
เร่ือง ปญหาและอุปสรรคการทํางานของสาํนักงานประปาในพื้นท่ีโครงการน้ําประปาดื่มได 

ของ กปภ.  

(โดยงานวิเคราะหวิจัยเชิงสังคม) 

บทคัดยอ 

 
การวิจยันี้มี จดุมุงหมาย ดังนี้  คือ 

 1.เพื่อศึกษา ปญหาและอุปสรรคในการทํางานในพืน้ที่โครงการน้ําประปาดื่มไดของ กปภ.  
ตามปจจัย พื้นฐาน  คือ(1) บคุลากร  (2) งบประมาณ  (3) ทอและอุปกรณประปา   (4) การไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ                

 2.  เพื่อศึกษาความตองการของสํานักงานประปา  ในการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารของ  
กปภ. ในเรื่อง ตาง ๆ เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานในพืน้ที่โครงการน้ําประปาดื่มได  ของ กปภ. 
 วิธีการศึกษาแบงเปน 2 สวน คือ สวนของการศึกษาเชิงปริมาณ  โดยการสํารวจความคิดเห็น
ของพนักงานระดับผูจัดการ  และหวัหนางานในพืน้ที่โครงการน้ําประปาดื่มได จํานวน 225 คน  โดยใช
แบบสอบถามแบบปลายเปด  ดวยวิธีสงแบบสอบถามแบบ  Research Survey   ไปใหบุคคลดังกลาวทํา
การตอบ  แลวสงกลับคืนมายังคณะผูศึกษา    และสวนของการศึกษาเชงิคุณภาพ   โดยการ สัมภาษณเชิง
ลึก (In - depth interview) กบักลุมผูรับผิดชอบ โดยตรงจํานวน 14 ทาน  ไดแก ผอ.ปปข.  ผอ.กอง
ปฏิบัติการ  หัวหนางานบริการผูใชน้ํา ของ ปปข.   และผูจัดการ สํานักงานประปา     

ผลการศึกษา  พบวา บุคลากรยังคงเปนปญหาในการปฏิบัติงานในสาํนักงานประปา  กลาวคือมี
ไมเพียงพอ   โดยเฉพาะ สํานกังานประปาในพื้นที่โครงการน้ําประปาดืม่ได    ที่ตองการบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน   ที่มีความรูและความสามารถในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน 
เพราะสิ่งเหลานี้จะชวยเสริมใหการปฏิบัติงานโครงการน้ําประปาดื่มไดของ กปภ. มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น   

ในภาพรวม  มปีระเด็นปญหา และอุปสรรคในการทํางาน  ที่พนักงานสวนใหญใหความเหน็
มากที่สุดอีกปญหาหนึ่ง  คือ  เร่ืองของทอเกาชํารุด  เสื่อมสภาพ แตกบอย  ซ่ึงตองการใชงบประมาณ  
ในการปรับปรงุใหมโดยเร็ว 

สําหรับหนวยงานราชการในพื้นที่สวนใหญ  ใหการสนับสนุน  และชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงาน  ของสํานักงานประปา  คอนขางดี    และกลุมตัวอยางยังใหความเหน็ในเรื่องอื่น ๆ   ที่
นาสนใจ  ถึงแมจะมีอัตราสวนรอยละไมสูงมากนัก   แตสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกที่



ผูรับผิดชอบโครงการนี้ ทุกคนมีความเหน็ลักษณะเดยีวกนั คือ จุดบริการน้ําประปาดื่มได ของ กปภ.ไม
สะอาด  ไมมีการดูแลรักษา  และรูปแบบของจุดติดตั้งน้ําประปาดื่มไดไมเปนมาตรฐานเดียวกนั  

กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความเห็นวา  ประชาชนไมกลาดืม่น้ําประปาดืม่ไดของ  กปภ. 
เนื่องจาก  ไมเชื่อมั่นในคณุภาพ และความสะอาดของน้ํา  

และเพื่อผลสําเร็จของโครงการน้ําประปาดืม่ไดของ กปภ.  กลุมตัวอยางสวนใหญมีความ
ตองการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารของ กปภ.  สรุปไดดังนี ้คือ 

1. สนับสนุนงบประมาณ  เพือ่ปรับเปลี่ยนทอเกาที่เสื่อมสภาพ  และมอียูเปนจํานวนมาก  ของ 
สํานักงานประปาในพื้นที่โครงการน้ําประปาดื่มไดของ กปภ.  ใหเปนทอใหมโดยเรว็ 

2. สนับสนุนการเพิ่มอัตรากําลัง รับบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ ใหกับ สํานกังานประปา 

3. สวนกลางควรกําหนดรูปแบบจุดตดิตั้งน้ําประปาดื่มได  ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่ว 
ประเทศ  

4. สนับสนุนโครงการน้ําประปาดื่มไดอยางจริงจัง   และตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



เร่ือง ความเปนไปไดในการใหบริการโฆษณาธรุกิจหลังใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน  คาน้ําประปาของ กปภ.   
(โดยงานวิเคราะหวิจัยเชิงสังคม) 

 
บทคัดยอ 

 
โครงการศึกษานี้ ศึกษาความเปนไปไดในการใหบริการโฆษณาธุรกิจหลังใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน  คา

นํ้าประปาของ กปภ.  โดยวิธกีารศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  เกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการจัดพิมพใบแจงหนี้/
ใบเสร็จรบัเงินของ กปภ. ของแตละสํานักงานประปา  ปงบประมาณ 2549   และวิธีการดําเนินการใหบริการ
โฆษณาทางธรุกิจหลังใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงินคาน้ําประปา หรือการใหบริการสอดแทรกแผนพับโฆษณาสินคา
ไปกับใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน  จากหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มกีารใหบรกิารโฆษณาทางธุรกิจหลังใบแจงหนี้/
ใบเสร็จรบัเงิน   ไดแก  กปน.  กทพ.  ทศท. และ กฟน.   

ผลการศึกษาจากหนวยงานทีม่กีารใหบริการโฆษณาธุรกจิหลงัใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน  ไดแก กปน.  
กทพ.  ทศท. และ กฟน.  พบวา  ทุกรัฐวิสาหกจิที่ทําการศึกษามีการใหบริการดังกลาว  และมวีิธีการใหบรกิารโดย
ใชพ้ืนที่โฆษณาธุรกิจหลังใบแจงหนี้/ใบเสร็จรบัเงินคาสินคาหรือบริการของตน  หรือการใหบริการสอดแทรก
แผนพับโฆษณาสินคาไปกับใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ที่แตกตางกันไปตามวิธกีาร ขนาด  และลักษณะของใบแจง
หน้ี/ใบเสร็จรับเงินของแตละหนวยงาน ซ่ึงจากผลการดาํเนินการใหบริการนัน้ สามารถสรางรายไดและลดตนทุน
ใหกับองคกรไดเปนอยางดี ในสวนลักษณะใบแจงหนี้ที่ กปภ. ใชอยูในปจจุบันมี 3 แบบหลัก  คือใบแจงหนี้แบบ 3 
ตอน ใบแจงหนี้แบบ A4 (9x11 น้ิว) ที่พิมพจากเครื่องคอมพิวเตอรแลวติดแสตมป 3 บาท  และใบแจงหนี้แบบ
ไปรษณียบัตร ซ่ึงแบบฟอรมใบแจงหนี้ของแตละสํานักงานประปาไมเปนมาตรฐานเดียวกนั และมีลักษณะการ
จัดสงใบแจงหนี้ไปยังผูใชนํ้าตางกัน  ทําให กปภ. ตองเสียคาใชจายในการจัดพิมพใบแจงหนี้ซํ้าซอน  สวน
ใบเสร็จรบัเงิน จะใชเปนใบรับเงนิธรรมดาไมมเีลขที่กาํกับผูเสียภาษี    หากผูใชนํ้าตองการใบเสร็จรบัเงินทีม่ีเลข
กํากับผูเสียภาษ ี (ใบเสร็จรบัเงนิที่มีเลขกํากับผูเสียภาษี ซ่ึงมี 2 ชนิด  คือ ชนิดแรก  เปนสวนที่ 2 ของใบแจงหนี้
แบบ 3 ตอน  ชนิดที่ 2  เปนใบเสร็จรับเงนิที่มีเลขกํากับผูเสียภาษีแบบพมิพเขียว) ก็ใหนําใบรับเงนิ มาแลกที่
สํานักงานประปาที่ตนใชบรกิารน้ําประปาอยู    

จากผลการศกึษาขางตน ยังพบวา  กปภ. สามารถดําเนินใหบรกิารโฆษณาหลงัใบแจงหนี้คาน้ําประปาได  
เพ่ือลดคาใชจายในการจัดพิมพใบแจงหนี้แกผูใชนํ้า  ซ่ึงขั้นตอนแรกกอนดาํเนินโครงการฯ ควรมีการปรบัปรุง
รูปแบบใบแจงหนี้และวธิีการแจงหนี้ของสํานักงานประปาแตละแหงใหเปนมาตรฐานเดียวกนัเสียกอน  ข้ันตอนที ่
2 ควรมหีนวยงานหลักในการนําเสนอโครงการใหบรกิารโฆษณาหลังใบแจงหนี้คาน้ําประปา  ตามสายงานเพื่อให  
ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค   เห็นชอบและอนุมัติในหลักการ แลวส่ังการไปยังสํานักงานประปาเขตทั้ง 10 เขต
ใหดําเนินโครงการใหบริการโฆษณาหลังใบแจงหนี้คาน้ําประปา   ซ่ึงมีแนวปฏิบัติ 2 ทางเลอืก คือ  ทางเลือกที่ 1  
สํานักงานประปาเขตดําเนินการเอง โดยลงประกาศรับโฆษณาหลังใบแจงหนี ้   ทางเลือกที่ 2  กปภ. ใหสิทธิ์การ
โฆษณาหลังใบแจงหนี้คาน้ําประปากบับรษิัททีร่ับจาง กปภ. จดัพิมพใบแจงหนี้  โดยการทําสัญญาเพิ่มเตมิในสวน
ของสัญญาวาจางการพิมพใบแจงหนี้  เพ่ือตอรองขอสวนลดคาใชจายพิมพใบแจงหนี้ลง  ซ่ึงทั้ง  2  ทางเลือก
ดังกลาว  สามารถชวยให  กปภ.  มีรายไดเพ่ิมขึ้นหรือลดคาใชจายในการจางบริษัทเอกชนจดัพิมพใบแจงหนี้ของ 
กปภ. 



Abstract 
 
 This study investigates the possibility for PWA to make an advertisement behind the invoice 
/ receipt of  PWA  water fee. The study methodology applies a qualitative approach. 
The group sampling is done at random on some PWA waterworks as well as 4 state enterprises that 
have already advertised behind the invoice / receipt of their product or service. 
 The findings reveal that the 4 state enterprises, namely, MWA, TOT, EAT and MEA are 
quite successful in their advertisement in this regard and can earn more income from such 
advertisement or reduce the cost of invoice / receipt printing. It has also been found that it may not 
possible for PWA to advertise behind its water fee receipt since there are various channels of payment 
of PWA water fee and thus the fee receipts are printed and distributed by those channels, which are 
different in both format and size. Additionally, groups of PWA customers getting the receipt can’t be 
focused. Nevertheless, it is quite possible for PWA to advertise behind its water fee invoice because 
each of PWA customers will derive an invoice each month through one way or the other, making it 
easy for advertisers to concentrate on a particular target customer group. 
 It is strongly recommended that  (1) PWA should uniform the format and size of its water fee 
invoice.  (2) PWA should assign one of its work unit to directly take change of this special task and 
formulate a policy on advertisement behind the invoice.  (3) Finally, PWA regional offices should 
implement this policy.  

Hopefully, PWA management should carefully takes into consideration our 
recommendations and regard the advertisement business transaction as one of PWA policies since 
PWA survival in the long term may not rest on the sale of water alone but on other types of 
businesses as well. 

 
 
 


