
เร่ือง  การศึกษาความคุมคาทางการเงนิของการนําระบบเครื่องอานมาตรอัตโนมัติ (Hand – held) 
มาใชในการอานมาตร กรณีศึกษาสํานักงานประปาขอนแกนและสํานักงานประปาลพบุรี 

(โดย งานวิจัยพัฒนาธุรกิจ) 
 

บทคัดยอ 
 
 ในการศึกษาความคุมคาทางการเงินของการนําระบบเครื่องอานมาตรอัตโนมัติ (Hand – held) มาใชใน
การอานมาตรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคหลักของการศึกษา เพื่อประเมินตนทุน ผลประโยชน และความคุมคาทาง
การเงินของการนําระบบเครื่องอานมาตรอัตโนมัติมาใชในการอานมาตร และวิเคราะห เปรียบเทียบผลการศึกษา 
โดยใช             คาใชจายตอมาตรเปนตัวเปรียบเทียบ เพื่อหาผลคุมคาในการลงทุนที่มากที่สุดใน 4 กรณี คือ 1) 
กรณีระบบเดิม (ใชพนักงานอานมาตรของ กปภ. ดวยวิธีจดบันทึก)  2) กรณี กปภ. เปนผูจัดซื้อระบบเครื่องอาน
มาตรอัตโนมัติ และใชพนักงานอานมาตรของ กปภ. 3) กรณี กปภ. เปนผูจัดซื้อระบบเครื่องอานมาตรอัตโนมัติ 
และจางพนักงานอานมาตรของ เอกชน และ4) กรณี กปภ. ทําสัญญากับบริษัทเอกชนในการจางเหมาอานมาตร ซึ่ง
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ไดแก การประปาลพบุรีและการประปาขอนแกน 
โดยใชการวิเคราะหทางการเงินของโครงการลงทุนเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษา  
 

 ผลการศึกษา ของกรณีการประปาลพบุรีและการประปาขอนแกน พบวา การนําระบบเครื่องอาน
มาตรอัตโนมัติ มาใชในการอานมาตร มีความคุมคาในการลงทุนมากกวาการอานมาตรแบบวิธีเดิม เนื่องจากมี
มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) มากกวา (เสียคาใชจายในการลงทุนที่ตํ่ากวา) ซึ่งมีคาเทากับ  - 
9,876,699.74 บาท และ           - 12,663,058.10 บาท ตามลําดับ และเมื่อนําผลการวิเคราะหมาคิดเปนคาใชจายตอ
มาตรเปนตัวเปรียบเทียบทั้ง 4 กรณี พบวา ในกรณี กปภ. เปนผูจัดซื้อเครื่องอานมาตรอัตโนมัติ และใชพนักงาน
ของ กปภ. อานมาตร จะมีคาใชจายตอมาตรที่ถูกที่สุด ซึ่งมีคาเทากับ 6.69 บาท (กรณี ป.ลพบุรี) และ 5.09 บาท 
(กรณี ป.ขอนแกน) สวนกรณีระบบเดิม มีคาใชจายตอมาตรสูงที่สุด โดยมีคาเทากับ 9.87 บาท (กรณี ป.ลพบุรี) 
และ 10.05 บาท (กรณี ป.ขอนแกน)   
 

 ขอเสนอแนะของคณะผูศึกษา มีดังนี้ 1. ดานการลงทุน สํานักงานประปาทั้งสอง (ป.ลพบุรี และ ป.
ขอนแกน) และสํานักงานประปาแหงอื่นๆ ของ กปภ. ควรนําระบบเครื่องอานมาตรอัตโนมัติ (Hand – held) มาใช
ในการอานมาตรแทนการอานมาตรโดยวิธีเดิมที่ใชพนักงานอานมาตรแลวจดบันทึกลงสมุด เนื่องจากมีความ
คุมคาในการลงทุนมากกวา (เสียคาใชจายในการลงทุนนอยกวา)  นอกจากนี้สํานักงานประปาจะตองมีเจาหนาที่ที่
มีความพรอมและมีศักยภาพในการทํางานดานนี้ดวย และตองใหบริษัทที่จําหนายเครื่องอานมาตรอัตโนมัติดูแล
และซอมแซมระบบเมื่อเครื่องอานมาตรอัตโนมัติเกิดขอขัดของตลอดอายุการใชงานของเครื่อง อยางไรก็ดี วิธีการ
นี้ กปภ. อาจตองเสียคาใชจายแฝงอื่นๆ อีก เชน คาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ ที่ใชบันทึกขอมูลของผูใช
น้ํา ดังนั้น การใหสํานักงานประปาใชวิธีจางเหมาโดยบริษัทเอกชนดําเนินการอานมาตรดวยเครื่องอานมาตร
อัตโนมัติทั้งระบบ จะทําใหสํานักงานประปามีความคลองตัวในการทํางานมากขึ้น และไมตองรับภาระความเสี่ยง
ตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ เชน เครื่องอานมาตรอัตโนมัติและเครื่องพิมพใบแจงหนี้ขัดของ รวมท้ังอาจจะตองเพ่ิม
อัตรากําลังพนักงานอานมาตรใหเพียงพอกับจํานวนผูใชน้ําที่เพิ่มขึ้นอีกดวย จึงเปนขอคิดเห็นไดวา การจาง



บริษัทเอกชนอานมาตรแบบเบ็ดเสร็จทั้งระบบ อาจมีความเหมาะสมกับ กปภ. มากที่สุดในขณะนี้ 2. กระบวนการ
เจรจาและการจัดซื้อจัดจาง 2.1 ในการลงทุนของโครงการนําระบบเทคโนโลยีดานสารสนเทศสมัยใหมมาใช จะตองมี
กระบวนการเจรจาและจัดทํารายละเอียดของงาน Term Of Reference (TOR)  ที่เปนธรรมและเกิดประโยชนสูงสุดตอ กปภ. 
และมีการประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อวัดประสิทธิภาพและใหเปนไปตาม  TOR  ที่ไดกําหนดไว 2.2 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางตองโปรงใสและเปดเผยได มีการแขงขันที่เปนธรรม และไมผูกขาดในระบบตลาด แต
อยางไรก็ตาม    จากการวิเคราะหดังกลาวขางตนเปนกรณีศึกษาเพื่อใหเกิดแนวทางสําหรับผูบริหาร  กปภ.  ได
พิจารณาถึงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่ กปภ. จะไดรับมากที่สุด  อาจไมใช
ความคุมคาในการลงทุนในแงมุมที่เปนตัวเงินเพียงอยางเดียวเทานั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เร่ือง การศึกษาผลดี ผลเสียของการนําระบบ New Modern Branch Office (NMBO) มาใชในการ
จัดการธุรกิจในสํานักงานประปาสาขาของการประปานครหลวง 

(โดยงานวิจัยพัฒนาธุรกิจ) 
 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาเรื่อง ผลดี ผลเสียของการนําระบบ New Modern Branch Office (NMBO) มาใช
ในการจัดการธุรกิจในสํานักงานประปาสาขาของการประปานครหลวง  (กปน.)ในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อศึกษาขอดี ขอเสียของการนําระบบดังกลาวมาใชในการจัดการธุรกิจใน 
สนง.ป. สาขาของ กปน. และศึกษาความพรอมและเหมาะสม ตลอดจนแนวทางในการนําระบบนี้
มาปรับใชในการจัดการธุรกิจใน สนง.ป. ของ กปภ.ในอนาคต  ซ่ึงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ไดมาจากการเลือกสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง คือที่ สนง.ป.สาขามีนบุรี กปน.  โดยใชวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และสถานการณ (Situation Analysis) โดยใชเครื่องมือ SWOT 
Analysis  ซ่ึงเปนเครื่องมือทางการบริหารจัดการที่นิยมใชในองคกรธุรกิจสมัยใหม  เปนเครื่องมือ
ในการศึกษา 

 

 ผลการศึกษา พบวา การนําระบบ NMBO มาใชในการจัดการธุรกิจใน สนง.ป. สาขามีนบุรี
กปน. สามารถเพิ่มรายไดให สนง.ป. ดังกลาว และสรางความเชื่อมั่นในการใหบริการ ทําให
ผูใชบริการเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนการตลาดเปนแผนการลงทุนขยายงานไดตรงตาม
พื้นที่เปาหมายที่กําหนดไดชัดเจนมากขึ้น สามารถกําหนดปริมาณน้ําจําหนายเพื่อนําไปจัดทํา
ประมาณการรายไดในภาพรวมของ กปน. ใหใกลเคียงขอเท็จจริงมากที่สุด และทําให สนง.ป.สาขา
มีนบุรี สามารถขยายกิจการไดตามนโยบายการแปรรูปกิจการประปาของ กปน. ไดอยางรวดเร็วขึ้น 
อยางไรก็ตาม ในการดําเนินงานดังกลาว จะตองมีการลงทุนในสินทรัพยจํานวนมากเชนกัน เชน 
การวางผังองคกร และระบบสารสนเทศ ซ่ึงสงผลใหความสามารถในการทํากําไรตอสินทรัพย 
(ROA) ต่ําลง แตก็สามารถประหยัดได    ในสวนของการจางเหมาเอกชนเขาดําเนินการในกิจกรรม
บางขั้นตอน 

 

ขอเสนอแนะของผูศึกษา มีดังนี้ คือ 1. ในการพัฒนา สนง.ป. ใหมีอัตรากําลังที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ กปน. จะตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานใหเหมาะสม 
และนําเทคโนโลยีตางๆ มาใช ซ่ึงการใชงบประมาณในการนี้ จะตองคํานึงถึงการประหยัดตอขนาด 
(Economies of  Scale) ดวย 2. สําหรับการจัดการธุรกิจประปา กปน. ควรใหความสําคัญกับตัวช้ีวัด
ที่ไมเกี่ยวกับดานการเงินดวย (Non-Financial Indicators) นอกเหนือจากการเนนหนักที่ตัวช้ีวัด
ทางการเงิน (Financial Indicators) เชน การลดการสูญเปลาในการทํางานของพนักงาน ไดแก เวลา



ในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการทํางาน คุณภาพของงาน ความโปรงใสและตรวจสอบไดใน
การทํางานรวมทั้งจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจของพนักงาน และการสงเสริมให
พนักงานเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนตน ซ่ึงถือเปนการลดตนทุนในขบวนการผลิตและการ
บริการไดอีกทางหนึ่ง และ 3.ในกรณีที่จะนําผลการศึกษามาปรับใชกับ สนง.ป.ของ กปภ. ควร
ดําเนินการในแบบเดียวกับของ กปน. ในขอ 1. และ 2. สําหรับ สนง.ป.ของ กปภ. ที่มีศักยภาพใน
การแขงขันและมีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจอยูแลว ควรมีการปรับโครงสรางการบริหารงานใหมี
ความคลองตัวและกะทัดรัด แตกตางไปจาก สนง.ป.ขนาดเล็กที่ยังไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะใช
ระบบ NMBO ได รวมทั้งตองใหความสําคัญกับการลดความสูญเปลาในการทํางานของพนักงาน 
กปภ. ใหเหลือนอยที่สุดดวย 

 

Abstract 
 

 This study investigates advantages and disadvantages of an application of the system of 
New Modern Branch Office (NMBO) to the business management of the Metropolitan 
Waterworks Authority (MWA) at its Minburi branch office.  The main objective is to find out 
both the strengths and shortcomings of utilizing the NMBO system at an MWA branch office, as 
well as the readiness and appropriateness of the system application to PWA waterworks 
management.  The study methodology uses a purposive sampling at MWA Minburi branch office.  
The collected data undergoes both Content and Situation Analysis  

 The findings reveal that the NMBO system could increase much income for MWA 
Minburi  
branch office while generating service confidence and higher satisfaction among its customers.  
This, of course, was achieved through its marketing plan to extend an investment in target service 
areas, making it possible to estimate the water amount to be sold, most approximate to the fact 
and the country’s economy.  Additionally, the Minburi branch office was able to more swiftly 
expand its service in accordance with MWA privatization policy.  Nonetheless,  despite various 
benefits, MWA had also to invest an enormous capital and asset to fulfill this herculean mission, 
for instance, the Office restructuring and an IT system, resulting in less return of asset (ROA).  
Fortunately, this was partly compensated through  hiring the private sector to undertake some 
portions of the Office’s work. 

 It is strongly recommended that (1) In order for MWA to develop its branch offices to 
have sufficient and capable work force, MWA will have to restructure its branch offices properly 



while introducing appropriate technology.  In this regard, the use of budget will have also to take 
into account the economies of scale.  (2) As for the management of water supply business, MWA 
should give importance to non-financial indicators as well, such as wastefulness of its staff 
performance like work-hour, work efficiency and quality, as well as work transparency and staff’s 
ethics.  This, of course, ought to be compounded by encouraging its staff to learn continuously in 
order to enhance their knowledge and skills required for their work.  (3) Finally, in the case the 
NMBO system is to be applied to PWA waterworks, an implementation should include the 
procedures recommended in items 1 and 2.  Nonetheless, PWA potential waterworks ready for the 
system should be reengineered and streamlined for flexibility and compactness before undergoing 
NMBO.  Similarly, the wastefulness of PWA staff  performance should be diminished to a lowest 
extent while capacity building to improve their performance should be encouraged. 

 
 


