
เร่ือง  การใหเอกชนบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ําและมอเตอรไฟฟา  
(โดย งานวิเคราะหการลงทุนธุรกิจ) 

 
บทคัดยอ 

 
 

                     การศึกษา เรื่อง  “การใหเอกชนบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําและมอเตอรไฟฟา” เปนยุทธศาสตรของ องคกร
แหงการเรียนรูจากพันธมิตรทางธุรกิจ ของ กปภ.   โดยมีวัตถุประสงคหลักของการศึกษา เพื่อ      

  1 )    เปนแนวทางในการเรียนรู  เรื่อง การบริหารจัดการบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําและมอเตอรไฟฟา    
  2 )    นําเอาผลลัพธที่ไดมาใชวางแผนและกําหนดนโยบายเพื่อใหเกิดความเหมาะสมอยางสอดคลองทั้ง  
                     ทางการจัดการขอมูล ดานวัฒนธรรมขององคกร ดานวิศวกรรม และ ดวยการบริหารจัดการ  
                     เทคโนโลยีสารสนเทศ  เกี่ยวกับสินทรัพย ตามบัญชีดั้งเดิม และสินทรัพยทางปญญา (  Traditional  
                     accounting assets and Intellectual capital assets ) ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด  

                        ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  โดยใชวิธีการศึกษาขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณ หัวหนางาน จํานวน 3 คน  ผูจัดการสํานักงานประปา  จํานวน 6 คน ผูอํานวยการกองปฎิบัติการ ของ ปปข. 
จํานวน 3 คน ของ กปภ. และจากสื่อการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การวางแผนการบํารุงรักษา ของ     บริษัท อีสวอเตอร 
จํากัด ( มหาชน )  และจากเอกสาร  สัญญาจางเอกชนบริหารจัดการ สถานีผลิตน้ําประปาโรงกรองน้ําบางไทร และ  
สถานีจายน้ําบานเลน สํานักงานประปาพระนครศรีอยุธยา   กับ  สัญญาจางเอกชนบริหารจัดการ สถานีผลิตน้ําประปา
โรงกรองน้ําหวยเสนง สํานักงานประปาสุรินทร  
                           ผลการศึกษา  การบริหารจัดการ การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําและมอเตอรไฟฟา ของประปา พบวา 
กปภ. มีจุดแข็งทางดาน สินทรัพย ท้ังตามบัญชีดั้งเดิม และสินทรัพยทางปญญา (  Traditional accounting assets and  
Intellectual capital assets )  แตขาดการบริหารจัดการ   เนื่องมาจาก วัฒนธรรมองคกร การจัดรูปแบบองคกร และ
บุคลากร   ในสวนของภาคเอกชน นั้น มี สินทรัพยทางดานปญญา ( Intellectual capital assets ) ที่สามารถนํามาบริหาร
จัดการสินทรัพยดานการบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําและมอเตอรไฟฟา ใหไดอยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ   การ
จัดการกับปญหาดังกลาวนี้ กปภ.  จะตองนําเอาคําวา  องคกรแหงการเรียนรู  มาใชเปนยุทธศาสตร อยางบูรณาการ 
ต้ังแตตนน้ําตลอดไปจนถึงปลายน้ําของการ  Outsource   ดวยการศึกษาจาก จุดออนของบริษัทเอกชนแลว กปภ. ตองใช
ยุทธศาสตรเดียวกัน  คือ  ใชขอกําหนดจากสัญญาใหเปนเงื่อนไข   ในการเรียนรู   Know – how  ของเรื่องดังกลาวอยาง
ลึกซึ้ง และใชจุดแข็งของบริษัทเอกชน มาปรับแกไข โครงสรางการบริหารจัดการองคกร การจัดการ และ การพัฒนา
บุคลากร การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานวิศวกรรม  เปนตน แลวนํามาบูรณาการ ใหเกิดเปนประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพสูงสุด ตอ กปภ.  

 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 This study entitled “Having the private sector maintain PWA water pumps and electric motors” is one of PWA 
significant strategies of learning from its business partners.  The study aims to :  

1. Be a guideline for learning the maintenance management of PWA water pumps and electric motors, and 
2. Use the study consequences for planning and formulating PWA policy with respect to data management in 

terms of organizational culture and engineering, including IT management of PWA assets for the highest efficiency and 
effectiveness 
 The study employs purposive sampling on some PWA large waterworks.  The instrument used includes a 
survey questionnaire conducted on some PWA operation division directors, waterworks managers and water production 
chiefs.  For secondary data, it was collected from documents of some private companies employed by PWA, such as East 
Water Company and Universal Utilities Company. 
 The findings reveal that for the maintenance management of PWA water pumps and electric motors, PWA had 
great advantage over its assets and human resources but had shortcomings in terms of poor management as a result of its 
organizational culture and structure, as well as inefficient personnel management.  On the contrary, the private sector was 
more efficient in terms of intellectual capital assets and personnel management. 
 It is strongly recommended that, for effective maintenance management of water pumps and electric motors, 
PWA should apply “learning organization” as an integrated strategy from the beginning to the end of the maintenance 
management process as well as seek to absorb technology know-how from the private sector, in addition to emulating the 
latter’s strong point for its work performance in order to achieve highest efficiency and effectiveness.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


