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การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการธุรกิจประปาของสํานักงานประปาที่ไดรับรางวัลประปาดีเดน 
กรณีศึกษา สํานักงานประปาชลบุรี ” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางดานแวดลอม การจัดการ
การบริหารธุรกิจและปจจัยที่ผลตอความสําเร็จในการดําเนินการธุรกิจประปาของสํานักงานประปาชลบุรี(ป.ชลบุรี) โดยได
ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจประปาในปจจุบันและความคิดเห็นของผูใชน้ํา และพนักงาน ป.ชลบุรีเฉพาะผูบริหาร 
ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา โดยใชแนวคิดการเปลี่ยนการบริหารจัดการธุรกิจซึ่งเนนการบริหารจัดการธุรกิจประปา และกล
ยุทธการบริหารงานสมัยใหม  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลในทางบวกตอการบริหารเชิงธุรกิจของ ป.ชลบุรี คือ การมีวิสัยทัศนที่
กวางไกลและทัศนคติในทางบวกของผูจัดการ ป.ชลบุรี ซึ่งเปนบุคลิกภาพและความสามารถเฉพาะตัว ที่สามารถกระตุนให
พนักงาน ป.ชลบุรีทุกระดับช้ัน ปฏิบัติงานดวยความขยันหมั่นเพียร ทุมเทและเสียสละใหแกองคกร และมีความสามัคคีกัน
เปนอยางดี สามารถใหบริการจนเปนที่พึงพอใจของผูใชน้ําสวนใหญ ซึ่งเห็นวา ป.ชลบุรี สามารถใหบริการในเชิงธุรกิจได
ทัดเทียมกับธุรกิจประเภทอื่นๆ สําหรับปจจัยที่มีผลในทางลบตอการบริหารฯ คือหนี้คางชําระซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก 
รวมทั้งการรับรูขอมูลขาวสารตางๆ ของพนักงานซึ่งยังมีขอจํากัด และแหลงน้ําดิบซึ่งยังขาดแคลนโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง 

เพื่อใหการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของ ป.ชลบุรี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะผูศึกษามีขอเสนอแนะให ป.
ชลบุรีดําเนินการดังนี้ คือ  1)ใหความสําคัญกับการวางระบบการบริหารจัดการที่ใหสามารถวัดผลเชิงปฏิบัติไดทั้งระบบ 
การบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ (PBM) และการใชความสามารถเปนเกณฑ (CBM)  2) มุงพัฒนาใหพนักงานเรียนรูระบบ SAP 
และการบริการผูใชน้ําดวยระบบขอมูลผูใชน้ําสารสนเทศ รวมทั้งปรับปรุงการชําระคาน้ําแบบ One-Stop Service และ
บริการ Call Center ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 3) ใหความสําคัญกับการแกปญหาแหลงน้ําดิบพรอมทั้งการผลิตและ
สงน้ําโดยการประสานงานและรวมมือกับหนวยงานอื่นๆในพื้นที่เพื่อแกปญหาดังกลาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

This study entitled “Factors influencing business management of PWA waterworks offices receiving ‘The 
Outstanding Waterworks Office’ award: A case study of Chon Buri waterworks office” aims to investigate general 
conditions with respect to the internal and external environment, business management and factors contributing to the 
success of business transaction of Chon Buri waterworks office.  The study methodology employs survey questionnaires 
through a face-to-face interview with 130 PWA customers residing in the service areas of Chon Buri waterworks, as well 
as with 5 executives of the waterworks ranging from its manager to section chiefs.  Content analysis is applied to achieve 
the study objectives. 

The findings reveal that positive factors influencing business management of Chon Buri waterworks office 
was far-sighted vision and positive attitude of the waterworks’ manager and others executives, all inspiring selfless 
dedication and concerted efforts of all waterworks’ staff, apart from their solidarity, contributing to the successful 
operation and management of Chon Buri waterworks and generating a high level of satisfaction among its customers.  In 
addition, the waterworks’ location and Chon Buri’s strong economy also played a significant role in Chon Buri 
waterworks’ business transaction, enabling it to receive “The Outstanding Waterworks Office” award in 2005.  
Nevertheless, the negative factors hindering the waterworks’ business management was the shortage of raw water 
sources and lack of necessary information and skills among its staff. 

In order for Chon Buri waterworks to be more efficient and successful in its business transaction and 
management, the researchers strongly recommend the waterworks to do the following.  1) Give importance to a 
managerial system that is both practical and measurable, through the performance-based and competence-based 
management,  2) Encourage its staff to learn and be familiar with the SAP system and water supply service via an 
effective information technology system, including an improvement of the water fee payment system via a one-stop 
service, and call center operation, and 3) Seriously resolve the problems of raw water sources shortage, and water 
production and distribution, through a close coordination and cooperation with other agencies concerned.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


