปา)  
กอนมีโครงการประชากรมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑในระดับปานกลาง ไดรับ

คะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 2.95 โดยมีประเด็นที่ไดรับคะแนนเฉลี่ยดังตารางที่ 4.6  คือ 
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-  ปริมาณน้ํา 3.01 คะแนน 
-  แรงดันน้ํา 2.92 คะแนน 
-  คุณภาพน้ํา 2.92 คะแนน 
-  ความมั่นใจ 2.94   คะแนน 

 
ตารางที่ 4.6  แสดงความพึงพอใจตอผลิตภัณฑของประชากรกอนมีโครงการ 
 

1.ดาน
ผลิตภัณฑ 

 พอใจมาก/
ดีมาก 

พอใจ/ดี ปาน
กลาง 

ไมพอใจ/
ไมดี 

ไมพอใจเลย/
ไมดีเลย 

คะแนน
เฉล่ีย 

- ปริมาณน้ํา จํานวน 6 94 209 80 11 3.01 
 รอยละ 1.50 23.50 52.25 20.00 2.75 ปานกลาง 
 - แรงดันน้ํา จํานวน 4 91 190 99 16 2.92 
 รอยละ 1.00 22.75 47.50 24.75 4.00 ปานกลาง 
 - คุณภาพน้ํา จํานวน 6 96 176 102 20 2.92 
 รอยละ 1.50 24.00 44.00 25.50 5.00 ปานกลาง 
 - ความมั่นใจ จํานวน 9 102 177 80 32 2.94 
 รอยละ 2.25 25.50 44.25 20.00 8.00 ปานกลาง 

รวม 
      2.95 

ปานกลาง 

 
 ปริมาณน้ํา ประชากรจํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.25 มีความพึงพอใจระดับ

ปานกลาง รองลงมา คือ พอใจจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.50 ไมพอใจจํานวน 80 คน คิดเปน
รอยละ 20.00 ไมพอใจเลยจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.75 และ พอใจมากจํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 1.50 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.01 คะแนน 

 แรงดันน้ํา ประชากรจํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.50 มีความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง รองลงมา คือ ไมพอใจจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.75 พอใจจํานวน 91 คน            
คิดเปนรอยละ 22.75 ไมพอใจเลยจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 และ พอใจมากจํานวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.92 
คะแนน 

 คุณภาพน้ํา ประชากรจํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.00 มีความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง รองลงมา คือ ไมพอใจจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 พอใจจํานวน 96 คน คิดเปน
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รอยละ 24.00 ไมพอใจเลยจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 และ พอใจมากจํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 1.50 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.92 คะแนน 

 ความมั่นใจ ประชากรจํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.25 มีความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง รองลงมา คือ พอใจจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 ไมพอใจจํานวน 80 คน คิดเปน
รอยละ 20.00 ไมพอใจเลยจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.00 และ พอใจมากจํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 2.25 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.94 คะแนน 

หลังมีโครงการประชากรมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑในระดับพอใจ ไดรับคะแนน
เฉล่ียรวมเทากับ 3.58 โดยมีประเด็นที่ไดรับคะแนนเฉลี่ยดังตารางที่ 4.7 คือ 

-  ปริมาณน้ํา 3.64 คะแนน 
-  แรงดันน้ํา 3.58 คะแนน 
-  คุณภาพน้ํา 3.53 คะแนน 
-  ความมั่นใจ 3.55   คะแนน 

 
ตารางที่ 4.7  แสดงความพึงพอใจตอผลิตภัณฑของประชากรหลังมีโครงการ 
 

1.ดาน
ผลิตภัณฑ 

 พอใจมาก/
ดีมาก 

พอใจ/ดี ปานกลาง ไมพอใจ/
ไมดี 

ไมพอใจเลย/
ไมดีเลย 

คะแนน
เฉล่ีย 

-ปริมาณน้ํา จํานวน 55 191 119 26 9 3.64 
 รอยละ 13.75 47.75 29.75 6.50 2.25 พอใจ 
 -แรงดันน้ํา จํานวน 54 176 126 37 7 3.58 
 รอยละ 13.50 44.00 31.50 9.25 1.75 พอใจ 
 -คุณภาพน้ํา จํานวน 57 166 122 42 13 3.53 
 รอยละ 14.25 41.50 30.50 10.50 3.25 พอใจ 
 -ความมั่นใจ จํานวน 66 157 123 38 16 3.55 

 รอยละ 16.50 39.25 30.75 9.50 4.00 พอใจ 

รวม 
      3.58 

พอใจ 
 
 

 ปริมาณน้ํา ประชากรจํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.75 มีความพึงพอใจระดับ
พอใจ รองลงมา คือ ปานกลางจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75 พอใจมากจํานวน 55 คน                
คิดเปนรอยละ 13.75 ไมพอใจจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.50 และ ไมพอใจเลยจํานวน 9 คน  
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คิดเปนรอยละ 2.25 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.64 
คะแนน 

 แรงดันน้ํา ประชากรจํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.00 มีความพึงพอใจระดับ
พอใจ รองลงมา คือ ปานกลางจํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 31.50 พอใจมากจํานวน  54 คน      
คิดเปนรอยละ 13.50 ไมพอใจจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.25 และไมพอใจเลย จํานวน 7 คน   
คิดเปนรอยละ 1.75 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.58 
คะแนน 

 คุณภาพน้ํา ประชากรจํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.50 มีความพึงพอใจระดับ
พอใจ รองลงมา คือ ปานกลางจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.50 พอใจมากจํานวน 57 คน       
คิดเปนรอยละ 14.25 ไมพอใจจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.50 และ ไมพอใจเลยจํานวน             
13 คน คิดเปนรอยละ 3.25 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
3.53 คะแนน 

 ความมั่นใจ ประชากรจํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 มีความพึงพอใจระดับ
พอใจ รองลงมา คือ ปานกลางจํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.75 พอใจมากจํานวน 66 คน              
คิดเปนรอยละ 16.50 ไมพอใจจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.50 และ ไมพอใจเลยจํานวน 16 คน 
คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.55 
คะแนน 
 

 4.2.2  ดานการบริการ  
  กอนมีโครงการประชากรมีความพึงพอใจตอการบริการในระดับปานกลาง ไดรับ

คะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 3.10 โดยมีประเด็นที่ไดรับคะแนนเฉลี่ยดังตารางที่ 4.8 คือ 
  - ความสะดวกในการขอใช  3.03 คะแนน 
  - ความรวดเร็วในการซอมทอ  2.93 คะแนน 
  - ความสุภาพของพนักงาน  3.20 คะแนน 
  - ความพอใจการใหบริการของสํานักงาน 3.26 คะแนน 
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ตารางที่ 4.8  แสดงความพึงพอใจตอการบริการของประชากรกอนมีโครงการ 
 

2. ดานการ 
    ใหบริการ 

 พอใจมาก/
ดีมาก 

พอใจ/ดี ปานกลาง ไมพอใจ/
ไมดี 

ไมพอใจเลย/
ไมดีเลย 

คะแนนเฉลี่ย 

จํานวน 8 94 214 68 16 3.03 - ความสะดวกใน  
   การขอใช รอยละ 2.00 23.50 53.50 17.00 4.00 ปานกลาง 

จํานวน 3 97 193 82 25 2.93  - ความรวดเร็ว 
   ในการซอมทอ รอยละ 0.75 24.25 48.25 20.50 6.25 ปานกลาง 

จํานวน 12 126 205 44 13 3.20  - ความสุภาพของ 
    พนักงาน รอยละ 3.00 31.50 51.25 11.00 3.25 ปานกลาง 

จํานวน 15 137 194 43 11 3.26  - ความพอใจการ 
    ใหบริการ รอยละ 3.75 34.25 48.50 10.75 2.75 ปานกลาง 

รวม 
      3.10 

ปานกลาง 

 
 ความสะดวกในการขอใชบริการ ประชากรจํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.50 มี

ความพึงพอใจระดับปานกลาง  รองลงมา  คือ  พอใจจํานวน  94 คน  คิดเปนรอยละ  23.50                 
ไมพอใจจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.00 ไมพอใจเลยจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 และ 
พอใจมากจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะได
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.03 คะแนน 

 ความรวดเร็วในการซอมทอ ประชากรจํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 48.25         
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  รองลงมา  คือ พอใจจํานวน  97 คน  คิดเปนรอยละ 24.25                 
ไมพอใจจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50 ไมพอใจเลยจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.25 และ 
พอใจมากจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.75 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะได
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.93 คะแนน 

 ความสุภาพของพนักงาน  ประชากรจํานวน  205 คน  คิดเปนรอยละ  51.25                     
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง รองลงมา คือ พอใจจํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 31.50 ไมพอใจ
จํานวน 44  คน คิดเปนรอยละ 11.00 ไมพอใจเลยจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.25 และ พอใจมาก
จํานวน 12  คน คิดเปนรอยละ 3.00 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะไดคะแนน
เฉล่ียเทากับ 3.20 คะแนน 
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 ความสะอาดของสํานักงาน ประชากรจํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.50          
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง รองลงมา คือ พอใจจํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.25 ไมพอใจ
จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.75 พอใจมากจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.75 และ ไมพอใจเลย
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.75 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะไดคะแนน
เฉล่ียเทากับ 3.26 คะแนน 

หลังมีโครงการประชากรมีความพึงพอใจตอการบริการในระดับพอใจ ไดรับคะแนน
เฉล่ียรวมเทากับ 3.71 โดยมีประเด็นที่ไดรับคะแนนเฉลี่ยดังตารางที่ 4.9 คือ 

-  ความสะดวกในการขอใชบริการ  3.64 คะแนน 
-  ความรวดเร็วในการซอมทอ  3.56 คะแนน 
-  ความสุภาพของพนักงาน  3.79 คะแนน 
-  ความพอใจการใหบริการของสํานักงาน 3.86 คะแนน 

 
ตารางที่ 4.9  แสดงความพึงพอใจตอการบริการของประชากรหลังมีโครงการ 
 

2. ดานการ  
     ใหบริการ 

 พอใจมาก/
ดีมาก 

พอใจ/ดี ปานกลาง ไมพอใจ/
ไมดี 

ไมพอใจเลย/
ไมดีเลย 

คะแนนเฉลี่ย 

จํานวน 62 171 136 22 9 3.64 - ความสะดวกใน   
   การขอใช รอยละ 15.50 42.75 34.00 5.50 2.25 พอใจ 

จํานวน 59 162 137 27 15 3.56  - ความรวดเร็ว 
    ในการซอมทอ รอยละ 14.75 40.50 34.25 6.75 3.75 พอใจ 

จํานวน 81 184 111 18 6 3.79  - ความสุภาพของ 
    พนักงาน รอยละ 20.25 46.00 27.75 4.50 1.50 พอใจ 

จํานวน 88 188 107 12 5 3.86  - ความพอใจการ 
    ใหบริการ รอยละ 22.00 47.00 26.75 3.00 1.25 พอใจ 

รวม 
      3.71 

พอใจ 

 
 ความสะดวกในการขอใชบริการ ประชากรจํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.75  

มีความพึงพอใจระดับพอใจ รองลงมา คือ ปานกลางจํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34.00                     
พอใจมากจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50 ไมพอใจจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50 และ            
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ไมพอใจเลยจํานวน 9  คน คิดเปนรอยละ 2.25 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะได
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.64  คะแนน 

 ความรวดเร็วในการซอมทอ ประชากรจํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.50            
มีความพึงพอใจระดับพอใจ รองลงมา คือ ปานกลางจํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.25                
พอใจมากจํานวน 59  คน คิดเปนรอยละ 14.75 ไมพอใจจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.75 และ           
ไมพอใจเลยจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.75 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะ
ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.56 คะแนน 

 ความสุภาพของพนักงาน  ประชากรจํานวน  184 คน  คิดเปนรอยละ  46.00              
มีความพึงพอใจระดับพอใจ รองลงมา คือ ปานกลางจํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 27.75                       
พอใจมากจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.25 ไมพอใจจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.50 และ           
ไมพอใจเลยจํานวน 6  คน คิดเปนรอยละ 1.50  ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะ
ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.79 คะแนน 

 ความพอใจการใหบริการของสํานักงาน ประชากรจํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 
47.00  มีความพึงพอใจระดับพอใจ รองลงมา คือ ปานกลางจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.75                 
พอใจมากจํานวน 88  คน คิดเปนรอยละ 22.00 ไมพอใจจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 และ         
ไมพอใจเลยจํานวน  5  คน คิดเปนรอยละ 1.25  ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะ
ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.86  คะแนน 
 

4.2.3  ดานการประชาสัมพันธ 
กอนมีโครงการประชากรมีความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธในระดับปานกลาง 

ไดรับคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 2.98 โดยมีประเด็นที่ไดรับคะแนนเฉลี่ยดังตารางที่ 4.10  คือ 
   - การใหความรูเกี่ยวกับน้ําประปา 2.93 คะแนน 
   - การแจงขาวเมื่อหยุดจายน้ํา  2.94 คะแนน 
  - ความสะดวกในการสอบถาม  3.03 คะแนน 
  - การประชาสมัพันธโครงการฯ  3.03 คะแนน 
 
 
 
 

DPU



 

 

53 

 

ตารางที่ 4.10  แสดงความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธของประชากรกอนมีโครงการ 
 

3. ดานการ 
    ประชาสัมพันธ 

 พอใจมาก/
ดีมาก 

พอใจ/ดี ปานกลาง ไมพอใจ/
ไมดี 

ไมพอใจเลย/
ไมดีเลย 

คะแนนเฉลี่ย 

จํานวน 8 89 191 89 23 2.93 - การใหความรู   
  เกี่ยวกับน้ําประปา รอยละ 2.00 22.25 47.75 22.25 5.75 ปานกลาง 

จํานวน 10 94 187 81 28 2.94  - การแจงขาวเมื่อ 
    หยุดจายน้ํา รอยละ 2.50 23.50 46.75 20.25 7.00 ปานกลาง 

จํานวน 7 110 190 72 21 3.03  - ความสะดวกใน 
    การสอบถาม รอยละ 1.75 27.50 47.50 18.00 5.25 ปานกลาง 

จํานวน 12 115 171 77 25 3.03 - การประชา 
สัมพันธโครงการฯ รอยละ 3.00 28.75 42.75 19.25 6.25 ปานกลาง 

รวม 
      2.98 

ปานกลาง 

 
 การใหความรูเกี่ยวกับน้ําประปา ประชากรจํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.75           

มีความพึงพอใจระดับปานกลาง รองลงมา คือ พอใจจํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.25 ไมพอใจ
จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.25 ไมพอใจเลยจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.75 และ พอใจมาก
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะไดคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 2.93 คะแนน 

 การแจงขาวเมื่อหยุดจายน้ํา ประชากรจํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 46.75             
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง รองลงมา คือ พอใจจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.50ไมพอใจ
จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.25 ไมพอใจจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.25 ไมพอใจเลย
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.00 และ พอใจมากจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 ตามลําดับ  
เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.94 คะแนน 

 ความสะดวกในการสอบถาม ประชากรจํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.50                
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง รองลงมา คือ พอใจจํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.50 ไมพอใจ
จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 ไมพอใจเลยจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.25 และพอใจมาก
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.75 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะไดคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.03 คะแนน 

DPU



 

 

54 

 

 การประชาสัมพันธโครงการฯ ประชากรจํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.75  มี
ความพึงพอใจระดับปานกลาง รองลงมา คือ พอใจจํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.75ไมพอใจ
จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.25 ไมพอใจเลยจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.25และพอใจมาก
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00  ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะไดคะแนน
เฉล่ียเทากับ 3.03 คะแนน 

หลังมีโครงการประชากรมีความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธในระดับพอใจ ไดรับ
คะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 3.60 โดยมีประเด็นที่ไดรับคะแนนเฉลี่ยดังตารางที่ 4.11  คือ 

-  การใหความรูเกี่ยวกับน้ําประปา  3.57 คะแนน 
  -  การแจงขาวเมื่อหยุดจายน้ํา  3.56 คะแนน 
  -  ความสะดวกในการสอบถาม  3.66 คะแนน 
  -  การประชาสัมพันธโครงการฯ  3.62 คะแนน 
 
ตารางที่ 4.11  แสดงความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธของประชากรหลังมีโครงการ 
 

3. ดานการ 
   ประชาสัมพันธ 

 พอใจมาก/
ดีมาก 

พอใจ/ดี ปานกลาง ไมพอใจ/
ไมดี 

ไมพอใจ
เลย/ไมดีเลย 

คะแนนเฉลี่ย 

จํานวน 65 169 109 44 13 3.57 - การใหความรู  
  เกี่ยวกับน้ําประปา รอยละ 16.25 42.25 27.25 11.00 3.25 พอใจ 

จํานวน 61 181 95 46 17 3.56 - การแจงขาวเมื่อ 
    หยุดจายน้ํา รอยละ 15.25 45.25 23.75 11.50 4.25 พอใจ 

จํานวน 77 166 114 31 12 3.66 - ความสะดวกใน 
   การสอบถาม รอยละ 19.25 41.50 28.50 7.75 3.00 พอใจ 

จํานวน 75 165 108 36 16 3.62 - การประชา 
สัมพันธโครงการฯ รอยละ 18.75 41.25 27.00 9.00 4.00 พอใจ 

รวม 
      3.60 

พอใจ 

 
 การใหความรูเกี่ยวกับน้ําประปา ประชากรจํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.25          

มีความพึงพอใจระดับพอใจ รองลงมา คือ ปานกลางจํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.25 พอใจ
มากจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.25 ไมพอใจจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00 และ            
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ไมพอใจเลยจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.25 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะ
ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.57 คะแนน 

 การแจงขาวเมื่อหยุดจายน้ํา ประชากรจํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.25                 
มีความพึงพอใจระดับพอใจ รองลงมา  คือ ปานกลางจํานวน  95 คน  คิดเปนรอยละ 23.75           
พอใจมากจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.25 ไมพอใจจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.50  และ 
ไมพอใจเลยจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.25 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะ
ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.56 คะแนน 

 ความสะดวกในการสอบถาม ประชากรจํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.50         
มีความพึงพอใจระดับพอใจ รองลงมา คือ ปานกลางจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.50              
พอใจมากจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.25 ไมพอใจจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.75 และ               
ไมพอใจเลยจํานวน 12  คน คิดเปนรอยละ 3.00 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะ
ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.66 คะแนน 

 การประชาสัมพันธโครงการฯ ประชากรจํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.25          
มีความพึงพอใจระดับพอใจ รองลงมา คือ ปานกลางจํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.00 พอใจ
มากจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.75 ไมพอใจจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.00 และ                
ไมพอใจเลยจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ เมื่อแปลงความพึงพอใจเปนคะแนนจะ
ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.62 คะแนน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชากรกอนและหลังการดําเนินงานในประเดน็หลัก 
3  ดาน คือ ผลิตภัณฑ การบริการ และการประชาสัมพันธ นํามาสรุปในเชิงเปรียบเทยีบแสดงไวดัง
ภาพที่ 4.1  
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ผลิตภัณฑ การบริการ การประชาสัมพันธ

ความพึงพอใจ
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หลัง

 
ภาพที่ 4.1  กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของประชากรกอนและหลังมีโครงการฯ 
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จากกราฟในภาพที่ 4.1 พบวากอนมีโครงการฯประชากรมีความพึงพอใจ ตอผลิตภัณฑ  
บริการ และประชาสัมพันธ ในระดับพอใจปานกลาง (คะแนน 2.61 - 3.40) และหลังมีโครงการฯ                           
ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ   บริการ  และประชาสัมพันธ เพิ่มขึ้น  คือ  อยู ในระดับพอใจ                            
(คะแนน3.41-4.20)  
 
4.3  การทดสอบสมมติฐาน 

ในการศึกษานี้ ผูศึกษาตองการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชากรในดาน
ผลิตภัณฑ  การบริการ และการประชาสัมพันธ การเปรียบเทียบมี 2 กรณี คือ การเปรียบเทียบความ
พึงพอใจหลังมีโครงการและการเปรียบเทียบความพึงพอใจกอนกับหลังโครงการ 
  4.3.1  การเปรียบเทียบความพึงพอใจหลังมีโครงการ 
             เนื่องจากผูใชน้ํามีระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชีพแตกตางกัน ใน
การศึกษานี้ ผูศึกษาตองการเปรียบเทียบและทดสอบวาประชากรที่มีระดับรายไดแตกตางกัน 
คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ การบริการ และการประชาสัมพันธ แตกตางกันหรือไม 
การวิเคราะหหรือเปรียบเทียบใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) และสถิติ
ที่ใชในการทดสอบ คือ F-statistic การวิเคราะหจะแยกเปนเรื่องๆ ไป ดังนี้ 

            4.3.1.1  การวิเคราะหและทดสอบดานผลิตภัณฑ 
                                          ผลิตภัณฑในที่นี้มี 4 องคประกอบคือปริมาณน้ํา แรงดันน้ํา คุณภาพน้ํา 
และความมั่นใจ  การเปรียบเทียบจะเปนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจของประชากรที่มี
ระดับรายได แตกตางกัน ดังนี้ 
                  1)  ปริมาณน้ํากับระดับรายได 
                                           จากการวิเคราะหความแปรปรวน ไดคาเฉลีย่ความพึงพอใจดานปริมาณ
น้ําของประชากรที่มีระดับรายไดตางกัน คา F-statistic และดูคา Sig. หรือ P-value  ดังตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12  แสดงผลทดสอบความแตกตางระหวางความพึงพอใจตอปริมาณน้ําหลังมีโครงการฯ 
                      ของประชากรที่มีระดับรายไดตางกัน 
 

ระดับรายได(บาท/เดือน) คาเฉลี่ยความพึงพอใจ F Sig. 
ตํ่ากวา5,000 3.84 1.496 0.167 
5,000-10,000 3.67     
10,001-15,000 3.69     
15,001-20,000 3.57     
20,001-25,000 3.40     
25,001-30,000 3.71     
30,001-35,000 4.00     
มากกวา35,000 3.28     
 

 จากตารางที่ 4.12 พบวาประชากรกลุมที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอปริมาณน้ําหลังมี
โครงการฯ สูงสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายได 30,001 -  35,000 บาท/เดือน และต่ําสุดคือ
ประชากรกลุมที่มีระดับรายไดมากกวา 35,000 บาท/เดือน แตจากการทดสอบทางสถิติปรากฏวา 
ประชากรที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอปริมาณน้ําหลังมีโครงการฯ ไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2)  แรงดันน้ํากับระดับรายได 
                                จากการวิเคราะหความแปรปรวน ไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานแรงดันน้ําของ
ประชากรที่มีระดับรายไดตางกัน คา F-statistic และดูคา Sig. หรือ P-value ดังตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13  แสดงผลทดสอบความแตกตางระหวางความพึงพอใจตอแรงดันน้ํา หลังมีโครงการฯ 
                      ของประชากรที่มีระดับรายไดตางกัน 
 

ระดับรายได(บาท/เดือน) คาเฉลี่ยความพึงพอใจ F Sig. 
ตํ่ากวา5,000 3.79 1.552 0.148 
5,000-10,000 3.65     
10,001-15,000 3.61     
15,001-20,000 3.48     
20,001-25,000 3.43     
25,001-30,000 3.53     
30,001-35,000 3.88     
มากกวา35,000 3.11     

 
 จากตารางที่ 4.13 พบวาประชากรกลุมที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอแรงดันน้ํา หลังมี

โครงการฯสูงสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายได 30,001 - 35,000 บาท/เดือนและต่ําสุดคือ
ประชากรกลุมที่มีระดับรายไดมากกวา 35,000 บาท/เดือนแตจากการทดสอบทางสถิติปรากฏวา 
ประชากรที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอแรงดันน้ําหลังมีโครงการฯ ไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

3)  คุณภาพน้ํากับระดับรายได 
                                จากการวิเคราะหความแปรปรวน ไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานคุณภาพน้ําของ
ประชากรที่มีระดับรายไดตางกัน คา F-statistic และดูคา Sig. หรือ P-value ดังตารางที่ 4.14 
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ตารางที่ 4.14  แสดงผลทดสอบความแตกตางระหวางความพึงพอใจตอคุณภาพน้ําหลังมีโครงการฯ 
                       ของประชากรที่มีระดับรายไดตางกัน 
 

ระดับรายได(บาท/เดือน) คาเฉลี่ยความพึงพอใจ F Sig. 
ตํ่ากวา5,000 3.81 2.510 0.016* 
5,000-10,000 3.53     
10,001-15,000 3.51     
15,001-20,000 3.65     
20,001-25,000 3.35     
25,001-30,000 3.47     
30,001-35,000 4.00     
มากกวา35,000 2.83     

  
จากตารางที่ 4.14 พบวาประชากรกลุมที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอคุณภาพน้ํา หลังมี

โครงการฯ สูงสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายได 30,001 - 35,000 บาท/เดือนและต่ําสุดคือ
ประชากรกลุมที่มีระดับรายไดมากกวา 35,000 บาท/เดือนแตจากการทดสอบทางสถิติปรากฏวา 
ประชากรที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพน้ําหลังมีโครงการฯ แตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

4)  ความมั่นใจกับระดับรายได 
                                จากการวิเคราะหความแปรปรวน ไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานความมั่นใจของ
ประชากรในการบริโภคน้ําประปาที่มีระดบัรายไดตางกนั คา F-statistic และดูคา Sig. หรือ P-value 
ดังตารางที่ 4.15 
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ตารางที่ 4.15  แสดงผลทดสอบความแตกตางระหวางความพึงพอใจตอความมั่นใจในการบริโภค 
                      น้ําประปาหลังมีโครงการฯ ของประชากรทีม่ีระดับรายไดตางกัน 
 

ระดับรายได(บาท/เดือน) คาเฉลี่ยความพึงพอใจ F Sig. 
ตํ่ากวา5,000 3.95 2.552 0.014* 
5,000-10,000 3.62     
10,001-15,000 3.48     
15,001-20,000 3.56     
20,001-25,000 3.33     
25,001-30,000 3.53     
30,001-35,000 3.88     
มากกวา35,000 2.94     

 
จากตารางที่ 4.15 พบวาประชากรกลุมที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอความมั่นใจ หลังมี

โครงการฯ สูงสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายไดต่ํากวา 5,000 บาท/เดือนและต่ําสุดคือประชากร
กลุมที่มีระดับรายไดมากกวา 35,000 บาท/เดือน แตจากการทดสอบทางสถิติปรากฏวา ประชากรที่
มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพน้ําหลังมีโครงการฯ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 

            4.3.1.2   การวิเคราะหดานบริการ 
                                                  ดานบริการในที่นี้มี 4 องคประกอบ คือ ความสะดวกในการติดตอ
กับเจาหนาที่ ความรวดเร็วในการซอมทอ  ความสุภาพของพนักงาน และความพึงพอใจในการ
ใหบริการ การเปรียบเทียบจะเปนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจของประชากรที่มะดับ
รายไดแตกตางกัน ดังนี้ 

      1)  ความสะดวกในการติดตอกับระดับรายได 
                   จากการวิเคราะหความแปรปรวน ไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจดาน

ความสะดวกในการติดตอของประชากรที่มีระดับรายไดตางกัน คา F-statistic และดูคา Sig. หรือ   
P-value ดังตารางที่ 4.16 
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ตารางที่ 4.16  แสดงผลทดสอบความแตกตางระหวางความพึงพอใจตอความสะดวกในการติดตอ 
                      หลังมีโครงการฯ ของประชากรที่มีรายไดตางกัน 
 

ระดับรายได(บาท/เดือน) คาเฉลี่ยความพึงพอใจ F Sig. 
ตํ่ากวา5,000 3.77 2.062 0.047* 
5,000-10,000 3.65     
10,001-15,000 3.68     
15,001-20,000 3.74     
20,001-25,000 3.25     
25,001-30,000 3.76     
30,001-35,000 4.00     
มากกวา35,000 3.28     

 
 จากตารางที่ 4.16 พบวาประชากรกลุมที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอความสะดวกในการ

ติดตอ หลังมีโครงการฯสูงสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายได 30,001 - 35,000 บาท/เดือน และ
ต่ําสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายได 20,001 - 25,000 บาท/เดือน แตจากการทดสอบทางสถิติ
ปรากฏวา ประชากรที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอความสะดวกในการติดตอ หลังมี
โครงการฯ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2)  ความรวดเร็วในการซอมทอกับระดับรายได 
                                                   จากการวิเคราะหความแปรปรวน ไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจดาน
ความรวดเร็วในการซอมทอของประชากรที่มีระดับรายไดตางกัน คา F-statistic และดูคา Sig. หรือ              
P-value  ดังตารางที่ 4.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

62 

 

ตารางที่ 4.17  แสดงผลทดสอบความแตกตางระหวางความพึงพอใจตอความรวดเร็วในการซอมทอ 
                      หลังมีโครงการฯของประชากรที่มีรายไดตางกัน         
 

ระดับรายได(บาท/เดือน) คาเฉลี่ยความพึงพอใจ F Sig. 
ตํ่ากวา5,000 3.79 1.755 0.095 
5,000-10,000 3.55     
10,001-15,000 3.58     
15,001-20,000 3.57     
20,001-25,000 3.28     
25,001-30,000 3.59     
30,001-35,000 4.13     
มากกวา35,000 3.17     

 
 จากตารางที่ 4.17 พบวาประชากรกลุมที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอความรวดเร็วในการ            

ซอมทอหลังมีโครงการฯสูงสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายได 30,001 - 35,000 บาท/เดือน และ
ต่ําสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายไดมากกวา 35,000 บาท/เดือน แตจากการทดสอบทางสถิติ
ปรากฏวา ประชากรที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอความรวดเร็วในการซอมทอหลังมี
โครงการฯ ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

3)  ความสุภาพของพนักงานกับระดับรายได 
                                              จากการวิเคราะหความแปรปรวน ไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานความ
สุภาพของพนักงานของประชากรที่มีระดับรายไดตางกัน คา F-statistic และดูคา Sig. หรือ P-value  
ดังตารางที่ 4.18 
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ตารางที่ 4.18  แสดงผลทดสอบความแตกตางระหวางความพึงพอใจตอความสุภาพเรียบรอยของ  
                      พนักงาน หลังมีโครงการฯ ของประชากรทีม่ีรายไดตางกนั 
 

ระดับรายได(บาท/เดือน) คาเฉลี่ยความพึงพอใจ F Sig. 
ตํ่ากวา5,000 4.05 2.579 0.013* 
5,000-10,000 3.77     
10,001-15,000 3.82     
15,001-20,000 3.83     
20,001-25,000 3.50     
25,001-30,000 3.94     
30,001-35,000 4.25     
มากกวา35,000 3.28     

 
จากตารางที่ 4.18 พบวาประชากรกลุมที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอความความสุภาพ

เรียบรอยของพนักงานหลังมีโครงการฯสูงสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายได 30,001 - 35,000  
บาท/เดือนและต่ําสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายไดมากกวา 35,000 บาท/เดือน แตจากการ
ทดสอบทางสถิติปรากฏวา ประชากรที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอความสุภาพเรียบรอยของ
พนักงานหลังมีโครงการฯ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

4)  ความพึงพอใจในการใหบริการกับระดับรายได 
                                                   จากการวิเคราะหความแปรปรวน ไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจดาน
ความพึงพอใจในการใหบริการของประชากรที่มีระดับรายไดตางกัน คา F-statistic และดูคา Sig. 
หรือ P-value  ดังตารางที่ 4.19 
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ตารางที่ 4.19  แสดงผลทดสอบความแตกตางระหวางความพึงพอใจตอการใหบริการหลังมี  
                      โครงการฯ ของประชากรที่มรีายไดตางกัน 
 

ระดับรายได(บาท/เดือน) คาเฉลี่ยความพึงพอใจ F Sig. 
ตํ่ากวา5,000 3.95 2.660 0.011* 

5,000-10,000 3.86     
10,001-15,000 3.98     
15,001-20,000 3.81     
20,001-25,000 3.43     
25,001-30,000 4.06     
30,001-35,000 4.13     
มากกวา35,000 3.56     

 

จากตารางที่ 4.19 พบวาประชากรกลุมที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอความความพึงพอใจ
ในการใหบริการหลังมีโครงการฯสูงสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายได 30,001 - 35,000 บาท/
เดือน และต่ําสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายได 20,001 - 25,000 บาท/เดือน แตจากการทดสอบ
ทางสถิติปรากฏวา ประชากรที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอความพึงพอใจในการใหบริการ
หลังมีโครงการฯ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

            4.3.1.3  การวิเคราะหดานประชาสัมพันธ 
                     ดานประชาสัมพันธในที่นี้มี 4 องคประกอบ คือ การใหความรูเรื่อง

น้ําประปา  การแจงขาวใหรูลวงหนาเมื่อหยุดน้ํา ความสะดวกรวดเร็วในการตอบและการ
ประชาสัมพันธโครงการฯ  การเปรียบเทียบจะเปนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ประชากรที่มีดับรายไดแตกตางกัน ดังนี้ 

1)  การใหความรูเร่ืองน้ําประปากับระดับรายได 
                             จากการวิเคราะหความแปรปรวน ไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานการ

ใหความรูเรื่องน้ําประปาของประชากรที่มีระดับรายไดตางกัน คา F-statistic และดูคา Sig. หรือ     
P-value ดังตารางที่  4.20 
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ตารางที่ 4.20  แสดงผลทดสอบความแตกตางระหวางความพึงพอใจตอการใหความรูเกี่ยวกับ 
                      น้ําประปา หลังมีโครงการฯ ของประชากรที่มีระดับรายไดตางกัน   
 

ระดับรายได(บาท/เดือน) คาเฉลี่ยความพึงพอใจ F Sig. 
ตํ่ากวา5,000 3.65 2.477 0.017* 
5,000-10,000 3.72     
10,001-15,000 3.57     
15,001-20,000 3.65     
20,001-25,000 3.48     
25,001-30,000 3.24     
30,001-35,000 3.63     
มากกวา35,000 2.78     

 
 จากตารางที่ 4.20 พบวาประชากรกลุมที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอความความพึงพอใจ

การใหความรูเรื่องน้ําประปาหลังมีโครงการฯสูงสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายได 5,000 - 
10,000 บาท/เดือน และต่ําสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายไดมากกวา 35,000 บาท/เดือน แตจาก
การทดสอบทางสถิติปรากฏวา ประชากรที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอความพึงพอใจการให
ความรูเร่ืองน้ําประปาหลังมีโครงการฯ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2)  การแจงขาวใหรูลวงหนาเมื่อหยุดจายน้ํากับระดับรายได 
                             จากการวิเคราะหความแปรปรวน ไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานการ

แจงขาวใหรูลวงหนาเมื่อหยุดน้ําของประชากรที่มีระดับรายไดตางกัน คา F-statistic และดูคา Sig. 
หรือ P-value  ดังตารางที่ 4.21 
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ตารางที่ 4.21  แสดงผลทดสอบความแตกตางระหวางความพึงพอใจตอการแจงขาวใหรูลวงหนา 
                      เมื่อหยุดจายน้ํา หลังมีโครงการฯ ของประชากรที่มีรายไดตางกัน 
 

ระดับรายได(บาท/เดือน) คาเฉลี่ยความพึงพอใจ F Sig. 
ตํ่ากวา5,000 3.70 1.313 0.243 

5,000-10,000 3.70     
10,001-15,000 3.49     
15,001-20,000 3.59     
20,001-25,000 3.53     
25,001-30,000 3.41     
30,001-35,000 3.50     
มากกวา35,000 3.00     

 
 จากตารางที่ 4.21 พบวาประชากรกลุมที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอความความพึงพอใจ

การแจงขาวใหรูลวงหนาเมื่อหยุดน้ําหลังมีโครงการฯสูงสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายได ไม
เกิน 10,000 บาท/เดือน และต่ําสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายไดมากกวา 35,000 บาท/เดือน แต
จากการทดสอบทางสถิติปรากฏวา ประชากรที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอความพึงพอใจ
การแจงขาวใหรูลวงหนาเมื่อหยุดน้ําหลังมีโครงการฯ ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 

3)  ความสะดวกรวดเร็วในการตอบกับระดับรายได 
                             จากการวิเคราะหความแปรปรวน ไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอความ

สะดวกรวดเร็วในการตอบขอสงสัยของประชากรที่มีระดับรายไดตางกัน คา F-statistic และดูคา 
Sig.  หรือ P-value ดังตารางที่ 4.22 
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ตารางที่ 4.22  แสดงผลทดสอบความแตกตางระหวางความพึงพอใจตอความสะดวกรวดเร็ว 
                       ในการตอบขอสงสัย หลังมีโครงการฯ ของประชากรที่มีระดับรายไดตางกัน 
 

ระดับรายได(บาท/เดือน) คาเฉลี่ยความพึงพอใจ F Sig. 
ตํ่ากวา5,000 3.86 1.481 0.172 
5,000-10,000 3.70     
10,001-15,000 3.64     
15,001-20,000 3.74     
20,001-25,000 3.53     
25,001-30,000 3.71     

30,001-35,000 3.75     
มากกวา35,000 3.06     

 

จากตารางที่ 4.22 พบวาประชากรกลุมที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอความความพึงพอใจ
ตอความสะดวกรวดเร็วในการตอบขอสงสัยหลังมีโครงการฯสูงสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับ
รายไดต่ํากวา5,000 บาท/เดือน และต่ําสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายไดมากกวา 35,000 บาท/
เดือน แตจากการทดสอบทางสถิติปรากฏวา ประชากรที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอความพึง
พอใจการแจงขาวใหรูลวงหนาเมื่อหยุดน้ําหลังมีโครงการฯ ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 

4)  การประชาสัมพันธโครงการฯกับระดับรายได 
                            จากการวิเคราะหความแปรปรวน ไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการ

ประชาสัมพันธโครงการฯของประชากรที่มีระดับรายไดตางกัน คา F-statistic และดูคา Sig. หรือ   
P-value ดังตารางที่ 4.23 
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ตารางที่ 4.23  แสดงผลทดสอบความแตกตางระหวางความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธ 
                      โครงการฯหลังมีโครงการฯ ของประชากรที่มีระดับรายไดตางกัน 

ระดับรายได(บาท/เดือน) คาเฉลี่ยความพึงพอใจ F Sig. 
ตํ่ากวา5,000 3.79 1.990 0.055 
5,000-10,000 3.71     
10,001-15,000 3.57     
15,001-20,000 3.69     
20,001-25,000 3.58     
25,001-30,000 3.53     
30,001-35,000 3.75     
มากกวา35,000 2.83     

 
จากตารางที่ 4.23 พบวาประชากรกลุมที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอความความพึงพอใจ

ตอการประชาสัมพันธโครงการฯหลังมีโครงการฯสูงสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายได ต่ํากวา 
5,000 บาท/เดือน และต่ําสุดคือประชากรกลุมที่มีระดับรายไดมากกวา 35,000 บาท/เดือนแตจากการ
ทดสอบทางสถิติปรากฏวา ประชากรที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอความพึงพอใจตอการ
ประชาสัมพันธโครงการฯไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
4.3.2  การทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของประชากรกอนและหลังมี

โครงการ 
เนื่องจากโครงการน้ําประปาดื่มไดมีวัตถุประสงคใหประชาชนผูใชน้ําในพื้นที่ได

บริโภคน้ําประปาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานน้ําดื่ม จึงไดมีการปรับปรุงระบบผลิตและการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่รับทราบเพื่อจะไดมีความ
มั่นใจที่จะหันมาบริโภคน้ําประปาแทนการบริโภคน้ํากรอง  น้ําดื่มบรรจุขวด และน้ําตมที่เปนอยู
ปจจุบัน  ดังนั้น ผูศึกษาตองการทดสอบความพึงพอใจของประชากรกอนและหลังมีโครงการวามี
ความแตกตางกันหรือไม สถิติที่ใชทดสอบ คือ Paired-Samples T-Test  ซ่ึงผูศึกษาสนใจกลุม
ตัวอยาง 2  กลุม ไดแก กลุมที่มีอาชีพเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาไมเกินมัธยมศึกษาตอนตนและ
รายไดไมเกิน10,000 บาท/เดือน และกลุมที่มีอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีและมีระดับรายไดในชวง 10,001 - 20,000 บาท/เดือน การทดสอบความ
แตกตางจะมี 12 ประเด็น ไดแก 
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4.3.2.1   ความพึงพอใจตอปริมาณน้ําของประชากรกอนและหลังมีโครงการ 
4.3.2.2   ความพึงพอใจตอแรงดันน้ําของประชากรกอนและหลังมีโครงการ 
4.3.2.3   ความพึงพอใจตอคุณภาพน้ําของประชากรกอนและหลังมีโครงการ 
4.3.2.4   ความพึงพอใจตอความมั่นใจในการบริโภคของประชากรกอนและหลังมี  

  โครงการ 
4.3.2.5   ความพึงพอใจตอความสะดวกในการติดตอของประชากรกอนและหลังมี  

  โครงการ 
4.3.2.6   ความพึงพอใจตอความรวดเร็วในการซอมทอของประชากรกอนและหลัง                       

  มีโครงการ 
4.3.2.7   ความพึงพอใจตอความสุภาพของพนักงานของประชากรกอนและหลังมี  

  โครงการ 
4.3.2.8   ความพึงพอใจตอความพึงพอใจการใหบริการของประชากรกอนและหลัง                   

  มีโครงการ 
4.3.2.9   ความพึงพอใจตอการใหความรูเร่ืองน้ําประปาของประชากรกอนและหลัง               

  มีโครงการ 
4.3.2.10   ความพึงพอใจตอการแจงขาวเมื่อหยุดจายน้ําของประชากรกอนและหลัง                    

  มีโครงการ 
4.3.2.11   ความพึงพอใจตอความสะดวกในการสอบถามของประชากรกอนและหลัง                      

  มีโครงการ 
4.3.2.12   ความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธโครงการของประชากรกอนและหลัง                  

  มีโครงการ 
 
การทดสอบใน 12 ประเด็นดังกลาวมีสมมติฐานของการทดสอบวา ระดับความพึง

พอใจกอนและหลังโครงการไมแตกตางกันและการทดสอบกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ผลการ
ทดสอบของกลุมตัวอยางที่มีอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจและมีการศึกษาปริญญาตรี
และมีรายไดชวง 10,001 - 20,000 บาท/เดือน ดังตารางที่ 4.24  และกลุมตัวอยางที่มีอาชีพเกษตรกร
และมีการศึกษาไมเกินมัธยมศึกษาตอนตนและมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท/เดือน ดังตารางที่ 4.25 
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ตารางที่ 4.24  เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชากรที่มีอาชีพขาราชการหรือพนักงาน  
                      รัฐวิสาหกจิและมีการศึกษาปริญญาตรีและมีรายไดชวง 10,001 - 20,000 บาท/เดือน 
                       กอนและหลังมีโครงการฯ                   

     
  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std.Error 

Mean 
t df 

Sig. 
(2-tailed) 

ประเด็นที่1 ปริมาณน้ํา กอน & หลัง -0.778 0.801 0.154 -5.048 26 .000* 

ประเด็นที่2 แรงดันน้ํา กอน & หลัง -0.741 0.859 0.165 -4.481 26 .000* 

ประเด็นที่3 คุณภาพน้ํา กอน&หลัง -0.630 0.792 0.152 -4.132 26 .000* 

ประเด็นที ่
4 

ความมั่นใจในการบริโภค 

กอน&หลัง -0.815 0.786 0.151 -5.385 26 .000* 

ประเด็นที่ 
5 

ความสะดวกในการติดตอ 

กอน&หลัง -0.630 0.629 0.121 -5.199 26 .000* 

ประเด็นที่ 
6 

ความรวดเร็วในการซอม 

กอน&หลัง -0.815 0.736 0.142 -5.755 26 .000* 

ประเด็นที่ 
7 

ความสุภาพของพนักงาน 

กอน&หลัง -0.593 0.636 0.122 -4.841 26 .000* 

ประเด็นที่ 
8 

ความพึงพอใจการใหบริการ

กอน&หลัง -0.741 0.813 0.156 -4.734 26 .000* 

ประเด็นที่ 
9 

การใหความรูเร่ือง

น้ําประปากอน&หลัง 
-0.593 0.572 0.110 -5.380 26 .000* 

ประเด็นที่ 
10 

การแจงขาวเมือ่หยุดจายน้ํา

กอน&หลัง -0.519 0.753 0.145 -3.578 26 .001* 

ประเด็นที่ 
11 

ความสะดวกในการ

สอบถามขอมูลกอน&หลัง -0.556 0.577 0.111 -5.000 26 .000* 

ประเด็นที่ 
12 

การประชาสัมพันธโครงการ

กอน&หลัง -0.519 0.700 0.135 -3.849 26 .001* 

 
จากตารางที่ 4.24 พบวา Sig. ที่มีคาเทากับ 0.000 และ 0.001 ทั้ง 12 ประเด็น ซ่ึงมีคานอย

กวา 0.05 นั่นคือความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ (ปริมาณน้ํา แรงดันน้ํา คุณภาพน้ํา และความมั่นใจ) 
ดานบริการ (ความสะดวก ความรวดเร็ว ความสุภาพ และความสะอาด) ดานประชาสัมพันธ (การให
ความรูดานน้ําประปา การแจงขาวเมื่อหยุดจายน้ํา ความรวดเร็วในการตอบ และการประชาสัมพันธ
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โครงการฯ) ของประชากรที่มีอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจและมีการศึกษาปริญญาตรี
และมีรายไดชวง 10,001 - 20,000 บาท/เดือน กอนและหลังมีโครงการมีความแตกตางกัน เนื่องจาก 
โครงการที่ดําเนินการขึ้นสามารถสรางความมั่นใจใหประชากรในพื้นที่มากขึ้น 

 
ตารางที่ 4.25  เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชากรที่มีอาชีพเกษตรกรและมีการศึกษาไมเกิน 

        มัธยมศึกษาตอนตนและมีรายไดไมเกนิ 10,000 บาท/เดือน กอนและหลังมีโครงการ              
               

  
Mean 

Std. 
Deviation 

Std.Error 
Mean 

t df 
Sig.      

(2-tailed) 

ประเด็นที่1 ปริมาณน้ํา กอน & หลัง -0.727 0.761 0.133 -5.488 32 .000* 

ประเด็นที่2 แรงดันน้ํา กอน & หลัง -0.667 0.692 0.120 -5.533 32 .000* 

ประเด็นที่3 คุณภาพน้ํา กอน&หลัง -0.727 0.674 0.117 -6.197 32 .000* 
ประเด็นที่ 

4 

ความมั่นใจในการบริโภค 

กอน&หลัง 
-0.788 0.696 0.121 -6.500 32 .000* 

ประเด็นที่ 
5 

ความสะดวกในการติดตอ 

กอน&หลัง -0.848 0.619 0.108 -7.880 32 .000* 

ประเด็นที่ 
6 

ความรวดเร็วในการซอม 

กอน&หลัง -0.848 0.667 0.116 -7.306 32 .000* 

ประเด็นที่ 
7 

ความสุภาพของพนักงาน 

กอน&หลัง -0.818 0.635 0.111 -7.400 32 .000* 

ประเด็นที่ 
8 

ความพึงพอใจการใหบริการ

กอน&หลัง -0.636 0.783 0.136 -4.667 32 .000* 

ประเด็นที่ 
9 

การใหความรูเร่ืองน้ําประปา

กอน&หลัง 
-0.848 0.619 0.108 -7.880 32 .000* 

ประเด็นที่ 
10 

การแจงขาวเมือ่หยุดจายน้ํา

กอน&หลัง -0.788 0.600 0.104 -7.545 32 .000* 

ประเด็นที่ 
11 

ความสะดวกในการสอบถาม

ขอมูลกอน&หลัง -1.000 0.707 0.123 -8.124 32 .000* 

ประเด็นที่ 
12 

การประชาสัมพันธโครงการ

กอน&หลัง -0.667 0.645 0.112 -5.933 32 .000* 
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จากตารางที่ 4.25 พบวา Sig. ที่มีคาเทากับ 0.000 ทั้ง12 ประเด็น ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 
นั่นคือความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ (ปริมาณน้ํา แรงดันน้ํา คุณภาพน้ํา และความมั่นใจ) ดานบริการ 
(ความสะดวก ความรวดเร็ว ความสุภาพ และความสะอาด) ดานประชาสัมพันธ (การใหความรูดาน
น้ําประปา การแจงขาวเมื่อหยุดจายน้ํา ความรวดเร็วในการตอบ และการประชาสัมพันธโครงการฯ) 
ของประชากรที่มีอาชีพเกษตรกรและมีการศึกษาไมเกินมัธยมศึกษาตอนตนและ มีรายไดไมเกิน 
10,000 บาท/เดือน กอนและหลังมีโครงการ มีความแตกตางกัน เนื่องจาก โครงการที่ดําเนินการขึ้น
สามารถสรางความมั่นใจใหประชากรในพื้นที่มากขึ้น 
 

4.4  พฤติกรรมการบริโภคน้าํ 
ในสวนนี้ เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคน้ําประปาของประชากรที่อยูในพื้นที่

โครงการฯ น้ําประปาดื่มไดของสํานักงานประปาอูทอง การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อประมาณ
คาเฉลี่ยการบริโภคน้ําตามพฤติกรรมการบริโภคน้ําของกลุมตัวอยาง และการประมาณคานี้จะไม
อางอิงประชากรทั้งหมด 
 จากการศึกษาพบวา ตัวอยางแตละรายมีการบริโภคน้ําดื่มจากทั้งแหลงเดียวและหลาย
แหลงกลาวคือ บริโภคน้ําจากแหลงเดียว ไดแก น้ํากรองจํานวน 37 คน น้ําตมจํานวน 23 คน น้ําดื่ม
บรรจุขวด จํานวน 106 คนและน้ําประปาจํานวน 57 คน สําหรับการบริโภคน้ําจากหลายแหลง 
ไดแก  น้ํากรองและน้ําตม จํานวน 14 คน น้ํากรองและน้ําบรรจุขวด จํานวน 21 คน น้ํากรองและ
น้ําประปา จํานวน 18 คน น้าํตมและน้ําบรรจุขวด จํานวน 15 คน น้ําตมและน้ําประปา จํานวน 8 คน 
น้ําบรรจุขวดและน้ําประปา จํานวน 63 คน น้ํากรองและน้ําตมและน้ําบรรจุขวด จํานวน 10 คน น้ํา
กรองและน้ําตมและน้ําประปา จํานวน 11 คน น้ํากรองและน้ําบรรจขุวดและน้ําประปา จํานวน 6 
คน น้ําตมและน้ําบรรจุขวดและน้ําประปา จํานวน 9 คน และ น้ํากรองและน้ําตมและน้ําบรรจุขวด
และน้ําประปา จํานวน 2 คน ดังตารางที่ 4.26  
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ตารางที่ 4.26  แสดงพฤติกรรมการบริโภค จํานวนตัวอยางและคาเฉลี่ยโครงการน้ําประปาดื่มได 
 

คาเฉลี่ย (ลิตร/คน/วัน) 
พฤติกรรมการบริโภค จํานวน (คน) 

กอน หลัง ลดลง 
น้ํากรองอยางเดียว 37   2.75 2.59 0.16 
น้ําตมอยางเดียว 23   2.32 2.01 0.31 
น้ําบรรจุขวดอยางเดียว 106   2.47 2.09 0.38 
น้ําประปาอยางเดียว 57   * * * 

กรอง 1.71 1.59 0.12 
ตม 0.64 0.29 0.35 น้ํากรองและน้ําตม 14 

รวม 2.35 1.88 0.47 
กรอง 1.76 1.62 0.14 
บรรจุขวด 0.65 0.33 0.32 น้ํากรองและน้ําบรรจุขวด 21 

รวม 2.41 1.95 0.46 
น้ํากรองและน้ําประปา 18  กรอง 2.40 2.26 0.14 

ตม 1.76 1.53 0.23 
บรรจุขวด 1.60 1.36 0.24 น้ําตมและน้ําบรรจุขวด 15 

รวม 3.36 2.98 0.47 
น้ําตมและน้ําประปา 8  ตม 2.44 1.88 0.56 
น้ําบรรจุขวดและน้ําประปา 63  บรรจุขวด 2.26 1.83 0.43 

กรอง 1.35 1.06 0.29 
ตม 0.55 0.33 0.22 
บรรจุขวด 0.53 0.17 0.36 

น้ํากรองและน้ําตมและน้ําบรรจุขวด 10 

รวม 2.43 1.56 0.87 
กรอง 2.00 1.76 0.24 
ตม 0.68 0.34 0.34 น้ํากรองและน้ําตมและน้ําประปา 11 

รวม 2.68 2.10 0.58 
กรอง 2.10 1.92 0.18 
บรรจุขวด 0.50 0.22 0.28 น้ํากรองและน้ําบรรจุขวดและน้ําประปา 6 

รวม 2.60 2.14 0.46 
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ตารางที่ 4.26  (ตอ) 
 

คาเฉลี่ย (ลิตร/คน/วัน) 
พฤติกรรมการบรโิภค จํานวน (คน) 

กอน หลัง ลดลง 

ตม 1.55 1.23 0.32 
บรรจุขวด 1.44 1.06 0.38 น้ําตมและน้ําบรรจุขวดและน้ําประปา 9 

รวม 2.99 2.29 0.68 
บรรจุขวด 0.60 0.25 0.35 
ตม 0.50 0.15 0.35 

น้ํากรองและน้ําตมและน้ําบรรจุขวดและ 
น้ําประปา 

2 

รวม 1.10 0.40 0.70 

รวม 400         

ท่ีมา : จากการสํารวจ   และ * ไมมีการสอบถามปริมาณน้ําประปาที่ประชาชนใชบริโภค 57 ครัวเรือน 

 
 4.4.1  การไดรับประโยชนจากโครงการน้ําประปาดื่มได 

            จากการศึกษาพบวา ประชากรสวนใหญไดรับประโยชนมาก คิดเปนรอยละ 
46.00 รองลงมาคือไดรับประโยชนปานกลาง คิดเปนรอยละ 30.75 ไดรับประโยชนนอยคิดเปนรอย
ละ 10.25 ไมแสดงความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 10.00 และไมไดรับประโยชนเลย คิดเปนรอยละ 
3.00 ตามลําดับ ดังตาราง 4.27 
 
ตารางที่ 4.27  แสดงการไดรับประโยชนจากโครงการของประชากร 
 

การไดรับประโยชนจากโครงการ จํานวน(คน) รอยละ 
ไดรับมาก 184 46.00 
ไดรับปานกลาง 123 30.75 
ไดรับนอย 41 10.25 
ไมไดรับ 12 3.00 
ไมแสดงความคิดเห็น 40 10.00 
รวม 400 100.00 
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 4.4.2  ปจจัยที่ทําใหหันมาดื่มน้ําประปาโดยตรง 
           จากการศึกษาพบวา ประชากรสวนใหญเห็นวาปจจัยที่ทําใหหันมาดื่มน้ําประปา

โดยตรง คือ น้ําประปามีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานสม่ําเสมอ คิดเปนรอยละ 68.00 รองลงมาคือ 
ราคาน้ําประปาถูกกวามาก คิดเปนรอยละ 31.50 และมีเหตุผลอ่ืนๆ  คิดเปนรอยละ 0.50 ดังตาราง   
ที่ 4.28 
 
ตารางที่ 4.28  แสดงปจจยัทีท่ําใหหนัมาดืม่น้ําประปาโดยตรง 
 

ปจจัยท่ีหันมาดื่มน้ําประปาโดยตรง จํานวน (คน) รอยละ 
ราคาถูกกวามาก 126 31.50 

คุณภาพน้ําประปาอยูในเกณฑมาตรฐานสม่ําเสมอ 272 68.00 

อ่ืนๆ 2 0.50 

รวม 400 100.00 
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บทที่ 5 
ผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการน้ําประปาดื่มได  

พ้ืนที่สํานักงานประปาอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

การวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการน้ําประปาดื่มไดพื้นที่สํานักงานประปาอูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ใชราคาตลาดการประเมินมูลคาตนทุนและผลประโยชนแตเนื่องจากราคา
ดังกลาวเปนราคาที่บิดเบือน ดังนั้น จําเปนตองแปลงมูลคาทางการเงินใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ
โดยใชตัวปรับคา (Conversion Factors : CF) เพื่อใหมูลคาของปจจัยการผลิตและผลผลิตสะทอนถึง
คาเสียโอกาสและความยินดีจาย (Willingness to Pay) ของสังคม สําหรับเกณฑที่จะนํามาใช
พิจารณาความเปนไปไดในการลงทุนของโครงการ คือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวน
ผลประโยชนตอตนทุน (B/C Ratio) และอัตราผลตอบแทนภายใน (EIRR) 

การวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการนี้มีขั้นตอน ดังนี้ 
1. จําแนกตนทุนและผลประโยชน 
2. ประมาณการจํานวนทรพัยากรและผลผลิตตลอดอายุของโครงการ 
3. ประเมินมูลคาผลผลิตและปจจัยการผลิตหรือทรัพยากรดวยราคาตลาด 
4. แปลงมูลคาทางการเงินเปนมูลคาทางเศรษฐกิจโดยใชตัวปรับคา (Conversion      
    Factor : CF) 
5. การคํานวณเกณฑที่ใชในการประเมินโครงการ 

   6. การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) 
 โดยมีขอสมมติฐาน ดังนี้ 

ก. ราคาตลาดใชประเมินมูลคาปจจัยการผลิตและผลผลิตของโครงการเปนราคาคงที่
(Constant Prices) โดยใชราคาป  2548  เปนปฐาน 

ข. ใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ําสุดที่สถาบันการเงินคิดกับลูกคาชั้นดี (MLR) เปนอัตราคิด
ลดทางสังคมและเปนอัตราคิดลดที่แทจริง (Real Discount Rate) โดยกําจัดเงินเฟอออกไปแลว  

ค. อายุของโครงการที่ใชในการวิเคราะห 10 ป ซ่ึงเทากับอายุการใชงานของแทน             
น้ําดื่มฟรี 
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5.1  การจําแนกตนทุนและผลประโยชน 
5.1.1  การจําแนกตนทุนของโครงการ 

              ตนทุนของโครงการหมายถึงมูลคาของทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตที่ใชไปใน
กิจกรรมตอไปนี้  คือ  

       -  การปรับปรุงสถานที่และระบบผลิต 
      - การตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ํากอนการประกาศ โดยหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

ของ กปภ.  และ กรมอนามัย      
      -  การกอสรางจุดบริการน้ําดื่มฟรี    
      -  การดําเนินงานในพิธีประกาศพื้นที่น้ําประปาดื่มได        
      -  การตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ําในระยะติดตามและเฝาระวังทุกๆ 2 ป โดย

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของ กปภ.  และ กรมอนามัย  
คาใชจายของกิจกรรมเหลานี้ทั้งหมดเปนคาใชจายในการลงทุนของโครงการน้ําประปา

ดื่มได 
  5.1.2  การจําแนกผลประโยชนของโครงการ 
        5.1.2.1  ผลประโยชนของโครงการจําแนกไดเปนสองประเภท คือ คาใชจายที่
ประหยัดไดของประชาชนจาก 

                           -  การบริโภคน้ํากรองลดลง ทําใหลดการสิ้นเปลื้องของสารกรองน้ํา
และวัสดุกรองน้ําของประชาชน 

                           - การบริโภคน้ําดื่มบรจจุขวดลดลง ทําใหลดการสิ้นเปลืองของสาร
กรองน้ํา และวัสดุกรองน้ําของผูผลิต รวมถึงลดการใชขวดพลาสติก 
               -  การบริโภคน้ําตมลดลง ทําใหลดการใชกาซหุงตมในการตมน้ําลง 

        5.1.2.2   รายไดจากการใหบริการน้ําที่เพิ่มขึ้น เมื่อประชาชนมีความมั่นใจแลว
หันมาบริโภคน้ําประปา แทนการกรอง การดื่มน้ําบรรจุขวด และการตมซ่ึงลดลงในปริมาณที่เทากัน 

  
5.2  การประมาณการจํานวนของทรัพยากรและจํานวนผลประโยชน  

การประมาณการจํานวนของทรัพยากรและจํานวนผลประโยชนเปนการประมาณการ
ปจจัยการผลิตและจํานวนผลผลิตที่จะเกิดขึน้ตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ ประกอบดวย 
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5.2.1 จํานวนของทรัพยากร 
                                  โครงการจะตองใชทรัพยากรพื่อการตกแตงสถานที่ในสํานักงานและโรง
กรองจํานวน 1 แหง เปนเงิน 200,000 บาท  ตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ํากอนการประกาศจํานวน 28  
ตัวอยาง ซ่ึงตรวจโดยหองปฏิบัติการ กปภ. จํานวน 14  ตัวอยาง และกรมอนามัยจํานวน 14 ตัวอยาง  
กอสรางแทนน้ําดื่มฟรีจํานวน 4 จุด ดําเนินการในพิธีประกาศพื้นที่น้ําประปาดื่มไดเปนเงิน 80,000.- 
บาท และตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ํา  ในปที่  3  5  7  และ 9  ดังตารางที่  5.1 
 

  ตารางที่ 5.1  ประมาณการทรัพยากรที่ใชในโครงการน้าํประปาดื่มไดพื้นที่สํานักงานประปาอูทอง        
                       จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

 
ที่มา:  การประปาสวนภูมิภาค 
 

5.2.2  จํานวนของผลประโยชน 
                             จํานวนผลประโยชนที่เกิดขึ้นไดจากการพยากรณปริมาณบริโภคน้ํากรองที่ลดลง  
ปริมาณการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดที่ลดลง และปริมาณการบริโภคน้ําตมที่ลดลง การพยากรณใชสูตร
ที่  (3.2)  ในบทที่  3  ดังนี้ 
 
 

ปท่ี 
รายการ หนวย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ปรับปรุงสถานที่ -
ระบบผลิต 

บาท 200,000 - - - - - - - - - 

วิเคราะหตัวอยางน้ํา
(กปภ.) 

ตัวอยาง 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 

วิเคราะหตัวอยางน้ํา
(กรมอนามัย) 

ตัวอยาง 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 

แทนน้ําดื่มฟรี แทน 4 - - - - - - - - - 

ดําเนินการประกาศ บาท 80,000 - - - - - - - - - 
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−+ −= ttt YYY              

 
  เมื่อ   1

ˆ
+tY   คือ     คาพยากรณในปที่  t+1 

              tY      คือ     คาในปที่ t หรือคาปจจุบัน 
           1

ˆ
−tY   คือ     คาพยากรณในปที่  t-1  หรือคาในอดตี 

  
สวนขอมูลที่ใชในการพยากรณมาจากปริมาณน้ํากรอง น้ําดื่มบรรจุขวด และน้ําตมที่

ประชาชนบริโภคตอปกอนและหลังโครงการ ปริมาณน้ําดังกลาวประมาณการโดย  

  XNT =)  
โดยที่  ∑=

=
n

1i ix
n
1X  

 
เมื่อ         T

)     คือ   ปริมาณน้ําดื่มแตละประเภทรวมทั้งโครงการตอวัน 
    X     คือ   ปริมาณน้ําดื่มแตละประเภทเฉลี่ยตอครัวเรือนตอวัน 

      xi     คือ   ปริมาณการบริโภคน้ําแตละประเภทของครัวเรือนที่ i 
      n      คือ   ขนาดของตัวอยาง เทากับ 400  ครัวเรือน 
      N     คือ   จํานวนประชากร เทากับ 5,364  ครัวเรือน 
 
                5.2.2.1  การพยากรณปริมาณการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด  

                                                  จากผลการคํานวณไดปริมาณน้ําดื่มบรรจุขวดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอ
วัน ( X ) กอนมีโครงการฯ (ป 2548) เทากับ 5.22 ลิตร และไดปริมาณน้ําดื่มบรรจุขวดรวมทั้ง
โครงการเทากับ 28,000.08  ลิตร/วัน ( XNT =)   = 5,364 x 5.22 = 28,000.08) ดังนั้น กอนโครงการ
ประชาชนบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดเทากับ 10,220,029.20 ลิตร หรือ 10,220.03 ลบ.ม./ป (28,000.08 
x 365 = 10,220,029.03 ลิตร/ป)  
                             ในป 2549 (หลังโครงการ) ผลการคํานวณไดปริมาณน้ําดื่มบรรจุขวด
เฉลี่ยตอวัน ( X ) เทากับ 4.25 ลิตร/วัน และไดปริมาณน้ําดื่มบรรจุขวดรวมทั้งโครงการเทากับ 
22,797.00ลิตร/วัน ( XNT =)   = 5,364 x 4.25 = 22,797.00 ) ดังนั้น โครงการปที่ 1 ประชาชน
บริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดเทากับ 8,320,905.00 ลิตร หรือ 8,320.90 ลบ.ม./ป (22,797.00  x 365 = 
8,320,905.00 ลิตร/ป) ดังตารางที่  5.2 
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 ดังนั้น ในปที่ 1 ของโครงการประชาชนลดการดื่มน้ําบรรจุขวดเทากับ 1,899.13 ลบ.ม. 
(10,220.03 – 8,320.90 = 1,899.13)  ดังตารางที่ 5.2 
 ในปที่ 2 ปริมาณน้ําดื่มบรรจุขวดที่ประชาชนบริโภคเทากับ  

1tYt2Y1tŶ −−=+    โดยที่  t = 1 คือ ป 2549 

 ปที่ 2            0Y12Y2Ŷ −=   =     2(8,320.90) - 10,220.03   =    6,421.77 

 ปที่ 3            1Y22Y3Ŷ −=  =    2(6,421.77) - 8,320.90      =    4,522.64 

 ปที่ 4     2Y32Y4Ŷ −=  =    2(4,522.64) - 6,421.77    =    2,623.51 

 ปที่ 5     3Y42Y5Ŷ −=  =    2(2,623.51) - 4,522.64   =    724.38 

 ปที่ 6-10   =    0.00 
 ดังตารางที่ 5.2  
 
ตารางที่ 5.2  แสดงการคํานวณปริมาณน้ําดื่มบรรจุขวดที่ประชาชนบริโภคในเขตโครงการ 
                    น้ําประปาดื่มไดพื้นที่สํานักงานประปาอูทอง จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

ปท่ี ปริมาณน้าํดื่มบรรจุขวด (ลบ.ม.) ปริมาณที่ลดลง (ลบ.ม.) 
1 8,320.90 1,899.13 
2 6,421.77 1,899.13 
3  4,522.64 1,899.13 
4 2,623.51 1,899.13 
5    724.38   724.38 
6        0.00      0.00 
7        0.00      0.00 
8         0.00      0.00 
9         0.00      0.00 
10        0.00      0.00 

 
 จากตารางที่ 5.2 จะเห็นวาเมื่อมีโครงการฯ  การบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดมีปริมาณลดลง 
ปละ 1,899.13  ลบ.ม. ในปท่ี 1 ถึงปท่ี 4 และปท่ี 5 จะลดลง 724.38 ลบ.ม. หลังจากนั้นผูบริโภคน้ํา
ดื่มบรรจุขวดจะหันไปบริโภคน้ําประปาแทนทั้งหมด ดังกราฟภาพที่ 5.1 
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ภาพที่ 5.1  กราฟแสดงการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดตลอดอายุโครงการน้ําประปาดื่มไดพ้ืนที่  
                  สํานักงานประปาอูทอง จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

             5.2.2.2   การพยากรณปริมาณน้ํากรอง 
                            จากผลการคํานวณไดปริมาณน้ํากรองเฉลี่ยตอครัวเรือนตอวัน ( X ) 

กอนมีโครงการฯ (ป 2548) เทากับ 2.8917 ลิตร และไดปริมาณกรองรวมทั้งโครงการเทากับ 
15,511.08 ลิตร/วัน ( XNT =)   = 5,364 x 2.8917 = 15,511.08) ดังนั้น กอนโครงการประชาชน
บริโภคน้ําดื่มกรองเทากับ 5,661,544.20 ลิตร หรือ 5,661.54 ลบ.ม./ป (15,511.08 x 365 = 
5,661,544.20 ลิตร/ป)  

                             ในป 2549 (หลังมีโครงการ) ผลการคํานวณไดปริมาณน้ํากรองเฉลี่ย
ตอวัน ( X ) เทากับ 2.66 ลิตร/วันและไดปริมาณน้ํากรองรวมทั้งโครงการเทากับ 14,268.24ลิตร/วัน 
( XNT =)   = 5,364 x 2.66 = 14,268.24) ดังนั้น โครงการปท่ี 1 ประชาชนบริโภคน้ํากรองเทากับ 
5,207,907.60 ลิตร หรือ 5,207.91 ลบ.ม./ป (14,268.24  x 365 = 5,207,907.60 ลิตร/ป) แสดงดัง
ตารางที่  5.3 

                              ดังนั้น ในปท่ี 1 ของโครงการประชาชนลดการดื่มน้ํากรองเทากับ 
453.63 ลบ.ม. (5,661.54 – 5,207.91= 453.63)  ดังตารางที่ 5.3 
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 ในปท่ี 2 ปริมาณน้ํากรองที่ประชาชนบริโภคเทากับ  
      11 2ˆ

−+ −= ttt YYY   โดยท่ี t = 1 คือ ป 2549 
 ปท่ี 2       0Y12Y2Ŷ −=   =    2(5,207.91) - 5,661.54   =    4,754.28 

 ปท่ี 3       1Y22Y3Ŷ −=  =    2(4,754.28) - 5,207.91  =    4,300.65 

 ปท่ี 4       2Y32Y4Ŷ −=         =    2(4,300.65) - 4,754.28  =    3,847.02 

 ปท่ี 5        3Y42Y5Ŷ −=         =    2(3,847.02) - 4,300.65  =    3,393.39 

 ปท่ี 6        4Y52Y6Ŷ −=         =    2(3,393.39) - 3,847.02  =    2,939.76 

 ปท่ี 7        5Y62Y7Ŷ −=          =    2(2,939.76) - 3,393.39  =    2,486.13 

 ปท่ี 8        6Y72Y8Ŷ −=          =    2(2,486.13) - 2,939.76  =    2,032.50 

 ปท่ี 9         7Y82Y9Ŷ −=         =    2(2,032.50) - 2,486.13  =    1,578.87 

 ปท่ี 10      8Y92Y10Ŷ −=        =    2(1,578.87) - 2,032.50  =    1,125.24 

 ดังตารางที่ 5.3    
 
ตารางที่ 5.3  แสดงการคํานวณปริมาณน้ํากรองที่ประชาชนบริโภค ของโครงการน้ําประปา 
                     ดืม่ไดพ้ืนที่สํานกังานประปาอูทอง จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

ปท่ี ปริมาณน้าํกรอง (ลบ.ม.) ปริมาณที่ลดลง (ลบ.ม.) 
1 5,207.91 453.63 
2 4,754.28 453.63 
3 4,300.65 453.63 
4 3,847.02 453.63 
5 3,393.39 453.63 
 6 2,939.76 453.63 
7 2,486.13 453.63 
8 2,032.50 453.63 
9 1,578.87 453.63 
10 1,125.24 453.63 
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                              จากตารางที่ 5.3 จะเห็นวาเมื่อมีโครงการฯ การบริโภคน้ํากรองมี
ปริมาณลดลง ปละ453.63 ลบ.ม. ตลอดอายุโครงการ หลังจากปท่ี 10 แลวยังมีการบริโภคน้ํากรอง
อยู ดังกราฟภาพที่  5.2 
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 ภาพที่ 5.2  กราฟแสดงการบริโภคน้ํากรองตลอดอายุโครงการน้ําประปาดื่มไดพ้ืนที่สํานักงาน 
                  ประปาอูทอง จังหวัดสุพรรณบรีุ  

 
            5.2.2.3  การพยากรณปริมาณน้ําตม 
                         จากผลการคํานวณไดปริมาณน้ําตมเฉลี่ยตอครัวเรือนตอวัน ( X )  กอน

มีโครงการฯ  (ป 2548) เทากับ 1.53 ลิตร และไดปริมาณกรองรวมทั้งโครงการเทากับ 8,206.92 
ลิตร/วัน ( XNT =)   = 5,364 x 1.53 = 8,206.92) ดังนั้น กอนโครงการประชาชนบริโภคน้ําดื่มตม
เทากับ 2,995,525.80 ลิตร หรือ 2,995.53 ลบ.ม./ป (8,206.92 x 365 = 2,995,525.80 ลิตร/ป) 

       ในป 2549  (หลังมีโครงการ) ผลการคํานวณไดปริมาณน้ําตมเฉล่ียตอ
วัน ( X ) เทากับ 1.20 ลิตร/วันและไดปริมาณน้ําตมรวมทั้งโครงการเทากับ 6,436.80ลิตร/วัน 
( XNT =)   = 5,364 x 1.20 = 6,436.80)  ดังนั้น โครงการปท่ี 1 ประชาชนบริโภคน้ํากรองเทากับ 
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2,349,432.00 ลิตร หรือ 2,349.43 ลบ.ม./ป (6,436.80  x 365 = 2,349,432.00 ลิตร/ป) แสดงดัง  
ตารางที่  5.4 
 ดังนั้น ในปท่ี 1 ของโครงการประชาชนลดการดื่มน้ําตมเทากับ 646.10 ลบ.ม. 
(2,995.53– 2,349.43 = 646.10)  ดังตารางที่ 5.4 
 ในปท่ี 2 ปริมาณน้ํากรองที่ประชาชนบริโภคเทากับ  

       11 2ˆ
−+ −= ttt YYY   โดยท่ี t = 1 คือ ป 2549 

 ปท่ี 2       0Y12Y2Ŷ −=  =  2(2,349.43) – 2,995.53  = 1,703.33 

 ปท่ี 3   1Y22Y3Ŷ −=  = 2(1,703.33) – 2,349.43 = 1,057.23 

 ปท่ี 4  2Y32Y4Ŷ −=  = 2(1,057.23) – 1,703.33 =     411.13 

 ปท่ี 5 -10 = 0.00 
 ดังตารางที่ 5.4 
  

ตารางที่ 5.4   แสดงการคํานวณปริมาณน้ําตมที่ประชาชนบริโภคของโครงการน้ําประปาดื่มได 
                      พ้ืนที่สํานักงานประปาอูทอง จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

ปท่ี ปริมาณน้าํตม (ลบ.ม.) ปริมาณที่ลดลง (ลบ.ม.) 
1 2,349.43 646.10 
2 1,703.33 646.10 
3 1,057.29 646.10 
4    411.13 411.13 
5        0.00      0.00 
6        0.00      0.00 
7        0.00      0.00 
8         0.00      0.00 
9         0.00      0.00 
10        0.00      0.00 
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 จากตารางที่ 5.4 จะเห็นวาเมื่อมีโครงการฯ การบริโภคน้ําตมมีปริมาณลดลง ปละ
646.10 ลบ.ม. ในปท่ี 1 ถึงปท่ี 3 และปท่ี 4 จะลดลง 411.13 ลบ.ม. หลังจากนั้นผูบริโภคน้ําตมจะหัน
ไปบริโภคน้ําประปาแทนทั้งหมด ดังกราฟภาพที่ 5.3 
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ภาพที่ 5.3  กราฟแสดงการบริโภคน้ําตมตลอดอายุโครงการน้ําประปาดื่มไดพืนที่สํานักงานประปา          
                  อูทอง  จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

             5.2.2.4   การพยากรณปริมาณน้ําประปาที่การประปาขายไดเพิ่มขึ้น 
                             เนื่องจากมีโครงการน้ําประปาดื่มได ประชาชนลดการบริโภคน้ําดื่ม

บรรจุขวด  น้ํากรอง และนํ้าตม หันมาบริโภคน้ําประปาทดแทนจึงทําใหยอดขายน้ําประปาของ
โครงการเพิ่มข้ึนแบบสะสม  ดังตารางที่ 5.5 
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ตารางที่ 5.5  แสดงปริมาณน้ําประปาที่ขายไดสะสมโครงการน้ําประปาดื่มได พ้ืนที่สํานักงาน 
                    ประปาอูทอง จังหวัดสุพรรณบรีุ  
 

ปริมาณน้ําบริโภคท่ีลดลง (ลบ.ม.) รวมปริมาณน้ําขายที่เพิ่มขึ้น 
ป 

น้ําดื่มบรรจุขวด น้ํากรอง น้ําตม (ลบ.ม.) 

1 1,899.13 453.63 646.10 1,899.13 
2 1,899.13 453.63 646.10 3,798.26 
3 1,899.13 453.63 646.10 5,697.39 
4 1,899.13 453.63 411.13 7,596.52 
5   724.38 453.63      0.00 8,320.90 
6      0.00 453.63      0.00 8,320.90 
7      0.00 453.63      0.00 8,320.90 
8      0.00 453.63      0.00 8,320.90 
9      0.00 453.63      0.00 8,320.90 
10      0.00 453.63      0.00 8,320.90 

 
  

จากตารางที่ 5.5 จะเห็นวาปริมาณน้ําประปาที่เพิ่มขึ้นจะสูงข้ึน เทากับ น้ําดื่มบรรจุขวด
ท่ีลดลง สวนน้ํากรองและน้ําตมถึงแมวาประชาชนจะลดการกรองและการตมลงแตวาปริมาณการ
ซ้ือน้ํายังคงไมเปล่ียนแปลง สําหรับปริมาณน้ําประปาที่ขายไดเพิ่มขึ้นจะสูงข้ึน  ดังกราฟภาพที่  5.4 
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ภาพที่ 5.4  กราฟแสดงปริมาณการบริโภคน้ําตลอดอายุโครงการน้ําประปาดื่มได  
                  สํานักงานประปาอูทอง จังหวดัสุพรรณบุรี 
  

 จากการประมาณการน้ําดื่มบรรจุขวด น้ํากรอง น้ําตมลดลงและน้ําประปาที่สํานักงาน
ประปาขายไดเพิ่มขึ้น ตลอดอายุโครงการจะไดผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ดังตารางที่ 5.6 
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ตารางที่ 5.6  ประมาณการผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนของโครงการน้ําประปาดื่มไดสํานกังานประปา 
                     อูทอง จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

ปท่ี 
รายการ หนวย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ปริมาณน้ําที่
ขายไดเพิ่มขึ้น 

ลบ.ม 1,899.1 3,798.2 5,697.3 7,597.5 8,320.90 8,320.90 8,320.90 8,320.90 8,320.90 8,320.90 

ปริมาณที่ลดลง
จากน้ํากรอง 

ลบ.ม 453.6 453.6 453.6 453.6 453.6 453.6 453.6 453.6 453.6 453.6 

ปริมาณที่ลดลง
จากน้ําดื่ม 
บรรจุขวด 

ลบ.ม 1,899.1 1,899.1 1,899.1 1,899.1 724.3 0 0 0 0 0 

ปริมาณน้ําที่
ลดลงจากน้ําตม 

ลบ.ม. 646.1 646.1 646.1 411.1 0 0 0 0 0 0 

ท่ีมา : การคํานวณจากขอมูลท่ีสํารวจ 
 
5.3  การประเมินมูลคาปจจยัการผลิตและผลผลิต 

ในการวิเคราะหทางเศรษฐกิจ การตีคาหรือประเมินคาทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตและ
ผลผลิตของโครงการควรใชราคาทางเศรษฐศาสตร หรือ ราคาตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณ รัฐบาล
ไมแทรกแซง แตถาราคาตลาดไมเปนไปตามเงื่อนไขนี้แลว ราคาตลาดจะเปนราคาบิดเบือน
(Distortion) ไมควรนํามาใชตีคาปจจัยการผลิตและผลผลิต การตีคาปจจัยการผลิตและผลผลิต
จะตองใชราคาเงา (Shadow Prices) ซ่ึงเปนราคาที่คํานวณขึ้นโดยกําจัดความบิดเบือนของราคา
ออกไป แตเนื่องจากราคาตลาดปจจัยการผลิตและผลผลิตสวนใหญเปนราคาที่บิดเบือน ดังนั้น 
ทางเลือกในการตีคาปจจัยการผลิตและผลผลิตในภาคนิพนธนี้จะใชราคาตลาด และมูลคาปจจัยการ
ผลิตและผลผลิตจะเปนมูลคาทางการเงิน จากนั้นจึงแปลงมูลคาทางการเงินเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ 
โดยใชตัวแปลงคา (Conversion Factors) ของธนาคารโลก (ตารางภาคผนวก ข) สําหรับราคาตลาด
ท่ีใชตีคา หรือ ประเมินคาปจจัยการผลิตและผลผลิตของโครงการ แสดงไวในตารางที่ 5.7 ราคา
ตลาดนี้เปนราคาที่คงที่และใชป 2548 เปนปฐาน 
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ตารางที่ 5.7  แสดงราคาตลาดที่ใชประเมินคาปจจัยการผลิตและผลผลิตของโครงการน้ําประปา         
                     ดืม่ได พ้ืนที่สํานักงานประปาอูทอง จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

รายการ ราคา (บาท) 

ปจจัยการผลิต  

คาตกแตงสถานที่และโรงกรอง 200,000 / คร้ัง 
คาตรวจวเิคราะหโดยกรมอนามัย 2,000 / ตัวอยาง 
คาตรวจวเิคราะหโดย กปภ. 2,000 / ตัวอยาง 
คากอสรางแทนน้ําดื่ม 20,000 / แทน 
คาดําเนินการประกาศ 80,000 / คร้ัง 
ผลผลิต   

น้ําประปา  10.50 / ลบ.ม. * 
น้ําดื่มบรรจุขวด 600 / ลบ.ม.* 
น้ํากรอง 620 / ลบ.ม.* 
น้ําตม 180 / ลบ.ม.* 

*  ดูการคําณวนจากภาคผนวก จ 
 

5.3.1 การประเมินมูลคาปจจยัการผลิต 
                                 จํานวนทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตของโครงการนี้พยากรณไวในตารางที่ 5.1 
การประเมินคาปจจัยการผลิตไดจากการคูณจํานวนปจจัยการผลิตดวยราคาตลาด ผลของการคูณจะ
ไดมูลคาการตกแตงสถานที่ในสํานักงานประปาและโรงกรอง เปนเงิน 200,000 บาท ตรวจวิเคราะห
ตัวอยางน้ํากอนการประกาศจํานวน 28 ตัวอยาง ซ่ึงตรวจโดยหองปฏิบัติการ กปภ. จํานวน 14 
ตัวอยาง และกรมอนามัยจํานวน 14 ตัวอยาง รวมเปนเงิน 56,000 บาท กอสรางแทนน้ําดื่มฟรี
จํานวน  4  จุด เปนเงิน 80,000 บาท  ดําเนินการในพิธีประกาศพื้นที่น้ําประปาดื่มไดเปนเงิน 
80,000.- บาท และตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ํา  ในปท่ี 3  5  7  และ 9 เปนเงินปละ 56,000 บาท ดัง
ตารางที่ 5.8 
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ตารางที่ 5.8  มูลคาทางการเงินของทรัพยากรที่ใชในโครงการน้ําประปาดื่มได พ้ืนที่สํานักงาน   
                  ประปาอูทอง จังหวัดสุพรรณบรีุ 

       หนวย : บาท 

ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค 
 

5.3.2   การประเมินมูลคาผลผลิต 
            จํานวนผลผลิตหรือผลประโยชนตลอดอายุโครงการ ไดประมาณการไวใน

ตารางที่ 5.6 เมื่อนําราคาตลาด (ตารางที่ 5.7) ไปคูณกับผลผลิตหรือผลประโยชนรายป ซ่ึงไดแก
ปริมาณน้ําดื่มบรรจุขวด น้ํากรอง น้ําตม และน้ําประปาที่เพิ่มข้ึน จะไดมูลคาทางการเงิน ดังตารางที่ 
5.9 มูลคาทางการเงินนี้ แบงออกเปนสองสวน คือ รายจายท่ีประหยัดไดจากการลดการบริโภคน้าํดืม่
บรรจุขวด  น้ํากรอง น้ําตม กับมูลคาของผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนโดยตรงซึ่งไดแกมูลคาของน้ําประปา
ท่ีสํานักงานประปาจําหนายไดเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการลดการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด  
 
 
 
 
 

ปท่ี 
รายการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ปรับปรุงสถานที่-
ระบบผลิต 

200,000 - - - - - - - - - 

วิเคราะหตัวอยางน้ํา
(กปภ.) 

28,000 - 28,000 - 28,000 - 28,000 - 28,000 - 

วิเคราะหตัวอยางน้ํา
(กรมอนามัย) 

28,000 - 28,000 - 28,000 - 28,000 - 28,000 - 

คาแทนน้ําดื่มฟรี 80,000 - - - - - - - - - 

คาดําเนินการประกาศ 80,000 - - - - - - - - - 

รวมตนทุน 416,000 - 56,000 - 56,000 - 56,000 - 56,000 - 
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ตารางที่ 5.9  มูลคาทางการเงินของผลประโยชนท่ีไดจากโครงการน้ําประปาดื่มได พ้ืนที่สํานักงาน 
                     ประปาอูทอง จังหวดัสุพรรณบุรี  
                          
      หนวย : บาท 

ปท่ี 
รายการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รายไดจากการ     
ขายน้ําที่เพิ่มขึ้น 

19,940 39,881 59,821 79,774 87,369 87,369 87,369 87,369 87,369 87,369 

รายจายที่
ประหยัดได  
จากน้ํากรอง 

281,232 281,232 281,232 281,232 281,232 281,232 281,232 281,232 281,232 281,232 

รายจายที่
ประหยัดไดจาก
น้ําบรรจุขวด 

1,139,460 1,139,460 1,139,460 1,139,460 434,580 0 0 0 0 0 

รายจายที่
ประหยัดได 
จากน้ําตม 

116,298 116,298 116,298 73,998 0 0 0 0 0 0 

รวม
ผลประโยชน 

1,556,930 1,576,871 1,596,811 1,574,464 803,181 368,601 368,601 368,601 368,601 368,601 

ท่ีมา : การคํานวณจากขอมูลท่ีสํารวจ 
  
 จากมูลคาทางการเงินของตนทุน(ตารางที่ 5.8)และมูลคาผลประโยชนทางการเงิน

(ตารางที่ 5.9)  สามารถนําไปสรางกระแสเงินสดทางการเงินของไดดังตาราง 5.10 แตเนื่องจาก
วัตถุประสงคของภาคนิพนธนี้ตองการวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการ ดังนั้น จึงตองแปลง
มูลคาทางการเงินเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ จากนั้นจึงคํานวณหลักเกณฑการประเมินโครงการ เพื่อ
พิจารณาวาโครงการมีคุณคาทางเศรษฐกิจหรือไม 
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ตารางที่ 5.10  แสดงกระแสเงินสดทางการเงินของโครงการน้ําประปาดื่มได พ้ืนที่สํานักงานประปา 
                      อูทอง จังหวดัสุพรรณบุรี       

หนวย : บาท 

ท่ีมา : จากตารางที่ 5.8 และตารางที่ 5.9 
 
 
  
 

ปท่ี 
รายการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ผลประโยชน :           

รายไดจากการ       
ขายน้ําที่เพิ่มขึ้น 

19,940 39,881 59,822 79,774 87,369 87,369 87,369 87,369 87,369 87,369 

รายจายที่ประหยัด
ไดจากน้ํากรอง 

281,232 281,232 281,232 281,232 281,232 281,232 281,232 281,232 281,232 281,232 

รายจายที่ประหยัด
ไดจากน้ําบรรจุขวด 

1,139,460 1,139,460 1,139,460 1,139,460 434,580 - - - - - 

รายจายที่ประหยัด
ไดจากน้ําตม 

116,298 116,298 116,298 73,998 - - - - - - 

รวมผลประโยชน 1,556,930 1,576,871 1,596,811 1,574,464 803,181 368,601 368,601 368,601 368,601 368,601 

ตนทุน :           

ปรับปรุงสถานที่-
ระบบผลิต 

200,000 - - - - - - - - - 

วิเคราะหตัวอยาง
น้ํา(กปภ.) 

28,000 - 28,000 - 28,000 - 28,000 - 28,000 - 

วิเคราะหตัวอยาง
น้ํา(กรมอนามัย) 

28,000 - 28,000 - 28,000 - 28,000 - 28,000 - 

คาแทนน้ําดื่มฟรี 80,000 - - - - - - - - - 

คาดําเนินการ
ประกาศ 

80,000 - - - - - - - - - 

รวมตนทุน 416,000 - 56,000 - 56,000 - 56,000 - 56,000 - 

ผลประโยชนสุทธ ิ 1,140,930 1,576,871 1,540,811 1,574,464 747,181 368,601 312,601 368,601 312,601 368,601 
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5.4  การแปลงมูลคาทางการเงินเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ 
 การแปลงมูลคาทางการเงินเปนมูลคาทางเศรษฐกิจจะตองใชตัวแปลงคา (Conversion 
Factor : CF) ตัวแปลงคาที่ใชในภาคนิพนธนี้เปนตัวแปลงคาปจจัยการผลิตและผลผลิตในประเทศ
ไทยที่ธนาคารโลกคํานวณขึ้น (อางถึงพิพัฒน 2544) แบงออกเปนหมวดตางๆ เชน อาหาร แรงงาน 
สินคาที่มีการซื้อขายระหวางประเทศ (Traded goods) สินคาที่ไมมีการซื้อขายระหวางประเทศ 
(Nontraded goods) เปนตน ในแตละหมวดจะประกอบดวยสินคาตางๆ ซ่ึงอาจตรงหรือไมตรงกับ
สินคาในภาคนิพนธนี้ ถาไมตรงจะใช CF ของหมวด หรือกลุมของสินคา จากการศึกษา CF ของ
ธนาคารโลกตัวแปลงคาท่ีจะใชมี  2  กลุม คือ 

5.4.1  ตัวแปลงคาทางดานทรัพยากร 
       5.4.1.1  การปรับปรุงสถานที่/โรงกรอง และแทนน้ําดื่ม จัดเปนการกอสรางและ
งานซอมปรับปรุงใชมูลคาการลงทุนปรับดวยคา CF ในกลุมกอสราง 0.740 
        5.4.1.2  การวิเคราะหตัวอยางน้ํา ปรับดวย CF ของกลุมสินคาที่มีการซื้อขาย
ระหวางประเทศ(Traded) 0.894 
         5.4.1.3  การดําเนินการประกาศโครงการ จัดเปนการใชแรงงานควรสะทอนคา
เสียโอกาสของแรงงาน จึงปรับดวยคา CF 0.721 

5.4.2   ตัวแปลงคาทางดานผลประโยชน 
            รายไดจากการขายน้ําประปาเพิ่มขึ้นและคาใชจายที่ประหยัดไดของประชาชน

น้ําบริโภคเปนสินคาที่จัดอยูในกลุมไมมีการซื้อขายระหวางประเทศ (Nontraded) และจากการศึกษา
ของนักวิชาการจากธนาคารโลกไมมีการคํานวณ CF ของน้ําประปาไว แตเปนสินคาในกลุมเดียวกับ
กลุมไฟฟา การกอสรางและขนสง เมื่อนํามาหาคาเฉลี่ยจะได CF เทากับ 0.612  

             การแปลงคาก็คือการคูณมูลคาทางการเงินดวย CF ผลจากการคูณจะไดมูลคา
ทางเศรษฐกิจ เชน รายจายที่ประหยัดไดจากน้ําตมเปนมูลคาทางการเงินในปท่ี 1 เทากับ 116,298 
บาท (ตารางที่ 5.10)  เมื่อคูณดวย CF เทากับ 0.612 จะไดมูลคาทางเศรษฐกิจเทากับ 71,174 บาท
(ตารางที่ 5.11)  ดังนั้นจากผลการแปลงมูลคาทางการเงินเปนมูลคาทางเศรษฐกิจจะไดกระแสเงนิสด
ทางเศรษฐกิจ  ดังตารางที่ 5.11 
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ตารางที่ 5.11  แสดงกระแสเงินสดทางเศรษฐกิจของโครงการน้ําประปาดื่มได พ้ืนที่สํานักงาน  
                      ประปาอูทอง จังหวดัสุพรรณบุรี                                              

หนวย : บาท 

ท่ีมา: การคํานวณ 
 
 

ปท่ี 
รายการ 

คา 
CF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ผลประโยชน :            

รายไดจากการ       
ขายน้ําที่เพิ่มขึ้น 

0.612 12,203 24,407 36,611 48,822 53,470 53,470 53,470 53,470 53,470 53,470 

รายจายที่ประหยัด
ไดจากน้ํากรอง 

0.612 172,114 172,114 172,114 172,114 172,114 172,114 172,114 172,114 172,114 172,114 

รายจายที่ประหยัด
ไดจากน้ําบรรจุขวด 

0.612 697,350 697,350 697,350 697,350 265,963 - - - - - 

รายจายที่ประหยัด
ไดจากน้ําตม 

0.612 71,174 71,174 71,174 45,287 - - - - - - 

รวมผลประโยชน  952,841 965,045 977,249 963,573 491,547 225,584 225,584 225,584 225,584 225,584 

ตนทุน :  - - - - - - - - - - 

ปรับปรุงสถานที่-
ระบบผลิต 

0.740 148,000 - - - - - - - - - 

วิเคราะหตัวอยาง
น้ํา(กปภ.) 

0.894 25,032 - 25,032 - 25,032 - 25,032 - 25,032 - 

วิเคราะหตัวอยาง
น้ํา(กรมอนามัย) 

0.894 25,032 - 25,032 - 25,032 - 25,032 - 25,032 - 

คาแทนน้ําดื่มฟรี 0.740 59,200 - - - - - - - - - 

คาดําเนินการ
ประกาศ 

0.721 57,680 - - - - - - - - - 

รวมตนทุน  314,944 - 50,064 - 50,064 - 50,064 - 50,064 - 

ผลประโยชนสุทธ ิ  637,897 965,045 927,185 963,573 441,483 225,584 175,520 225,584 175,520 225,584 

DPU



 

 

95 

 

5.5  การคํานวณหลักเกณฑการประเมินโครงการ 
หลักเกณฑท่ีใชในการประเมินโครงการนี้กําหนดไว 3 หลักเกณฑ คือ NPV  BCR และ 

EIRR การคํานวณจะใชขอมูลจากตารางที่ 39 แตเนื่องจากผลประโยชนสุทธิของโครงการนี้มีคาเปน
บวกทุกป  จึงไมสามารถคํานวณ EIRR ได ดังนั้น ในภาคนิพนธจะคํานวณเฉพาะคา NPV และ 
BCR รวมท้ังคํานวณความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) แตเนื่องจากหลักเกณฑท่ี
ใชประเมินโครงการดังกลาวจะตองคํานวณจากมูลคาปจจุบัน (Present Value) คือแปลงมูลคา
ตนทุนผลประโยชน ละผลประโยชนสุทธิท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตใหเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตรา
คิดลดทางสังคม และในการศึกษานี้ใชอัตราดอกเบี้ยต่ําสุดที่ธนาคารใหกับลูกคาช้ันดี หรือ 
(Minimum Loan Rate, MLR) เฉล่ีย ในชวง 10 ป ดังตารางที่ 5.12 แตเนื่องจาก MLR เปนอัตราคิด
ลดตลาดที่ยังมีอัตราเงินเฟอ จึงตองทําใหเปนอัตราคิดลดแทจริง  (Real Discount Rate) 
 
ตารางที่ 5.12  แสดงคาอัตราคิดลดตลาด(MLR) และอัตราเงินเฟอเฉลีย่ในรอบ 10 ป 

                        
ป MLR อัตราเงินเฟอ 

2539 13.47 5.9 
2540 13.97 5.6 
2541 13.95 8.1 
2542 9.59 0.3 
2543 7.75 1.6 
2544 7.25 1.6 
2545 6.50 0.7 
2546 5.75 1.8 
2547 5.75 2.4 
2548 6.12 4.5 
คาเฉล่ีย 9.01 3.25 

ท่ีมา : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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อัตราเงินเฟอเฉล่ีย : สํานักดชันีเศรษฐกจิการคา 
 

โดยคํานวณไดจากสูตร   r   =   ( )
( )

1
Fe1
R1

−+
+  

 
เมื่อ        r    =   อัตราคิดลดที่แทจริง 

R   =   อัตราคิดลดตลาด 
Fe  =    อัตราเงินเฟอท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

 

ดังนั้น   r    =   ( )
( )

1
0.03251
0.09011

−+
+   =  5.58%  ในการศึกษาครั้งนี้จะใชอัตราคิดลดแทจริง 

6.00 % 
 
5.6  การคํานวณมูลคาปจจุบนัของตนทุนและผลประโยชน 

มูลคาทั้งตนทุนและผลตอบแทนที่จะเกิดข้ึนในปตางๆ ในอนาคตจะตองนํามารวมเขา
ดวยกันและเปรียบเทียบกันได จึงตองปรับลดตนทุนและผลประโยชนในอนาคตใหเปนมูลคา
ปจจุบัน เพื่อใหอยูบนฐานของเวลาเดียวกัน ดังสูตร 

PV   =   F x DF 
เมื่อ       PV      คือ     มูลคาในปจจุบัน 

           F          คือ    มูลคาในอนาคต 
                 DF       คือ    Discount Factor เทากับ 6.00 % 
   

ผลจากการคํานวณมูลคาปจจุบันของตนทุนและผลประโยชนของโครงการแสดงไวใน 
ตารางที่ 5.13 และจากมูลคาปจจุบันสามารถที่จะนําไปคํานวณ  NPV และ BCR ไดดังนี้ 
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ตารางที่ 5.13  มูลคาปจจุบันตลอดโครงการน้ําประปาดื่มได พ้ืนที่สํานกังานประปาอูทอง  
                       จังหวดัสุพรรณบุรี                                                       
                                                                                                                                  หนวย : บาท  

ป 
รวม

ผลประโยชน
ทั้งหมด 

รวม
ตนทุน
ทั้งหมด 

ผลประโยชน
สุทธ ิ

DF 
6.0% 

PV 
ผลประโยชน
ทั้งหมด 

PV 
ตนทุน
ทั้งหมด 

PV 
ผลประโยชน

สุทธ ิ

1 952,841 314,944 637,897 0.943 898,529 296,992 601,537 

2 965,045 0 965,045 0.890 858,890 0 858,890 

3 977,249 50,064 927,185 0.840 820,889 42,054 778,835 

4 963,573 0 963,573 0.792 763,150 0 763,150 

5 491,547 50,064 441,483 0.747 367,186 37,398 329,788 

6 225,584 0 225,584 0.705 159,037 0 159,037 

7 225,584 50,064 175,520 0.665 150,013 33,292 116,721 

8 225,584 0 225,584 0.627 141,441 0 141,441 

9 225,584 50,064 175,520 0.592 133,546 29,638 103,908 

10 225,584 0 225,584 0.558 125,876 0 125,876 

รวม 5,478,175 515,200 4,962,975   4,418,557 439,374 3,979,183 

ท่ีมา : การคํานวณ 
 

NPV  =  3,979,183 บาท 
 

BCR  = 
439,374

4,418,557  = 10.05    

 
 จากผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจของ “โครงการน้ําประปาดื่มไดในพื้นที่สํานักงาน
ประปาอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี”  พบวา โครงการนี้ใหผลคุมคาทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก มูลคา
ปจจุบัน (NPV) มีคามากกวา 0 คือ 3,979,183 บาท และ อัตราสวนของผลประโยชนตอตนทุน 
(BCR) มีคามากกวา 1 คือ 10.05 แตการพิจารณาเฉพาะหลักเกณฑ NPV และ BCR ยังไมสามารถ
สรุปไดวาโครงการมีความเสี่ยงมากนอยเพียงใด ดังนั้น ในการศึกษานี้จะตองวิเคราะหความ
ออนไหวของโครงการดวย 
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5.7  การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) 
ในการศึกษานี้ การวิเคราะหความออนไหวจะใชวิธีการทดสอบวาตนทุนจะสามารถ

เพิ่มข้ึนไดรอยละเทาไรและผลประโยชนจะลดลงรอยละเทาไร โครงการจะยังคงมีความเปนไปได
ในระดับต่ําสุดนั่นคือ  NPV = 0  และ BCR = 1 ผลการวิเคราะหจะทําใหทราบวาโครงการมีความ
เส่ียงมากนอยเพียงใดหรือไม ดังนั้น ในการทดสอบความออนไหวจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง              
ดานตนทุนและเปลี่ยนแปลงดานผลประโยชน ดังนี้ 

1.  การเปลี่ยนแปลงดานตนทุน (Switching Value of Cost : SVC) 
 

คํานวณไดจาก   SVC  =   
439,374

439,3744,418,557− x 100   =   905.65%   

 
ผลการทดสอบ  SVC  แสดงวาตนทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดสูงสุด 

905.65%  ซ่ึงหากมีคาสูงกวานี้ ผลตอบแทนจากโครงการจะไมคุมคากับการลงทุน 
 

2.  การเปลี่ยนแปลงดานผลประโยชน (Switching Value of Benefit : SVB) 
 

คํานวณไดจาก   SVB  =   
4,418,557

439,3744,418,557− x 100   =   90.06%  

 
ผลการทดสอบ  SVB  แสดงวาผลประโยชนของโครงการสามารถลดลงไดต่ําสุด 

90.06%  ซ่ึงหากมีคาต่ํากวานี้ ผลตอบแทนจากโครงการจะไมคุมคากับการลงทุน 
   

จากผลการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ โดยพิจารณาจาก SVC และ SVB 
แสดงวาโครงการมีความเสี่ยงต่ํามาก สําหรับผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการสรุป ดัง
ตารางที่ 5.14 และจากผลการวิเคราะหโดยพิจารณาจากคา NPV  BCR และการวิเคราะห ความ
ออนไหวของโครงการโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงดานตนทุน (SVC) และการเปลี่ยนแปลง
ดานผลประโยชน (SVB) สรุปไดวาโครงการน้ําประปาดื่มไดในพื้นที่สํานักงานประปาอูทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี ใหผลคุมคาทางเศรษฐกิจ และมีความเสี่ยงต่ํา ดังนั้น ผลการวิเคราะหจึงมี
ขอเสนอวา การประปาสวนภูมิภาคควรลงทุนจัดทําโครงการน้ําประปาดื่มไดในพื้นที่อ่ืนๆ ตอไป 
โดยลงทุนใชทรัพยากรตางๆ เพื่อสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชน เพื่อประชาชนหันกลับมา
บริโภคน้ําประปาเพิ่มมากขึ้น ทําใหชุมชน หรือสังคมลดการใชทรัพยากรตางๆ ท่ีใชผลิตน้ําดื่ม
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บรรจุขวด น้ํากรอง และน้ําตม ทําใหสังคมหรือประเทศประหยัดการใชทรัพยากรการวิเคราะหทาง
เศรษฐกิจของโครงการสรุปดังตารางที่ 5.14 
 
ตารางที่ 5.14  สรุปผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการ 
 

เกณฑท่ีใชในการประเมินโคงการ 
รายการ 

NPV (บาท) BCR (เทา) SVC (%) SVB (%) 

อัตราคิดลด 6.00% 3,979,183 10.05 905.65 90.06 

ที่มา : การคํานวณ DPU



บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษา 

 
6.1  สรุป 

  
การประปาสวนภูมิภาคมีภารกิจหลักในการจัดหาน้ําสะอาดใหประชาชน นับตั้งแต

กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2522 เปนตนมา มีสํานักงานประปาในสังกัด 228 แหง ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยกเวน 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี และสมุทรปราการ แตเมื่อมีการสํารวจพบวา 
ประชาชนไมนิยมบริโภคน้ําประปาเพราะไมมั่นใจในคุณภาพน้ําแตจะเลือกบริโภคน้ําโดยการกรอง
น้ําดื่ม  การซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดดื่มและการตมน้ําดื่ม ซ่ึงจะตองเสียคาใชจายจํานวนมากเมื่อเทียบกับ
ราคาน้ําประปา การประปาสวนภูมิภาคและกรมอนามัน  กระทรวงสาธารณสุขไดรวมกันจัดทํา
โครงการน้ําประปาดื่มไดตั้งแต ป 2543 มีวัตถุประสงคใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและหันมา
บริโภคน้ําประปาจากกอกจะสงผลใหสามารถประหยัดคาใชจายในการบริโภคน้ําของประชาชนได 
รวมทั้งการจําหนายน้ําประปาที่มีราคาถูกโดยเปรียบเทียบไดมากขึ้น  นับเปนการสรางเสริม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยใหดียิ่งขึ้น  และโครงการนี้เปนนโยบายหลักที่
การประปาสวนภูมิภาคจะดําเนินการใหครอบคลุมทุกสํานักงานประปา   

 
สํานักงานประปาอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไดประกาศรับรองเปนพื้นทีน่้ําประปาดื่มได             

เมื่อวันที่ 16 กมุภาพันธ 2548 สงผลใหประชาชนในพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคน้ํา  
ภาคนิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนทางเศรษฐกิจของโครงการ 
รวมทั้ง ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชน้ําเพื่อการบริโภค กอนและหลังมีโครงการ
น้ําประปาดื่มไดในพื้นที่รับรองของสํานักงานประปาอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ประชากรใน
การศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนที่อยูในพื้นที่โครงการน้ําประปาดื่มไดของสํานักงานประปาอูทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรีจํานวน 5,364 ราย ขนาดตัวอยางเทากับ 400 ราย ผูศึกษาไดทําการสุมตัวอยางโดย
วิธี Simple Random Sampling จากกรอบตัวอยาง และกอนการลงพื้นที่สัมภาษณจริงผูวิจัยปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามในประเด็นที่สัมภาษณ จากนั้นนําแบบสอบถามที่ผานการ
ปรับปรุงขั้นตน ไปทดสอบ ( Pretest) จํานวน 30 ชุด ผูใชน้ํามีความเขาใจในแบบสอบถาม จึงไดทํา
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การอบรมเจาหนาที่ผูแจกแบบสอบถามเพื่อทําความเขาใจในการเลือกสถานที่และผูถูกสัมภาษณ
รวมถึงปริมาตรน้ําที่จะตองตอบในสวนที่ 3 ดวย เพื่อใหขอมูลที่ไดมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด 
   
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 
 
ขอมูลสวนบุคคลของประชากร 

จากการรวบรวมขอมูลจากตัวอยางจํานวน 400 คน พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศ
หญิง (รอยละ 57.25)  มีอาชีพธุรกิจสวนตัว (รอยละ 29.50) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี(รอยละ 
25.80) มีระดับรายไดอยูในชวง 10,001-15,000 บาท/เดือน (รอยละ 26.30) และจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4 คน (รอยละ 24.80) 
 
ความพึงพอใจของประชากรกอนและหลังการดําเนินโครงการน้ําประปาดื่มได 

จากตัวอยางจํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามซึ่งแบงระดับความพึงพอใจเปน 5 
ระดับ ไดแก พอใจมาก  พอใจ  ปานกลาง  ไมพอใจ  และไมพอใจเลย พบวา  หลังมีโครงการ
ประชากรมีความพึงพอใจเฉลี่ยในทั้ง 3 ดาน (12 ประเด็น) สูงขึ้นกวากอนมีโครงการ คือ ดาน
ผลิตภัณฑ ความพึงพอใจเฉลี่ยกอนมีโครงการอยูในระดับปานกลาง (2.95)  หลังมีโครงการอยูใน
ระดับ (3.58)  ดานผลิตภัณฑประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก ปริมาณน้ํา  แรงดันน้ํา  คุณภาพน้ํา และ
ความมั่นใจในการบริโภคน้ํา ความพึงพอใจเฉลี่ยกอนมีโครงการเทากับ  3.01  2.92   2.92  และ2.94 
ตามลําดับ  หลังมีโครงการเทากับ 3.64   3.58   3.53 และ3.55 ตามลําดับ   ดานบริการ ความพึง
พอใจเฉลี่ยกอนมีโครงการอยูในระดับปานกลาง (3.10) หลังมีโครงการอยูในระดับพอใจ (3.70)  
ดานบริการนี้ประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก ความสะดวกในการขอใช  ความรวดเร็วในการซอมทอ  
ความสุภาพของพนักงาน และความพอใจในการใหบริการ  ความพึงพอใจเฉลี่ยกอนมีโครงการ
เทากับ 3.03  2.93   3.20 และ 3.26 ตามลําดับ  หลังมีโครงการเทากับ 3.64   3.56   3.79 และ 3.86 
ตามลําดับ  ดานประชาสัมพันธ  ความพึงพอใจเฉลี่ยกอนมีโครงการอยูในระดับปานกลาง (2.98)  
หลังมีโครงการอยูในระดับพอใจ (3.60)  ดานประชาสัมพันธประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก การให
ความรู เ ร่ืองน้ําประปา การแจงขาวเมื่อหยุดจายน้ํา ความสะดวกในการสอบถาม  และการ
ประชาสัมพันธโครงการ  ความพึงพอใจเฉลี่ยกอนมีโครงการเทากับ  2.93   2.94  3.03  และ 3.03  
ตามลําดับ หลังมีโครงการเทากับ 3.57   3.56   3.67 และ 3.62  ตามลําดับ 
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จะเห็นไดวาความพึงพอใจเฉลี่ยของประชากรทั้ง 3 ดาน (12 ประเด็น) กอนมีโครงการ
ต่ํากวาหลังมีโครงการ แสดงใหเห็นวาโครงการนี้สามารถสรางความเชื่อมั่นใหประชากรไดมากขึ้น 
 
การทดสอบสมมติฐาน 

ในการศึกษานี้ผูศึกษาสนใจที่จะเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชากรที่มีระดับ
รายไดตางกันหลังมีโครงการวาที่มีความพึงพอใจแตกตางกันหรือไม สถิติที่ใชทดสอบ คือ F                
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จากผลการทดสอบ 

ดานผลิตภัณฑ (ประเด็น ปริมาณน้ํา และแรงดันน้ํา) พบวา ประชากรที่มีระดับรายได
แตกตางกัน มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน ขณะที่ (ประเด็น คุณภาพน้ําและความมั่นใจ) ประชากร
ที่มีระดับรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกัน 

ดานบริการ (ประเด็น ความรวดเร็วในการซอมทอ)  ประชากรที่มีระดับรายไดแตกตาง
กัน มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน ขณะที่ (ประเด็น ความสะดวกในการขอใช ความสุภาพของ
พนักงาน และความพอใจการใหบริการ) ประชากรที่มีระดับรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจ
แตกตางกัน  แสดงวาระดับรายไดของประชากรมีผลตอความพึงพอใจในประเด็น ความสะดวกใน
การขอใช ความสุภาพของพนักงาน และความพอใจการใหบริการ 

ดานประชาสัมพันธ(ประเด็น การแจงขาวเมื่อหยุดจายน้ํา ความสะดวกในการตอบขอ
สงสัย และ การประชาสัมพันธโครงการ) ประชากรที่มีระดับรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจไม
แตกตางกัน ขณะที่ (ประเด็น การใหความรูเร่ืองน้ําประปา) ประชากรที่มีระดับรายไดแตกตางกัน มี
ความพึงพอใจแตกตางกัน 

แสดงวาระดับรายไดของประชากรมีผลตอความพึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ (ประเดน็คุณภาพน้ําและความมั่นใจในการบริโภค) 
ดานบริการ (ประเด็น ความสะดวกในการขอใช ความสุภาพของพนักงาน และความ

พอใจการใหบริการ) 
ดานประชาสัมพันธ (ประเด็น การใหความรูเร่ืองน้ําประปา) 
 
นอกจากนี้ผูศึกษายังสนใจที่จะการเปรียบเทียบความพึงพอใจกอนและหลังมีโครงการ

ของกลุมตัวอยาง  โดยเลือกมาเพียง 2 กลุม ไดแก กลุมที่มีอาชีพเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาไมเกิน
มัธยมศึกษาตอนตนและรายไดไมเกิน10,000 บาท/เดือน และกลุมที่มีอาชีพขาราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีระดับรายไดในชวง 10,001-20,000 บาท/เดือน 
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ทดสอบใช  Paired-Samples T-Test  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ  
บริการ ประชาสัมพันธ กอนและหลังโครงการของประชากรทั้งสองกลุมมีความแตกตางกัน 
 
พฤติกรรมการบริโภคน้ํา  

จากตัวอยาง 400 ราย พบวาแตละรายมีการบริโภคน้ําดื่มจากหลายแหลง และหลังจากมี
โครงการประชากรมีการหันมาดื่มน้ําประปาแทนวิธีเดิม ไดแก ผูบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดจํานวน 
232 คน ปริมาณที่ลดลง 0.38 ลิตร/คน/วัน  ผูบริโภคน้ํากรองจํานวน 119 คน ปริมาณที่ลดลง 0.16 
ลิตร/คน/วัน และ ผูบริโภคน้ําตมจํานวน 92 คน ปริมาณที่ลดลง 0.31 ลิตร/คน/วัน 

ประชากรที่มีระดับรายไดสูงขึ้น ปริมาณการบริโภคเฉลี่ยลดลงนอยกวาผูมีรายไดที่ต่ํา
กวา เชนเดียวกับประชากรที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้นปริมาณการบริโภคเฉลี่ยลดลงนอยกวาผูมีระดับ
การศึกษาที่ต่ํากวา 

จากการทดสอบความเห็นเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากโครงการ รอยละ 46.00ของ
ประชากรเห็นวาไดรับประโยชนจากโครงการมาก 

สําหรับปจจัยที่ทําใหประชากรหันมาดื่มน้ําประปาโดยตรง คือ คุณภาพน้ําประปาอยูใน
เกณฑมาตรฐานสม่ําเสมอ 
 
การวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการ 

จากการศึกษาโครงการ “น้ําประปาดื่มได” ในเขตพื้นที่สํานักงานประปาอูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยใชขอมูลป 2548เปนฐานในการประเมินโครงการในดานการเงินภายใตขอ
สมมติฐานที่วาโครงการมีอายุการดําเนินงาน 10 ป อัตราคิดลดเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูสถาบัน
การเงินคิดกับลูกคาชั้นดี (MLR)  9.10 % อัตราเงินเฟอ 3.25 % และที่อัตราคิดลดที่แทจริงเทากับ 
6.00 %  พบวา โครงการดังกลาวมีความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร NPV เทากับ 3,979,183 บาท 
และ BCR 10.05 ความคุมคาสวนใหญเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ําประปาทําใหประชาชน
มีการหันมาบริโภคน้ําประปาแทนการบริโภคน้ํากรอง น้ําดื่มบรรจุขวด และน้ําตม ทําใหประชาชน
สามารถประหยัดเงินที่ตองไปซื้อน้ําบริโภคดวยวิธีอ่ืนซึ่งมีราคาแพงกวาน้ําประปามาก 

การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ การเปลี่ยนแปลงดานตนทุน (Switching 
Value of Cost : SVC) เทากับ 905.65 การเปลี่ยนแปลงดานผลประโยชน (Switching Value of 
Benefit : SVB) เทากับ 90.06 
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6.2  ขอเสนอแนะ 
สําหรับขอเสนอแนะ เพื่อใชเปนแนวทางใหการประปาสวนภูมิภาค  วางแผน ปรับปรุง

ผลิตภัณฑและบริการใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูใชน้ําไดมากที่สุด สามารถสรุปได ดังนี้ 
6.2.1  ในสวนของลักษณะประชากรในพื้นที่พบวา สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจ

สวนตัว  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  ระดับรายไดอยูในชวง 10,001-15,000 บาท/เดือน และ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน จัดไดวาเปนผูมีวุฒิภาวะในการรับรูถึงการสื่อสารของการประปา
สวนภูมิภาคไดดี ดังนั้น การประปาสวนภูมิภาคควรสื่อสารไปยังผูบริโภคใหรับทราบถึงขอดใีนการ
การดื่มน้ําประปาโดยตรงอยางตอเนื่อง เพื่อใหโครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงคไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

6.2.2  ในสวนของความพึงพอใจของผูบริโภคจะเห็นไดวา ความพึงพอใจหลังมี
โครงการสูงกวากอนมีโครงการแสดงวาผูใชน้ํามีความมั่นใจสูงขึ้น เนื่องจากการจัดพิธีประกาศ
อยางเปนทางการ รวมถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงของสํานักงานประปาและคุณภาพน้ําประปาไดอยาง
ชัดเจน ดังนั้น การประปาสวนภูมิภาคยังคงตองสรางความมั่นใจในแกประชาชนตอไป ดวยการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาใหมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ 

6.2.3   ในสวนของการเปรียบเทียบความพึงพอใจเห็นไดวา ประชากรที่มีระดับรายได
ตางกันมีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ (ประเด็นคุณภาพน้ําและความมั่นใจในการบริโภค) ดาน
บริการ(ประเด็น ความสะดวกในการขอใช   ความสุภาพของพนักงาน และความพอใจการ
ใหบริการ) และดานประชาสัมพันธ  (ประเด็น การใหความรูเร่ืองน้ําประปา) แตกตางกัน และกลุม
ตัวอยาง  2  กลุม ที่นํามาเปรียบเทียบกอนและหลังมีโครงการ มีความแตกตางกัน ดังนั้น การประปา
สวนภูมิภาคควรใหความสําคัญตอประเด็นคุณภาพน้ํา  ความมั่นใจในการบริโภค  ความสะดวกใน
การขอใช  ความสุภาพของพนักงาน  ความพอใจในการใหบริการ และการใหความรูเร่ืองน้ําประปา
แกประชากรใหมากขึ้น 

6.2.4  ในสวนของพฤติกรรมการบริโภคน้ํา จะเห็นไดวา ประชากรสวนใหญให
ความสําคัญตอคุณภาพน้ําประปามากกวาราคาน้ําประปามากโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีระดับรายได
และการศึกษาสูงขึ้นจะยังคงบริโภคน้ําบรรจุขวด น้ํากรอง และน้ําตมอยู แมจะมีโครงการก็ตาม 
ดังนั้นการประปาสวนภูมิภาคควรสรางความนาเชื่อถือดานคุรภาพน้ําใหมากยิ่งขึ้น เชนการเก็บ
ตัวอยางน้ําจากบานผูใชน้ํามาตรวจวิเคราะหและประกาศผลคุณภาพน้ําใหทราบ 

6.2.5  ในดานการ การวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการ แสดงใหเห็นวามีความ
คุมคาทางดานเศรษฐศาสตร ดังนั้นการประปาสวนภูมิภาคควรเรงรณรงคใหประชาชนในพื้นที่มี
ความเชื่อมั่นในการบริโภคน้ําประปามากยิ่งขึ้นซึ่งจะสงผลดีตอภาพเศรษฐกิจในพื้นที่โดยรวม 
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ทั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยใหกองควบคุมคุณภาพน้ําเพื่อขออนุมัติดําเนิน
โครงการติดตามและประเมินผลโครงการน้ําประปาดื่มไดของการประปาสวนภูมิภาคใน
ปงบประมาณ 2550 โดยนําหลักการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรมาใชในการประเมินโครงการ            
ในพื้นที่อ่ืนๆ และเปนการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหประชาชนผูใชน้ําในพื้นที่อีก 
ทางหนึ่งดวย 
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รายชื่อสํานักงานประปา และ วันทีป่ระกาศพื้นที่น้ําประปาดื่มได  
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รายชื่อสํานักงานประปา และ วันท่ีประกาศพื้นท่ีน้ําประปาดื่มได 
 

ลําดับท่ี ชื่อสํานักงานประปา วันท่ีประกาศรับรอง 
1 สุโขทัย จ.สุโขทัย 2 มีนาคม 2543 
2 บานโปง จ.ราชบุรี 10 มีนาคม 2543 
3 วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 5 เมษายน 2543 
4 แมฮองสอน จ.แมฮองสอน 11 สิงหาคม 2543 
5 สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 30 สิงหาคม 2543 
6 นครพนม  จ.นครพนม 4 กันยายน 2543 
7 ชัยภูม ิ จ.ชัยภูมิ 25 กันยายน 2543 
8 ขลุง  จ.จันทบุรี 28 กันยายน 2543 
9 เชียงใหม  จ.เชียงใหม 28 พฤศจิกายน 2543 
10 จันดี  จ.นครศรีธรรมราช 20 ธันวาคม 2543 
11 ประจวบคีรีขันธ  จ.ประจวบคีรีขันธ 12 มกราคม 2544 
12 นครนายก  จ.นครนายก 18 มกราคม 2544 
13 สุวรรณภูม ิ จ.รอยเอ็ด 12 มีนาคม 2544 
14 ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย 28 มีนาคม 2544 
15 อุดรธาน ี จ.อุดรธานี 14 มิถุนายน 2544 
16 ปากน้ําประแสร  จ.ระยอง 26 มิถุนายน 2544 
17 ยานตาขาว  จ.ตรัง 13 กรกฎาคม 2544 
18 นาน  จ.นาน 9 สิงหาคม 2544 
19 ลาดยาว  จ.นครสวรรค 22 สิงหาคม 2544 
20 พยุหคีรี  จ.นครสวรรค 22 สิงหาคม 2544 
21 ทาตะโก  จ.นครสวรรค 22 สิงหาคม 2544 
22 หนวยบริการวารินชําราบ  อ.วารินชําราบ จ.อบุลราชธานี 11 กันยายน 2544 
23 น้ําพอง  จ.ขอนแกน 16 พฤศจิกายน 2544 
24 ขอนแกน  จ.ขอนแกน 16 พฤศจิกายน 2544 
25 พัทยา (บางละมุง)  จ.ชลบุรี 26 มกราคม 2545 
26 ชลบุรี (บางพระ)  จ.ชลบุรี 26 มกราคม 2545 
27 กาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี 30 มกราคม 2545 
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ลําดับท่ี ชื่อสํานักงานประปา   วันท่ีประกาศรับรอง 
28 ภูเก็ต  จ.ภูเก็ต 1 กุมภาพันธ 2545 
29 ยโสธร  จ.ยโสธร 22 กุมภาพันธ 2545  
30 ศรีสําโรง  จ.สุโขทัย 27 มีนาคม 2545 
31 สันกําแพง  จ.เชียงใหม 11 เมษายน 2545 
32 ดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 7 มิถุนายน 2545 
33 บานหมอ  จ.สระบุรี 5 กรกฎาคม 2545 
34 พังโคน  จ.สกลนคร 24 ตุลาคม 2545 
35 พัทลุง  จ.พัทลุง 29 ตุลาคม 2545 
36 สมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม 28 พฤศจิกายน 2545 
37 ตาก  จ.ตาก 16 ธันวาคม 2545 
38 แมสอด  จ.ตาก 16 ธันวาคม 2545 
39 มุกดาหาร  จ.มุกดาหาร 11 กุมภาพันธ 2546 
40 บานฉาง  จ.ระยอง 11 มีนาคม 2546 
41 สุราษฎรธานี  จ.สุราษฎรธานี 28 มีนาคม 2546 
42 เชียงราย  จ.เชียงราย 3 เมษายน 2546 
43 หนองเรือ  จ.ขอนแกน 24 กรกฎาคม 2546 
44 เพชรบุรี  จ.เพชรบุร ี 21 สิงหาคม 2546 
45 พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี 26 สิงหาคม 2546 
46 หนองแค  จ.สระบุรี 2 กันยายน 2546 
47 พระพุทธบาท  จ.สระบุรี 12 พฤษภาคม 2547 
48 แมสาย  จ.เชียงราย 14 พฤษภาคม 2547 
49 ปากทอ  จ.ราชบุรี 4 มิถุนายน 2547 
50 มหาสารคาม จ.มหาสารคาม 7 มิถุนายน 2547 
51 คลองใหญ จ.ตราด 16 กรกฎาคม 2547 
52 ตราด จ.ตราด 16 กรกฎาคม 2547 
53 พระนครศรีอยธุยา   จ.พระนครศรีอยุธยา 22 กรกฎาคม 2547 
54 พังงา  จ.พังงา 5 สิงหาคม 2547 
55 เลย  จ.เลย 9 สิงหาคม 2547 
56 นราธิวาส  จ.นราธิวาส 2 กันยายน 2547 
57 ตะพานหิน  จ.พิจิตร 8 กันยายน 2547 
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ลําดับท่ี ชื่อสํานักงานประปา   วันท่ีประกาศรับรอง 
58 โพนพิสัย  จ.หนองคาย 23 กันยายน 2547 
59 อูทอง  จ.สุพรรณบุรี 16 กุมภาพันธ 2548 
60 พะเยา  จ.พะเยา 8 เมษายน 2548 
61 นครสวรรค  จ.นครสวรรค 24 พฤษภาคม 2548  
62 รอยเอ็ด  จ.รอยเอ็ด 27 พฤษภาคม 2548 
63 ธาตุพนม  จ.นครพนม 30 มิถุนายน 2548 
64 พิจิตร  จ.พิจิตร 15 กรกฎาคม 2548 
65 อางทอง  จ.อางทอง 29 กรกฎาคม 2548 
66 นางรอง  จ.บุรีรัมย 10 สิงหาคม 2548 
67 อรัญประเทศ  จ.สระแกว 15 สิงหาคม 2548 
68 ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช  5 กันยายน 2548 
69 สตูล  จ.สตูล 12 กันยายน 2548 
70 สะเดา  จ.สงขลา 13 กันยายน 2548 
71 บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา 15 กันยายน 2548 
72 โชคชัย จ.นครราชสีมา 23 ธันวาคม 2548 
73 สุรินทร จ.สุรินทร 15 กุมภาพันธ 2549 
74 วัฒนานคร จ.สระแกว 24 กุมภาพันธ 2549 
75 มหาชนะชัย จ.ยโสธร 3 มีนาคม 2549 
76 บานหมี่ จ.ลพบุรี 17 มีนาคม 2549 
77 ฮอด จ.เชียงใหม 23 มีาคม2549 
78 เชียงคาน จ.เลย 27 มีนาคม 2549 
79 กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 30 มีนาคม 2549 
80 กาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ 25 พฤษภาคม 2549 
81 ตรัง จ.ตรัง 5 มิถุนายน 2549 
82 ชุมพร จ.ชุมพร 20 มิถุนายน 2549 
83 บางมูลนาก จ.พิจิตร 22 มิถุนายน 2549 
84 ศรีสงคราม จ.นครพนม 6 กรกฎาคม 2549 
85 เกาะคา จ.ลําปาง 27 กรกฎาคม 2549 

   
ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค       ขอมูล ณ กรกฎาคม 2549   
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ภาคผนวก ข 
 

ตัวสัมประสิทธิ์ปรับราคาสินคาและบริการในกรณีประเทศไทย 
(Full List of Conversion Factors) 
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Full List of Conversion Factors 
Economic sector  

No./B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

I i CONSUMPTION : FOOD .917 
01, 02 Animals (not for breeding or recreation), meat 1.010 
03 Fish 0.986 
04 Dairy produce, honey 0.761 
07, 08 Edible vegetables and fruit (includeing fresh, chilled, 

Preserved, dehydrated, dried), and certain tubers and 
peels 

0.936 

10 Cereals(maize,pearl barley) 1.022 
16 Preparations of meat, fish, crustaceans, molluses 0.510 
19 Preparations of cereals, flour and pastry cooks products 0.590 
20 Preparations of vegetables fruit and other plant parts 0.894 
09, 11, 15, 17, 18, 
21, 22, 25 

All other foods (except rice) including coffee, tea and 
spices, milling industry products (flour) animal and 
vegetable fats and oils, sugar confectionary, cocoa 
products, infants food, vinegar and soft drinks, mineral 
salt. Ect. 

0.727 

I ii CONSUMPTION : HOUSEHOLD GOODS 0.691 
06 Live plants 1.000 
44, 46, 95, 99 Household goods of wood and rattan ; carved/moulded 

goods ; works of art 
0.988 

51, 53, 54, 55, 56, 
58, 59, 62, 67 

Household goods of all kinds of fabrics including felt 
and down ; carpets. 

0.740 

69 , 70 Household goods of ceramic (pottery or china) and glass 0.621 
71, 73, 74, 76, 82, 
83 

Household goods of metal (including gold and silver-
ware), tools, cutlery, spoons and forks, non-electric 
lamps and parts, etc. 

0.774 
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Full List of Conversion Factors (ตอ) 
Economic sector  

No./B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

84 Mechanical machinery, including refrigerators, 
dishwashers, lawn rollers, laundry machaninery and 
sewing machines (domestic only) 

0.500 

85, 91 Electrical machinery, including radio and T.V. sets, 
electro-thermic and electro-mechanical appliances, 
shavers, light bulbs, batteries, clocksnand watches 
(domestic only) 

0.572 

27, 34, 35, 36, 9, 
40, 42, 96 

Other household goods of plastic, rubber, leather etc; 
kerosene and pyrotechnic products such as matches; 
washing and cleaning preparations; glues, brooms, etc. 

0.702 

I iii CONSUMPTION : CLOTHING 0.861 
61 Articles of apparel of textile fabroc (other than knitted 

goods) 
0.921 

71 Jewwellery 0.890 
39, 40, 42, 43, 60, 
63, 64, 65 

Clothing of plastic, rubber, leather, furskins, knitted and 
crocheted goods, old clothing, footwear, headgear 

0.685 

I iv CONSUMPTION : PRIVATE TRANSPORT 0.476 
27 Petrol 0.817 
40 Tyres, tubes (for small vehicles) 0.788 
87 Motor cars, motor-cycles, bicycles  0.441 

I v CONSUMPTION : REACTION AND EDUCATION 0.683 
01 Live animals (pets, race horses, etc) 0.988 
48 Stationary, exercise books, etc. 0.690 
49 Books, newspapers, cards, calendars and other printed 

matter 
0.911 
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Full List of Conversion Factors (ตอ) 
Economic sector  

No./B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

32, 37, 42, 66, 72, 
90, 92, 93, 97, 98, 
99 

Inks and artists colour ; film; leather articles, umbrellas ; 
coin (not currency); cameras, projectors and binoculars;  
musicle instruments, record players and records; shot 
guns, small calibre pistols and ammunition ; children’s 
toys, personal sports equipment, fourtain pens, lighters, 
pipes, vacuum flashs, collectors pieces, postage stamps 
(not mint) .653 

0.653 

I vi CONSUMPTION : HEALTH AND PERSONAL          
                                  CARE 

0.589 

12, 30 Ginseng ; all pharmaceutical products 0.581 
33 Essential oils 0.521 
34, 38, 48, 59, 67, 
82 , 90, 96, 98 

Toilet soaps, dental pastes, disinfectants, drodorants, 
insect repellents, toilet paper and sanitary towels;wigs, 
scissor, razor blades, spectacles and lenses, othopaedic 
appliances, tooth brushes, comb, etc. 

0.742 

I vii CONSUMPTION : ALCOHOLIC BEVERAGES    
                                  AND TOBACCO 

0.310 

22 Alcoholic beverages 0.283 
24 Tobacco products (cigarettes cigars; also snuff) 0.509 

I viii CONSUMPTION : RICE 1.482 
10 Rice 1.482 

II INPUT INTO CONSUMER GOODS INDUSTRIES 0.803 
02, 05 Meats, products of animal of origin n.e.s. 0.988 
07, 08 Fruit and vegetables preserved (not for immediate 

comsumption)or for processing 
0.934 
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Full List of Conversion Factors (ตอ) 
Economic sector  

No./B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

10, 11 Cereals (wheat, rye, barley, oats, grain sorghum) ; 
wheat, and potato flour malt starches, insulin and gluten 

0.867 

12 Oil seeds, seeds and fruit, miscellaneous grains (but not 
for direct consumption or agricultural used) 

0.972 

13, 14  Raw vegetable materials for dyeing tanning plainting, 
carving (not of wood) ; lacs, gums, resins etc. 

0.937 

15, 33 Animal and vegetable fats and oils (not for direct 
consumption) concentrates of essential oils and other 
raw meterials. 

0.714 

17 Unrefined sugar 1.000 
09, 18, 19, 20, 21, 
22 

Other inputs into the food industries including various 
seeds, cocoa, starches, malt extract, fruit purees for 
industrial use, powders, yeast, concentrates etc. 

0.652 

24 Tobacco leaf , scrap , etc. 0.975 
25 Minerals including sodium chloride, graphite, kaolin, 

amber etc. 
0.838 

41 Raw hides and shins 1.101 
50 Silk and silk waste 0.996 
51, 56 Man-made fibers 0.730 
52, 53, 54, 58 Natural fibers (other than silk or cotton) trimmings, 

tulle, pile fabrics, lace etc. 
0.632 

55 Cotton 0.784 
71 Precious and semi-precious stones 0.973 
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Full List of Conversion Factors (ตอ) 
Economic sector  

No./B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

35, 42, 43, 46, 60, 
61, 64, 65, 66, 67, 
83, 87, 91, 92, 94, 
95, 98 

Inputs (miscellaneous) including albuminoidal 
substances, articles of leather, furskin plaiting materials 
(for industrial purposed) : jute bags : trimmings for 
garments, accessories for footwera and headgear : parts 
for motorcycle assembly ; clock and watch movements 
and parts : record matrices and blanks : all other parts 
required for consumeer goods industries 

0.646 

III INPUT INTO INDUSTRY IN GENERAL 0.860 
25 Minerals (other than for consumer goods industries of 

construction) 
0.867 

26 Metallic ores, slag and ash 0.986 
27 Heavy, crude and bunker oils : coal lignite, peat 

carboniferous gases, coal tar, lubricants 
0.886 

28, 29 Organic and inorganic chemicals 0.730 
32 Tanning and dyeing extracts, paints and varnishes, dyes 

and fillers (other than for consumption or construction) 
0.794 

34, 36, 37, 38 Other chemical products including industrial washing 
and lubricating preparation, explosive and pyrotechnic 
products, cinematographic items and miscellaneous 
products 

0.681 

39 Plastics (other than consumer goods or construction 
materials) 

0.670 

40 Rubber (other than tyres and other finished goods) 0.989 
44 Wood (other than wood articles, wood flooring, panels 

and skirting or construction purposes, builders carpentry 
and joinary 

1.000 
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Full List of Conversion Factors (ตอ) 
Economic sector  

No./B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

47 Paper making materials 0.842 
48 Paper (e.g.newsprint) - not printed matter 0.781 
57, 62 Other vegetable textile materials (e.g. kenaf) ; sacks, 

bags and tarpaulins. 
1.017 

59, 63 Other fabrics and articles of wadding and felt ropes and 
cables of twine, special fabries, rags etc. 

0.762 

68 Articles of stone (other than for construction) 0.687 
69, 70 Articles of ceramic for refractory or laboratory use, 

unworked ; rolled or blown glass, glass containers, 
multicellular glass, glass parts, laboratory glassware. 

0.667 

73 Iron and steel and articles thereof (other than household 
goods, construction materials and structures sheet, pipes 
and fittings for investment purposes) 

0.817 

74, 75, 76, 77, 78, 
79, 81 

Copper, nickel, aluminium, magnesium and Beryllium, 
lead, zinc, other base metals and Articles thereof  (other 
than for consumption, Construction of investment 
purposes) 

0.823 

80 Tin and articles thereof 1.335 
84, 85, 87, 90 Parts and spares of all kinds of mechanical and electricle 

machinery and precision instruments (but not the 
machines of instruments themselves) motor vehicle parts 
strictly for assemble purposes only. 

0.720 

88, 89 Part and spares of aircraft, large ships 0.835 
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Full List of Conversion Factors (ตอ) 
Economic sector  

No./B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

12, 45, 49, 93, 96 Other industrial input n.e.s.,including miscellaneous oil 
seeds, cork and articles thereof, printed advertising 
matter, blank forms, plans and drawings, parts of 
firearms and ammunition, industrial brooms and brushes 
and parts thereof 

0.726 

IV AGRICULTURAL INPUTS  0.948 
01, 04, 12 Animals for breeding purposes, hatching eggs ; seeds for 

sowing 
0.942 

11 Flour from sago , etc.,tapioca and products thereof 1.022 
23 Residees and waste from the food industry ; prepared 

animal fodder 
0.978 

27 Diesel fuel 0.575 
31 Fertilizers 0.922 
38 Miscellaneous chemicle products (insecticides, weed 

killers, pesticides, rat poisons and animal dressings) 
0.884 

82, 84, 87 Hand-tools for agriculture, forestry and horticulture ; 
agricultural machinery such as ploughs, threshing 
machines, milking machines, incubators ; 
farmtractors(but not machinery for agricultural 
processing industries), including pats, spares and 
accessories (except tyres) 

0.818 

40, 44, 90 Other agricultural inputs, including tyres, wooden 
fencing, instruments. 

0.721 

V TRANSPORT EQUIPMENT  0.629 
86, 89 Railway equipment, small vessels, tugs, and other 

shipping 
0.824 
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Full List of Conversion Factors (ตอ) 
Economic sector  

No./ 
 S.T.N.Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

87 Motor vechicles including buses, trucks, vans, pick-ups, 
land-rovers, road tractors and trailers (excluding parts 
and accessories, and all private transport, farm tractors, 
and mobile investment goods) 

0.624 

VI TRANSPORT : PARTS AND FUEL  0.629 
27 Diesel fuel, lubricating oils, brake fluids. 0.565 
40 Tyres (for larger vehicles, except tractors) 0.751 
84, 85 Items of mechanicle machinery (e.g. motor engines) or 

electrical machinery  (by ignition systems) and spares 
and parts thereof, for both private cars and transport 
equipment. 

0.726 

86 Rail transport spares and parts 0.779 
87 Motor vehicle spares, parts, and accessories (other than 

tractors of parts imported for assembly purposes) ; 
includes parts for private cars and transport equipment 

0.595 

70, 90, 91 Other parts, spares and accessories for private cars and 
transport equipment, including windscreens, instruments 
etc. 

0.664 

VII CONSTRUCTION  0.801 
25, 27 Construction materials of unworked stone (e.g. slate, 

marble), cement and pitch ; road-building materials such 
as stone, asphalt and bitument. 

0.979 

32 Paints, varnishes, stoppers, fillers etc. 0.686 
39, 40, 48, 59 Construction materials of plastic, rubber, paper and 

building boad ; linoleum and floor coverings 
0.640 
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Full List of Conversion Factors (ตอ) 
Economic sector  

No./B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

44 Lumber sawn lengthwise, wood flooring, wood panels, 
builders carpentry and joinery and all other wood 
constructin materials 

0.964 

68 Articles for construction made of stone, cement, plaster, 
asbestos or similar such as paving stones, worked stone 
(or articles) of slate or marble of other such material ; 
articles of asphalt : panels and boards of vegetable fiber 
of cement/plaster etc. 

0.774 

69, 70 Building bricks, roofing tiles, piping, guttering, paving, 
tiles, silks . sanitary fitting made of ceramic ; glass, 
illumination glass ware, glass tiles. 

0.676 

73 Construction materials and aricles of iron and steel 
including bars, angles and shapes, concrete 
reinforcement, doors and windows, nails/tacks, screws, 
etc. 

0.732 

84 Air conditoners 0.474 
74, 76, 78, 79, 83, 
85, 90 

Construction materials and aticles of copper, aluminium, 
lead, zinc including windows, doors and frames, pipes 
and fittings, sinks, nails, tacks etc, ; venetain blinds ; 
also various miscellaneous items of metal including 
locks and hinges, electric light fittings, electric wiring 
and conduit tubing, plugs and sockets, water heaters, 
electric and water meters 

0.707 
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Full List of Conversion Factors (ตอ) 
Economic sector  

No./B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

VIII INVESTMENT GOODS 0.771 
73, 74, 75, 76, 78 Structures, tubes, plates and sheets, tanks, radiators and 

central heating boilers, rivets, nuts and bolts ; other 
items of investment (other than construction or industrial 
inputs) of iron and steel, copper, nickel, aluminium, or 
other metal 

0.770 

83, 84, 85 Safe and strong boxes, office equipment ; boilers, 
mechanical and electrical machinery of all kids 
(excluding parts and spares thereof, durable consumer 
goods, agricultural machinery, air-conditioners and 
water-heaters, parts of transport equipment) 

0.756 

86, 89 Rail track fixtures and fittings, cranes and vehicles ; 
larger boats, tugs and all floating structures 

0.813 

87 All special purposes motor vehicles such as caterpillar 
tractors (non-farm), fork lift trucks, mobile cranes, fire-
engines, invalids carriages etc. 

0.770 

88 Aircarft and parts thereof 0.926 
90 Optical, photographic, measuring, checking, precision, 

medical and surgical instruments and apparatus (except 
for spectacles and orthopaedic appliances, durable 
consumer goods, veterinary instruments, meters for 
buildings or transport, and all parts and spares) 

0.703 

44, 69, 91, 92, 94, 
97 

All other forms of investment goods including railway 
sleepers, refractory bricks, larger clocks and timing 
apparatus, dictating machines, medical and dental 
furniture, non-personal sports equipment etc. 

0.671 
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Full List of Conversion Factors (ตอ) 
Economic sector  

No./B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

Ii-VIII Total : all traded goods 0.894 

IX Electricity 1.276 

X Construction 0.740 
 Earthworks 0.762 
 Erosion control 0.683 
 Buildings 0.746 
 Structures (e.g. dams) 0.722 
 Wooden structures and buildings 0.709 
 Mechanical structures 0.727 
 Roads 0.687 
 Land Levelling 0.740 
 Laterals and drains 0.734 
 Overheads and miscellananeous construction items 0.831 

XI Trade 0.469 

XII Transport 0.759 
 Heavy Trucking 0.832 
 Light Trucking 0.725 
 Water Transport 0.586 
 Highway cost allocation : Heavy trucks on highway 0.692 
 Highway cost allocation : Light trucks on 

provincial/feeder roads 
0.663 

XIII PUBLIC UTILITIES 0.957 

XIV BANKING AND FINANCE 0.444 

XV MODERN SERVICES 0.511 

XVI GOVERNMENT SERVICES 0.652 
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Full List of Conversion Factors (ตอ) 
Economic sector  

No./B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

XVII TRADITIONAL SERVICES 0.644 

IX-XVII TOTAL : ALL NON-TRADABLES 0.612 

Ii-XVII TOTAL : ALL GOODS AND SERVICES                    
THE STANDARD CONVERSION FACTOR 

0.791 

 
IX-XVII THE ACCOUNTING RATE OF INTEREST            

(PER CENT) 
10.5 % 

 
CFs for Labour : product of the CF for consumption and  

the opportunity cost of labour , for the appropriate  
region and category of labour 

 

Category of 
Labour 

Agricultural 
Industrial 
Unskilled 

All Unskilled 
(Agricultural 
+ Industrial) 

Skilled 
Industrial 

All 
Categories 

Category of 
Consumption CF 

Rural  
Poor 

Urban  
Poor 

Total  
Poor 

Urban  
Rich 

Regional 
Total 

Bangkok/Thonburi .320 .723 .661 .710 .675 
Central region .467 .724 .545 .721 .553 
Southern region .354 .679 .442 .725 .461 
Northern region .208 .739 .281 .738 .297 
Northest region .192 .746 .278 .739 .299 
Whole Kingdom .270 .721 .380 .730 .402 
 

ที่มา: ธนาคารโลก อางใน ชูชีพ  พิพัฒนศถีิ. 2544  เศรษฐศาสตรการวิเคราะหโครงการ 
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ภาคผนวก ค 
 

เกณฑคุณภาพน้ําบริโภค 
ขององคการอนามัยโลก พ.ศ. 2536 และกรมอนามัย พ.ศ.2543 
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เกณฑคุณภาพน้ําบริโภคขององคการอนามยัโลก พ.ศ. 2536 และกรมอนามัย พ.ศ.2543 

รายการวิเคราะห 
เกณฑคุณภาพน้ําดื่มของ 

WHO ป 2536 
เกณฑคุณภาพน้ําประปา 
กรมอนามัย ป 2543 

ดานกายภาพ   
ความเปนกรด - ดาง (pH)  6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 
สี (Color), Pt-Co 15 15 
ความขุน (Turbidity), NTU 5 10 

ดานเคมี (หนวย mg/l)   
ความกระดางทั้งหมด (Hardness) 500 500 
สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) 1,000 1,000 
ซัลเฟต (SO4

2-) 250 250 
คลอไรด (Cl-) 250 250 
ไนเตรต (NO3

2-) 50 50 
ฟลูออไรด (F-) 1.5 0.7 
เหล็ก (Fe) 0.3 0.5 
แมงกานีส (Mn) 0.1 0.3 
ทองแดง (Cu) 1.0 1.0 
สังกะสี (Zn) 3.0 3.0 

ดานสารพิษโลหะหนัก (หนวย mg/l)   
ตะกั่ว (Pb) 0.01 0.03 
โครเมี่ยม (Cr) 0.05 0.05 
แคดเมี่ยม (Cd) 0.003 0.003 
สารหนู (As) 0.01 0.01 
ปรอท (Hg) 0.001 0.001 

ดานแบคทีเรีย   
โคลิฟอรม แบคทีเรีย(Coliform Bacteria) 0 0 
ฟคัลโคลิฟอรม แบคทีเรีย(Faecal Coliform Bacteria) 0 0 

หมายเหต ุ1. คลอรีนอิสระ(Free Chlorine) กําหนดใหมีปลายทอ 0.2 - 0.5 มก./ล. ใชในระบบการ  
                     เฝาระวังคุณภาพน้ําประปา 
                2. วิธีการตรวจวเิคราะหเปนไปตาม Standard Methods of the Examination of Water and   
                     Wastewater   
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ภาคผนวก ง 
 

อัตราคาน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค 
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อัตราคาน้าํประปาของการประปาสวนภูมิภาค 
 

ประเภทผูใชน้าํ 
ชวงการใชน้ํา 
(ลบ.ม / เดือน) 

ที่อยูอาศัย 
 

(บาท/ลบ.ม.) 

ราชการและธุรกิจ 
ขนาดเล็ก 

(บาท/ลบ.ม.) 

รัฐวิสาหกจิอุตสาหกรรม 
และธุรกิจขนาดใหญ 

(บาท/ลบ.ม.) 
0 - 10 7.75 9.00 10.00 
11 - 20 8.50 11.75 13.00 
21 - 30 10.75 13.00 16.00 
31 - 50 12.75 14.00 19.00 
51 - 80 14.00 14.40 21.00 
81 - 100 14.50 14.50 21.25 
101 - 300 14.60 14.60 21.50 

301 – 1,000 14.70 14.70 21.75 
1,001 - 2,000 14.80 14.80 21.50 
2,001 - 3,000 14.90 14.90 21.25 
3,001 ขึ้นไป 15.00 15.00 21.00 

 อัตราคาน้ําประปา
ขั้นต่ํา 30 บาท 

อัตราคาน้ําประปา 
ขั้นต่ํา 50 บาท 

อัตราคาน้ําประปา 
ขั้นต่ํา 100 บาท 

 
ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค 
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ภาคผนวก จ 
 

การคํานวณคาใชจายในการบริโภคน้ํา 
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การคํานวณคาใชจายในการบริโภคน้ํา 
 
น้ําดื่มท่ีผานการกรอง 

ราคาเครื่องกรองน้ําเฉลี่ย          5,000.-  บาท (อายุการใชงานประมาณ 5 ป) 
ราคาสารกรองน้ําโดยเฉลี่ย (กําหนดจะตองเปลี่ยนทุกป) 
 - คารบอน                   270.-  บาท 
 - เรซ่ิน     330.-   บาท 
 - ใสกรอง                650.-   บาท 
รวมคาใชจายตอป                           2,250.-   บาท 
1 ป ใชกรองน้าํเพื่อบริโภคประมาณ 3,650 ลิตร 

ดังนัน้ คาใชจายในการกรองน้ําเพื่อบริโภค  =  
3,650
2,250   =  0.62 บาท/ลิตร  

                                                                                      =   620 บาท/ลบ.ม. 
ที่มา : การคํานวณคาเฉลี่ยจากการสํารวจ 
 
น้ําดื่มบรรจุขวด 
  น้ําดื่มบรรจุขวดขนาด 20      ลิตร ราคาเฉลี่ย  12 บาท 
                           ดังนัน้     ราคาน้ําดื่มบรรจุขวด เทากับ 600 บาท/ลบ.ม.  
 
ที่มา : การคํานวณคาเฉลี่ยจากการสํารวจ 

 
น้ําดื่มท่ีผานการตมดวยเตาแกส 
 ราคาเตาแกสเฉลี่ย   3,000.-    บาท (อายุการใชงานประมาณ 10 ป) 
 ราคาแกสหุงตมกิโลกรัมละ       16.80     บาท 
 การตมน้ํา 1 ลิตร ใชแกสประมาณ        0.0058      กิโลกรัม (ไมรวมคาความรอนแฝง) 
 รวมคาใชจายตอป      655.65      บาท 

1 ป ใชกรองน้าํเพื่อบริโภคประมาณ  3,650        ลิตร 

ดังนัน้ คาใชจายในการตมน้ําเพื่อบริโภค      =   
3,650

655.65    =   0.18 บาท/ลิตร  

                          =   180 บาท/ลบ.ม. 
ที่มา : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนกอนและหลังโครงการน้ําประปาดื่มได 
              ของสํานักงานประปาอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี(โครงการเริ่มเม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548) 

 

สวนที่ 1  คําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป  
                  

  ขอมูลท่ัวไป 
1.) เพศ 

(    ) ชาย    (    ) หญิง 
2.) อาชีพของทาน 

(    ) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ (    ) พนกังานบริษัท   
(    ) เกษตรกรรม   (    ) ธุรกิจสวนตัว 
(    ) อ่ืน ๆ .................................. 

3.) ระดับการศึกษาสูงสุดระดับ 
(    ) ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน  (    ) มัธยมศึกษาตอนตน   
(    ) ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย  (    ) ปวส./อนปุริญญา หรือเทียบเทา 
(    ) ปริญญาตรี    (    ) สูงกวาปริญญาตรี 

4.) รายไดเฉล่ียตอเดือน 
(    ) ต่ํากวา 5,000 บาท   (    ) 5,001 - 10,000 บาท 
(    ) 10,001 - 15,000 บาท  (    ) 15,001 - 20,000 บาท 
(    ) 20,001 - 25,000 บาท  (    ) 25,001 - 30,000 บาท 
(    ) 30,001 - 35,000 บาท  (    ) มากกวา 35,000 บาท  

5.) จํานวนสมาชิกในครอบครัว ...................... คน 
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใชน้ํา กอนและหลัง การดําเนินโครงการน้ําประปาดื่มไดของ 
               สํานกังานประปาอูทอง (โครงการเริ่มเม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548) 
   โปรดใหคะแนนความพึงพอใจที่ทานมตีอน้ําประปา ของ กปภ. กอนและหลัง การดําเนิน

โครงการน้ําประปาดื่มไดของสํานักงานประปาอูทอง 
5 = พอใจมาก/ดีมาก  4 = พอใจ/ดี   3 = ปานกลาง   2 =  ไมพอใจ/ไมดี  1 = ไมพอใจเลย/ไมดีเลย 
1.) ดานผลิตภณัฑ   

ประเด็น ระดับคะแนน       
กอนมีโครงการฯ 

ระดับคะแนน       
หลังมีโครงการฯ 

ปริมาณน้ําประปา   
แรงดันน้ําประปา   
คุณภาพน้ําประปา – ความขุน  สิ่งแปลกปลอม หรืออื่นๆ   
ความมั่นใจในการบริโภคน้ําประปา   

 

2.) ดานการใหบริการ   

ประเด็น ระดับคะแนน       
กอนมีโครงการฯ 

ระดับคะแนน       
หลังมีโครงการฯ 

ความสะดวกรวดเรว็ในการตดิตอสอบถามขอมูล   
ความรวดเร็วในการซอมแซม/แกไขปญหาทอแตกรั่ว   
ความสุภาพเรยีบรอยของพนักงานทีใ่หบริการ   
ความพึงพอใจในการใหบริการของ กปภ.   
 

3.) ดานการประชาสัมพันธ   

ประเด็น ระดับคะแนน       
กอนมีโครงการฯ 

ระดับคะแนน       
หลังมีโครงการฯ 

สํานักงานประปาใหความรู/คําแนะนําเกี่ยวกับน้ําประปา   
การแจงขาวใหรูลวงหนาเมือ่ตองหยุดจายน้ํา   
ความสะดวกรวดเรว็ในการตดิตอสอบถามขอมูล   
การประชาสัมพันธใหทราบถึงโครงการฯ   
ทานตองการมเีจาหนาทีด่านการควบคุมคณุภาพน้ํามาตรวจติดตามคณุภาพน้ําหรือไม ……………..
ความถี่ที่ทานตองการใหตรวจสอบ ……………คร้ัง/เดือน (ปจจุบนั 1 คร้ัง/เดือน)  
ขอเสนอแนะ ....................................................................................................................................... 
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สวนที่ 3  พฤตกิรรมการบริโภคน้ํา 
 

1.) ในครอบครัวมีเครื่องกรองน้ําหรือไม  
(    ) มี      (    ) ไมม ี

ถามีซ้ือเครื่องกรองน้ําเมื่อป พ.ศ. ใด............................................................... 
กอนมีโครงการฯใชกรองน้ําเพื่อดื่มวนัละกีลิ่ตร ........................................ 
หลังมีโครงการฯใชกรองน้ําเพื่อดื่มวนัละกีลิ่ตร ........................................ 
คาดวาจะเลิกใชเครื่องกรองน้ําเมื่อป พ.ศ. ใด.............................................  

2.) ในครอบครัวมีการตมน้ําเพื่อดื่มเปนประจําหรือไม 
(    ) มี      (    ) ไมม ี

ถามีกอนมีโครงการฯใชการตมน้ําวันละกีลิ่ตร ................................................ 
หลังมีโครงการฯใชการตมน้าํวันละกี่ลิตร.................................................... 
คาดวาจะเลิกใชการตมน้ําเมือ่ป พ.ศ. ใด.......................................................  

3.) ในครอบครัวมีการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดเพื่อดื่มหรือไม 
(    ) มี      (    ) ไมม ี

ถามีกอนมีโครงการฯซื้อน้ําบริโภควันละกี่ลิตร ............................................... 
หลังมีโครงการฯซื้อน้ําบริโภควันละกี่ลิตร................................................... 
คาดวาจะเลิกการซื้อน้ําบริโภคเมื่อป พ.ศ. ใด ...............................................  

1.) ในครอบครัวมีการดื่มโดยตรงจากกอก หรือ เก็บใสภาชนะไวดื่มหรือไม 
(    ) มี      (    ) ไมม ี

 5.)  ทานคิดวาทานและสมาชิกในครัวเรือนของทานรวมถึงผูคนในชุมชนไดรับประโยชนมาก      
          นอยเพยีงใด ในการมีโครงการน้ําประปาดื่มไดในพื้นที่นี ้

(    )  ไดรับประโยชนมาก  (    )  ไดรับประโยชนปานกลาง 
(    )  ไดรับประโยชนนอย   (    )  ไมไดรับประโยชน 
(    )  ไมแสดงความคิดเหน็ 

     6.) ทานคิดวาปจจยัใดที่จะทําใหทานหนัมาบริโภคน้าํประปาจากกอกโดยตรงมากที่สุด               

          (ตอบเพยีง 1 ขอ) 
(    )  ราคาน้ําประปาถูกกวาน้ําดื่มกรอง  น้าํตม หรือ น้ําดืม่บรรจุขวดมาก   
(    )  คุณภาพน้ําประปาอยูในเกณฑมาตรฐานตลอดเวลา    
(    )  อ่ืนๆ ............................................................................................................ 

ขอขอบพระคุณที่ทานใหความรวมมือ 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือนางสาวรัตนา  พลอิสริยะกุล  เกิดเมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ พ.ศ. 2511 จังหวัดชัยนาท  
สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อปการศึกษา 2535  

 
ประวัติการทํางาน เขาทํางานในตําแหนงนักวิทยาศาสตร 4 งานเคมีภัณฑ  กองควบคุม

คุณภาพน้ํา  การประปาสวนภูมิภาค เมื่อ พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบัน ดํารงตําแหนงหัวหนางาน 8               
งานสารสนเทศคุณภาพน้ํา   กองควบคุมคุณภาพน้ํา   การประปาสวนภูมิภาค และ เขาศึกษาตอใน
หลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  คณะเศรษฐศาสตร   
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ เมื่อป พ.ศ. 2545 
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