
เร่ือง การนําระบบ New Modern Branch Office (NMBO) มาใชในการจัดการธุรกิจในสํานักงานประปาสาขาของ กปน.     
: ศึกษาเปรียบเทียบกับโครงการสํานักงานประปาตนแบบของ กปภ.  
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งานวิจัยเรื่อง “ การนําระบบ New Modern Branch Office (NMBO) มาใชในการจัดการธุรกิจในสํานักงานประปา
สาขาของ กปน. : ศึกษาเปรียบเทียบกับโครงการสํานักงานประปาตนแบบของ กปภ. ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวา การ
บริหารจัดการสํานักงานประปาสาขาทันสมัยของ กปน. มีวิธีการดําเนินการอยางไร และมีความแตกตางหรือคลายคลึงกับ
สํานักงานประปาตนแบบของ กปภ. อยางไร ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง คือ สนง.ป.สาขา
มนีบุรี กปน. 

 ผลการศึกษา พบวา  สนง.ป.สาขาทันสมัยของ  กปน. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการใหบริการในหลายๆ ดานหลัง
เปลี่ยนเปน สนง.ป.สาขาทันสมัย เชน มีบริการแบบ e-Service คือบริการผานอินเตอรเน็ตหรือเว็บไซต และมีบริการ One-
Stop Service ดวย คือใหบริการหลายๆ อยาง ณ จุดเดียว เชน การรับชําระคาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท และประชาชน
สามารถขอติดตั้งน้ําประปา ไฟฟา โทรศัพท และขอบานเลขที่ ที่สนง.ป.สาขาทันสมัยไดในขณะเดียวกัน อยางไรก็ตาม 
สนง.ป. สาขาทันสมัยของ กปน. มุงแสวงหากําไรเปนสําคัญ ในขณะที่ สนง.ป.ตนแบบ ของ กปภ. มุงเนนการปรับ
ภาพลักษณองคกร (Rebranding) ทางดานกายภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการแกลูกคาและประชาชน 

คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา สนง.ป.ตนแบบ ของ กปภ. ไมควรมุงเนนเฉพาะการปรับรูปลักษณองคกรทางดาน
กายภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการเทานั้น แตควรมุงเนนการปรับปรุงคุณภาพน้ําและการใหบริการ
น้ําประปาอยางเพียงพอดวย เพราะเปนสวนสําคัญของการใหบริการสาธารณูปโภคดานน้ําประปา  ซึ่งจะชวยใหโครงการ 
สนง.ป.ตนแบบ ของ กปภ.  ประสบความสําเร็จอยางแทจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

 This research entitled “An application of the new modern branch office (NMBO) system to the business 
management an transaction of MWA waterworks branch offices :  A comparative study with PWA prototype waterworks 
offices” aims to investigate how MWA manages and operates its waterworks branch office through an NMBO system 
and how an MWA new modern waterworks branch office is similar to or different from PWA prototype waterworks 
offices.  The research employs a qualitative approach, with a purposive sampling on MWA Minburi waterworks branch 
office. 

 The findings reveal that an MWA new modern branch office underwent considerable changes after applying an  
NMBO  system to its management and operation.  For instance, there was an e-Service providing services to customers and 
general public via the internet or website.  Similarly, there was also one-stop service providing a myriad of services at the 
same place such as a payment of water fee, electricity fee and phone fee.  In addition, MWA customers and general 
public can request for an installation of piped water, electricity and telephone services, as well as for a house number at 
the new modern branch office since it had a service link with other government agencies.  It was found out, however, that 
the new modern branch office sought to make profits as one of its significant objectives.  On the contrary, PWA 
prototype waterworks offices focused on rebranding themselves, though physically, and improving the efficiency of 
services given to their customers. 

 The researchers recommend that not only do PWA prototype waterworks offices just attempt to rebrand 
themselves physically and enhance service efficiency but should also concentrate on improving piped water quality and 
distributing a sufficient amount of water since this is part and parcel of providing such an infrastructure service as piped 
water and will ensure a true success for PWA prototype waterworks office project. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


