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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง “โครงการสํารวจและศึกษา SWOT ของสํานักงานประปาของกปภ.” เปน 
การศึกษาความคิดเห็นตางๆของผูจัดการประปาในสังกัดของ กปภ. ที่มีตอกระบวนการปฏิบัติ ( 
Practices ) และ ผลการดําเนินงานของกิจการ ( Performance ) ของ กปภ.  โดยมีเปาหมายหลัก คือ 
การเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ( Competitiveness) ของ กปภ. หรือ ตัวองคกรเอง หรือ ของพันธมิตร 
ทางธุรกิจ หรือ กับคูแขงทางธุรกิจนั้น การวินิจฉัยธุรกิจ เพื่อสรางความสามารถการแขงขัน  ( 
Business Competitiveness Diagnosis : BCD) เปนเครื่องมือ วิเคราะห เปรียบเทียบความสามารถใน 
การแขงขันของธุรกิจ ทั้งในดานระดับความสามารถในการปฏิบัติการ  (Practice Competency ) และ 
ในดานระดับการบรรลุผลประกอบการของธุรกิจ (Performance) จากมุมมองของผูที่อยูใกลชิด และ 
สัมผัสกับปญหาตางๆ โดยตรง ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหสถานประกอบการเห็นภาพใหญในองคกร 
วามี จุดออน จุดแข็ง ในการดําเนินการอยางไร ซึ่งก็เปนเสมือนกระจกบานใหญที่สองใหเห็นภาพ 
ของตัวเอง และนําผลการวินิจฉัยมาใชเพื่อปรับปรุงองคกรใหเขมแข็งยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดความ 
สอดคลองกับการทํางานเชิงรุกของ กปภ. นอกจากนั้นยังนํามาใชในการวางแผน และกําหนด 
นโยบายเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งทางดาน 
วิศวกรรม ดานขอมูลสารสนเทศ ดานการบริหารจัดการ และดานวัฒนธรรมขององคกร วิธีการศกึษา 
ใชการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative) ควบคูกับการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูจัดการประปา  เกี่ยวกับ SWOT ของสํานักงานประปา 
พบวางานผลิตกับงานบริการ และลดน้ําสูญเสีย เผชิญกับปญหาและตองการการสนับสนุนของปจจยั 
ภายใน ทางดานบุคลากร เครื่องมือ หรือเครื่องจักร  การสํารองวัตถุดิบ และอุปกรณ งบประมาณการ 
จัดซื้อจัดจางและงบประมาณของการบํารุงรักษา  สวนการจัดการ นั้นทุกๆงานมีพอสมควร ตาม 
ลักษณะของการใหความสําคัญกับขอมูล สวนปจจัยภายนอกพบวา สถานภาพของแหลงน้ําดิบ ทั้ง 
ปริมาณและคุณภาพ สวนใหญอยูในเกณฑที่ดีกับพอใช  แตสวนนอยนั้นก็มีนัยสําคัญ เพราะตอง 
พิจารณาวาในรายละเอียดวา สนง.ป.นั้นมีนัยสําคัญกับขนาดของสังคมที่ตองรับผิดชอบดูแล และมี 
ผลกระทบกับภาพรวมของ กปภ. เพียงใด บริษัทผูรับจาง หรือผูรับเหมา เปนพันธมิตรทางธุรกิจที่ 
ตองปรับปรุงความนาเชื่อถือและการควบคุม พันธมิตรทางสายสัมพันธทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอยู 
ในสถานภาพที่ดี  สวนในกลุมลูกคาของ กปภ.นั้นพบวาควรเพิ่มจํานวนของลูกคาประเภท



อุตสาหกรรม ธุรกิจขนาดใหญและ รัฐวิสาหกิจ และกลุมที่ควรปรับปรุงศักยภาพการจายคาน้ํา คือ 
หนวยงานราชการ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ ตามลําดับ 

งานวิเคราะหการลงทุนธุรกิจขอเสนอแนะวา กปภ. ควรสนับสนุน สนง.ป.เกี่ยวกับปจจัย 
ภายใน ทางดานบุคลากรดวยกลยุทธทั้งปริมาณและคุณภาพ พรอมทั้งสรางวัฒนธรรมองคกร ให 
สภาพแวดลอมสนับสนุนการสรางแรงบันดาลใจในการทํางาน ทางดานเครื่องมือ หรือเครื่องจักร 
ตองจัดลําดับในการลงทุนขยายและปรับปรุงระบบประปา พรอมทั้งหันมาพิจารณาทบทวนนโยบาย 
การลงทุน เปาหมายของ กปภ.ในทุกมิติ  ดานการสํารองวัตถุดิบและอุปกรณ ตองใชขอมูลทางสถิติ 
และสายสัมพันธกับพันธมิตรทางธุรกิจ  ดานงบประมาณการจัดซื้อ จัดจาง และการบํารุงรักษา กปภ. 
ตองจัดลําดับในการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการบํารุงรักษา ระบบผลิตขนาดใหญ 
ที่ใชการควบคุมดวยเทคโนโลยี สวนการจัดการ ตองมุงเนนเปนวิสัยทัศนขององคกรวา กปภ.จะ 
บริหารจัดการองคกรดวยธรรมาภิบาล( Good Governance ) สําหรับปจจัยภายนอก กปภ. ตองมีกล 
ยุทธดานแหลงน้ํา ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในทุกมิติ ทั้งของพันธมิตรทางธุรกิจ 
พันธมิตรทางสายสัมพันธ และลูกคาของ กปภ. สวนการเพิ่มปริมาณลูกคานั้น เพื่อการดําเนินการให 
ไดประสิทธิผล กปภ.ควรปรับปรุงนโยบายและกลยุทธที่สนับสนุนใหกลุมเปาหมายดังกลาวหันมา 
ใชสินคาและบริการของ สนง.ป.ในพื้นที่เหลานั้นใหมากขึ้น ดวยเหตุผลเดียวกันกับการเพิ่มจํานวน 
ลูกคา การดําเนินการใหไดประสิทธิผล กปภ.ควรปรับปรุงนโยบายและกลยุทธทีส่นบัสนนุใหลดแรง 
กดดันระหวาง ผจก.ป. กับกลุมลูกคา หรือพันธมิตรทางสายสัมพันธ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ กปภ. 
ควร Outsource ในการเรงรัด ติดตามทวงหนี้ หรือตัดมิเตอร



Abstract 

This  study  entitled  “Project  on  the  survey  and  study  of  PWA  waterworks  ’  SWOT” 
investigates PWA waterworks managers’ opinions on their work practices and performance.    It aims  to 
increase PWA’ s  and its business allies’ competitiveness against its business rivals.  To accomplish this 
goal,  business  competitiveness  diagnosis  (BCD)  is  used  as  a  tool  for  the  analysis  and  comparison  of 
business  competitiveness  potential  in  terms  of  waterworks  practice  competency  and  their  performance 
achievement,  all  based  on  the  opinions  of  PWA waterworks managers, who are  close  to  the  scene and 
directly  encounter  the  problems.    This,  of  course,  reflects  PWA’s  strength, weakness,  opportunity  and 
threat,  which  in  turn  can  be  used  to  make  an  assessment  of  the  organization  for  a    subsequent 
improvement  or  even  reengineering.    The  study methodology  employs  a  quantitative  approach using a 
self-administered questionnaire for an interview with 171 PWA managers across the country. 

The findings reveal that with respect to internal factors, the production, service and non- 
revenue water reduction work of most waterworks urgently needed improvement and support in terms of 
personnel,  equipment,  machine,  raw  material  reserve,  and  budget  on  purchase,  employment  and 
maintenance.  Concerning external factors, it was found that most raw water sources, both in quantity and 
quality, were good or fairly good.   However,  it also required attention considering the extent of society 
PWA waterworks had to take care of, and its overall impact on PWA.  For PWA business partners, their 
credibity  should be  improved and controlled.  Finally,  such PWA large customers as  industry, business 
and public enterprise should be increased in their number so as to earn a bigger profit for PWA. 

It  is  strongly  recommended  that PWA should  support  its waterworks  in  terms of  staff 
capability and sufficiency. Meanwhile, PWA organizational culture should be generated to contribute to a 
sound working  environment  inspiring  its  staff  to work harder  and devote more  time and energy  to  the 
organization.    In  addition,  the  number  of  instruments  and  machines  indispensable  for  work  must  be 
adequate.  Similarly, investments on waterworks rehabilitation and expansion should be prioritized while 
investment  policies  and  goals  should  be  seriously  scrutinized.    Last  but  not  least  PWA water  sources 
should  be  efficiently  developed  and  maintained  for  a  short,  medium  and  long  term  while  its  large 
customers have to be sought after to ensure PWA financial potential in the long run.


