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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาแนวทางการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุงรักษาระบบการจ่ายน�ำ้ ของส�ำนักงานประปา
สาขา การประปานครหลวง 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุงรักษาระบบการจ่ายน�้ำของส�ำนักงานประปา
สาขา การประปานครหลวง และ 3) เพื่อจัดท�ำคู่มือแนวปฏิบัติส�ำหรับส�ำนักงานประปาสาขาในการบริหารจัดการคุณภาพ
งานบ�ำรุงรักษาระบบการจ่ายน�ำ้ ใช้วธิ ดี ำ� เนินการวิจยั แบบผสมผสานประกอบด้วย วิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ และวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ
กลุม่ ประชากร ได้แก่ รองผูว้ า่ การ ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ ผูจ้ ดั การส�ำนักงานประปาสาขาและผูอ้ ำ� นวยการกองบ�ำรุงรักษา เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม และแบบประเมินคู่มือ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุงรักษาระบบการจ่ายน�้ำของส�ำนักงานประปาสาขา การประปา
นครหลวง มี 4 มิติ ได้แก่ มิติทรัพยากรมนุษย์ (People) จ�ำนวน 8 องค์ประกอบ มิติการวางแผน (Planning) จ�ำนวน 9
องค์ประกอบ มิติกระบวนการด�ำเนินงาน (Process) จ�ำนวน 12 องค์ประกอบ และมิติผลการปฏิบัติงาน (Performance)
จ�ำนวน 11 องค์ประกอบ รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 40 องค์ประกอบ ส�ำหรับผลการประเมินคูม่ อื แนวทางการปฏิบตั ใิ นการน�ำรูปแบบ
การจัดการคุณภาพงานบ�ำรุงรักษาระบบการจ่ายน�้ำของส�ำนักงานประปาสาขา การประปานครหลวง ไปประยุกต์ใช้พบว่า
มีความชัดเจนและเหมาะสมในการน�ำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อวางแผนงานในภาคปฏิบัติการ
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการพัฒนา, งานบ�ำรุงรักษาระบบการจ่ายน�้ำ, การประปานครหลวง
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Abstract
The purposes of this research comprise: 1) to study the guidelines of water distribution maintenance
management for branch offices of Metropolitan Waterworks Authority; 2) to develop a quality
management model for the stated purpose; and 3) to create a guideline process manual of the quality
management model for branch offices. The mix methods integrating quantitative and qualitative
approaches were applied. The research populations were the Deputy Governor, the Assistant Governor,
the Branch Office Directors and the Maintenance Division Directors. The tools used in this study were
semi-structured interviews, questionnaire and evaluation manual. Means and standard deviations were
analyzed to report data. The results showed four dimensions for the purposed model: People having 8
components, Planning having 9 components, Process having 12 components and Performance having
11 components respectively, totally 40 components. The experts considered and evaluated the
appropriateness of the manual content. The developed model was found suitable and can be further
adopted for quality and operations management.
Keywords: Development Model, Water Distribution Maintenance System, Metropolitan Waterworks Authority
Please cite this article as: A. Im-Erbtham, S. Inthapichai, and T. Boonyasopon, “Development of quality management in
water distribution maintenance system model for branch office of Metropolitan Waterworks Authority,” The Journal of
KMUTNB, vol. 28, no. 3, pp. 649–656, Jul.–Sep. 2018 (in Thai).
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1. บทน�ำ
จากแผนยุทธศาสตร์ของชาติได้จัดให้ปัญหาเรื่องการ
บริหารทรัพยากรน�้ำเป็นประเด็นหลัก [1] เพื่อให้การใช้
ประโยชน์จากน�้ำครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสมดุล
และมีประสิทธิภาพ ปัญหาในการผลิตน�้ำสะอาดเพื่อให้
สามารถบริ ก ารประชาชนในเขตความรั บ ผิ ด ชอบของ
การประปานครหลวง ซึง่ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทีร่ บั ผิดชอบ
ด้านการให้บริการน�้ำประปา ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร และเพือ่ รองรับการส่งจ่าย
น�้ำประปาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การประปานครหลวง
จึงก�ำหนดให้มหี น่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดูแลระบบการส่งจ่ายน�ำ้
และซ่อมบ�ำรุงให้เกิดประสิทธิภาพในงาน แต่จากการประเมินผล
พบว่า ปัญหาที่ท�ำให้การส่งจ่ายน�้ำไม่บรรลุเป้าหมายตาม
ที่องค์การก�ำหนดไว้ [2] เช่น ปริมาณน�้ำสูญเสีย เป็นต้น จาก
สถิตติ งั้ แต่ปงี บประมาณ 2548–2559 สามารถค�ำนวณมูลค่า
ความเสียหายจากน�ำ้ สูญเสียไว้ประมาณ 74,624.4 ล้านบาท
ซึ่งเป็นการสูญเสียรายได้ที่การประปานครหลวงพึงได้รับ
ประมาณร้อยละ 30
จากการประเมินโดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
จ�ำนวน 11 รายการ พบว่า รายการ ทีม่ ผี ลการประเมินทีต่ ำ�่ กว่า
เป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ 2 รายการ คือ น�้ำผลิตจ่ายและก�ำไร
สุทธิ ในจ�ำนวนนีม้ รี ายการทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานซ่อม
บ�ำรุงระบบการส่งจ่ายน�ำ้ คือ อัตราน�ำ้ สูญเสีย ระหว่างปี 2553–
2559 มียอดน�้ำสูญเสียสะสม 3,076.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึ่งถ้าการประปานครหลวงมีการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุง
รักษาระบบท่อจ่ายน�้ำที่ดีแล้ว จะสามารถลดปริมาณน�้ำ
สูญเสียลงได้อีกเป็นจ�ำนวนมาก ปัญหาต่อมาที่การประปา
นครหลวงพบ คือ ปัญหาความไม่พึงพอใจของผู้ใช้น�้ำและ
ปัญหาผู้ใช้น�้ำร้องเรียน แม้ว่าการประปานครหลวงจะเป็น
องค์การเพียงองค์การเดียวที่ให้บริการน�้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภค แต่ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คือ ตัวชี้วัดความ
สามารถขององค์การ จากการส�ำรวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้นำ�้
ซึ่งส่วนใหญ่จะท�ำการส�ำรวจในงานซ่อมบ�ำรุงระบบจ่ายน�้ำ
เนื่องจากเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ใช้น�้ำโดย
เฉพาะข้อร้องเรียนที่เกิดจากการบริการที่จะน�ำไปสู่คุณภาพ

ของการจัดการระบบส่งจ่ายน�ำ้ ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ได้แก่
น�้ำประปาไหลแรงเพียงพอต่อการใช้งาน การไหลสม�่ำเสมอ
ของน�้ ำ ประปา ความใสสะอาดของน�้ ำ ประปา คุ ณ ภาพ
น�ำ้ ประปาโดยรวม ระบบการแจ้งข้อมูลก่อนการหยุดให้บริการ
น�้ำ และกลิ่นของสารเคมีที่ปะปนอยู่ในน�้ำประปา
จากปัญหาดังกล่าว พบว่า หน่วยงานที่มีความส�ำคัญ
ต่อการปฏิบัติงานของการประปานครหลวง ในการบ�ำรุง
รักษาระบบส่งจ่ายน�้ำ คือ ส�ำนักงานประปาสาขา ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบในการให้บริการผู้ใช้น�้ำให้เกิดความพึงพอใจใน
คุณภาพและแรงดันของน�้ำประปา จึงต้องมีการปฏิบัติงาน
บ�ำรุงรักษาระบบท่อและอุปกรณ์ทั้งติดตั้งใหม่และที่ช�ำรุด
ในงานทางด้านวิศวกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) ศึกษาแนวทางการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุงรักษา
ระบบการจ่ายน�้ำของส�ำนักงานประปาสาขา การประปา
นครหลวง
2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุง
รักษาระบบการจ่ายน�ำ้ ของส�ำนักงานประปาสาขา การประปา
นครหลวง
3) เพื่อจัดท�ำคู่มือแนวปฏิบัติส�ำหรับส�ำนักงานประปา
สาขาในการบริหารจัดการคุณภาพงานบ�ำรุงรักษาระบบการ
จ่ายน�้ำ
2. วิธีด�ำเนินการวิจัย
ใช้วธิ ดี ำ� เนินการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods
Research) ประกอบด้วย วิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
มีขั้นตอนการด�ำเนินการ ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั และทบทวน
วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แนวทางการจั ด การคุ ณ ภาพ
งานบ�ำรุงรักษาระบบการจ่ายน�้ำของส�ำนักงานประปาสาขา
การประปานครหลวง
2) ศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งศึกษาแนวคิดการจัดการองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ น�ำมาบูรณาการเพื่อก�ำหนดกรอบในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์
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อาชวัน อิ่มเอิบธรรม และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุงรักษาระบบการจ่ายน�้ำของส�ำนักงานประปาสาขา การประปา
นครหลวง.”

3) น�ำข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน
5 ท่าน ไปวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปประเด็นส�ำคัญ เพื่อน�ำ
มาสร้างแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ โดยก�ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ [3]
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.21 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด
4) หาคุ ณ ภาพของแบบสอบถาม โดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
จ�ำนวน 5 ท่าน ด้วยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ใช้เทคนิค IOC (Item Objective
Congruence) ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.88 [4]
5) หาความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือด้วยเทคนิคสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) และตรวจสอบ
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ในภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ
0.85 [5]
6) เก็บข้อมูลจากกลุม่ ประชากร ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารระดับสูง
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การส� ำ นั ก งานประปาสาขา
การประปานครหลวง จ�ำนวน 49 ท่าน ด้วยแบบสอบถาม
7) น�ำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติ
8) น�ำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาร่างรูปแบบ
9) ด�ำเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่มเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบให้สมบูรณ์
พร้อมทั้งประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
10) ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบตามข้อเสนอแนะจากผลการ
สนทนากลุ่ม
11) จัดท�ำคู่มือแนวปฏิบัติส�ำหรับส�ำนักงานประปา
สาขาในการบริหารจัดการคุณภาพงานบ�ำรุงรักษาระบบการ
จ่ายน�้ำ
12) ประเมินความเป็นไปได้ของการน�ำคูม่ อื แนวปฏิบตั ิ
ไปปรับใช้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน

3. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ระบบการบริหารจัดการ
คุ ณ ภาพงานบ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบการจ่ า ยน�้ ำ ของส� ำ นั ก งาน
ประปาสาขา การประปานครหลวง ยังต้องมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท�ำงานใน 4 มิติ ได้แก่ มิติทรัพยากรมนุษย์
มิติการวางแผน มิติกระบวนการด�ำเนินงาน และมิติผลการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 1
ถึงตารางที่ 4
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุง
รักษาระบบการจ่ายน�้ำในมิติทรัพยากรมนุษย์
องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สร้างภาวะผู้น�ำ
ผู้บริหารมีธรรมาภิบาล
การท�ำงานเป็นทีม
สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
การวิเคราะห์และแก้ปัญหา
การให้ค�ำปรึกษาแก่ทีมงาน
ก�ำหนดกลยุทธ์ได้อย่างมี
7.
ประสิทธิภาพ
8. วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกภายใน

ระดับความคิดเห็น
SD
แปลผล
4.71 0.50 มากที่สุด
4.63 0.53 มากที่สุด
4.55 0.54 มากที่สุด
4.53 0.58 มากที่สุด
4.49 0.71 มากที่สุด
4.24 0.69 มากที่สุด
4.22

0.71

มากที่สุด

4.22

0.69

มากที่สุด

ตารางที่ 2 องค์ประกอบของการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุง
รักษาระบบการจ่ายน�้ำในมิติการวางแผน
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ระดับความคิดเห็น
SD แปลผล
1. ก�ำหนดทิศทางการท�ำงานของหน่วยงาน 4.49 0.54 มากที่สุด
2. การก�ำหนดแผนงานรองรับแผนงานทีม่ ปี ญั หา 4.45 0.54 มากที่สุด
3. การปรับเปลี่ยนแผนงานที่มีความเสี่ยงสูง 4.43 0.65 มากที่สุด
4. การวางแผน/มอบหมายงาน
4.43 0.68 มากที่สุด
5. การก�ำหนดแผนปฏิบัติงาน
4.41 0.57 มากที่สุด
6. การก�ำหนดแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย
4.33 0.63 มากที่สุด
7. มีแผนควบคุมการด�ำเนินงาน
4.27 0.73 มากที่สุด
8. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก 4.27 0.67 มากที่สุด
ระบุ แ ผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมการ
9.
4.27 0.67 มากที่สุด
ปฏิบัติ
องค์ประกอบ

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 ก.ค.–ก.ย. 2561
The Journal of KMUTNB., Vol. 28, No. 3, Jul.–Sep. 2018

ตารางที่ 3 องค์ประกอบของการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุงรักษา
ระบบการจ่ายน�้ำในมิติกระบวนการด�ำเนินงาน
องค์ประกอบ
การก�ำหนดเป้าหมายให้สอดคล้อง
กับนโยบาย
2. มีเป้าหมายในการท�ำงานร่วมกัน
3. การปรับแผนงาน
4. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
5. การติดตามประเมินผล
6. การเสนอแนะความคิดเห็น
7. การก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน
8. การปรับปรุงวิธีการบริหาร
การปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งาน
9.
อย่างต่อเนื่อง
การปรับปรุงขั้นตอนการท�ำงานให้
10.
เข้ากับสถานการณ์
11. การจูงใจให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม
12. การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า
1.

ระดับความคิดเห็น
SD
แปลผล
4.63 0.49 มากที่สุด
4.53
4.47
4.41
4.41
4.39
4.37
4.31

0.54
0.58
0.57
0.57
0.65
0.60
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.29 0.64 มากที่สุด
4.27 0.67 มากที่สุด
4.24 0.60 มากที่สุด
4.22 0.74 มากที่สุด

ตารางที่ 4 องค์ประกอบของการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุง
รักษาระบบการจ่ายน�้ำในมิติผลการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

การสร้างแรงจูงใจ
ธรรมาภิบาลองค์กร
มีการสื่อสารโต้ตอบของบุคลากร
วิเคราะห์ความพึงพอใจลูกค้า
กลไกการจัดการข้อร้องเรียน
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าข้อมูล
6.
มาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนงาน
หาความต้ อ งการและความคาดหวั ง
7.
ของลูกค้า
8. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างยุตธิ รรม
9. การก�ำหนดตัวชี้วัด
10. การประเมินขีดความสามารถก�ำลังคน
11. การป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

ระดับความคิดเห็น
SD แปลผล
4.65 0.48 มากที่สุด
4.57 0.61 มากที่สุด
4.57 0.58 มากที่สุด
4.51 0.68 มากที่สุด
4.43 0.54 มากที่สุด
4.37 0.67 มากที่สุด
4.33 0.69 มากที่สุด
4.33
4.29
4.29
4.29

0.77
0.76
0.61
0.61

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

รูปที่ 1 รูปแบบการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุงรักษาระบบ
การจ่ายน�้ำของส�ำนักงานประปาสาขา การประปา
นครหลวง
จากผลการศึกษาองค์ประกอบในแต่ละมิติ สามารถ
น�ำมาก�ำหนดรูปแบบการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุงรักษา
ระบบการจ่ายน�้ำของส�ำนักงานประปาสาขา การประปา
นครหลวง ดังแสดงในรูปที่ 1
รูปแบบการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุงรักษาระบบการ
จ่ายน�้ำของส�ำนักงานประปาสาขา การประปานครหลวง
เป็นการแสดงถึงมิติการจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้ง
4 ด้าน ได้แก่ มิติทรัพยากรมนุษย์ มิติการวางแผน มิติ
กระบวนการด�ำเนินงาน และมิตผิ ลการปฏิบตั งิ าน โดยแต่ละ
มิติมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุงรักษาระบบการจ่ายน�ำ้ ของ
ส�ำนักงานประปาสาขา การประปานครหลวง ซึ่งมีลูกค้าเป็น
ผูก้ ำ� หนดความต้องการและความพึงพอใจจากการรับบริการ
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO)

653

อาชวัน อิ่มเอิบธรรม และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุงรักษาระบบการจ่ายน�้ำของส�ำนักงานประปาสาขา การประปา
นครหลวง.”

ส�ำหรับคู่มือแนวปฏิบัติส�ำหรับส�ำนักงานประปาสาขา
ในการบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพงานบ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบการ
จ่ายน�้ำของส�ำนักงานประปาสาขา การประปานครหลวง
พบว่า ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทน�ำ และส่วนที่ 2
รูปแบบการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุงรักษาระบบการจ่ายน�้ำ
ของส�ำนักงานประปาสาขา การประปานครหลวง ซึง่ แบ่งออก
เป็น 4 บท ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการ
วางแผน การพัฒนากระบวนการด�ำเนินงาน และการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการประเมินความเป็นไปได้
ของการน�ำคูม่ อื แนวปฏิบตั ไิ ปปรับใช้ พบว่า มีความเป็นไปได้
คิดเป็นร้อยละ 100

การประปานครหลวง พบว่า รูปแบบการจัดการคุณภาพ
งานบ�ำรุงรักษาระบบการจ่ายน�้ำของส�ำนักงานประปาสาขา
การประปานครหลวง ประกอบด้วย มี 4 มิติ ได้แก่ มิติ
ทรัพยากรมนุษย์ จ�ำนวน 8 องค์ประกอบ มิติการวางแผน
จ�ำนวน 9 องค์ประกอบ มิติกระบวนการด�ำเนินงาน จ�ำนวน
12 องค์ประกอบ และมิตผิ ลการปฏิบตั งิ าน จ�ำนวน 11 องค์ประกอบ
รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 40 องค์ประกอบ โดยรูปแบบการจัดการ
คุ ณ ภาพงานบ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบการจ่ า ยน�้ ำ ของส� ำ นั ก งาน
ประปาสาขา การประปานครหลวง เป็นการแสดงถึงมิติ
การจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้ง 4 ด้าน โดยแต่ละมิติ
มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการจัดการ ซึ่งมีลูกค้าเป็นผู้ก�ำหนดความต้องการและ
4. อภิปรายผลและสรุป
ความพึงพอใจจากการรับบริการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
1) ผลการศึ ก ษาแนวทางการจั ด การคุ ณ ภาพงาน สมรรถนะสูง (HPO) ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการ
บ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบการจ่ายน�้ำของส�ำนัก งานประปาสาขา บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management
การประปานครหลวง พบว่า ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ Quality Award) ที่จัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
งานบ�ำรุงรักษาระบบการจ่ายน�้ำของส�ำนักงานประปาสาขา พัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.) ร่วมกับสถาบัน
การประปานครหลวง ยังต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ [8] เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยราชการ
ท�ำงานใน 4 มิติ ได้แก่ มิติทรัพยากรมนุษย์ มิติการวางแผน ใช้ในการประเมินผลตนเอง อันจะน�ำไปสู่การยกระดับการ
มิ ติ ก ระบวนการด� ำ เนิ น งาน และมิ ติ ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน ปฏิบัติงานของภาครัฐ โดยถ้าองค์การใดที่สามารถปฏิบัติ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของจุติ [6] เรื่องแนวทางการ ตามเกณฑ์เหล่านีไ้ ด้ในระดับทีด่ ี ย่อมจะเป็นเหมือนกับเครือ่ ง
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งานด้ า นงานลดน�้ ำ สู ญ เสี ย ของ รับรองถึงความเป็นเลิศขององค์การได้ในระดับหนึ่ง เกณฑ์
ส�ำนักงานประปาสาขาทีร่ ะบุวา่ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินงาน คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีทั้งสิ้น 7 หมวด ประกอบ
ด้านงานลดน�้ำสูญเสีย ได้แก่ การปรับปรุงด้านระบบข้อมูล ไปด้วย การน�ำองค์การ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การให้
สนับสนุน ด้านบุคลากรภายในสาขา ด้านการจ้างงาน ด้านอุปกรณ์ ความส�ำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด
เครื่องมือ ด้านขั้นตอนวิธีการด�ำเนินงาน ด้านสภาพงานและ การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากร
สภาพแวดล้อม และด้านงบประมาณด�ำเนินการ และงานวิจยั บุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์การด�ำเนินการ
ของชวาล [7] เรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Amir et al. [9] เรื่องการ
ของระบบพื้นที่เฝ้าระวังน�้ำสูญเสีย ที่ระบุว่า ปัจจัยที่ส่งผล วางแผนธุรกิจเพื่อปูทางสู่ความส�ำเร็จ ที่ระบุว่า การวางแผน
กระทบต่อการด�ำเนินงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านอุปกรณ์ เครือ่ งมือ ธุรกิจมีบทบาทส�ำคัญต่อการรักษาระดับความส�ำเร็จของ
และข้อมูล ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านสภาพงานและการ นักธุรกิจและผู้ประกอบการ องค์ประกอบส�ำคัญขององค์กร
ออกแบบ ปัจจัยด้านการสือ่ สารกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และ ที่ประสบความส�ำเร็จก็คือ ต้องมีการก�ำหนดเป้าหมายที่
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ชัดเจน ตามด้วยการพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจและภารกิจ
2) ผลการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การคุ ณ ภาพงาน ของตนบรรลุเป้าหมาย การวางแผนทางธุรกิจเป็นเครื่องมือ
บ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบการจ่ายน�้ำของส�ำนัก งานประปาสาขา ที่มีประสิทธิผลของธุรกิจในการจัดการกับเป้าหมายและ
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วัตถุประสงค์ให้มีความสอดคล้องกัน การวางแผนทางธุรกิจ
ไม่เพียงแต่ส่งผลส�ำเร็จต่อธุรกิจขนาดเล็กหรือนักธุรกิจหน้า
ใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของธุรกิจ
ทุกระดับอีกด้วย รวมถึงงานวิจัยของ Napawan [10] เรื่อง
บทบาทของผู้น�ำเพื่อการบริหารคนอย่างมืออาชีพ ที่ระบุว่า
ในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลส�ำเร็จ ผู้น�ำจะต้อง
รักษาความสมดุลระหว่างระบบและคน กล่าวคือ ผูน้ ำ� จะต้อง
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการก�ำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ ในขณะ
เดียวกันต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนใน
องค์กรควบคูก่ นั ไปเนือ่ งจากทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
และบทความวิจยั ของภาคภูมิ [11] เรือ่ งองค์การทีม่ สี มรรถนะ
สูงในองค์การภาครัฐ : ตามมุมมองของทฤษฎีโครงสร้างตาม
สถานการณ์และแนวคิดด้านวัฒนธรรม ทีร่ ะบุวา่ การปรับตัว
ของโครงสร้างกระบวนการจัดการ เทคโนโลยีและกลยุทธ์
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ซึ่งหัวใจ
ส�ำคัญของสมรรถนะอยู่ที่ความสอดคล้องขององค์ประกอบ
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยผู้น�ำจะต้องสามารถสร้าง
บรรยากาศและกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
ผสมผสานความแตกต่างของบุคคลที่อยู่ในองค์การ รวมทั้ง
เป็นผู้ก�ำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกันกับพนักงานเพื่อ
เสริมสร้างให้เกิดการเรียนรูแ้ ละวัฒนธรรมทีน่ ำ� ไปสูพ่ ฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ขององค์การสมรรถนะสูง (HPO)
3) ผลการจั ด ท� ำ คู ่ มื อ แนวปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ ส� ำ นั ก งาน
ประปาสาขาในการบริหารจัดการคุณภาพงานบ�ำรุงรักษา
ระบบการจ่ายน�้ำ พบว่า ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
บทน�ำ และส่วนที่ 2 รูปแบบการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุง
รักษาระบบการจ่ายน�ำ้ ของส�ำนักงานประปาสาขา การประปา
นครหลวง ซึง่ แบ่งออกเป็น 4 บท ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การพัฒนาการวางแผน การพัฒนากระบวนการ
ด�ำเนินงาน และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ าน ซึง่ มีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของธีรวัช [12] เรือ่ งการพัฒนารูปแบบ
การบริหารงานซ่อมบ�ำรุงรักษาในอุตสาหกรรมการผลิตขนาด
กลางและขนาดย่อม กรณีศึกษาโรงงานเครื่องปรับอากาศ
ที่ระบุว่า องค์ประกอบการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การ

จัดวางตัวบุคคล และการสั่งการ และงานวิจัยของภานุวัฒน์
[13] เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการงาน
ซ่อมบ�ำรุงในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (สารกึง่
ตัวน�ำ) แผงวงจรรวม ทีร่ ะบุวา่ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจัดการงานซ่อมบ�ำรุงในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (สารกึ่งตัวน�ำ) แผงวงจร ประกอบด้วย งาน
ซ่อมบ�ำรุงและการวิเคราะห์หน้าที่การท�ำงานของเครื่องจักร
อาการขัดข้อง ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไขปัญหาของ
เครือ่ งจักร การวางแผนงานซ่อมบ�ำรุง และการวัดผลงานการ
ซ่อมบ�ำรุง
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
1) คณะกรรมการการประปานครหลวงและผู้ว่าการ
การประปานครหลวงในฐานะผู้ก�ำหนดนโยบายการบริหาร
การประปานครหลวง ควรมีบทบาทส�ำคัญด้านการผลักดัน
ให้ผู้บริหารงานในระดับต่างๆ ของส�ำนักงานประปาสาขา
ในฐานะผู้น�ำองค์กรมีศักยภาพพร้อมในการบริหารจัดการ
คุณภาพเพือ่ แก้ปญ
ั หาน�ำ้ สูญเสียและปัญหาความไม่พงึ พอใจ
ของผูใ้ ช้นำ�้ ทีเ่ กิดจากการให้บริการของการประปานครหลวง
ซึ่งผู้วิจัยน�ำเสนอแนวทางการพัฒนา อันมีองค์ประกอบ 4
ด้าน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการวางแผน
การพัฒนาคุณภาพการด�ำเนินงาน และการพัฒนาคุณภาพ
ผลการปฏิบัติงาน ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดแผน
ยุทธศาสตร์ของการประปานครหลวง
2) ควรมี ก ารวางแผนงานและก� ำ หนดทิ ศ ทางการ
ท�ำงานของส�ำนักงานประปาสาขาให้ชัดเจน โดยครอบคลุม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของการประปานครหลวง เพื่อเป็น
แนวทางน�ำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
จนบรรลุผลการด�ำเนินงานที่คาดหวัง
3) ควรมีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานของส�ำนักงาน
ประปาสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย
ของการประปานครหลวงและตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) ควรให้ความส�ำคัญเรื่องธรรมาภิบาลขององค์กร
ในการบริหารงานทุกระดับ เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นองค์กรสมรรถนะ
สูงต่อไป
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อาชวัน อิ่มเอิบธรรม และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพงานบ�ำรุงรักษาระบบการจ่ายน�้ำของส�ำนักงานประปาสาขา การประปา
นครหลวง.”

ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยต่อไป
1) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการ
คุ ณ ภาพงานบ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบการจ่ า ยน�้ ำ ของส� ำ นั ก งาน
ประปาสาขา การประปานครหลวง
2) ควรมีการวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ
คุณภาพงานด้านอืน่ ๆ ของการประปานครหลวง เช่น งานบ�ำรุง
รักษาระบบการผลิตน�ำ้ งานบ�ำรุงรักษาระบบการสูบส่งน�ำ้ เป็นต้น
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