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แผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) และแผนงานด้าน

วิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จดัทํา

ขึน้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านวิจยั พัฒนา และสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ให้มีทิศ

ทางการดําเนินงานสอดคล้องและส่งเสริมการบรรลุวิสยัทัศน์ขององค์กร ในการเป็นองค์กรแห่ง

ความเป็นเลิศทางด้านการผลิตและบริการในปี ๒๕๕๘ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในปี 

๒๕๕๙  ซึ่งต้องอาศัยความรู้ท่ีได้จากการวิจัย พัฒนา มาสร้างความเข้มแข็งทางเทคนิคให้แก่

องค์กร นอกจากนีย้งัเป็นแผนการดําเนินงานท่ีนําเอานวตักรรม และสิ่งประดิษฐ์ท่ีได้รับรางวลัจาก

การประกวดผลงานนวตักรรมภายในการประปาสว่นภมูิภาค มาพฒันาตอ่ยอดสู่การนําไปขยายผล

เพ่ือใช้ประโยชน์อยา่งทัว่ถึงทัง้องค์กร  
 การจดัทําแผนในครัง้นีไ้ด้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารระดบัสูง 

ระดับกลาง และพนักงาน รวมทัง้ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาแผนงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง นํามา

ประมวลผล และวิเคราะห์องค์กร เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา และสร้างนวัตกรรม ท่ีทําให้เกิด

ประโยชน์ตอ่องค์กรมากท่ีสดุและใช้งบประมาณในการดําเนินการอย่างคุ้มคา่ ทัง้นี ้ในแผนฉบบันี ้

เป็นแผนงานวิจัยฉบบัแรกของ กปภ. และยังเป็นการเร่ิมต้นของกองวิจัยพัฒนา จึงได้กําหนด

แผนงานในชว่งแรกเป็นการขยายผลงานนวตักรรมท่ีได้รับรางวลัจากการประกวด ให้เกิดการขยาย

ผลเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ภายในองค์กร ทัง้ภาคการผลิตและบริการ จากนัน้ จึงเร่ิมทําการวิจยัท่ีเป็น

การสร้างองค์ความรู้ให้แก่องค์กร ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศของ กปภ. ด้านการผลิตและบริการ  

โดยการทํางานวิจยัในเบือ้งต้นนัน้ จะเป็นการทําสญัญาจ้างกบัหน่วยงานภาคการศกึษาหรือหน่วย

งานวิจยัภาครัฐท่ีมีความพร้อม ทัง้ทางด้านเคร่ืองมือและบคุลากรในการดําเนินงานเพ่ือเป็นพ่ีเลีย้ง

ให้แก่ กปภ.  ซึง่จะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจยัให้กบั กปภ.  อนึ่ง การดําเนินการตาม

แผนงานดงักล่าวจะช่วยให้ กปภ.มีผลงานด้านการนํานวตักรรมท่ีได้จากการประกวดไปขยายผลสู่

การใช้ประโยชน์จริง และการสร้างนวตักรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สามารถตอบโจทย์

ปัญหาการดําเนินงานของ กปภ. อย่างเป็นรูปธรรม  อีกทัง้ มีการกําหนดทิศทางของงานวิจัยท่ี

สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั มีการสอดรับ และส่งเสริมการบรรลวิุสยัทศัน์ของ กปภ. ในภาพรวมได้

เป็นอยา่งดี  ทัง้นี ้เน่ืองจากการพฒันาแผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘ - 

๒๕๖๑) และแผนงานด้านวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็น

การพฒันาแบบเน้นการมีส่วนร่วมของพนกังานในทกุภาคส่วน และมีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ  

ซึง่คาดวา่จะได้มีการนําแผนดงักลา่วไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินของ กปภ. ตอ่ไป 
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โครงการจัดทาํแผนด้านการวจิยั พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว  
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 แผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) และแผนงานด้าน

วิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จดัทําขึน้เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ประกอบกับการประปา 

ส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีบนัทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปี ๒๕๕๗ กับ

กระทรวงการคลงัในหวัข้อ ๒.๑๒ การพฒันาองค์ความรู้ และสร้างนวตักรรม โดยวดัระดบัความสําเร็จ

ในการจดัให้มีแผนงาน และกระบวนการในการวิจยัและพฒันา ดงันี ้

• ระดบัท่ี ๑ เม่ือจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานด้านการวิจยั พฒันาและ

สร้างนวตักรรมของ กปภ. ท่ีผา่นมา แล้วเสร็จ 

• ระดบัท่ี ๒ เม่ือมีการจดัทํา Road map จากการวิจัย พฒันา และสร้างนวัตกรรม 

พร้อมกําหนดเป้าหมายและผลท่ีคาดหวงั 

• ระดับท่ี ๓ เม่ือมีการจัดทําแผนโครงการด้านการวิจยั พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 

ระยะยาว (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) แล้วเสร็จ 

• ระดบัท่ี ๔ เม่ือมีการจดัลําดบัความสําคญั และจดัทําแผนงานด้านวิจยั พฒันา และ

สร้างนวตักรรม สําหรับดําเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

• ระดบัท่ี ๕ เม่ือแผนงานวิจยั พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ระยะยาว (พ.ศ.๒๕๕๘ - 

๒๕๖๑) และแผนงานด้านวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ.  

โดยมีกองวิจยัและพฒันา สํานกัวิทยาการ กปภ. เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีหลกัในการ

ขบัเคล่ือนการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมของ กปภ.ให้บรรลเุป้าหมาย 

 ในการดําเนินการจัดทําแผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว (๒๕๕๘ -

๒๕๖๑) และแผนงานด้านวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นี ้กปภ. 

ได้มอบหมายให้สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้ ดําเนินการจดัทํา

แผนดงักลา่ว โดยมีแนวทางการจดัทําแผนดงัแสดงในรูปท่ี ๑ 
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รูปท่ี ๑  ขัน้ตอนการจัดทาํแผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม  

ระยะยาว (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) 

 

 กระบวนการจัดทําแผน ดําเนินการโดยการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีข้อมูล 

ทตุยิภมูิจากการศกึษาค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง และข้อมลูปฐมภูมิผ่านการสมัภาษณ์ผู้บริหารระดบัสงู 

ผู้บริหารระดบักลาง และพนกังานท่ีเก่ียวข้อง โดยวิธีสมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) การประชมุ

ระดมความคิด เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาทําการวิเคราะห์องค์กร ประกอบกับการใช้ข้อมูลแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศ และยุทธศาสตร์ กปภ. เป็นต้น จากนัน้นําข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์กร

และนโยบายจากผู้บริหารระดบัสงูมากําหนดเป็นวิสยัทศัน์ และพนัธกิจด้านการวิจยั พฒันา และสร้าง

นวตักรรมขององค์กร จากการวิเคราะห์องค์กร ท่ีปรึกษาวิเคราะห์โดยวิธี SWOT Analysis และศกึษา

ปัจจยัภายนอกและภายในองค์กร โดยใช้ทฤษฎี PESTLE และ 7S ตามลําดบั ผลจากการวิเคราะห์

องค์กรโดยวิธี SWOT Analysis ดงัแสดงในตารางท่ี ๑ 
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ตารางท่ี ๑ ผลการวิเคราะห์องค์กร โดยวิธี SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. ผู้ นําให้ความสําคญัด้านการวิจยั พฒันาและ

สร้างนวตักรรม 

๒. มีองค์ความรู้และความเช่ียวชาญด้านการ

ผลิตและบริการด้านการประปา 

๓. มีบคุลากรท่ีมีความหลากหลายสาขาวิชาชีพ

ครบวงจร 

๔. มีผลงานนวตักรรมท่ีมีศกัยภาพในการตอ่

ยอดจํานวนมาก 

๕. มีความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ 

๖. มีโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองรับในแตล่ะกลุม่งาน 

๗. บคุลากรมีความทุม่เทและสนใจการสร้าง

นวตักรรม 

๑. ขาดทิศทางการวิจยั พฒันา และนวตักรรมท่ี

สอดคล้องกบัการดําเนินงานของ กปภ. 

๒. ขาดบคุลากร และระบบสนบัสนนุด้านการวิจยั 

พฒันา และสร้างนวตักรรม 

๓. ผลงานวิจยัและนวตักรรมสว่นมากยงัไมถ่กู

นําไปใช้ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

๔. ขาดความเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ ฐานข้อมลู

สนบัสนนุการผลิตและบริการ 

๕. การผลิตและการบริการไมเ่ป็นมาตรฐาน

เดียวกนั ทัว่ทัง้องค์กร 

๖. ขาดการส่ือสารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตและบริการอยา่งเป็นระบบ 

โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Threat) 

๑. มีสิทธิในการเดนิท่อในท่ีบคุคลใดๆ ตาม

กฎหมาย  

๒. กระแส Green Economy การรักษา

สิ่งแวดล้อม 

๓. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทํา

ให้เข้าถึงแหลง่ข้อมลูได้รวดเร็ว 

๔. ภาครัฐให้การสง่เสริมการลงทนุด้านการวิจยั

พฒันา และสร้างนวตักรรม 

๕. ประเทศในกลุม่ CLMV ต้องการเทคโนโลยี

ด้านการประปามาก 

 

๑. ภาวะโลกร้อน/สภาพภมูิอากาศเปล่ียน สง่ผล

ตอ่คณุภาพและปริมาณนํา้ดิบ 

๒. ไมมี่แหลง่นํา้ดบิเป็นของตนเอง 

๓. เคร่ืองมือ อปุกรณ์ด้านการส่ือสาร ยงัไม่

ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ 

๔. ภาคเอกชนมีการลงทนุธุรกิจประปาในเขต

อตุสาหกรรมมากขึน้ 

๕. นโยบายภาครัฐมีแนวโน้มลดการอดุหนนุด้าน

การเงิน 

๖. การเปิด AEC ทําให้มีการแขง่ขนัด้าน

เทคโนโลยีการผลิตนํา้ประปาสงูขึน้ 

จากนัน้ทําการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์หาแนวทางเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการขยายผล 

นวตักรรรมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประเด็นยทุธศาสตร์เชิงป้องกนั เพ่ือกําจดัภยัคกุคาม เน้น
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เร่ืองการนํานวตักรรมไปขยายผล เพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการตามมาตรฐานทัว่ทัง้องค์กร และการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการผลิตผลงานวิจยั และนวตักรรม ตลอดจน

การบริหารจดัการแหล่งนํา้ การศึกษาแหล่งนํา้ใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแนวทางเชิงแก้ไข เป็น

เร่ืองการวิจยั พฒันา เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตและจ่ายนํา้ให้ได้ตามแนวทาง Water Safety Plan 

และการพัฒนาบุคลากร ยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล และประเด็น

ยทุธศาสตร์เชิงรับ เพ่ือลดความเส่ียง เน้นการวิจยั พฒันา และสร้างเทคโนโลยี เพ่ือพฒันาแหล่งนํา้ดิบ

ทางเลือก เม่ือได้วิเคราะห์ประเดน็ยทุธศาสตร์และได้ทําการประชมุระดมความคิดระหว่างผู้บริหารและ

พนกังานจากสาขา ซึ่งเป็นตวัแทนของภาค มาเสนอโครงการในแผนปฏิบตัิการ เพ่ือให้ได้โครงการท่ีมี

ประโยชน์ และสามารถแก้ปัญหาในกระบวนการ และท่ีสําคัญสามารถดําเนินการ เพ่ือส่งเสริม

ยทุธศาสตร์ของ กปภ. ให้สามารถบรรลผุลได้เร็วขึน้ 

ท่ีผา่นมา กปภ. มีผลงานโครงการวิจยัเองบางสว่น และบางสว่นได้จากการจ้างวิจยั และท่ีโดด

เดน่คือ มีการสร้างผลงานนวตักรรมอยา่งตอ่เน่ืองตลอดมา  ผา่นกิจกรรมการประกวดนวตักรรม และมี

นวตักรรมท่ีดีๆ หลายผลงานท่ีมีการขยายผลนําไปใช้ประโยชน์ แตย่งัอยู่ในวงจํากดั ซึ่งพบว่ามีผลงาน

นวตักรรมท่ีสามารถใช้งานเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กรแตย่งัไม่มีการขยายผลใช้งาน

อย่างจริงจงั จึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะต้องทําการศึกษาเพ่ือขบัเคล่ือนการดําเนินการเพ่ือให้เกิดการนํา

นวตักรรมไปใช้ประโยชน์ให้เพิ่มมากขึน้ ดงันัน้ ในการวางแผนนําทางด้านการวิจยัและพฒันาจะแบ่ง

กระบวนการเป็น ๔ ขัน้ตอน ตามระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของการประปาส่วน

ภมูิภาคในภาพรวม โดยมี RDI Road map ดงัในรูปท่ี ๒ สรุปได้ดงันี ้ 

• จดัฐานข้อมลูเพ่ือบรูณาการฐานความรู้ท่ีมีกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานให้สามารถ

เช่ือมโยง และกําหนดแนวทางนําไปสู่การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้สําเร็จในปี 

๒๕๕๘ 

• ขยายผลงานนวตักรรมท่ีสะสมมาเป็นเวลานาน และเกิดจากความต้องการของผู้ ใช้

หน้างานไปสร้างให้มีมาตรฐานและมีความเช่ือมัน่ในการนําไปใช้ประโยชน์ ทัง้องค์กร

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริการในปี ๒๕๕๙ 

• ดําเนินงานด้านการวิจยัพฒันาให้สามารถบรรลุผลเป็นรูปธรรมท่ีสามารถใช้งานได้

ด้วยขีดความสามารถของพนักงานวิจัย กปภ. ท่ีสูงขึน้และภาคีเครือข่าย ให้เป็น

องค์กรท่ีมีการวิจยัท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ภายในองค์กรในปี ๒๕๖๐  
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• ตอ่ยอดทัง้ผลงานวิจยัและนวตักรรมไปพฒันาสูเ่ชิงพาณิชย์ในปี ๒๕๖๑  

 

 
รูปท่ี ๒  RDI Road map ของ กปภ. 

 

หากมีการดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมายตามกําหนดใน Roadmap ในปี ๒๕๖๑ ดงักล่าวแล้ว  

กปภ. จะมีผลงานวิจัยท่ีสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแหล่งรายได้และลด

รายจา่ยให้ กปภ. อีกทางหนึง่อีกด้วย 

 

แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว (๒๕๕๘ -๒๕๖๑)   

 เ พ่ือให้การดําเนินงานด้านการวิจัย  พัฒนา และสร้างนวัตกรรม  สามารถเสริมสร้าง

กระบวนการคิดและการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานและเป้าหมายของ กปภ. ท่ี

ปรึกษาจงึได้กําหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ด้านการวิจยัพฒันาและสร้างนวตักรรมร่วมกบัผู้บริหาร ดงันี ้

 

 

 

 

วสัิยทศัน์ 

“กปภ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีใช้ การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม พัฒนาองค์กรสู่

ความเป็นเลิศด้านการผลิตและบริการน้ําประปา” 
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จงึกําหนดยทุธศาสตร์การวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมไว้ ๓ ประเดน็ดงันี ้

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 

               ด้านการผลิตและจ่ายนํา้ให้เพียงพอ และได้มาตรฐานท่ัวทัง้ 

               องค์กร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  วิจัย พัฒนาและขยายผลนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 

               การให้บริการท่ีเป็นเลิศ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาบุคลากร ระบบสนับสนุน การวิจัย พัฒนา และสร้าง 

              นวัตกรรมแบบก้าวกระโดด 

ซึ่งการดําเนินการให้ยทุธศาสตร์ทัง้ ๓ ยทุธศาสตร์ บรรลผุลได้ประกอบด้วยกลยทุธ์ ประกอบ

ยทุธศาสตร์ดงันี ้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เน้นเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและจ่ายนํา้ให้เพียงพอด้วยการ

วิจยั พฒันา และขยายผลนวตักรรม ให้ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยกุต์ใช้ ประกอบด้วย  ๓ กลยทุธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๑  การวิจยั พัฒนา เพ่ือปรับปรุง กระบวนการผลิตและจ่ายนํา้ให้เป็น

มาตรฐานทัง้องค์กร โดยเร่งสร้างขีดความสามารถการผลิตและจ่ายนํา้ตามแนวทาง Water Safety 

Plan 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๒  วิจยั พฒันา เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายนํา้และลดนํา้สญูเสียเพ่ือ

ชว่ยลดรายจา่ยของ กปภ. และเพิ่มรายได้อีกทางหนึง่ด้วย 

พนัธกจิ 

๑. วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและบริการสู่ 

ความเป็นเลิศ 

๒. ผลักดันการขยายผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ 

๓. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านการวิจัย พัฒนาและสร้าง

นวัตกรรม 

๔. พัฒนาระบบสนับสนุน การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมขององค์กรและเพ่ือให้การ

พัฒนาองค์กรในระยะยาวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีใช้การวิจัย พัฒนาและ

นวัตกรรม พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตและบริการนํา้ประปาท่ีสามารถ

รองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกในด้านต่างๆ  
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กลยุทธ์ท่ี ๑.๓  การขยายผลงานวิจยั พฒันา และนวตักรรมสู่การใช้ประโยชน์อย่าง

ทัว่ถึง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  เน้นเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้วยการใช้ผลงาน วิจยั พฒันา

ตลอดจนนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพ่ือสนบัสนนุงานบริการให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจ

สงูสดุ ประกอบด้วย ๒ กลยทุธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ ท่ี ๒.๑ การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมยกระดับการบริการ โดยให้

ความสําคญักับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เช่ือมโยงระบบต่างๆ ด้านบริการอย่าง

ทัว่ถึงทัง้องค์กร เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการ 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๒  นํานวัตกรรมไปขยายผลเพิ่มประสิทธิภาพตามมาตรฐานทั่วทัง้

องค์กร  โดยนําผลงานนวตักรรมท่ีได้จากการคิดค้นของพนักงาน กปภ. และมีการจัดประกวดมีอยู่

จํานวนมากและยงัไมไ่ด้นําไปขยายผล ถ้านําไปขยายผลจะชว่ยกระจายและเพิ่มขีดความสามารถด้าน

การบริหารให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กรได้รวดเร็วขึน้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  เน้นการสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านการวิจัย และระบบการ

สนบัสนุนเพ่ือเตรียมความพร้อมการเน้นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้บรรลุได้รวดเร็วขึน้ด้วยการพฒันา

และระบบในการสนบัสนุนด้านการวิจยั ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีความ

เช่ียวชาญสูงกว่า เพ่ือให้ยุทธศาสตร์นีป้ระสบความสําเร็จจะต้องมีแนวทางการดําเนินการใน ๓  

กลยทุธ์ดงันี ้

กลยุทธ์ท่ี ๓.๑  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต 

ผลงาน วิจยั พฒันาและนวตักรรม ซึ่งมีความจําเป็นมากในขัน้ตอนเร่ิมต้นท่ี กปภ. ยงัขาดความพร้อม

ด้านบุคลากรทางการวิจัย เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเป็นมาตรฐานในการวิจัย การใช้เครือข่ายในการ

ดําเนินงานจะสามารถทําให้ กปภ. สร้างผลงานวิจยัได้ทนัที 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๒  พัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสู่

มาตรฐานสากล เป็นแนวทางการพฒันาบุคลากรด้านการวิจยัของ กปภ. แบบก้าวกระโดดโดยใช้

เครือข่ายความร่วมมือภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยของภาครัฐช่วยเป็นพ่ีเลีย้งให้นักวิจัยหรือ

นกัวิชาการของ กปภ. ทัง้ด้านการขยายผล การสร้างนวตักรรมให้ได้รับการยอมรับและการผลิตผล

งานวิจยัและเทคโนโลยีท่ีจําเป็นของ กปภ. ในอนาคตในกลยุทธ์นีจ้ะช่วยให้ กปภ. สามารถพฒันาขีด

ความสามารถของบคุลากรด้านการวิจยัได้พร้อมกบัการผลิตผลงานวิจยัของ กปภ. ไปพร้อมๆ กนั 



                                     แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 ฌ  

 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๓  พฒันาระบบสนบัสนุน เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการวิจยัสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ ในกลยทุธ์นีเ้น้นเร่ือง การสร้างความเข้มแข็ง ระบบการสร้างองค์ความรู้ขององค์กรจากการสร้าง

ผลงานวิจยัด้วยตนเอง โดยวางแนวทางตัง้แตก่ารตัง้โจทย์วิจยัการนําเข้าสู่ระบบบริหารจดัการงานวิจยั

ตลอดห่วงโซ่คณุคา่ ตัง้แตก่ารจดัทําข้อเสนอโครงการ การดําเนินงานวิจยัจนกระทัง่การบริหารจดัการ

ผลงานท่ีได้จากการวิจยัให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับ อนัจะสร้างให้เกิดองค์ความรู้ท่ีจําเป็น

แก่องค์กรและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านการเผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธ์ การนําไปใช้ประโยชน์ และเป้าหมายสงูสดุ การเป็นองค์กรความรู้ท่ีเช่ียวชาญด้านการ

ประปาตลอดห่วงโซ่คุณค่าสามารถเกิดการสร้างธุรกิจท่ีปรึกษาด้านการประปาภายในประเทศและ

อาเซียนได้ 

เพ่ือให้กลยุทธ์สามารถขบัเคล่ือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลยุุทธศาสตร์ขององค์กร ท่ี

ปรึกษาได้ประสานงานและหารือกบัคณะทํางานจดัทําแผนวิจยัพฒันาและสร้างนวตักรรมของ กปภ. 

ในระยะยาวในการพัฒนาโครงการรองรับการดําเนินงานตลอดระยะเวลา ๔ ปี โดยมีเกณฑ์ในการ

พิจารณาคดัเลือกหรือตัง้โจทย์การวิจยัจากผลการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ทัง้ท่ีเป็นเชิงรุกเชิง

ป้องกนัเชิงแก้ไข และเชิงรับเพ่ือกําจดัภยัคกุคาม เพ่ือวางแนวทางดําเนินการปิดความเส่ียงขององค์กร

ด้านความรู้เพ่ือใช้ในการผลิตและบริการ ในระยะเวลา ๔ ปี ทัง้สิน้จํานวน ๒๐ โครงการ แบง่โครงการ

ออกตามยทุธศาสตร์ได้ดงันี ้

- ยทุธศาสตร์ท่ี ๑  มีโครงการทัง้หมดจํานวน ๙ โครงการ   

- ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  มีโครงการทัง้หมดจํานวน  ๕ โครงการ 

- ยทุธศาสตร์ท่ี ๓  มีโครงการทัง้หมดจํานวน  ๖ โครงการ  

รวมเป็นโครงการท้ังสิ้น ๒๐ โครงการ  

เพ่ือส่งเสริมให้ กปภ. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการนํา้ประปาท่ีเป็นเลิศ

และเข้าสูก่ารเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้อย่างเตม็รูปแบบในปี ๒๕๖๑ ดงัรูปท่ี ๓ 
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รูปท่ี ๓  แผนท่ียุทธศาสตร์ด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว  

(๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) 

 

แผนงานด้านวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ในการกําหนดกรอบเวลาสําหรับการดําเนินการแผนงานโครงการท่ีปรึกษาได้คดัเลือกโครงการ

สําหรับจดัทําเป็นแผนงานด้านวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

โดยมีเกณฑ์ในการจดัลําดบัความสําคญัและคดัเลือกโครงการดงันี ้

๑. เป็นโครงการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนในการสร้างขีดความสามารถการวิจยั พฒันาและ

สร้างองค์ความรู้ของ กปภ. 
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๒. เป็นโครงการเก่ียวกับขยายผลงานด้านนวตักรรมขององค์กรนําไปสู่การลดค่าใช้จ่ายหรือ

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการบริการ 

๓. เป็นโครงการท่ีเป็นความต้องการของผู้ใช้ในภาคการผลิตและบริการของ กปภ. เพ่ือพฒันา

ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร  

โดยแผนงานด้านวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมของ กปภ. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มี

จํานวน ๘ โครงการ ท่ีสนบัสนนุกลยทุธ์ตา่งๆ ดงันี ้และมีรายละเอียดโครงการ (ดงัแนบ) 

 ๑. โครงการพัฒนาเคร่ืองมืออุปกรณ์ด้านการผลิตและจ่ายนํา้ประปาท่ีสามารถใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (กลยทุธ์ท่ี ๑.๓.๑)  

 ๒. โครงการพฒันาตอ่ยอดนวตักรรมสํารวจท่อร่ัว และลดนํา้สญูเสีย (กลยทุธ์ท่ี ๑.๓.๒) 

 ๓. โครงการศึกษาพฤติกรรมผู้ ใช้นํา้เพ่ือบริหารจัดการแรงดันนํา้และลดนํา้สูญเสีย  

(กลยทุธ์ท่ี ๑.๓.๓) 

 ๔. โครงการขยายผลนวตักรรมการให้บริการลกูค้า (กลยทุธ์ท่ี ๒.๒.๑) 

 ๕. โครงการวิจัยพฒันาขยายผลนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองค์กร  

(กลยทุธ์ท่ี ๒.๒.๓) 

 ๖. โครงการจดัทําคูมื่อการบริหารจดัการงานวิจยัตามมาตรฐานสากล (กลยทุธ์ท่ี ๓.๒.๒) 

 ๗. โครงการจดัทําระบบฐานข้อมลู วิจยั พฒันา และนวตักรรม (กลยทุธ์ท่ี ๓.๓.๑) 

 ๘. โครงการส่ือสารองค์ความรู้ เทคโนโลยี และบริการทัว่ทัง้องค์กร (กลยทุธ์ท่ี ๓.๓.๒) 

 งบประมาณในการดําเนินงาน จํานวน ๑.๐๑ ล้านบาท และผลลพัธ์จากการดําเนินงานในปี 

๒๕๕๘ คาดว่าจะได้รับดงัแสดงในตารางท่ี ๒ โดยจะสามารถสร้างองค์ความรู้ท่ี กปภ. ต้องการและ

ข้อมูลในการบริหารจัดการและการลดต้นทุนจากการใช้นวตักรรมเทคโนโลยีของตนเอง และสร้าง

ระบบพืน้ฐานการวิจยัในอนาคต 
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 ฏ  

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๒  ผลท่ีได้รับจากการดาํเนินโครงการ ปี ๒๕๕๘ 

ผลท่ีได้รับปี ๒๕๕๘ จาํนวน หน่วย 

๑.  จํานวนสิทธิบตัรท่ีย่ืนจด (อยา่งน้อย) ๑ เร่ือง 

๒. จํานวนผลงาน/นวตักรรมท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ๖ เร่ือง/ชิน้ 

๓. จํานวนฐานข้อมลูด้านวิจยั พฒันา และนวตักรรม ๑ ฐานข้อมลู 

๔. จํานวนคูมื่อการบริหารจดัการงานวิจยั ๑ เลม่ 

๕. จํานวนระบบต้นแบบท่ีให้บริการ ๑ ระบบ 

๖. จํานวนช่องทางการส่ือสารเพิ่มขึน้ ๑ ชอ่งทาง 

 

สําหรับปัจจัยสู่ความสําเร็จของแผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ระยะยาว

(๒๕๕๘-๒๕๖๑) นอกเหนือจากการดําเนินงานตามกลยุทธ์ในช่วงระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-

๒๕๖๑)  แล้ว ท่ียงัมีปัจจยัสําคญัอีกประการหนึ่งท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนให้เกิดผลงานวิจยัท่ีเป็นรูปธรรม 

นําไปใช้ประโยชน์ได้ สร้างองค์ความรู้ และเกิดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรต่อไปนั่นคือ 

นโยบายของคณะกรรมการ กปภ. และการได้รับการสนบัสนนุจากผู้บริหารในทกุระดบั  รวมถึงการให้

ความสําคญัต่อการสร้างนวตักรรมภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง และสนบัสนุนให้เกิดบรรยากาศการ

สร้างสรรค์ผลงานนวตักรรม 
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๑  

 

บทที่ ๑ 

 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเป็นมาของโครงการ   

 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นหน่วยงานภายใต้สงักดักระทรวงมหาดไทย ท่ีจดัตัง้

ขึน้เม่ือ วนัท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ มีภารกิจในการให้บริการนํา้ประปาท่ีให้บริการครอบคลุม

พืน้ท่ีทัว่ประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบรีุ และสมทุรปราการ มีการประปาส่วนภูมิภาคเขต 

(กปภ.ข.) ในสังกัดจํานวน ๑๐ แห่ง ท่ีกํากับดูแลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา (กปภ.สาขา) 

จํานวน ๒๓๔ แหง่ทัว่ประเทศ โดยมีพนัธกิจหลกั ดงันี ้

๑. ประกอบและสง่เสริมธุรกิจการประปาและจําหนา่ยนํา้ดิบ 

๒. สํารวจ จัดหาแหล่งนํา้ดิบ และจัดหาให้ได้มาซึ่งนํา้ดิบเพ่ือจําหน่าย และเพ่ือใช้ในการผลิต

นํา้ประปา  

๓. ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกับหรือต่อเน่ืองกับกิจการประปา เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ

การให้บริการสาธารณปูโภค  

กปภ. มี ข้อบันทึกตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปี ๒๕๕๗ กับ

กระทรวงการคลัง ในหัวข้อ  ๒.๑๒ การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม โดยจะวัดระดับ

ความสําเร็จในการจดัให้มีแผนงาน และกระบวนการในการวิจยัและพฒันา โดยมีรายละเอียดดงัตาราง

ท่ี ๑.๑ 

 

ตารางท่ี ๑.๑ ตัวชีวั้ดการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม 

 ระดบัความสําเร็จในการจดัให้มีแผนงาน และกระบวนการในการจดัทําวิจยัและพฒันา 

(R&D) เพ่ือมาจดัทําเป็นผลิตภณัฑ์ บริการ หรือ กระบวนการใหมไ่ด้ 

 เน่ืองจากภารกิจของ กปภ. เช่ือมโยงกบักรอบแนวทางการพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวตักรรม

ของประเทศ ในยทุธศาสตร์การวิจยัด้านการอนรัุกษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

(หนว่ยงานกํากบัและดําเนินงานด้านวิจยัและพฒันาท่ีเก่ียวข้อง) โดยกําหนดคา่เกณฑ์วดัในระดบั

ตา่งๆ  ดงันี ้

ระดับ ๑ จดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมของ 

กปภ. ท่ีผา่นมา 
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๒  

 

ตารางท่ี ๑.๑ ตัวชีวั้ดการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม (ต่อ) 

ระดับ ๒ จดัทํา Road Map ของการวิจยั พฒันาและสร้างนวตักรรมของ กปภ. พร้อมกําหนดเป้าหมาย

และผลท่ีคาดหวงั 

ระดับ ๓ จดัทําแผนโครงการด้านการวิจยั พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว (๒๕๕๘ - 

๒๕๖๑) 

ระดับ ๔ จดัลําดบัความสําคญัและจดัทําแผนงานด้านวิจยั พฒันาและสร้างนวตักรรมสําหรับดําเนินการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ระดับ ๕ แผนงานวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว และแผนประจําปีบญัชี ๒๕๕๘ 

โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ. ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๗ 

 

เพ่ือเป็นการสนบัสนนุและเสริมสร้างการดําเนินงานให้บรรลวิุสยัทศัน์ของ กปภ.  จึงจดัให้

มีการจดัทําแผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ให้เป็นส่วนหนึ่ง

ในการชีนํ้าและผลกัดนัการดําเนินงานด้านการสร้างองค์ความรู้ของ กปภ.ให้ชดัเจนขึน้  และนํา

นวัตกรรมต่างๆ ท่ี กปภ.เคยพฒันาไว้ไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี ้ แผนวิจัย พัฒนา และสร้าง

นวัตกรรมนี ้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการลงทุนด้านการวิจัย พฒันาและนวตักรรมอย่างมี

ทิศทาง การวางแผนพัฒนาบุคคลากรเพ่ือท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ดําเนินงานในภาพรวมของ กปภ.ตอ่ไป  ตลอดจนใช้เป็นแผนในการพฒันาบคุลากร และการสร้าง

และจดัการองค์ความรู้ขององค์กรในอนาคตได้อีกด้วย  

ปัจจบุนั กปภ.ยงัมิได้มีการจดัทําแผนวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม  เพ่ือให้สอดคล้อง

กับการดําเนินงานตามนโยบาย กปภ. และยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพฒันาของ กปภ. จึง

จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการจัดทําแผนวิจัย พฒันา และสร้างนวัตกรรมของ กปภ. เพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการดําเนินการวิจัย พัฒนา  และสร้างนวัตกรรมท่ีเป็นระบบ  เ พ่ือเพิ่มขีด

ความสามารถและศกัยภาพในการให้บริการ รวมทัง้สนบัสนนุส่งเสริมและบรูณาการด้านองค์ความรู้

ตา่งๆ ท่ีสามารถทําให้ กปภ. บรรลวิุสยัทศัน์ ตามเป้าหมายท่ีได้ตัง้ไว้ ในการเป็นหน่วยงานด้านการ

ให้บริการด้านนํา้ดบิ นํา้ประปาท่ีมีคณุภาพแก่ภาคสว่นตา่งๆ อยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

กปภ. จึงได้จดัทําแผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 

และแผนงานด้านวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ ขึน้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม 
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๓  

 

๑.๒  วัตถุประสงค์  

 ๑.๒.๑ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ กปภ. ด้วยการวิจัย พัฒนา และสร้าง

นวตักรรม 

 ๑.๒.๒  เพ่ือจัดทําแผนโครงการด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว (๒๕๕๘ -

๒๕๖๑)  

 ๑.๒.๓  เพ่ือจดัทําแผนงานด้านวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ของ กปภ. ปีงบประมาณ                                           

๒๕๕๘ 
 

๑.๓  ขอบเขต  

  การจัดทําแผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว (๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ได้

กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ กปภ. มีการ

บริหารจดัการด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  พร้อมกําหนดกลยุทธ์ต่างๆ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางของกิจกรรมการปฏิบตัิงานด้านการวิจัย พัฒนา และสร้าง

นวตักรรมของ กปภ.  โดยมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของงาน และใช้เป็นแผนปฏิบตัิงานในแตล่ะปี รวมทัง้เสนอ

แนวทาง โครงสร้าง และรูปแบบการทบทวนแผน การประเมินผล และการควบคมุกลยุทธ์ด้วยเทคนิค 

Balanced Score Card (BSC) หรือ เทคนิคใหม่ท่ีมีความเหมาะสมกับ กปภ. โดยแบ่งขอบเขตการ

ดําเนินงานออกเป็น ๙  สว่นหลกั ดงันี ้

๑.๓.๑   ศกึษาวิเคราะห์ผลการดําเนินงานด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมท่ีผ่าน

มาของ กปภ. ในด้านตา่งๆ 

๑.๓.๒  ศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และบทบาท

หน้าท่ีของ กปภ. 

๑.๓.๓   ศกึษาวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แก่  

            ๑) แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) 

       ๒) ยทุธศาสตร์การวิจยัของชาต ิฉบบัท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)   

       ๓) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  

 ๑.๓.๔  การวิเคราะห์องค์กรเพ่ือจดัทํา Road Map ของการวิจยั พฒันา และสร้าง

นวตักรรมของ กปภ. พร้อมกําหนดเป้าหมายและผลท่ีคาดหวงั 

 ๑.๓.๕  จดัทําร่างแผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)  

 ๑.๓.๖  จดัทําร่างแผนงานด้านวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ของ กปภ.  ปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ 
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๔  

 

 ๑.๓.๗  นําเสนอแผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 

และแผนงานด้านวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ. ภายในวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๗ 

 ๑.๓.๘ จดัทําแผนวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ฉบบัสมบรูณ์ ประกอบด้วย 

             ๑)  แผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)  

                ๒) แผนงานด้านวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ของ กปภ. ปีงบประมาณ  

                              ๒๕๕๘  
 

๑.๔  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 ๑.๔.๑  ได้กรอบแนวทางในการดําเนินงานด้านวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมของ 

กปภ. ท่ีบรูณาการ และสอดคล้องกบันโยบายด้านการดําเนินงานของ กปภ. 

 ๑.๔.๒   ได้วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการวิจยั พฒันา และนวตักรรมของ กปภ. 

ท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การบริหาร กปภ. และยทุธศาสตร์การวิจยัของชาต ิ

 ๑.๔.๓  ได้แผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลกัในการดําเนินงานด้านวิจัย พฒันาและ

สร้างนวตักรรม ของ กปภ. 

 ๑.๔.๔  ได้ทราบถึงระบบโครงสร้างงานวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมท่ีเหมาะสมกบั กปภ. 

และแนวทางการบริหารจดัการงานด้านวิจยั พฒันา และนวตักรรมอยา่งเป็นระบบ 

 ๑.๔.๕  ได้แนวทางและรูปแบบของการพฒันาระบบฐานข้อมลูองค์ความรู้ด้านงานวิจยั 

พฒันา และนวตักรรมสําหรับการขบัเคล่ือนองค์กรในอนาคตระยะยาว  (Knowledge - Based or 

Skill Technology Innovation(STI) foundation) 
 

๑.๕  วิธีการดาํเนินงาน 

การดําเนินงานประกอบด้วย ๕ ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี ๑ เก็บรวมรวมข้อมลู ยทุธศาสตร์ ภารกิจ ตลอดจนแนวทางการดําเนินงาน

ด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมของ กปภ. จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร

ระดบักลาง และพนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานด้านวิจยั พฒันา และนวตักรรม รวมทัง้การ

จดัการความรู้ขององค์กร และด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําแผน 

ขัน้ตอนท่ี ๒ ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และประเมินสถานภาพ

ปัจจบุนั และแนวทางการดําเนินงานวิจยั พฒันา และนวตักรรมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยการจดั

ประชมุ สมัมนาระดมความคดิเห็น 

ขัน้ตอนท่ี ๓ วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือจดัทําร่างแผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม 



                                         แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑)  

 

๕  

 

ระยะยาว (๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) และแผนงานด้านวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ของ กปภ.

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  โดยใช้ทฤษฎีและแนวคิด PESTLE , 7S และSWOT ANALYSIS และจดั

ประชมุระดมความคดิเห็นเพ่ือจดัทําแผนงานโครงการ 

ขัน้ตอนท่ี ๔ จดัทําร่างแผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ระยะยาว (๒๕๕๘ –  

๒๕๖๑) และแผนงานด้านวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ของ กปภ.ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย

จดัประชมุร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงู และระดบัยทุธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือวิพากษ์ร่างแผนการวิจยั 

พฒันา และสร้างนวตักรรมของ กปภ. ทัง้แผนระยะยาวและแผนงานด้านวิจยั ประจําปี ๒๕๕๘ 

ขัน้ตอนท่ี ๕ จดัทําแผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ระยะยาว (๒๕๕๘ –  

๒๕๖๑) ฉบบัสมบรูณ์ 

รายละเอียดกระบวนการจัดทําแผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ระยะยาว 

(๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) สามารถสรุปได้ดงัรูปท่ี ๑.๑ 

 

 
รูปท่ี ๑.๑ กระบวนการจัดทาํแผนด้านการวจัิย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม  

ระยะยาว (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๖  

 

บทที่ ๒ 

 

ทศิทางการวจิัยพฒันาของประเทศ และบริบทการวจิยั พัฒนา 

และนวัตกรรมของการประปาส่วนภมูิภาค 
 

   การพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันทัง้ใน

ระดบัประเทศ หรือในระดบัอาเซียน  จําเป็นต้องอาศยั “การวิจยั พฒันา และนวตักรรม” เป็นเคร่ืองมือ

ในการชี นํ้าและส่งเสริมการขับเคล่ือนองค์กรให้สามารถดํารงอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของภาคเศรษฐกิจสงัคมและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ในการกําหนดแนว

ทางการวิจยัและพฒันาเพ่ือพฒันาองค์กรนัน้ จําเป็นต้องเข้าใจทิศทางและแนวทางการดําเนินงานของ

องค์กร ตลอดจน ผลการดําเนินงานด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวัตกรรม ท่ีผ่านมาในอดีต เพ่ือ

นํามาวิเคราะห์และกําหนดทิศทางการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ในอนาคต   

 

๒.๑  ทศิทางการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไทย 

 กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคญัในการรองรับการเปล่ียนแปลงของแตล่ะองค์กรเพ่ือความอยู่รอด

อยา่งยัง่ยืน ดงัจะเห็นได้จากแผนยทุธศาสตร์ท่ีสําคญัตา่งๆของประเทศ เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี ๘ (พ.ศ.

๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑ (พ.ศ ๒๕๕๕ - 

๒๕๖๔) ท่ีระบไุว้อย่างชดัเจนว่าประเทศไทยต้องให้ความสําคญักบัการนําองค์ความรู้ การวิจยั และ

นวตักรรมเข้ามาเป็นปัจจยัหลกัในการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ ทัง้นีพ้บว่าบางประเด็น

ของทิศทางการดําเนินงานด้านวิจยั พฒันา และนวตักรรมของประเทศ ท่ีระบไุว้ในแผนพฒันาดงัท่ี

กลา่วมานัน้ มีความสอดคล้องกบับริบทการดําเนินงานของ กปภ. ดงันี ้

 ๒.๑.๑  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ได้จดัทําแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยให้ความสําคญักับการพฒันา

ประเทศให้อยู่บนพืน้ฐานความรู้และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และใช้การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรม เป็นพลังขับเคล่ือนการปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและ



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๗  

 

ยัง่ยืน โดยมีประเด็นวิสัยทัศน์ และพันธกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๑ 

(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) กําหนดไว้ ดงันี ้

 

ตารางท่ี  ๒.๑ วิ สัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๑  

                         (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

วิสัยทัศน์ 

“สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 

และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง” 

พันธกิจ 

 

๑) สร้างสงัคมเป็นธรรมและเป็นสงัคมท่ีมีคณุภาพ ทกุคนมีความมัน่คงในชีวิต ได้รับ

การคุ้มครองทางสงัคมท่ีมีคณุภาพอยา่งทัว่ถึงและเทา่เทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และ

กระบวนการยตุธิรรมอย่างเสมอภาค ทกุภาคสว่นได้รับการเสริมพลงัให้สามารถมีสว่นร่วมใน

กระบวนการพฒันา ภายใต้ระบบบริหารจดัการภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการ

ดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั สถาบนัทางสงัคมและชุมชนท้องถ่ินมีความ

เข้มแข็ง สามารถปรับตวัรู้เทา่ทนักบัการเปล่ียนแปลง 

๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ 

ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับ

โครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยง

กบัประเทศในภมูิภาคเพ่ือความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคม 

๔) สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนบัสนนุการมี

สว่นร่วมของชมุชน 

 ท่ีมา : สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต,ิ ๒๕๕๔. 

 

นอกจากนี ้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - 

๒๕๕๙)  ได้มุ่งเน้นในเร่ืองของการนําผลงานวิจยัให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ใช้ได้จริงในองค์กร เช่น 

ลดค่าใช้จ่าย ลดการนําเข้าเทคโนโลยี และสร้างรายได้จากการนําผลงานวิจยัไปใช้ในเชิงธุรกิจ และ

งานวิจยัเพ่ือลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทัง้ให้ความสําคญัในการพฒันา

และบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึง่ตรงกบัภารกิจงานของ กปภ. และแนวทางท่ี กปภ. 

มุ่งเน้นการดําเนินงานด้านการสร้างองค์กรการผลิตและบริการท่ีเป็นเลิศด้านการบริการนํา้ประปา 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๘  

 

ทัง้นีจ้ากการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

พบว่า มียุทธศาสตร์หลัก ๒ ด้านท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ กปภ. และควรนําไปพิจารณา

ประกอบ เพ่ือกําหนดแนวทางการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ กปภ. ต่อไปในอนาคต ซึ่ง

ยทุธศาสตร์ดงักลา่วจะได้นําเสนอในตาราง ๒.๒  ดงันี ้

 

ตารางท่ี ๒.๒  ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)   

                  และแนวทางการวิจัย พัฒนาของ กปภ. 

ยทุธศาสตร์ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

เป้าหมาย/ผลลพัธ์ของยทุธศาสตร์ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

แนวทางการวิจยัพฒันาท่ี 

กปภ. ต้องดําเนินการ 

ให้สอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์ 

๑. ยุทธศาสตร์การปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจสู่

ก า ร เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง มี

คณุภาพและยัง่ยืน 

ใช้การวิจยัพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม เป็นพลังขับเคล่ือนในการ

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมี

คุณภาพและยั่งยืน เน้นการนําความคิด

สร้างสรรค์ นําทรัพย์สินทางปัญญา วิจัย

และพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และ

ประยกุต์ใช้ประโยชน์ทัง้เชิงพาณิชย์ สงัคม 

และ ชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมท่ี

เอือ้อํานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และสร้าง

นวัตกร รม ท่ีส่ ง เส ริม ก ารใ ช้ ค วาม คิด

สร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาค

การผลิต  ตลอดจ นพัฒนาโครงส ร้าง

พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทัง้ใน

เชิงปริมาณและคณุภาพ 

เน้นการสร้างองค์กรด้าน

การวิจยัและพัฒนา โดย

ใช้องค์ความรู้ในองค์กร

ไปขยายผล ต่อยอดหรือ

ผลักดันให้เกิด  โดยการ

นํ า ผ ล ง า น วิ จั ย ไ ป ใ ช้

ประโยชน์ เพิ่มมูลค่าหรือ

แก้ปัญหาให้กับองค์กร 

ห รือนําไปพัฒนาสู่ เชิ ง

พาณิชย์ ก่อให้เกิดการ

เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย 

โดยมุ่งเน้นการวิจัยและ

พั ฒ น า ท่ี เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ

สิ่งแวดล้อม 

 

 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๙  

 

ตารางท่ี ๒.๒  ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)   

                  และแนวทางการวิจัย พัฒนาของ กปภ. (ต่อ) 

ยทุธศาสตร์ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

เป้าหมาย/ผลลพัธ์ของ

ยทุธศาสตร์ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

แนวทางการวิจยัพฒันาท่ี กปภ. 

ต้องดําเนินการ 

ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ 

๒. ยทุธศาสตร์การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

การบริหารนํ า้แบบบูรณการ 

การเพิ่มนํ า้ ต้นทุน การใช้ นํ า้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ก า ร วิ จัย แ ล ะ พัฒ น า ด้ า น ก า ร

บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร นํ า้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย เกิด

การใช้นํา้อยา่งมีประโยชน์สงูสดุ  

ท่ีมา : สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต,ิ ๒๕๕๔. 

  
 ดงันัน้ เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมของ กปภ. ใน

อนาคตสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
และมีส่วนช่วยให้เกิดการขบัเคล่ือนด้านการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม รวมถึงพฒันาทรัพยากรด้าน

นํา้ แนวทางการวิจยัและพฒันาท่ี กปภ. ควรจะต้องคํานึงถึงในระยะตอ่ไป จึงควรมุ่งเน้นในประเด็น

ดงัตอ่ไปนี ้

 ๑)  การวิจยั พัฒนากระบวนการผลิต สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการตลอด

ห่วงโซ่อปุทานของการผลิตของ กปภ. ท่ีให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ท่ี ๑ ของแผนฯ ๑๑ ท่ีมุ่งเน้นการ

พฒันาเทคโนโลยี ผลิตภณัฑ์ หรือผลงานวิจยัท่ีชว่ยปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริการของ กปภ. 

ให้มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานย่ิงขึน้ ก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้เชิงเศรษฐกิจและสงัคม   

  ๒)  การขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างคณุคา่ตอ่สงัคมด้วยผลการวิจยั พฒันา และ

สร้างนวตักรรม  ซึ่งสอดคล้องและสนบัสนุนยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ของแผนฯ ๑๑ โดยมุ่งเน้นการพฒันา

ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมของ กปภ. หรือผลงานวิจัยท่ีเสริมการดําเนินงานของ กปภ. ในเร่ืองการ

นําไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการ แล้วงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึน้มานัน้ ยัง

สามารถนํามาขยายผลเพ่ือนําไปใช้ในภาคธุรกิจและการบริการด้านอ่ืนๆ อีกด้วย 

 ๓)  การพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านการวิจยั โดยการสร้างและขยายเครือข่ายการ

วิจยัและพฒันา ซึง่สอดคล้องและสนบัสนนุยทุธศาสตร์ท่ี ๑ ทัง้นีก้ารพฒันาผลิตภณัฑ์ หรือผลงานวิจยั

ท่ีสร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจและสงัคมได้นัน้ จําเป็นต้องใช้องค์ความรู้ และ บคุลากร หลายด้าน ดงันัน้



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๑๐  

 

การสร้างและขยายเครือข่ายการวิจยัและพฒันาจะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างความ

เข้มแข็งให้กับการดําเนินงานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา แล้วยังเป็นการเพิ่มขีด

ความสามารถในการพฒันาองค์ความรู้ให้เกิดขึน้ในองค์กรได้รวดเร็วย่ิงขึน้ด้วย   

 ๔)  การสร้างระบบบริหารจดัการและปัจจยัเกือ้หนนุการวิจยัและพฒันาจะสอดคล้อง

ในยทุธศาสตร์ท่ี ๑ และ ๒ โดยมุ่งเน้นการพฒันาองค์กร และวิธีการดําเนินงานให้สามารถสนบัสนุน

การดําเนินงานด้านการวิจยัของ กปภ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่องค์กร และเกิด

ประโยชน์ตอ่เชิงสงัคม เชน่การอนรัุกษ์ทรัพยากรนํา้ และการใช้ทรัพยากรนํา้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ทํา

ให้นํา้ยงัคงเป็นทรัพยากรท่ียัง่ยืนตอ่ไป  

 

 ๒.๑.๒  ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิฉบับท่ี ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

  สําหรับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

ซึง่จดัทําโดยสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ (วช.) ได้กําหนดวิสยัทศัน์การวิจยัของชาติให้มีและ

เกิดการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณภาพ เพ่ือการพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยืน โดยมีประเด็น

วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ท่ีกําหนดไว้แสดงในตารางท่ี ๒.๓ 

                                 

ตารางท่ี ๒.๓  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิฉบับท่ี ๘  

                   (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืน” 

พันธกิจ 

 

พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการวิจยัของประเทศให้สงูขึน้ และสร้าง

ฐานความรู้ท่ีมีคณุคา่ สามารถประยกุต์และพฒันาวิทยาการท่ีเหมาะสมและแพร่หลาย 

รวมทัง้ให้เกิดการเรียนรู้และตอ่ยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพฒันาคณุภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจยั

อยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีทกุฝ่ายมีสว่นร่วมและมุง่เน้นให้เกิดงานวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

๑) เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน และแก้ปัญหาสําคญัเร่งด่วน 

ควบคูก่บัการวิจยัเพ่ือให้เป็นเลิศด้านวิชาการ 

๒) มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และเกิดการวิจัยเพ่ือต่อยอดภูมิ

ปัญญาและตอบสนองการพฒันาประเทศมากขึน้  

 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๑๑  

 

ตารางท่ี ๒.๓  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิฉบับท่ี ๘  

                   (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) (ต่อ) 

วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีและใช้งานวิจยัทีมี่คณุภาพ เพือ่การพฒันาทีส่มดลุและยัง่ยืน” 

พันธกิจ 

 

๓) มุง่เน้นการวิจยัให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงและสภาวะความเส่ียง

ในเชิงเศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต นําผลงานวิจยัไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจ สงัคม 

และสาธารณะในระดับชุมชนและระดับประเทศ พร้อมผลงานวิจัยไปลงทุนสู่เชิง

พาณิชย์มากขึน้ 

๔) เ ช่ือมโยงกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และนโยบายและ

ยทุธศาสตร์การวิจยัของหนว่ยงานตา่งๆ นําไปสูก่ารพฒันางานวิจยัท่ีมีคณุภาพ เพ่ือการ

พฒันาท่ีสมดลุและยัง่ยืนของประเทศ 

ท่ีมา : สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต,ิ ๒๕๕๔. 

 

  นอกจากนี ้เป้าหมายของยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ ได้มุ่งเน้นในเร่ืองของการสร้างและ

ใช้ประโยชน์งานวิจัย ทัง้ในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมให้มากขึน้ โดย

สนบัสนุนให้ทุกองค์กรดําเนินการวิจยัและพฒันา เพ่ือสร้างผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพ ในการแก้ปัญหา

และสามารถนําไปใช้ได้จริง ลดการนําเข้าเทคโนโลยี และสร้างนวตักรรมให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์  โดยใช้งานวิจยัในการขับเคล่ือนประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัให้เพิ่ม

สงูขึน้ ทัง้นีพ้บวา่ มีประเดน็หลกัซึง่กําหนดไว้ในยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ ท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจของ 

กปภ. และต้องนําไปพิจารณาประกอบเพ่ือกําหนดแนวทางการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมของ 

กปภ. ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ดงัแสดงในตารางท่ี ๒.๔ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๑๒  

 

ตารางท่ี ๒.๔ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนวิจัยชาตฉิบับท่ี ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และ 

                แนวทางการวิจัยพัฒนาของ กปภ.  

ยุทธศาสตร์ 

แผนวิจัยชาตฯิ ฉบับท่ี ๘ 

เป้าหมาย/ผลลัพธ์

ยุทธศาสตร์แผนวิจัย

ชาตฯิ ฉบับท่ี ๘ 

แนวทางการวิจัยพัฒนาท่ี กปภ.      

ต้องดาํเนินการ 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์การวิจยัท่ี ๑       

การสร้างศกัยภาพและ

ความสามารถเพ่ือการ

พฒันาทางสงัคม 

การวิจยัท่ียกระดบั

คณุภาพชีวิต ด้านสขุภาพ

อนามยัประชาชน 

 

การวิจยัและพฒันาด้านปริมาณคณุภาพ

นํา้ประปาและการเข้าถึงนํา้ประปา เพ่ือให้

ประชาชนมีนํา้ประปาท่ีมีคณุภาพใช้อยา่ง

ทัว่ถึงและเพียงพอ สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่

ผู้บริโภค 

ยทุธศาสตร์การวิจยัท่ี ๒       

การสร้างศกัยภาพและ

ความสามารถเพ่ือการ

พฒันาทางเศรษฐกิจ 

เน้นยกระดบัการวิจยั

เพ่ือยกระดบัเศรษฐกิจ 

เพ่ือประสิทธิภาพการ

ผลิตทางอตุสาหกรรม

และอตุสาหกรรม

บริการ 

การวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ด้าน

คณุภาพนํา้ เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ให้กบัอตุสาหกรรมทัง้ภาคการผลิตและบริการ

ให้มีนํา้ประปาท่ีมีคณุภาพใช้ได้อย่างเพียงพอ

และตอ่เน่ือง เน่ืองจากทรัพยากรนํา้เป็นปัจจยั

ท่ีจําเป็นสําหรับภาคการผลิต  และภาคบริการ 

ยทุธศาสตร์การวิจยัท่ี ๓      

การอนรัุกษ์ เสริมสร้าง และ

พฒันาทนุทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจดัการ

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สงูสดุการรองรับและฟืน้ฟู

ภยัธรรมชาตแิละภยัพิบตัิ 

การวิ จัยในการใช้ ทรั พยากรนํ า้อย่ างมี

ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการ

สญูเสียนํา้จากการจดัจําหนา่ย  รวมถึงการเตรียม

ความพร้อมการขาดแคลนนํา้ดิบและการบริหาร

จัดการและสนับสนุนให้ใช้นํา้อย่างรู้คุณค่า 

DMS.         

ยทุธศาสตร์การวิจยัท่ี ๔       

การสร้างศกัยภาพและ

ความสามารถเพ่ือการ

พฒันานวตักรรมและ

บคุลากรทางการวิจยั 

สร้างองค์ความรู้ และตอ่

ยอดภมูิปัญญาเพ่ือเสริม 

สร้างศกัยภาพด้านการ

วิจยั 

การวิจยัพฒันาเพ่ือสนบัสนนุและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของบคุลากร องค์ความรู้ด้านการ

ประปา  (KM knowledge) เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ 

พฒันาตอ่ยอดในการใช้ภายในองค์กรเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน ลดการนําเข้าความรู้

และเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ 

 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๑๓  

 

ตารางท่ี ๒.๔ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนวิจัยชาตฉิบับท่ี ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และ 

                แนวทางการวิจัยพัฒนาของ กปภ. (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 

แผนวิจัยชาตฯิ ฉบับท่ี ๘ 

เป้าหมาย/ผลลัพธ์

ยุทธศาสตร์แผนวิจัยชาตฯิ 

ฉบับท่ี ๘ 

แนวทางการวิจัยพัฒนาท่ี 

กปภ. ต้องดาํเนินการ 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์การวิจยัท่ี ๕     

การปฏิรูประบบวิจยัของประเทศ 

เพ่ือการบริหารจดัการความรู้ 

ผลงานวิจยั นวตักรรม สิ่งประดษิฐ์ 

ทรัพยากร และภมูิปัญญาของ

ประเทศสูก่ารใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยทุธวิธี

ท่ีเหมาะสมท่ีเข้าถึงประชาชนและ

ประชาสงัคมอยา่งแพร่หลาย 

นําการวิจยั นวตักรรม 

สิ่งประดษิฐ์ นําไป

ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ 

การวิจยัและพฒันาท่ีเกิดจากการ

บ่ม เพาะอง ค์ความ รู้จากการ

ทํ า ง า น ด้ า น ก า ร ป ร ะ ป า ม า

ประยุกต์ใช้กับการให้บริการด้าน

อ่ืนๆเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ใน

เชิงพาณิชย์หรือเชิงสงัคม 

ท่ีมา : สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต,ิ ๒๕๕๔. 

 

  ดงันัน้ เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการวิจยั พฒันา และ นวัตกรรมของ กปภ. ในอนาคต

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การวิจยัการวิจยัของชาติฉบบัท่ี ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และมีส่วนช่วยให้

เกิดการขับเคล่ือนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม รวมถึงพัฒนาทรัพยากรด้านนํา้และกิจการ

ประปา  แนวทางท่ี กปภ. ควรคํานึงถึงเม่ือต้องกําหนดทิศทางการวิจัยและพฒันา จึงควรมุ่งเน้นใน

ประเดน็ ดงัตอ่ไปนี ้

                          ๑)  การพฒันากระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ์ และบริการด้านการประปาตลอดห่วงโซ่

คณุคา่จะสอดคล้องและสนบัสนนุในยทุธศาสตร์ท่ี ๑ ๒  ๔ และ ๕ เป็นการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี    

องค์ความรู้ ผลิตภณัฑ์ด้านการประปา เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อภาคสงัคมและเศรษฐกิจ รวมถึง

การบริหารทรัพยากรนํา้อยา่งมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาภายในองค์กร ลดการนําเข้าเทคโนโลยี มุ่งสร้าง

ความเข้มแข็ง และการพึ่งตนเอง และเพิ่มความเช่ือมัน่ในกรณีท่ีเกิดการขยายผลในเชิงพาณิชย์และ

สงัคม 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๑๔  

 

                          ๒)  การขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างคณุคา่ตอ่สงัคม จะสอดคล้องและสนบัสนนุ

ในยุทธศาสตร์ท่ี ๒ และ ๕ เป็นการวิจยัและพฒันาท่ีมุ่งสร้างนวตักรรม ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุคา่เป็นไป

ตามความต้องการของภาคอตุสาหกรรมและสงัคม และสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ 

                         ๓)  การสร้างเครือข่ายการวิจยัและพฒันา จะสอดคล้องและสนบัสนนุในยทุธศาสตร์

ท่ี ๔ ท่ีมุง่เน้นการสร้างและขยายเครือขา่ยการวิจยั เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กบั กปภ. ผ่านการบรูณา

การทัง้ในหนว่ยงานและ/หรือระหวา่งหนว่ยงาน รวมทัง้สร้างเครือข่ายไปยงัองค์กรหรือหน่วยงานวิจยัท่ี

คาดวา่จะมีสว่นสนบัสนนุงานวิจยัของ กปภ. เพ่ือสร้างเครือขา่ยการวิจยัของ กปภ. ให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ 

               ๔)  การพัฒนาบุคลากรให้มีศกัยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา จะสอดคล้องและ

สนบัสนุนในยุทธศาสตร์ท่ี ๔  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการงานวิจยัภายในองค์กร สร้างภาพลกัษณ์ของ

องค์กรด้านการวิจยั และพฒันา ตลอดจนเป็นช่วยผลกัดนัและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรด้านการ

วิจยัและพฒันาให้เพิ่มมากขึน้  

    ๕)  การสร้างระบบจดัการและปัจจยัเอือ้ท่ีสนบัสนนุการวิจยัและพฒันาจะสอดคล้อง

และสนบัสนุนในยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาระบบบริหารจัดการการวิจยัอย่างเป็น

ระบบ รวมทัง้ต้องสร้างระบบท่ีสนบัสนนุการสร้างงานวิจยัและพฒันา และขบัเคล่ือนผลงานวิจยัไปใช้

ประโยชน์ อยา่งคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพ  

 

 ๒.๑.๓  นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แห่งชาต ิฉบับท่ี ๑ 

(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) 

  นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑ (พ.ศ.

๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) ให้ความสําคญักบัการพฒันาและสร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพ

ยืดหยุน่ มีภมูิคุ้มกนัตอ่กระแสการเปล่ียนแปลงจากภายนอก พร้อมทัง้การพฒันาด้านทรัพยากรมนษุย์ 

สงัคมชุมชน ท้องถ่ิน ความมัน่คงทางพลงังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือนําไปสู่การ

พฒันาท่ียัง่ยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน โดยเน้นการบูรณาการด้านการวิจยัท่ีสอดคล้องกับ

แนวนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศควบคูก่บัการวิจยัเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือ

นําไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยมีประเด็นวิสยัทัศน์ และพันธกิจ ท่ีกําหนดไว้

แสดงในตารางท่ี ๒.๕ 

 

 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๑๕  

 

ตารางท่ี ๒.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

                 แห่งชาต ิฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์ 

“นวัตกรรมสีเขียวเพ่ือสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” 

พันธกิจ 

 

๑)  พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวตักรรมสีเขียว เพ่ือสนบัสนนุการ

สร้างสงัคมคณุภาพท่ีมีภมูิคุ้มกนั 

๒)  พฒันางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม เพ่ือสนบัสนนุการ

สร้างเศรษฐกิจให้มีคณุภาพ เสถียรภาพ โดยมีการเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลกและภมูิภาค 

๓) พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม เพ่ือรองรับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate change) 

๔)  พฒันาและผลิตกําลงัด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม เพ่ือ

รองรับการเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์ 

๕)  พฒันาปัจจยัสนบัสนนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวตักรรมเพ่ือสนบัสนนุการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

ท่ีมา : สํานกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ, ๒๕๕๔. 

 

 นอกจากนี ้เป้าหมายหลักของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวตักรรม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) ยงัมุ่งเน้นให้แตล่ะองค์กรมีการวิจยัเพ่ือใช้ในการขบัเคล่ือน

องค์กร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์กรบนฐานความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทัง้ใน

และต่างประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม อย่างสมดลุทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ ลด

การพึ่งพาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ จากตา่งประเทศ โดยใช้งานวิจยัและพฒันาเป็นระบบภูมิคุ้มกัน

และเป็นพืน้ฐานในการพฒันาการดําเนินงานขององค์กร  

 อย่างไรก็ตาม พบว่ามีประเด็นการวิจยั พฒันา และนวตักรรมซึ่งกําหนดไว้ในยทุธศาสตร์

แผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) ท่ีเก่ียวข้องกับ

ภารกิจของ กปภ. และควรนําไปพิจารณาประกอบเพ่ือกําหนดแนวทางการวิจยั พฒันา และนวตักรรมของ 

กปภ. ในอนาคต แสดงในตารางท่ี ๒.๖ 
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๑๖  

 

ตารางท่ี ๒.๖  ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผน วทน. ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔)และ 

                 แนวทางการวิจัยพัฒนาของ กปภ. 

ยุทธศาสตร์ 

แผน วทน. ฉบับท่ี ๑ 

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ของ

ยุทธศาสตร์ 

แผน วทน. ฉบับท่ี ๑ 

แนวทางการวิจัยพัฒนาท่ี กปภ.     

ต้องดาํเนินการ 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

๑. การพัฒนาความ

เ ข้มแข็ งของสั งคม 

ชุมชน และท้องถิ่ น 

ด้วย วทน. 

เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและสุข

ภาวะของประชาชน พัฒนา

เศรษฐกิจ คณุภาพชีวิต 

การวิจัยด้านนํา้คุณภาพนํา้ และสร้าง

โอกาสการเข้าถึงและการให้บริการแก่

ผู้ใช้นํา้ 

๒.การเพิ่มขีดความ 

สามารถ ความ

ยืดหยุ่น และ

นวัตกรรมในภาค

เกษตร ผลิตและ

บริการด้วย วทน. 

การลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม

ผลผลิตทางภาคการผลิต 

แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  แ ล ะ

สามารถใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

ด้าน วทน . ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีเน้น

เทคโนโลยีอนาคต เช่น เทคโนโลยีด้าน ICT 

Nanotechnology, Material Technology และ 

Biotechnology รวมทัง้เทคโนโลยีท่ีช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่า 

ให้กบันวตักรรมรายสาขาของการประปา 

๓.การเสริมสร้าง

ความม่ันคงด้าน

พลังงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศด้วย วทน. 

วิจัยและลดต้นทุนและสร้าง

พลังงานทางเลือกใหม่ๆ ท่ี

เป็นพลงังานสะอาดและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน

ใ น ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ น

ครัวเรือน เพ่ือลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 

วิจัยและพัฒนาท่ีสนับสนุนการลดการใช้

พลงังาน การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

เช่น การพัฒนาพลงังานทางเลือก พลังงาน

นํา้  การวิจยัเพ่ือประหยดัพลงังานวิจยัด้าน

การลดของเสียในกระบวนการผลิตนํา้ประปา 

การรักษาพืน้ท่ีต้นนํา้รวมถึงการบริหาร

จดัการทรัพยากรนํา้ เป็นต้น 

๔ . ก า ร พัฒนาและ

เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ทุ น

มนุษย์ของประเทศ

ด้วย วทน.  

การพฒันากําลงัคน ยกระดบั

ส ม ร ร ถ ภ า พ แ ล ะ เ พิ่ ม ขี ด

ความสามารถ ทางวิชาชีพ 

ทั ก ษ ะ  แ ล ะ อ ง ค์ ค ว า ม รู้

กําลงัคน วทน. 

พัฒนากําลังคนของ กปภ. ให้มีศักยภาพ

ด้าน วทน. เพ่ือก่อให้เกิดนวตักรรมและการ

บริการใหม่ เพ่ือให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

ด้านการวิจยัและพัฒนา มีการนํา วทน. มา

ใช้ในองค์กร และสร้างองค์กรให้มีความ

เข้มแข็งด้านการวิจยัและพฒันาเพิ่มขึน้ 
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๑๗  

 

ตารางท่ี ๒.๖  ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผน วทน. ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔)และ 

                 แนวทางการวิจัยพัฒนาของ กปภ. (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 

แผน วทน. ฉบับท่ี ๑ 

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ของ

ยุทธศาสตร์ 

แผน วทน. ฉบับท่ี ๑ 

แนวทางการวิจัยพัฒนาท่ี กปภ.     

ต้องดาํเนินการ 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

๕ . ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ

สนับสนุนการพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานและ

ปัจจยัเอือ้ตอ่การพฒันา 

วทน. ของประเทศ 

การสร้างความเข้มแข็งของ

โครงสร้างพืน้ฐาน วทน.  และ

ส นั บ ส นุ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง

กฎหมาย กฎระเบียบ และ

ข้อบงัคบัให้เอือ้ตอ่การพฒันา 

วทน. 

สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

การส ร้ างอง ค์ ความ รู้ ท่ี สํ าคัญด้ าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือนําองค์

ความรู้ไปผลักดันให้เกิดการวิจัยและ

พัฒนาใน กปภ. รวมทัง้การจัดทําระบบ

ฐานข้อมูลท่ี สําคัญของการประปาใน

รูปแบบของ e-Service, e-Information  เพ่ือ

เผยแพร่และให้เกิดประโยชน์ตอ่ประเทศ 

ท่ีมา : สํานกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ, ๒๕๕๔. 

 

ดงันัน้ เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการวิจยั พฒันา และ นวตักรรมของ กปภ. ใน

อนาคตสอดคล้องกบันโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมฉบบัท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕- 

๒๕๖๔) และใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเช่ือมั่นให้กับ

ผู้ รับบริการ กปภ. ต้องกําหนดทิศทางการวิจยัและพฒันานวตักรรมในประเดน็ ดงัตอ่ไปนี ้ 

๑) การพฒันากระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ์ และบริการด้านการประปาตลอด

หว่งโซม่ลูคา่ จะสอดคล้องและสนบัสนนุในยทุธศาสตร์ท่ี ๑ ๒ และ ๓ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

การรักษาสิ่งแวดล้อม และ สร้างมลูคา่และคณุคา่ให้กบัประเทศ  

                               ๒) การขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างคณุค่าต่อสงัคมด้วยผลการวิจยั พฒันา 

และนวตักรรมจะสอดคล้องและสนบัสนุนในยุทธศาสตร์ท่ี ๒ และ ๓  เร่ืองการมุ่งเน้นการขยายผล 

งานวิจัยให้ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนและสงัคม โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีอนาคต ได้แก่  

ICT Nanotechnology Material Technology และ Biotechnology และเทคโนโลยีการประหยดั

พลังงาน การลดของเสียในกระบวนการผลิต เพ่ือเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์และการบริการของการ

ประปา 
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๑๘  

 

                                 ๓) การสร้างและขยายเครือข่ายการวิจยัและพฒันา  สอดคล้องและสนบัสนุน

ในยทุธศาสตร์ท่ี ๔ และ ๕ ท่ีมุ่งเน้นการสร้างกําลงัคนและกลไกการสนบัสนนุการวิจยัและพฒันาของ 

กปภ. โดยต้องเร่งสร้างและขยายเครือขา่ยการวิจยักบัหนว่ยงานท่ีเป็นองค์กรชัน้นําด้านการวิจยัพฒันา

ทัง้ในและต่างประเทศ  เพ่ือสนับสนุนการวิจยัพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และช่วย

พฒันาศกัยภาพของบคุลากรของ กปภ. 

                                 ๔) การพฒันาบคุลากรให้มีศกัยภาพด้านการวิจยัและพฒันา จะสอดคล้องและ

สนบัสนนุในยทุธศาสตร์ท่ี ๔ ท่ีมุ่งเน้นให้องค์กรท่ีต้องการเป็นผู้ นําด้านการวิจยัและพฒันาจําเป็นต้อง

เร่งพฒันาสมรรถนะและความสามารถของบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือรองรับตอ่การ

การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี สภาวะแวดล้อม และข้อจํากดัตา่งๆท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ นํามาแก้ปัญหา 

สร้างโอกาสในการแขง่ขนัและเกิดความยัง่ยืนของ กปภ.ตอ่ไป 

                                ๕) การสร้างระบบจัดการและปัจจัยเอือ้ท่ีสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา จะ

สอดคล้องและสนับสนุนในยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ท่ีมุ่งเน้นการสร้างกลไกในการสนับสนุนการวิจัยและ

พฒันาให้สะดวกและคล่องตวัเพิ่มมากขึน้ และนําข้อมลูด้านวิทยาศาสตร์มาบรูณาการเพ่ือเป็นข้อมลู

พืน้ฐานใช้ในการตดัสินใจ และบง่บอกความเช่ือมัน่ตอ่การดําเนินงานของ กปภ.  

 

๒.๒  ยุทธศาสตร์ดาํเนินงานที่สาํคัญของการประปาส่วนภูมิภาค  

   กปภ. มุ่งเน้นด้านการพฒันาสมรรถนะขององค์กรทัง้ในเร่ืองกระบวนการผลิตและบริการเพ่ือ

ตอบสนองผู้ ใช้นํา้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้พฒันาตนเอง และการพฒันาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT)  โดยมีประเดน็วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของ กปภ. กําหนดไว้ ดงันี ้

 

ตารางท่ี ๒.๗ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของการประปาส่วนภูมิภาค 

วิสัยทัศน์ 

“ผู้ใช้น้ําประทับใจในคุณภาพและบริการท่ีเป็นเลิศ” 

พันธกิจ 

 

 ๑)  ผลิตจา่ยนํา้ท่ีมีคณุภาพ 

 ๒)  พฒันาระบบผลิตและจา่ยนํา้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๓) เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลกูค้าเป็นศนูย์กลาง 

 ๔)  พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหารจดัการ 

 ๕)  พฒันาบคุลากรให้มีศกัยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กร 
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๑๙  

 

และกําหนดยุทธศาสตร์และแผนแม่บทต่างๆ ท่ีสําคญัของ กปภ. เพ่ือรองรับในการกําหนดกรอบแนว

ทางการวิจยั พฒันา และนวตักรรมของ กปภ. ประกอบด้วย 

          

เสาหลักท่ี ๑   ผลิตจ่ายนํา้ 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ มีระบบผลิตจ่ายนํา้ท่ีได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ จดัหานํา้ดิบให้เพียงพอ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ ขยายกําลงัผลิตให้เพียงพอและพฒันากระบวนการผลิตนํา้ให้ได้มาตรฐานสากล 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ บริหารจดัการระบบจําหนา่ยให้มีแรงดนันํา้และอตัรานํา้สญูเสียตามมาตรฐานท่ี

กําหนด 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ พฒันากระบวนการควบคมุคณุภาพนํา้ให้ได้มาตรฐานสากล 

  

เสาหลักท่ี ๒   ลูกค้า 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ ลกูค้าพงึพอใจ ผกูพนัและสนบัสนนุ กปภ. 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ ปรับปรุงบริหารให้สะดวกรวดเร็ว 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๖ พฒันาสูภ่าพลกัษณ์ท่ีมุง่เน้นมาตรฐานและใกล้ชิดประชาชน 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ รับผิดชอบสงัคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

  

เสาหลักท่ี  ๓   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ท่ี ๓ มีระบบ IT ท่ีสามารถสนบัสนนุการผลิตจา่ยนํา้และการบริการลกูค้าอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ พฒันาระบบ IT สนบัสนนุการผลิต การลดนํา้สญูเสีย การบํารุงรักษาเชิงป้องกนั

และการควบคมุคณุภาพนํา้ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ พฒันาระบบ IT การชําระคา่นํา้ การขอตดิตัง้ และ Call Center 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน IT และสนบัสนนุระบบงานอ่ืนๆ 
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เสาหลักท่ี  ๔   ทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ท่ี ๔ บคุลากรมีความรู้ความสามารถ และทุม่เทเสียสละเพ่ือองค์กร 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๑ วางแผนและสรรหาและอตัรากําลงัให้สอดคล้องกบัทิศทางองค์กร  

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๒ พฒันาการเรียนรู้ทัว่ทัง้องค์กร 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๓ พฒันาวฒันธรรมองค์กร 

 

ฐานหลัก ด้านการเงนิ/ความเส่ียง 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ มีฐานะการเงินมัน่คง และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๔ บริหารจดัการด้านการเงิน และการเปล่ียนแปลง 

 

๒.๓  ผลงานวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ที่ผ่านมา และการนําไปใช้

ประโยชน์ 

   กปภ. ได้เล็งเห็นความสําคญัของการดําเนินงานด้านวิจยั พฒันา และนวตักรรม เพ่ือใช้ในการ

ขบัเคล่ือนและเป็นสว่นสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ขององค์กร โดยปี พ.ศ.๒๕๒๔ กปภ. ได้จดัตัง้กองวิจยั

และพฒันาขึน้โดยมุ่งเน้นให้ภายในองค์กรสร้างผลงานวิจยั และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันาและ

เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการบริหารจดัการกระบวนการต่างๆ ตลอดทัง้ห่วงโซ่คุณ

คา่ท่ีเป็นหวัใจสําคญัของกิจการการประปา และได้มีการปรับเปล่ียนหลายครัง้ ตอ่มาในปี พ.ศ.๒๕๕๒ 

กปภ.ได้ปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กรโดยการยุบกองวิเคราะห์วิจัยธุรกิจ โดยให้มีคณะกรรมการ

นวตักรรมของการประปาทําหน้าท่ีในการขบัเคล่ือนทิศทางด้านการวิจยั พฒันา  อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้

การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม มีความต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นเคร่ืองมือท่ี

สําคัญในการขับเคล่ือนนโยบายและทิศทางขององค์กร ในปี ๒๕๕๗ กปภ.จึงได้ตัง้กองวิจัยและ

พฒันาขึน้อีกครัง้ โดยกําหนดมีภารกิจในการดําเนินงาน ดงันี ้

 ๑)  สง่เสริม และให้คําปรึกษาด้านการวิจยั พฒันา และนวตักรรม   

 ๒)  สนบัสนนุการจดัการฝึกอบรม   

 ๓)  จัดประกวดนวัตกรรม และส่งเสริมให้นําผลงานวิจัยไปแข่งขันในระดับประเทศและ 

ระดบัโลก 

 ๔)  ประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

๕)  ขยายผลการนํางานวิจยัและนวตักรรมสูก่ารใช้ประโยชน์ 
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 กปภ. ตระหนกัถึงความสําคญัและประโยชน์ของการวิจยัและพฒันานวตักรรม เน่ืองจากข้อมลู

และความรู้ท่ีได้จากการค้นคว้าวิจัยเป็นฐานหนึ่งท่ีช่วยให้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ให้เป็นไปโดย

สอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐ รวมทัง้ความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าผู้ ใช้

นํา้ประปา ดงันัน้ กปภ. จึงได้สนบัสนนุการดําเนินงานด้านการวิจยัเป็นการภายในอย่างสม่ําเสมอและ

ต่อเน่ือง เพ่ือนําองค์ความรู้หรือข้อค้นพบมาปรับใช้ในด้านการบริหารจดัการระบบผลิตและจ่ายนํา้ 

รวมถึงการบริหารปัจจัยความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์  อีกทัง้ยังนําไปสู่การส่งเสริมให้มีการ

คดิค้นในเชิงนวตักรรมการประปาใหม่ๆ นอกจากนัน้ ยงัสามารถใช้เพ่ือประโยชน์เชิงบริหาร โดยใช้ผล

วิจยัมาเป็นแนวทางสูก่ารแก้ไขปัญหาและชว่ยเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงกลยทุธ์ รวมทัง้เป็นเคร่ืองมือ

ท่ีช่วยบ่งชีท้ิศทาง เป้าหมาย และนโยบายในการดําเนินงานด้านการผลิตและจ่ายนํา้ รวมทัง้สาเหตุ

ข้อบกพร่องเพ่ือนําไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงพฒันาองค์กรและการพฒันาทรัพยากร

บคุคล เพ่ือตอบสนองการแขง่ขนัทางธุรกิจด้วย 

 เน่ืองจาก กปภ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีภารกิจด้านการให้บริการสาธารณูปการท่ีมีกฎหมาย

กําหนดอํานาจและหน้าท่ีเฉพาะ และมีความเก่ียวข้องกบัประชาชน ดงันัน้ ลกัษณะการวิจยัภายใน กปภ. ท่ี

ผ่านมาส่วนใหญ่จึงเป็นประเภทงานวิเคราะห์วิจัยเชิงการพัฒนาระบบการผลิตและจ่ายนํา้ให้มี

ประสิทธิภาพ และให้ได้มาตรฐานสากล และลดนํา้สญูเสียในระบบ กล่าวคือ ศกึษา ค้นคว้า วิเคราะห์

ข้อมลูซึง่มีผลเช่ือถือได้และทนัสมยั โดยมุง่หาคําตอบหรือแนวทางเพ่ือผลทางด้านการบริการและสร้าง

ความพึงพอใจสูงสุดให้ประชาชนผู้ ใช้นํา้ประปา เช่น การวิจัยผลกระทบของการดําเนินโครงการ

สํานกังานประปาต้นแบบท่ีมีต่อการบริหารจัดการธุรกิจ ของสํานกังานประปาเพชรบุรี  การศึกษา

สาเหตท่ีุประชาชนไม่นิยมด่ืมนํา้ประปาด่ืมได้ของ กปภ. : ศึกษากรณี สนง.ป.บ้านโป่ง และ สนง.ป.

สมุทรสงคราม เป็นต้น โดยในช่วงระยะเวลา ๕ ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๑) มีโครงงานวิจยัและ

พฒันา ครอบคลมุปัจจยัในด้านตา่งๆ ท่ีสําคญัตอ่การดําเนินงานของ กปภ. กลา่วคือ 
 

๑) ดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและจ่ายน้ํา 

 ปัจจยัหลกัในการดําเนินงานด้านการประปา คือ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและจ่ายนํา้

ให้เพียงพอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้มาตรฐานสากล   เพ่ือการแข่งขนักบัภาคอตุสาหกรรมท่ีสามารถ

นําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มาใช้ในการผลิตนํา้ประปาและสามารถส่งจ่ายนํา้ประปาท่ีได้มาตรฐานสากลให้กับ

กลุม่อตุสาหกรรมของตนเอง   กปภ. จึงเน้นการวิเคราะห์วิจยัด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและ

จ่ายนํา้ การบริการลูกค้า การปรับปรุงภาพลักษณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้วยการตระหนักถึง

ความสําคญัของความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ กปภ. จึงได้สนบัสนนุให้มีการจดัทําการวิจยัเพ่ือประเมิน

http://research.pwa.co.th/data/Research_2551_101.pdf
http://research.pwa.co.th/data/Research_2551_101.pdf
http://research.pwa.co.th/data/Research_2551_302.pdf
http://research.pwa.co.th/data/Research_2551_302.pdf
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ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ กปภ. อย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือการพัฒนาการดําเนินงานให้

สามารถแข่งขนักับภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทัง้เป็นตวัชีว้ดั เพ่ือคาดคะเน

ความนา่จะเป็นท่ีจะทําให้เกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน  

 การวิจยัด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและจา่ยนํา้ กปภ.ได้มีการค้นคว้าวิจยั

เชิงลึก (In-depth Research) เพ่ือสนบัสนุนการวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจ่ายนํา้ประปา 

และเสริมสร้างกลยทุธ์การสร้างความพึงพอใจให้ผู้ ใช้บริการนํา้ประปา โดยการมุ่งเน้นหาความต้องการ

ของผู้ใช้บริการนํา้ประปาท่ีแตกตา่งกนัแตล่ะพืน้ท่ี  นอกจากนัน้ ยงัได้สํารวจความคิดเห็นจากลกูค้าเพ่ือ

นํามาพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน เช่น โครงการการสํารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้นํา้ก่อน 

และหลงัการปรับปรุงขยายระบบประปา กมุภวาปี จ.อดุรธานี  ซึ่งมุ่งศกึษาทศันคติตอ่ภาพลกัษณ์การ

ให้บริการของ กปภ. เป็นต้น  

 ๒)   ดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 การวิจยัและพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ. มีจํานวนมาก โดยส่วนใหญ่

เป็นโครงการศกึษา วิเคราะห์เพ่ือการจดัหาระบบและนวตักรรมท่ีทนัสมยัและให้ผลประโยชน์คุ้มคา่ มา

ใช้สนบัสนุนการปฏิบตัิงานในฝ่ายต่างๆ ทัว่ทัง้องค์กร  และยงัมีบางส่วนท่ีวิจยัเพ่ือสนองนโยบายของชาต ิ

เช่น โครงการศึกษาระบบควบคมุอัตโนมตัิท่ีใช้ในระบบผลิตนํา้ประปาของ กปภ .  โครงการศึกษาความ

คุ้มค่าทางการเงินของการนําระบบเคร่ืองอ่านมาตรอัตโนมัติ (Hand-Held) มาใช้ในการอ่านมาตร 

กรณีศกึษาสํานกังานประปาขอนแก่นและสํานกังานประปาลพบรีุ เป็นต้น 

๓)  ดา้นการพฒันาทรัพยากรบคุคล   

 บุคลากรจัดว่ามีบทบาทสําคัญต่องานบริการ จึงมีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือ

เสริมสร้างการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการสํารวจและวิเคราะห์ความคิดเห็นของ

ผู้บังคบับัญชาในระดับกลาง และระดับต้นเก่ียวกับ ผลกระทบของการปรับเปล่ียนองค์กร ไปสู่องค์กร

สารสนเทศ  โครงการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล กปภ. 

ระยะท่ี ๒ เป็นต้น   

 นอกจากนัน้แล้ว กปภ. ยังได้สนับสนุน และให้ความสําคัญแก่พนักงาน กปภ. ท่ีมี

ศกัยภาพสงู/ มีความพร้อมในด้านการวิจยัได้ใช้ความรู้ความสามารถ ผลิตผลงานวิจยั และนวตักรรมท่ี

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ในปี ๒๕๕๔ กปภ. จึงได้ริเร่ิมให้มี

โครงการประกวดนวตักรรมดีเดน่ ซึง่ตัง้แตปี่ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ มีพนกังาน กปภ. ส่งผลงานเข้าประกวด

กว่า ๗๐ รายการ จากหลากหลายสายงาน ซึ่งผลงานนวัตกรรมท่ีมีศักยภาพ จะได้รับการ

ประชาสัมพันธ์ และมีกลไกสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จริงภายใน กปภ. สาขาทัว่ประเทศ ซึ่งใน

http://research.pwa.co.th/2547/47-7.htm
http://research.pwa.co.th/2547/47-7.htm
http://research.pwa.co.th/2549/data/research_business.pdf
http://research.pwa.co.th/2549/data/research_business.pdf
http://research.pwa.co.th/2549/data/research_business.pdf
http://research.pwa.co.th/data/Research_2550_07.pdf
http://research.pwa.co.th/data/Research_2550_07.pdf


แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๒๓  

 

ปัจจุบันได้มีผลงานนวัตกรรมท่ีได้รับการขยายผลแล้วกว่า ๔๖ ผลงาน ใน ๘๗ สาขาทั่วประเทศ 

ตวัอย่างผลงานท่ีได้รับการตอ่ยอดขยายผลได้แก่ การประยกุต์ใช้ข้อมลูคา่ระดบัความสงู (GPS) เพ่ือ

สนบัสนนุการลดนํา้สญูเสีย ชดุวดัระดบันํา้เปล่ียนเป็นอตัราการไหลควบคมุด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ควบคมุแบบดิจิตอล ระบบสนบัสนุนการจัดการมาตรวดันํา้และข้อมูลผู้ ใช้นํา้ ชุดทดสอบแบคทีเรีย

อยา่งง่าย อปุกรณ์หาทอ่แตกร่ัวในท่อระบายนํา้ เป็นต้น 

 จากการรวมรวบและวิเคราะห์สถานภาพด้านการวิจัย พฒันา และสร้างนวตักรรมของ 

กปภ. ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑ พบว่า มีการดําเนินการด้านการวิจัย พัฒนา และสร้าง

นวตักรรมของ กปภ. มีประมาณ ๗ ถึง ๘ เร่ืองตอ่ปี โดยมีการศกึษาวิจยัทัง้สิน้ ๔๐ เร่ือง ประกอบด้วย 

ผลงานวิจยัด้านการตลาด ๒๑ เร่ือง คดิเป็นร้อยละ ๕๒.๕ ด้านการบริหารจดัการ ๑๓ เร่ือง คิดเป็นร้อย

ละ ๓๒.๕  ด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ๖ เร่ือง คดิเป็นร้อยละ ๑๕ ดงัตารางท่ี ๒.๗  

ตารางท่ี ๒.๘ ผลงานวิจัยของการประปาส่วนภูมิภาคระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑ 

จาํนวนผลงานวิจัย ปีงบประมาณ รวม 

๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ 

ด้านการตลาด 

คิดเป็นร้อยละ 

๔ 

(๑๐) 

๔ 

(๑๐) 

๔ 

(๑๐) 

๓ 

(๗.๕) 

๖ 

(๑๕) 

๒๑ 

(๕๒.๕) 

ด้านวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรม 

คิดเป็นร้อยละ 

๒ 

(๕) 

๔ 

(๑๐) 

๒ 

(๕) 

๓ 

(๗.๕) 

๒ 

(๕) 

๑๓ 

(๓๒.๕) 

ด้านบริหารจัดการ 

คิดเป็นร้อยละ 

๔ 

(๑๐) 

๐ 

(๐) 

๐ 

(๐) 

๑ 

(๒.๕) 

๑ 

(๒.๕) 

๖ 

(๑๕) 

รวม 

คิดเป็นร้อยละ 

๑๐ 

(๒๕) 

๘ 

(๒๐) 

๖ 

(๑๕) 

๗ 

(๑๗.๕) 

๙ 

(๒๒.๕) 

๔๐ 

(๑๐๐) 

 
ผลงานวิจยัท่ีผลิตในช่วงปีงบประมาณดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูล 

สํารวจข้อคิดเห็นต่างๆ เพ่ือนําไปใช้ในการเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการเท่านัน้ จึงทําให้ไม่มี

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตามพบว่ามีงานวิจัยท่ีมี

ศกัยภาพ จํานวน ๓ เร่ือง ได้แก่  

๑) ศกึษาความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจนํา้ด่ืม RO บรรจขุวดของการประปาส่วน

ภมูิภาค บนเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๒๔  

 

๒) แนวทางในการนํามาตรฐานระบบการบริหารงานคณุภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๐ มา

ใช้ใน กปภ.  

๓) การลดคา่ใช้จา่ยในการล้างกรองด้วยการใช้สารแบบ Dual filter media 

 

๒.๔  แนวทางการขยายผลงานนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในองค์กร และเชิง

พาณิชย์ 

   สืบเน่ืองจากท่ีภายใน กปภ. ได้สนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์นวตักรรมอย่างต่อเน่ืองมาโดย

ตลอด จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าตัง้แต่ปีพ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๑ มีโครงการศึกษาและงานวิจยักว่า 

๔๐ โครงการ ตลอดจนการจดัประกวดผลงานนวตักรรมดีเด่น ซึ่งมีพนกังานจากหน่วยงานต่างๆ ส่ง

นวตักรรมเข้าประกวด มีหลายโครงการท่ีมีแนวโน้มท่ีจะนํามาขยายผลงานนวตักรรมสู่การใช้ประโยชน์

ทัง้ภายใน กปภ. และขยายผลในเชิงพาณิชย์  

  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพด้านการวิจยั พฒันา และนวตักรรม ในการเข้าไปมีส่วนร่วม

สนบัสนนุการดําเนินงานของ กปภ. ให้สามารถบรรลเุป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้  สามารถกําหนดทิศทาง

เบือ้งต้นของแนวทางการวิจยัและนวตักรรมท่ีสามารถสนบัสนนุส่งเสริมให้ กปภ. บรรลุเป้าหมายการ

ดําเนินงานได้ดงัตอ่ไปนี ้   

๒.๔.๑  แนวทางการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการทาํงาน  

 เพ่ือให้ กปภ. เป็นองค์กรนวตักรรมอย่างแท้จริง ดงันัน้ จึงต้องกําหนดแนวทางการ

สร้างนวตักรรมในกระบวนการทํางาน ด้วยการสง่เสริมให้มีการวิจยัด้านการขยายโอกาสทางธุรกิจและ

สร้างคณุคา่ตอ่สงัคมด้วยผลการวิจยั พฒันา และนวตักรรม ได้แก่  

 ๑)  การปรับปรุงพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรท่ีมีการกระตุ้น และส่งเสริมให้

บคุลากรได้มีการคดิและเสนอผลงานนวตักรรมใหม ่ๆ อยา่งตอ่เน่ือง 

 ๒)  สนบัสนนุให้สํานกังานประปาทกุแห่งเข้าร่วมในกิจกรรม หรือโครงการสร้าง

นวตักรรมทัง้ในระดบัภมูิภาค และในระดบัประเทศ 

 ๓)  ดําเนินการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพของระบบผลิตนํา้ประปา โดยนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นสว่นหนึง่ของการสนบัสนนุระบบ 

 ๒.๔.๒  แนวทางการสร้างนวัตกรรมในระดับองค์กร  

  การดําเนินงานของ กปภ. จะประสบความสําเร็จอย่างยัง่ยืนนัน้ จําเป็นต้องแสวงหา

ความร่วมมือกบัภาคส่วนตา่งๆ เพ่ือให้บรรลผุลและเกิดประโยชน์ตอ่สงัคมสงูสดุด้วยการวิจยัด้านการ



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๒๕  

 

พัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการประปาตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือให้มีการขยายการ

ให้บริการนํา้ประปาอย่างทัว่ถึง เพียงพอ รวมทัง้สนบัสนุนการเพิ่มปริมาณนํา้ขายเพ่ือสร้างรายได้ให้

เติบโตยั่งยืน และการพัฒนาเพ่ือยกระดบัคุณภาพนํา้ประปา นอกจากนี ้เพ่ือให้แนวทางการสร้าง

นวัตกรรมในระดับองค์กรมีความมั่นคงและต่อเน่ือง กปภ. จึงต้องสร้างเครือข่ายการร่วมงานกับ

หน่วยงานท่ีเป็นสากล เพ่ือเพิ่มอัตราเร่งในการยกระดบัการวิจัย พฒันา และนวตักรรม  และสร้าง

มูลค่าเพิ่ม จากทรัพย์สินทางปัญญา โดยการประสานความร่วมมือกับสถาบนัด้านวิชาการ และลง

นามความร่วมมือกบัหนว่ยงานภายนอกทัง้ภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการส่งเสริมการ

สร้างนวตักรรม เพ่ือสนบัสนนุบคุลากรและนกัวิจยัเข้าร่วมศกึษา และขยายผลงานนวตักรรมของ กปภ. 

ท่ีมีอยูสู่เ่ชิงพาณิชย์    
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๒๖ 

บทที่ ๓ 

 

การวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และอุปสรรค  

ต่อแนวทางการวจิัยพัฒนา และนวัตกรรมของ กปภ. 
 

 การจดัทําแผนการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) เกิดจากการศกึษา

และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากภายใน และภายนอกองค์กร ท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ กปภ. 

ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือนําผลการวิเคราะห์เหล่านัน้มาใช้ในการกําหนดแนวทางการวิจยั พฒันา และสร้าง

นวตักรรมของ กปภ.ให้สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายองค์กรสู่การเป็นองค์กรชัน้

นําระดบัสากลท่ีให้บริการนํา้ประปาด้วยมาตรฐาน และบริการท่ีเป็นเลิศ ในปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๕๙ มีทิศ

ทางการนําองค์กรเพ่ือเป็นองค์กรท่ีมีระบบการผลิตจ่ายนํา้และระบบบริการลูกค้าท่ีเป็นเลิศ และเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ ปี ๒๕๖๑ ตัง้เป้าหมายการเป็นองค์กรท่ีมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร 

นอกจากนีก้ารวางแผนการวิจยัยงัได้ให้ความสําคญักบัผลกระทบท่ีเกิดจากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อมของโลกด้านต่างๆ เช่น ปัญหาความมัน่คงด้านอาหาร การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ภาวะโลกร้อน สงัคมสงูอายุ ผลกระทบตอ่พฤติกรรมมนษุย์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นต้น นอกจากนีก้ารวางแผนการวิจยัยงัได้ เตรียมพร้อมด้วยการวิจยัพัฒนา และสร้างนวตักรรมของ 

กปภ. ให้สามารถตอบความต้องการในอนาคต และความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ และส่งเสริมการดําเนินงาน

ขององค์กรให้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

   จากการวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค จะนําไปสู่การกําหนดยทุธศาสตร์

และเป้าหมายด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ท่ีเหมาะสมกับขีดความสามารถของ กปภ. และ

พร้อมรับกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไป 

 

๓.๑  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมภายนอกต่อการดาํเนินกิจการ

ของ กปภ. 

 ๓.๑.๑  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตนํา้ประปา 

 ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึน้ของ

อณุหภูมิเฉล่ียของโลก และระดบันํา้ทะเล การท่ีฝนตกไม่เป็นไปตามฤดกูาล ภาวะภัยแล้ง หรือนํา้ท่วมท่ี
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๒๗ 

เกิดบ่อยครัง้ และทวีความรุนแรงมากขึน้ ล้วนส่งผลกระทบตอ่ความมัน่คงของแหล่งนํา้ดิบ เช่น การเพิ่ม

สงูขึน้ของระดบันํา้ทะเล ทําให้นํา้เค็มรุกลํา้เข้ามาในแม่นํา้ลําคลองและชัน้นํา้บาดาลท่ีเป็นแหล่งนํา้ดิบ

ของการทํานํา้ประปาซึ่งในปัจจบุนัมีความถ่ีท่ีนํา้ทะเลหนุนสงูบอ่ยครัง้ขึน้ หรือการเกิดภัยแล้งทําให้ขาด

แคลนนํา้ดิบป้อนเข้ากระบวนการผลิต สิ่งต่างๆ ท่ีเป็นผลกระทบเหล่านีไ้ม่สามารถหลีกเล่ียงได้ แต่

สามารถหาวิธีการรองรับการแก้ปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ในกระบวนการผลิตนํา้ประปาได้ โดยการทําการวิจยัหา

แนวทางแก้ไขรองรับผลกระทบท่ีอาจสง่ผลตอ่ความมัน่คงในการผลิตนํา้ประปาให้มีเพียงพอ และทัว่ถึงได้ 

นอกจากการเตรียมแผนงานวิจยั พฒันา และนวตักรรม เพ่ือสร้างเทคโนโลยีรองรับปัญหาท่ีมีแนวโน้มท่ี

อาจเกิดขึน้แล้ว ยังต้องมีโครงการหรือมาตรการเชิงอนุรักษ์ หรือป้องกันสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจาก

กระบวนการผลิตอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิง แนวทางการดําเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ 

Green Economy ซึง่เป็นกระแสความต้องการของโลกในการผลิตและบริการ 

แนวทางการวิจัยเพ่ือปิดความเส่ียงในการดําเนินกิจการด้านการประปาท่ีเกิดจาก

ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม เชน่ การวิจยัพฒันา และสร้างนวตักรรม กระบวนการผลิตนํา้ประปาท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการผลิตลดการใช้สารเคมี การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพและขีด

ความสามารถการผลิต และการบริหารจดัการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวิจยัพฒันาเทคโนโลยี

การผลิตนํา้ประปาจากนํา้ดิบหลากคุณภาพ การศึกษาวิจัยพฒันาแหล่งนํา้ทางเลือกเพ่ือรองรับความ

มัน่คงแหลง่นํา้ดบิ 

๓.๑.๒  ผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 

  การก้าวเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ของประเทศไทย ตามข้อตกลงใน

อาเซียนนัน้ ไม่ได้ถือเป็นเร่ืองใหม่ ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างย่ิงภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมในด้าน

ต่างๆ พอสมควร จากการศึกษาข้อมูล พบว่าผลกระทบท่ีเกิดขึน้ ได้แก่ ผลกระทบเร่ือง การเคล่ือนย้าย

แรงงานมีฝีมือ การเพิ่มขึน้ของแรงงานไร้ฝีมือท่ีเข้ามาจากประเทศเพ่ือนบ้าน  การแข่งขนัด้านธุรกิจสงูขึน้  

การลงทุนภาคการผลิตและบริการในประเทศเพ่ือนบ้านมากขึน้ การเข้ามาของการบริการท่ีปรึกษาด้าน

เทคโนโลยี และท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารนํา้ประปา คือ การมีคู่แข่ง ผู้ ผลิตนํา้ประปา ท่ีมี

เทคโนโลยีสูงจากต่างชาติเข้ามามีบทบาทมากขึน้ โดยเฉพาะการบริการนํา้ประปา ในเขตนิคม

อุตสาหกรรม การแข่งขนัด้านคณุภาพการบริการท่ีรุนแรงมากขึน้ ของภาคครัวเรือน เป็นต้น   สิ่งต่างๆ 

เหล่านีล้้วนมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ กปภ. ทัง้สิน้ การดําเนินการเพ่ือสร้างความยัง่ยืนให้แก่

องค์กร สามารถทําได้ โดยการเร่งสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การมีเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

การให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการบริการเป็นต้น ซึ่งการสร้าง
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๒๘ 

องค์ความรู้จากประสบการณ์ หรืองานนวตักรรมท่ีองค์กรมีการสะสมอยู่จํานวนมาก หากมีการนํามาต่อ

ยอดปรับปรุงเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ด้วยการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม จะสามารถเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัให้แก่องค์กรได้เป็นอยา่งดี 

๓.๑.๓  ผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการบริการประปา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทอย่างมากตอ่การดําเนินงานในกิจการต่างๆ และส่งผล

กระทบตอ่พฤตกิรรมของผู้บริโภคอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

 

๓.๒  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน กปภ. ต่อการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 

  ในการดําเนินงานจดัทําแผนการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมได้นําข้อมูลจากแหล่ง ข้อมูล

ทตุิยภูมิ เช่น รายงานประจําปี แผนยุทธศาสตร์ แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ การประกวดนวตักรรม ฯลฯ 

และข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารระดบัสงู และระดบักลาง รวมทัง้พนกังานท่ีเก่ียวข้อง นํามาประมวล 

และวิเคราะห์ด้วยแนวคิด McKinsey 7s Analysis สรุปเป็นจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร ด้านการ

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ. และศึกษาผลกระทบขององค์กรจากการเปล่ียนแปลงจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก โดยการวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎี PESTLE เพ่ือสรุปเป็นโอกาส และอปุสรรคใน

การดําเนินการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมขององค์กร ดงันี ้

 ๓.๒.๑ วิเคราะห์ด้วยแนวคิด McKinsey 7s Analysis 

 มิตด้ิานค่านิยมร่วม (Share Value) 

  การท่ี กปภ. มีการกําหนดวิสยัทศัน์องค์กร และมีเป้าหมายเพ่ือบรรลุวิสยัทศัน์ในแต่ละ

ช่วงเวลาท่ีชดัเจน ทําให้พนกังานในทุกระดบัมีเป้าหมายร่วมกันในการพฒันาองค์กรด้านการผลิต และ

การบริการนํา้ประปา  

  สําหรับด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม กปภ.ได้ปรับโครงสร้าง และให้

ความสําคญัด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมมาใช้พฒันาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ นัน้ นบัเป็นการ

เน้นยํา้การสร้างคา่นิยมร่วมด้านการพฒันา และสร้างนวตักรรมจากเดิมท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็งย่ิงขึน้ เป็นการ

สร้างบรรยากาศของการวิจยั และการพฒันาสิ่งประดิษฐ์ท่ีจําเป็นสําหรับองค์กร ทัง้นี ้การจดัทําแผนและ

วางเป้าหมายท่ีชดัเจนจะสามารถส่งเสริมและขบัเคล่ือนองค์กรให้สามารถบรรลวิุสยัทศัน์การเป็นองค์กร

แหง่การเรียนรู้ และองค์กรชัน้นําระดบัสากลได้รวดเร็วตอ่ไป  
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๒๙ 

 มิตด้ิานยุทธศาสตร์ (Strategy)   

  สําหรับงานด้านการวิจัย พฒันาและสร้างนวตักรรม กปภ. มีจุดแข็งท่ีสําคญัคือ มีการ

ส่งเสริมให้พนักงานสร้างนวตักรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานอย่างต่อเน่ือง และมีการสะสมผลงาน

ด้านนวตักรรมเป็นจํานวนมากท่ีได้รับการคดัเลือกโดยคณะกรรมการนวตักรรม ผ่านการประกวดและมี

ผลงานการวิจัย พัฒนาสะสมหลายผลงานท่ีมีประโยชน์ แต่ยังขาดการนํามาใช้ประโยชน์อย่างเป็น

รูปธรรม และงานวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมยงัมีความหลากหลาย    หลาย ๆ ผลงานยงัอยู่ในระดบั

สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งจําเป็นต้องนํามาพฒันาตอ่ให้ได้มาตรฐานเพ่ือขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ตอ่ไป ซึ่งส่งผล

กระทบต่อองค์กรในการท่ีจะส่งเสริมเป็นองค์กรท่ีมีระบบผลิตจ่ายนํา้และบริการท่ีเป็นเลิศตามเป้าหมาย

ขององค์กรท่ีตัง้ไว้ในปี ๒๕๕๘ 

  ถึงแม้วา่ กปภ. จะมีสายงานตา่งๆ เช่น สายงานบริหาร วิชาการ และมีคณะกรรมการท่ีมี

การดําเนินงานอย่างเข้มแข็ง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้ และมีการดําเนินโครงการวิจยักระจายอยู่ในหลาย

หน่วยงาน แตย่งัขาดการบูรณาการงานวิจยั เพ่ือจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง  ดงันัน้ จึงควรมีแนว

ทางการดําเนินท่ีชดัเจนด้านการวิจยั พฒันา และนวตักรรม โดยจัดทําแผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา 

และสร้างนวตักรรม เพ่ือให้การลงทุนด้านการวิจยั พฒันา และนวตักรรม มีทิศทางและตอบโจทย์ความ

ต้องการขององค์กร และมีการเตรียมความพร้อมด้านบคุลากร ด้านการวิจยัเพ่ือขบัเคล่ือนการวิจยัสู่การ

ใช้ประโยชน์ และการเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

 มิตด้ิานโครงสร้าง (Structure) 

 หน่วยงานด้านการวิจยั พฒันาและนวตักรรมของ กปภ. ท่ีตัง้ขึน้ใหม่นีมี้กําลงัคนน้อยไม่

เพียงพอต่อการดําเนินกิจกรรมด้านการวิจัย พฒันา และสร้างนวัตกรรมท่ีให้เกิดผลสู่การใช้ประโยชน์

อยา่งเป็นรูปธรรม นอกจากนี ้การท่ีกองวิจยัพฒันาอยู่ในสายงานบริหาร ดงัรูปท่ี ๓.๑ โดยมีวตัถปุระสงค์

ให้มีบทบาทด้านการสนับสนุนการวิจัยมากกว่าดําเนินการวิจัย และพัฒนาเอง จะทําให้สามารถ

ประสานงานได้ในระดบัหนึ่ง แตก่ารสร้างงานวิจยั พฒันาและนวตักรรมหากผู้ ดําเนินงานอยู่ในสายงาน

ด้านวิชาการจะทําให้มีการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และตรงสายงานมากขึน้ โดยพนักงานในสาย

วิชาการสามารถตัง้โจทย์การวิจัยและดําเนินงานได้ตรงสายงานมากขึน้ อย่างไรก็ดี การขบัเคล่ือนให้

โครงสร้างท่ีมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกองวิจยั พฒันา ท่ียงัมีอตัรากําลังคนไม่เพียงพอ สามารถดําเนิน

งานวิจยั และขยายผลนวตักรรมได้โดยการทําความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญให้

สามารถดําเนินการได้อยา่งรวดเร็วขึน้ 
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๓๐ 

  
 

รูปท่ี ๓.๑  โครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของ กองวิจัยและพัฒนา 

 

นอกจากนี ้การท่ี กปภ. มีการจัดตัง้ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพนํา้และลงทุนด้าน

เคร่ืองมือจํานวนมาก จึงควรมีการนําเคร่ืองมือเหล่านัน้มาใช้ประโยชน์ด้านการวิจัย พัฒนา และสร้าง

นวตักรรมด้วย ซึง่จะสามารถสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจยัได้เพิ่มขึน้ 
 

 มิตด้ิานระบบการทาํงาน (System) 

  กปภ. มีระบบการผลิตจ่ายนํา้และระบบบริการลกูค้าท่ีประกอบด้วยงานตา่ง ๆเช่น งาน

ผลิต งานบริการ งานอํานวยการ งานจดัเก็บรายได้ ซึง่เป็นงานหลกัในการให้บริการแก่ลกูค้า และมีการใช้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนบัสนุนการดําเนินงานทัง้ภาคการผลิตและการบริการ มีระบบการ

บญัชีและการเงิน เป็นระบบสนบัสนนุ อยา่งไรก็ตามระบบการทํางานยงัสามารถยกระดบัศกัยภาพในการ

ดําเนินงานด้วยการใช้งานวิจยั พฒันา และนวตักรรมในการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้มี

การบรูณาการกนัมากขีน้ เช่น การเช่ือมโยง การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต การลดการสูญเสียของนํา้  การให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว การใช้ข้อมูลในการบริหารจดัการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน เป็นต้น ทัง้นี ้ควรจดัทําระบบงานวิจยั พฒันา และนวตักรรม ให้มีความพร้อมทัง้

ด้านการบริหารงานวิจยั พฒันา นวตักรรม การจัดการความรู้ และการบริหารผลงานวิจยั พฒันา และ

นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร  เช่น การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกิดจากการสร้าง
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๓๑ 

นวตักรรม การเผยแพร่ผลงานวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเป็นมาตรฐานและสามารถปฏิบตัิได้

อยา่งทัว่ถึงทัง้องค์กร  

 มิตด้ิานรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 

  กปภ. มีผู้บริหารท่ีมีวิสยัทศัน์ มีความมุ่งมัน่ในการบริหารงานเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทัง้

ด้านการผลิตจา่ยนํา้ และการให้บริการ ทัง้ยงัให้ความสําคญักบัการสร้างองค์ความรู้ในองค์กร โดยจดัตัง้

กองวิจยั และพฒันา กองบริหารองค์ความรู้ทํางานร่วมกบักองพฒันาทรัพยากรบคุคล และกองฝึกอบรม

ภมูิภาค ๑-๓ เป็นกลไกสนบัสนนุการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เน่ืองจากลกัษณะงานของ 

กปภ. ครอบคลมุพืน้ท่ีกว้างขวางทัว่ประเทศและมีความแตกตา่งของพืน้ท่ี และความต้องการใช้เทคโนโลยี

การพัฒนาให้ระบบการผลิตและการดําเนินงานได้มาตรฐานซึ่งเป็นเร่ืองท่ีจําเป็นต้องเร่งเพิ่มขีด

ความสามารถของบคุลากรและการแบง่ปันความรู้ทางเทคโนโลยี วิทยากร และแนวทางการใช้สารสนเทศ

สนบัสนนุการผลิตและการบริการ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแบบบรูณาการระหว่างพืน้ท่ี และ

ภายใน กปภ. สว่นกลางอยา่งเป็นรูปธรรม  

 มิตด้ิานการจัดการบุคคล (Staff) 

 กปภ. มีพนกังานท่ีมีความรู้หลากหลายสาขาวิชาชีพ ทําให้สามารถทํางานได้อย่างครบ

วงจรในแต่ละสาขาท่ีให้บริการประชาชน ความรู้ของพนกังานท่ีมีความหลากหลาย สามารถนํามาใช้ใน

การสร้างงานนวตักรรม และสิ่งประดิษฐ์เพ่ือให้เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได้ดงัปรากฏในการจดัการ

ประกวดผลงานนวตักรรมในแต่ละปี พนกังานมีความสนใจในการสร้างผลงานเข้าประกวดเป็นจํานวน

มาก แต่การขยายผลเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมค่อนข้างช้า พนกังานบางส่วนยงัขาด

ทกัษะด้านกระบวนการการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม และขาดเส้นทางอาชีพของนกัวิชาการ หรือ

นกัวิจยั ทําให้องค์ความรู้ท่ีสะสมจากความเช่ียวชาญการปฏิบตังิานไมถ่กูนํามาพฒันาตอ่ยอด เพราะขาด

แรงจูงใจ ประกอบกับกําลังคนด้านการสนับสนุน และการดําเนินการวิจัยไม่เพียงพอจึงควรมีการ

ดําเนินการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ควรมีการบริหารกรอบอตัรากําลงั และพฒันาสมรรถนะ

ของบุคลากรด้านการวิจัย พัฒนา นวตักรรมสร้างความรู้เพ่ือตอบสนองต่อทิศทางและเป้าหมายของ

องค์กรในการเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ตอ่ไป 

  มิตด้ิานทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 

 กปภ. มีความเช่ียวชาญด้านวิทยาการประปา การออกแบบระบบประปาให้เหมาะสมกบั

สภาพนํา้ดิบท่ีหลากหลาย มีความเช่ียวชาญสามารถเป็นท่ีปรึกษา จดัการอบรมให้ประปาท้องถ่ิน แตย่งั

ขาดทกัษะการทํางานด้านการสร้างนวตักรรมท่ีเป็นมาตรฐานสู่การยอมรับในการนําไปใช้ประโยชน์ และ
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๓๒ 

ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ หรือขาดการบูรณาการนํางานวิจยัมาใช้ประโยชน์เพิ่มศกัยภาพในการทํางาน

ประจํา เพ่ือให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสามารถแข่งขันได้ในอาเซียน จึงควรเพิ่มขีด

ความสามารถของบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญมากขึน้ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีอาเซียนในอนาคตอนัใกล้ 

ตารางท่ี ๓.๑  การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนตาม McKinsey 7s Framework ด้านการวิจัย 

                  พัฒนา และสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 

7s Model จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. ค่านิยมร่วม 

(Shared values) 

๑ .มี ก า ร กํ า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย ก า ร

พัฒนาองค์กรชัดเจน เป็นขัน้เป็น

ตอน และครอบคลุมทุกมิติ  เ พ่ือ

ยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กร

สมรรถนะสงู   

๑.แนวทางด้านการวิจัย พฒันา และ

สร้างนวตักรรมปัจจบุนั ยงัไม่สามารถ

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์กรสู่

ความเป็นเลิศ     

 ๒. ยุทธศาสตร์

(Strategy) 

๑. มีการสง่เสริมการสร้างนวตักรรม 

๒. มีผลงานวิจัยทัง้ด้านเทคโนโลยี และ

เชิงสงัคม 

๑.ยงัไม่มีการกําหนดยุทธศาสตร์ด้าน

การวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมท่ี

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์องค์กร 

๒.ขาดการนําผลงานนวัตกรรมและ

ผลงานวิจยัมาใช้ประโยชน์ 

๓.ขาดการบรูณาการงานวิจยั 

๓. โครงสร้าง 

(Structure) 

๑.โครงสร้างของ กปภ.กําหนดให้มี

สายงานกํากับดูแลงานด้านวิจัย 

พัฒนา สร้างนวัตกรรม  และสร้าง

องค์ความรู้อยา่งชดัเจน  

๑. ขาดความคล่องตวัในการขบัเคล่ือนการ

วิจยั  โครงสร้างการทํางานด้านการวิจยั ควร

อยู่ในสายงานวิชาการมากกว่างานบริหาร 

๔.ระบบการทาํงาน  

(System) 

๑.มีระบบการผลิตนํ า้ประปาท่ี มี

ความหลากหลาย   

๒.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนบัสนุนการดําเนินงานทัง้ด้านการ

ผลิตและบริการ 

๑.ขาดการบูรณาการในการนําระบบ

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ไ ป ใ ช้ ใ น

ระบบงานผลิตและบริการอย่างทั่วถึง

วิจยัและพฒันายงัไมช่ดัเจน   

๒.ขาดการบริหารงานวิจัย และนํา

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง

ทัง้องค์กร 
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๓๓ 

ตารางท่ี ๓.๑  การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน (7S Framework) ด้านการวิจัย พัฒนา และ 

                 สร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาคในอดีตท่ีผ่านมา (ต่อ) 

7s Model จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๕. รูปแบบการ

บริหารจัดการ 

(Style) 

๑.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นใน

การบริหารงานเพ่ือสร้างความเป็น

เลิศด้านการผลิตและบริการ และให้

ความสําคญัตอ่การสร้างนวตักรรม  

๑.ขาดการเผยแพร่เทคโนโลยีให้ทั่วถึงทุกพืน้ท่ี 

ซึ่งมีลกัษณะการผลิตท่ีหลากหลาย และมีความ

ต้องการด้านเทคโนโลยีแตกตา่งกนั  

๖. การจัดการ

บุคคล (Staff) 

๑.บุคคลากรมีความเช่ียวชาญใน

หลายสาขา สามารถสร้างนวตักรรม

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได้เอง 

๑.ขาดความเช่ียวชาญด้านการวิจยั และ

การต่อยอดผลงานนวัตกรรมท่ีมีเพ่ือใช้

ประโยชน์ 

๒.ขาดเส้นทางอาชีพของการทํางานด้าน

วิชาการ 

๗. ทักษะ  

(Skill) 

๑. มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการ

ผลิตนํา้ประปา  

๑.ขาดทักษะการวิจัย พฒันา อย่างเป็น

ระบบ และการขยายผลนํานวตักรรมไป

พฒันาให้ได้มาตรฐาน และผลิตจํานวน

มาก เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์   

 

 ๓.๒.๒ วิเคราะห์ตามแนวทฤษฎี PESTLE 

 สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานด้านการวิจัย 

พฒันา และสร้างนวตักรรมของ กปภ. ซึ่งจะนํามาวิเคราะห์ตามแนวคิด PESTLE Analysis โดยแบง่ตาม

มิตขิองสภาพแวดล้อมแตล่ะด้าน ดงันี ้   

 มิตด้ิานการเมือง (Political) 

 กปภ. มีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มสาธารณูปโภค ให้บริการประชาชน

ด้านความจําเป็นขัน้พืน้ฐาน จึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีการดําเนินงานจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบาย

จากภาครัฐ สว่นงานด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ซึ่งเป็นภารกิจเสริม เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

การดําเนินงานด้านเทคนิค และบริการ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการเมือง แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 

ส่วนท่ี ๑ นโยบายภาครัฐท่ีมีผลกระทบตอ่การวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ของ กปภ.โดยตรง และ
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๓๔ 

สว่นท่ี ๒ นโยบายภาครัฐท่ีมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของ กปภ. ซึ่งอาจมีผลตอ่การวิจยั พฒันา และ

สร้างนวตักรรมโดยอ้อมโดยเฉพาะด้านเงินลงทนุด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม 

 ส่วนที ่๑  นโยบายภาครัฐทีมี่ผลกระทบต่อการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ของ 

กปภ.โดยตรง ดงันี ้

  ๑)  ภาครัฐมีนโยบายให้ทุนวิจยัแก่หน่วยงานต่างๆของรัฐ หากมีความ

สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

  ๒)  สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั มี

นโยบายด้านการสง่เสริมให้มีการวิจยัและพฒันาผา่นข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานของ กปภ. 

  ส่วนที ่๒  นโยบายภาครัฐทีมี่ผลกระทบต่อองค์กร กปภ.  

  ๑)  นโยบายของคณะกรรมการ กปภ. มุ่งเน้นการให้บริการสังคม ไม่

เน้นการแสวงหาผลกําไรจากครัวเรือนหรือภาคประชาชน ควบคูไ่ปกบัการให้เลีย้งตวัเองได้ 

  ๒)  นโยบายของคณะกรรมการ กปภ. กําหนดเป้าหมายให้ กปภ.

สามารถพึง่ตนเองได้ในอนาคตโดยไมต้่องพึง่เงินอดุหนนุจากรัฐ หรือสามารถลดเงินอดุหนนุจากภาครัฐลง

เร่ือยๆในระยะยาว 

 มิตด้ิานเศรษฐกิจ (Economic) 

 ในชว่ง ๕ ปีท่ีผา่นมาเกิดความไมม่ัน่คงทางการเมืองสง่ผลกระทบตอ่สภาพเศรษฐกิจของ

ประเทศ และปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของโลก ส่งผลกระทบต่อความต้องการการใช้นํา้ประปาใน

ภาคอตุสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชมุชนขนาดกลางและขนาดเล็ก การขยายตวัของเมืองทําให้มี

ความต้องการการใช้นํา้ของภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีไม่ได้สร้างรายได้ให้ กปภ.มากนกั แต่มีความ

จําเป็นต้องลงทุนวางท่อเพิ่มขึน้ ส่งผลให้เกิดความยากลําบากในการบริหารกิจการเพ่ือให้มีรายได้เพิ่ม

ตามเป้าหมายของตวัชีว้ดัระดบัองค์กรตามท่ี สคร.ตัง้ไว้ 

 ในปี ๒๕๕๘ การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ (Asean Economic 

Community: AEC) ส่งผลกระทบทัง้ท่ีเป็นบวกและลบตอ่เศรษฐกิจ ในภาพรวม ผลกระทบทางบวกคือ 

การมีโอกาสการขยายพืน้ท่ีการให้บริการในต่างประเทศเพิ่มขึน้ มีแนวโน้มท่ีจะแข่งขันในด้านการรับ

บริการออกแบบและเป็นท่ีปรึกษา มากกวา่การลงทนุก่อสร้างและบริการนํา้ประปานอกประเทศ เน่ืองจาก

ปัญหาการขาดแคลนเงินลงทุนโครงการภายในประเทศเป็นจํานวนมากนั่นเอง ส่วนในด้านการแข่งขัน

ภายในประเทศ ในระยะสัน้ยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกั เน่ืองจากมีภาคเอกชนแข่งขนักันโดยเฉพาะ

พืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรม ในขณะท่ีภาคครัวเรือนท่ีมีศกัยภาพหรือมีความหนาแน่นโดยเฉพาะในพืน้ท่ีของ

การปกครองส่วนท้องถ่ินก็มีการควบคมุราคาค่านํา้ประปา โดยให้คงอยู่ท่ีอตัราค่านํา้ท่ีต่ํากว่าต้นทุนท่ี
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๓๕ 

แท้จริง ดงันัน้ ในปัจจุบนัการขยายการให้บริการจึงคงเหลือแต่พืน้ท่ีท่ีไม่มีศกัยภาพในการทํากําไร หรือ

พืน้ท่ีครัวเรือนหา่งไกลนัน่เอง ในทางตรงกนัข้ามภาคอตุสาหกรรมมีแนวโน้มย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศ

ท่ีมีแรงงานถกูกว่าในระยะยาวเพิ่มขึน้ ซึ่งจะทําให้ กปภ.ขาดฐานลกูค้าสําคญัท่ีจะมาชดเชยการขาดทุน

ในภาคครัวเรือนจากนโยบายควบคมุราคาคา่นํา้ 

 มิตด้ิานสังคม (Social) 

 จากการเปล่ียนแปลงด้านประชากรศาสตร์ โครงสร้างประชากรเปล่ียน และมีแนวโน้ม

เป็นสงัคมผู้สงูอายรุวดเร็วขึน้ พฤติกรรมของ Generation Y ทําให้มีความต้องการข้อมลูข่าวสารท่ีรวดเร็ว

และสะดวก  สงัคมเข้าสู่ยคุข้อมลูข่าวสาร  ความคาดหวงัเร่ืองระบบบริการนํา้ประปามีการเปล่ียนแปลง

ไปในทางสูงขึน้ตามข่าวสารท่ีได้รับทัง้ในและตา่งประเทศ ภาคครัวเรือนในส่วนภูมิภาคมีความคาดหวงั

ด้านคณุภาพและบริการให้ทดัเทียมกับพืน้ท่ีอ่ืนๆ เช่น นํา้ประปาต้องสะอาดด่ืมได้ แรงดนันํา้ต้องอยู่ใน

ระดบัท่ีเหมาะสม สําหรับภาคอตุสาหกรรมคาดหวงัถึงระบบนํา้อุตสาหกรรมท่ีมีต้นทนุท่ีต่ําลง ลดการใช้

พลงังาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรหมนุเวียน รวมถึงการเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

 สําหรับการ เปล่ียนแปลงด้านประชากรศาสตร์  ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยูอ่าศยั และสูช่มุชนเมืองเร่ิมปรับเปล่ียนจากแนวราบเป็นแนวตัง้ ซึ่งเป็นโจทย์

ท่ีสําคญัท่ีทําให้ กปภ. ต้องพฒันาระบบผลิตและการส่งจ่ายนํา้ให้รองรับกบัการขยายตวัของชมุชนเมือง

และข้อจํากดัด้านพืน้ท่ี 

 มิตด้ิานเทคโนโลยี (Technology) 

 เทคโนโลยีในระบบประปามีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง และบางเทคโนโลยีมีต้นทนุท่ีลดลง

ตามการแข่งขนัท่ีเพิ่มมากขึน้ เพ่ือให้ตอบสนองค่านิยมร่วมของ กปภ. ในการสร้างความพึงพอใจด้วย

บริการและคณุภาพการให้บริการนํา้ประปา จึงหลีกไม่พ้นท่ีจะต้องศกึษาการพฒันาของเทคโนโลยีอย่าง

ต่อเน่ือง แม้ว่าคู่แข่งภายในประเทศจะไม่ชัดเจนในเร่ืองพืน้ท่ีการให้บริการท่ีเป็นคู่แข่งขนั เช่นประปา

ท้องถ่ิน หรือระบบนํา้อตุสาหกรรมสําหรับนิคมอตุสาหกรรม แตป่ระเด็นท่ีสําคญัคือ ใครจะเป็นผู้ นําด้าน

เทคโนโลยี เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน ซึ่งจะมีโอกาสครอบครองฐานลูกค้าเพ่ือเจริญเติบโต

อยา่งยัง่ยืน และสามารถก้าวไปแขง่ขนัในสว่นแบง่ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

 มิตด้ิานกฎหมาย (Legal) 

 ข้อกฎหมายท่ีสําคญัตอ่ กปภ. คือ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งให้สิทธิ

พิเศษแก่ กปภ.ในการเดินท่อในท่ีสาธารณะ ในท่ีบุคคลใดๆตามกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการ

แข่งขนักับภาคเอกชนในการส่งจ่ายนํา้ประปา อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนสามารถเข้าแข่งขนัได้ผ่านช่อง
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ทางการบริหารกิจการสาธารณะของการปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึ่งในปัจจบุนั กปภ. ยงัคงมีความเช่ียวชาญ

ด้านเทคนิคและการจัดการมากกว่า แต่ยงัมีความเส่ียงจากการแข่งขันของบริษัทต่างชาติอ่ืนๆในกลุ่ม

อาเซียนในระยะยาว การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้ต้องทําความเข้าใจวัฒนธรรม และ

กฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึน้ เพ่ือนํามาประยกุต์ใช้โดยเฉพาะอย่างย่ิงกฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

 มิตด้ิานสิ่งแวดล้อม (Environment) 

 การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากสภาวะโลกร้อนส่งผลโดยตรงต่อ กปภ.อย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ในหลายด้าน เช่น ความไม่แน่นอนของปริมาณและคณุภาพนํา้จากแหล่งนํา้ดิบในแต่ละ

แหล่งท่ีทวีความรุนแรงขึน้ เ ร่ือยๆในอนาคต ซึ่งมิใช่มีเพียงปัญหานํา้ท่วม  ภัยแล้ง แต่รวมไปถึง

ระดบันํา้ทะเลท่ีเพิ่มสงูขึน้ในระยะยาว ส่งผลตอ่การขยายตวัของพืน้ท่ีนํา้เค็มและจะกระทบตอ่เทคโนโลยี

ท่ีต้องใช้ในการผลิต ปัญหาธรณีพิบตัิภยัหรือแผ่นดินไหวในภาคเหนือท่ีจะส่งผลตอ่อตัราการเกิดท่อแตก 

ท่อร่ัวท่ีเพิ่มสูงขึน้ เร่ิมมีความจําเป็นท่ีจะต้องมีเทคโนโลยีเฉพาะในการรับมือแผ่นดินไหว รวมถึงการ

จดัการกากตะกอนจากกระบวนการผลิตนํา้ประปา ท่ีส่งผลตอ่ต้นทนุคา่ใช้จ่าย การเปล่ียนแปลงดงักล่าว

นบัเป็นความเส่ียงตอ่การให้บริการด้านการประปาแก่ประชาชน ซึ่งเป็นอปุสรรคตอ่การดําเนินงาน ความ

เส่ียงเหลา่นีมี้ความจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพ่ือปิดความเส่ียงด้วยการวิจยั พฒันา เพ่ือสร้างเทคโนโลยี

รองรับ นอกจากนัน้กระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือการดําเนินการผลิตท่ีเป็น Clean หรือ Green 

Process กําลงัอยู่ในความนิยมและมีแนวโน้มของมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มข้นขึน้เป็นลําดบั ทํา

ให้กระแสของการสร้างนวตักรรมในกระบวนการและการผลิตท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้  รวมถึงยงั

มีการใช้เป็นมาตรการกีดกนัทางการค้าเพิ่มขึน้ เร่ิมมีการใช้ Water Footprint และ Carbon Footprint 

เป็นตวัวดัหนึง่ในกระบวนการผลิตทัว่ไป 
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ตารางท่ี ๓.๒  การวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคาม (PESTLE Analysis) ท่ีมีผลกระทบต่อ 

                   ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 

PESTLE 

Analysis 

โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Threat) 

๑. Political ๑. ภาครัฐมีนโยบายการให้ทนุวิจยัท่ีมีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคม 

๒. สคร.สนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการ

วิจยั พฒันา และนวตักรรม 

๑. นโ ย บ า ย ก า รค ว บ คุม ค่ า นํ า้

สําหรับภาคครัวเรือน เป็นเหตุให้ 

กปภ.ต้อง รับภาระหารายได้มา

ชดเชยผลขาดทนุในบางสาขา 

๒. น โ ย บ า ย ภ า ค รั ฐ กํ า ห น ด

เป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจสามารถ

พึ่ ง ต น เ อ ง แ ล ะ ล ด สัด ส่ ว น เ งิ น

อดุหนนุลงเร่ือยๆในระยะยาว 

๓. ขาดเสถียรภาพทางการเมือง 

ส่ ง ผ ล ต่อ ก า ร ว า ง แ ผ น กํ า ห น ด

นโยบายองค์กร  

๒. Economic ๑. นโยบายของภาครัฐด้านการกระตุ้นการ

เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น

ภาคอุตสาหกรรม เป็นโอกาสให้ กปภ.ขยาย

เขตการให้บริการนํา้ประปาเพิ่มมากขึน้ตาม

ความต้องการของกลุม่ผู้ใช้นํา้ 

๒. การเปิดประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสใน

การขยายตลาดกลุ่มลูกค้าของ กปภ.ทัง้ใน

กลุ่มผู้ ต้องการใช้นํา้ประปา นํา้อตุสาหกรรม 

แ ล ะ ก ลุ่ ม ลูก ค้ า ท่ี ต้ อ ง ก า ร พัฒ น า ด้ า น

เทคโนโลยีการผลิตนํา้   

๑. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ทําให้มีการย้ายฐานการ

ผลิตไปสู่ประเทศท่ีมีค่าแรงงานถูก

กว่าในระยะยาว จะส่งผลกระทบ

ต่อสดัส่วนรายได้ภาคอุตสาหกรรม 

ซึ่ง เป็นฐานรายได้สําคัญท่ีสร้าง

กําไรให้ กปภ. และใช้ในการชดเชย

การขาดทุนจากภาคครัวเรือนลดลง

เน่ืองจากนโยบายการควบคมุคา่นํา้ 
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PESTLE Analysis โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Threat) 

๓. Social ๑.การสร้างความสัมพันธ์และ

การมีส่วนร่วมกับประชาชนรอบ

แหล่ง นํ า้ดิบสามารถช่วยลด

ต้นทนุการผลิตนํา้ได้ 

๑.ความคาดหวังคุณภาพและบริการนํา้ประปา

สงูขึน้จากการเข้าถึงข้อมลูขา่วสาร  

๒.การเพิ่มจํานวนของประชากรและความต้องการ

ใช้นํา้สวนทางกบัทรัพยากรนํา้ท่ีมีอยู่อย่างจํากดั 

อาจทําให้เกิดภาวะการขาดแคลนนํา้ใช้ในระยะ

ยาว 

๔. Technological ๑.ในระยะสัน้ มีโอกาสในการขยายงาน

ด้านการเป็นท่ีปรึกษาและออกแบบ

ระบบประปาให้การประปาท้องถ่ิน 

๒.ระยะยาวมีโอกาสในการขยายงาน

ด้านการเป็นท่ีปรึกษาและออกแบบ

ระบบนํา้สําหรับอตุสาหกรรมทัง้ในและ

ตา่งประเทศ  

๑ .ก ลุ่ ม ลูก ค้ า ใ น ภ า ค อุตส า ห ก ร ร ม มี

แนวโน้มลดต้นทุนการผลิตด้วยการมี

เทคโนโลยีการผลิตนํา้เพ่ืออุตสาหกรรม

ของตนเอง   

๕. Legal ๑.พรบ.การประปาส่วนภูมิภาค

ได้ให้สิทธิในการเดินระบบท่อ

ประปาในพืน้ท่ีบุคคลใดๆตาม

กฎหมาย  

๑.การเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียนยังไม่มีความชัดเจนเร่ือง

การบงัคบัใช้กฎหมายระหว่างประเทศ เช่น

เร่ืองกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

๖. Environmental ๑.ความต้องการกระบวนการ

ผลิตท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

๑. การเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ ปัญหาภยัแล้ง 

นํา้ท่วม ปัญหาความเค็มท่ีแพร่กระจายจาก

ระดบันํา้ทะเลท่ีเพิ่มสงูขึน้ในระยะยาวส่งผลกระทบ

ตอ่คณุภาพและปริมาณนํา้ดบิ  

 ๒. ปัญหาธรณีพิบตัิภยั/แผ่นดินไหว ส่งผลให้มี

โอกาสทอ่แตกร่ัวในเขตภาคเหนือเพิ่มสงูขึน้ 

 

 

ตารางท่ี ๓.๒  การวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคาม (PESTLE Analysis) ด้านการวิจัย พัฒนา  

                 และนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค (ต่อ) 
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๓๙ 

PESTLE Analysis โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Threat) 

  ๓. ปัญหามลพิษทางนํา้เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้ 

กปภ.มี ต้นทุนการบําบัดนํ า้เพ่ื อการผลิต

นํา้ประปาเพิ่มขึน้  

 

 ๓.๒.๓  การประเมินศักยภาพของ กปภ.โดยรวม 

(๑) แนวทางเชิงรุก (SO Strategy) : เพ่ือนําจุดแข็งและโอกาสมาใช้ 

จุดแข็ง 

 

โอกาส 

มีผลงานน วัตกรรม ท่ี มี

ศักยภาพในการต่อยอด

จาํนวนมาก 

พนักงานมีความสามารถสร้าง

ผลงานนวัตกรรมระดับชาติและ

นานาชาต ิ

ภาครัฐ มีนโยบายสนับสนุน

การลงทุนด้านการวิจัย 

พัฒนา และนวัตกรรม 

ขยายผลงานวิจยัและนวตักรรมสูก่ารใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

(๒) แนวทางเชิงป้องกัน (ST Strategy) : เพ่ือกาํจัดภัยคุกคาม 

จุดแข็ง 

 

ภัยคุกคาม 

มีผลงานน วัตกรรม ท่ี มี

ศักยภาพในการต่อยอด

จาํนวนมาก 

ผู้นําให้ความสําคัญด้านการวิจัย 

พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 

ความต้องการคุณภาพการ

บริการท่ีสูงขึน้ 

การนํานวตักรรมไปขยายผล

เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร

ให้บริการตามมาตรฐาน  ทั่ว

ทัง้องค์กร  

 

การแข่งขันด้านเทคโนโลยี

หลัง เปิด AEC 

การขยายผลนวตักรรมสู่การ

ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือเพ่ือ

เพิ่มขีดความสามารถการผลิต

ผลงานวิจยั และนวตักรรม  
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๔๐ 

(๒) แนวทางเชิงป้องกัน (ST Strategy) : เพ่ือกาํจัดภัยคุกคาม 

จุดแข็ง 

 

ภัยคุกคาม 

มี ผ ล ง า นน วั ต ก รรม ท่ี มี

ศักยภาพในการต่อยอด

จาํนวนมาก 

ผู้นําให้ความสําคัญด้านการวิ จัย 

พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 

ภาวะโลกร้อน การบริหารจดัการแหลง่นํา้  

การศกึษาหาแหลง่นํา้ใหม ่ 

การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  

 

(๓)  แนวทางเชิงแก้ไข (WO Strategy) : เพ่ือปรับปรุงตนเอง 

จุดอ่อน 

 

โอกาส 

การผลิตและการบริการไม่

เป็นมาตรฐานเดียวกัน ท่ัว

ทัง้องค์กร 

ขาดบุคลากร และระบบ

สนับสนุนด้านการวิจัย พัฒนา 

และสร้างนวัตกรรม 

ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม

การลงทุนงานวิจัย 

การวิจัยพัฒนาเพ่ือปรับปรุง

กระบวนการผลิตและจ่ายนํา้

ให้เป็นมาตรฐานตามแนวทาง 

(water safety plan) ในทุก

พืน้ท่ี 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับ

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสู่

มาตรฐานสากล 

การพฒันาระบบสนบัสนุนเพ่ือเพิ่ม

ศกัยภาพการวิจยัสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 

(๔)  แนวทางเชิงรับ (WT Strategy) : เพ่ือลดความเส่ียง 

จุดอ่อน 

 

อุปสรรค 

ผลงานวจัิยและนวัตกรรม

ส่วนมากยังไม่ถูกนําไปใช้

ประโยชน์อย่างเตม็ท่ี 

การผลิตและการบริการไม่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน ท่ัวทัง้องค์กร 

ภาวะโลกร้อน/สภาพ

ภูมิอากาศเปล่ียน ส่งผลต่อ

คุณภาพและปริมาณนํา้ดิบ

ไม่มีแหล่งนํา้ดบิเป็นของ

ตนเอง 

การวิจยัพฒันาสร้างเทคโนโลยีเพ่ือพฒันาแหลง่นํา้ดบิสํารองและ

ทางเลือก 
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๔๑ 

จากภารกิจและสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีสําคญัท่ีมีผลตอ่การส่งเสริมงานวิจยั พฒันา และ

สร้างนวตักรรม สามารถนํามาวิเคราะห์จดุออ่น จดุแข็ง โอกาส และภยัคกุคาม ในภาพรวม ดงันี ้

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. ผู้ นําให้ความสําคญัด้านการวิจัย พฒันาและ

สร้างนวตักรรม 

๒. มีองค์ความรู้และความเช่ียวชาญด้านการผลิต

และบริการด้านการประปา 

๓. มีบุคลากรท่ีมีความหลากหลายสาขาวิชาชีพ

ครบวงจร 

๔. มีผลงานนวตักรรมท่ีมีศกัยภาพในการต่อยอด

จํานวนมาก 

๕. มีความร่วมมือกบัหนว่ยงานภาครัฐ 

๖. มีโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับใน

แตล่ะกลุม่งาน 

๗. บุคลากรมีความทุ่มเทและสนใจการสร้าง

นวตักรรม 

๑. ขาดทิศทางการวิจยั พฒันา และนวตักรรมท่ี

สอดคล้องกบัการดําเนินงานของ กปภ. 

๒. ขาดบคุคลากร และระบบสนบัสนนุด้านการวิจยั 

พฒันา และสร้างนวตักรรม 

๓. ผลงานวิจยัและนวตักรรมสว่นมากยงัไมถ่กู

นําไปใช้ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

๔. ขาดการนําระบบสารสนเทศมาใช้พฒันา 

ฐานข้อมลูสนบัสนนุการผลิตและบริการ 

๕. การผลิตและการบริการไมเ่ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

ทัว่ทัง้องค์กร 

๖. ขาดการส่ือสารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

และบริการอยา่งเป็นระบบ 

๗.ขาดแนวทางการขยายผลนวตักรรมสูเ่ชิงพาณิชย์ 

โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Threat) 

๑. มีสิทธิในการเดนิท่อในพืน้ท่ีบคุคลใด ๆ ตาม

กฎหมาย  

๒. กระแส Green Economy การรักษาสิ่งแวดล้อม 

๓. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้

เข้าถึงแหลง่ข้อมลูได้รวดเร็ว 

๔. ภาครัฐให้การสง่เสริมการลงทนุด้านการวิจยั

พฒันา และสร้างนวตักรรม 

๕. ประเทศในกลุม่ CLMV ต้องการเทคโนโลยีด้าน

การประปามาก 

 

๑. ภาวะโลกร้อน/สภาพภมูิอากาศเปล่ียน สง่ผลตอ่

คณุภาพและปริมาณนํา้ดิบ 

๒. ไมมี่แหลง่นํา้ดบิเป็นของตนเอง 

๓. เคร่ืองมือ อปุกรณ์ด้านการส่ือสาร ยงัไม่

ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ 

๔. ภาคเอกชนมีการลงทนุธุรกิจประปาในเขต

อตุสาหกรรมมากขึน้ 

๕. นโยบายภาครัฐมีแนวโน้มลดการอดุหนนุด้าน

การเงิน 

๖. การเปิด AEC ทําให้มีการแขง่ขนัด้านเทคโนโลยี

การผลิตนํา้ประปาสงูขึน้ 
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๔๒ 

ในภาพรวม สรุปได้ว่าความท้าทายใหม่ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 

สงัคม และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตวัเร่งให้ กปภ. ต้องบรูณาการองค์ความรู้ ผลงานวิจยั และนวตักรรมให้

สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัได้อย่างแท้จริง ซึ่งจําเป็นอย่างย่ิงท่ี กปภ. ต้องพฒันากลไก

การบริหารจดัการ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างการดําเนินงานของ กปภ. ให้มีกลไกการดําเนินงานท่ี

เหมาะสมและเอือ้ต่อการพฒันา วิจยั และนวตักรรม ผ่านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือใช้ประโยชน์จาก

องค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิม นอกจากนัน้จําเป็นอย่างย่ิงท่ี กปภ.ต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรในด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมการประปา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้าง

พืน้ฐานท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ ทัง้นี ้กปภ. ต้องสร้างกลไกการทํางานร่วมกนัทัง้ระหว่างหน่วยงาน

ภายใน และกับหน่วยงานภายนอกให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการบรูณาการทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือให้การ

ดําเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ท่ีสามารถตอบสนองเป้าหมายของ

ประเทศ และสง่เสริมให้มีองค์กรได้อยา่งยัง่ยืน  

  การวิเคราะห์ความท้าทาย ความได้เปรียบ ข้อจํากัด และภัยคุกคามในด้านการวิจัย 

พฒันา และนวตักรรมของ กปภ. ตลอดจนแนวทางด้านการวิจยัและพฒันาเบือ้งต้นท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

TOWS Matrix ท่ีกลา่วมานัน้ จะถกูนําไปใช้เป็นพืน้ฐานในการกําหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจด้านการวิจยั 

พฒันา และนวตักรรมของ กปภ. ทัง้นีเ้พ่ือให้เป้าหมายการวิจยัและพฒันาของ กปภ. สอดคล้องรับกนักบั

สภาพแวดล้อมองค์กร และเป็นอีกแรงขบัเคล่ือนในการนํา กปภ.ก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรชัน้นําระดบั

อาเซียนตอ่ไป 
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๔๔ 

บทที่ ๔ 

 

ยุทธศาสตร์การวจิัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว 

(๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) 
 

แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) ฉบบันีเ้ป็นการ

ประเมินศกัยภาพของการประปาสว่นภมูิภาค (กปภ.) ด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมร่วมกบั

การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก  ดงัท่ีได้แสดงไว้ในบทท่ี ๓  มาประมวลผล และพฒันาเป็น

แผนวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการ ยึดหลักการประสานงานและการมีส่วนร่วมของพนักงานและ

ผู้บริหารในกระบวนการจดัทําแผนของหน่วยงานปฏิบตัิตา่งๆ ทกุสายงานและครอบคลมุทกุระดบังาน 

โดยยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการต่างๆ ในแผนวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมการประปาส่วน

ภมูิภาคฉบบันี ้ได้ผกูร้อยเช่ือมโยงเอือ้อํานวยซึ่งกนัและกนั เพ่ือให้เกิดพลงัขบัเคล่ือนท่ีมีเอกภาพ และ

บรูณาการในการแก้ไขปัญหาและสง่เสริมพฒันางานวิจยัและพฒันา ไปใช้ในการสนบัสนนุกิจการของ 

กปภ. ให้บรรลเุป้าหมายของแตล่ะยทุธศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ   

ความมุง่หมายของแผนวิจยัและพฒันาฉบบันี ้เพ่ือสร้างระบบบรูณาการฐานข้อมลูความรู้ของ

องค์กร  สร้างและขยายผลนวตักรรมสู่การใช้ประโยชน์ ในภาคการผลิตและการบริการอย่างทัว่ถึงทัง้

องค์กร และการพฒันาเทคโนโลยีสูเ่ชิงพาณิชย์ ดงันัน้ ยทุธศาสตร์การวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม

นี ้จงึมุง่เน้นการขยายผลนวตักรรมท่ีมีอยู่ในองค์กร หรือนําองค์ความรู้มาตอ่ยอดจนเกิดนวตักรรมใหม่

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ด้านการวิจยั และการให้บริการ ตลอดจนการพฒันาบุคลากรด้านการ

วิจยั เพ่ือรองรับการพฒันาองค์กร สูก่ารเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ในอนาคต 

โดยแผนวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมการประปาสว่นภมูิภาค ได้กําหนด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ 

วตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์การวิจยัและพฒันา ตลอดจนกลยทุธ์ตา่งๆ ไว้ ดงันี ้

 

๔.๑  วิสัยทศัน์ พันธกจิ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

การกําหนดวิสยัทศัน์ (vision) และพนัธกิจ (mission) ของแผนแม่บทด้านการวิจยั พฒันาและ

สร้างนวตักรรมของ กปภ. ฉบบันีมุ้่งเน้นการเสริมสร้างให้ กปภ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพิ่มขีด

ความสามารถด้านการผลิตและบริการนํา้ประปาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของ กปภ. 

ในภาครวม ท่ีต้องการขบัเคล่ือน กปภ. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นองค์กรท่ีมีระบบผลิตและ
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๔๕ 

จ่ายนํา้ และระบบบริการลูกค้าท่ีเป็นเลิศในปี ๒๕๕๙ และเป็นองค์กรท่ีมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนบัสนนุการดําเนินงานทัว่ทัง้องค์กรในปี ๒๕๖๑ 

วิสัยทัศน์ด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม กปภ. 

 

 

 

โดยมีความนยัแฝงในวิสยัทศัน์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนั ดงันี ้
วิสัยทัศน์ด้านการวิจัย พัฒนา  

และสร้างนวัตกรรม 

ความหมายโดยนัย 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ ใช้ระบบการวิจยั พฒันา แก้ปัญหาให้เกิดการเรียนรู้ และ

พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
ความเป็นเลิศด้านการผลิตนํา้ประปา การผลิตและจา่ยนํา้ประปาให้ได้มาตรฐานทัว่ทัง้องค์กร 

ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า นก า รบ ริก า ร

นํา้ประปา 

การให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และผู้ รับบริการสามารถ

เข้าถึงข้อมลูท่ีสําคญัและจําเป็นได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

พันธกิจ 

 เพ่ือให้แผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) มีทิศทางท่ี

ชดัเจนในการมุง่สูก่ารเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ทีใ่ช้การวิจยั พฒันา และนวตักรรม  พฒันาองค์กรสู่

ความเป็นเลิศดา้นการผลิตและบริการน้ําประปา”  จงึได้กําหนดพนัธกิจ  เพ่ือนําการวิจยัและพฒันาไป

เพิ่มขีดความสามารถของ กปภ. ในด้านการผลิตและการบริการ ตลอดจนการวางแนวทางในการ

ใช้เครือข่ายความร่วมมือมาใช้พฒันาองค์กร ในการสร้างและนํานวตักรรมไปใช้อย่างทัว่ถึงทัง้

องค์กร ดงันี ้ 

๑)  วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและ  

                    บริการสู่ความเป็นเลิศ 

๒)  ผลักดันการขยายผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ 

๓)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ด้านการวิจัย พัฒนา และ 

                    สร้างนวัตกรรม 

๔)  พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมขององค์กร 

“กปภ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีใช้การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม พัฒนาองค์กร 

สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตและบริการน้ําประปา” 
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๔๖ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธ์  

 เพ่ือให้สอดคล้องกบับริบทองค์กร และภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในด้านตา่งๆ

ในอนาคต ตลอดจนเพ่ือให้สามารถไปสูวิ่สยัทศัน์และพนัธกิจของแผนวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม

การประปาส่วนภูมิภาค และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการนํางานวิจยัและพัฒนาไปใช้

สนบัสนนุการพฒันาองค์กร จึงได้กําหนดวตัถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนวิจยั พฒันา และสร้าง

นวตักรรมการประปาสว่นภมูิภาค ดงันี ้

 ๑)  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการผลิตและจ่ายนํา้ให้ได้มาตรฐานสากล และ

ยกระดบัการบริการ  

 ๒) เพ่ือสร้างความพร้อมด้านระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 
 

๔.๒  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม

ของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

เพ่ือให้เกิดการพฒันาองค์กรในระยะยาว แผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ระยะ

ยาว (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) มุ่งสู่ “การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ใช้การวิจยั พฒันา และนวตักรรม 

พฒันาองค์กรสู่ความเป็นเลิศดา้นการผลิตและบริการน้ําประปา” และสามารถรองรับการเปล่ียนแปลง

ของปัจจัยภายนอกจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ประชากรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยี จึง

กําหนดยทุธศาสตร์การวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมของ กปภ.ไว้ ๓ ยทุธศาสตร์ (ดงัแสดงในรูปท่ี 

๔.๑) สรุปดงันี ้

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ

ผลิตและจา่ยนํา้ให้เพียงพอ และได้มาตรฐานทัว่ทัง้องค์กร 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ

ให้บริการท่ีเป็นเลิศ : เพ่ือรองรับวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พฒันาบุคลากร ระบบสนบัสนุนการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม

แบบก้าวกระโดด : เพ่ือรองรับวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ท่ี ๒ 
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๔๗ 

 
รูปท่ี ๔.๑  กลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 

 

ซึง่ทัง้ ๓ ยทุธศาสตร์นี ้สามารถเป็นกลไกขบัเคล่ือนนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการ

ผลิตและจ่ายนํา้ให้ได้มาตรฐานสากล และยกระดบัการบริการ ตลอดจนการสร้างความพร้อมด้าน

ระบบสนบัสนุนการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม โดยการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ จะ

นําไปสูก่ารพฒันาการดําเนินงานของ กปภ. ตามเป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในแตล่ะยทุธศาสตร์ ดงันี ้
 

ตารางท่ี ๔.๑   เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม กปภ. 

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย พัฒนา  

และสร้างนวัตกรรม กปภ. 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  วิจยั พฒันา และขยายผลนวตักรรม

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและจา่ยนํา้ให้เพียงพอ 

และได้มาตรฐานทัว่ทัง้องค์กร 

สามารถผลิตและจา่ยนํา้ให้เพียงพอตอ่เน่ือง และ

มีคณุภาพตามมาตรฐานทัว่ทัง้องค์กร 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  วิจยั พฒันา และขยายผลนวตักรรม

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการท่ีเป็นเลิศ 

ยกระดบัความพงึพอใจของลกูค้าและผู้ใช้บริการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พฒันาบคุลากร ระบบสนบัสนนุการ

วิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมแบบก้าวกระโดด 

มีความพร้อมด้านบคุลากร ระบบสนบัสนนุและ

เครือข่ายการวิจยัท่ีจําเป็นเพ่ือสนบัสนนุงานวิจยั 

พฒันา และสร้างนวตักรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ วิจยั 

พฒันา และขยายผล

นวตักรรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ 
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๔๘ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต  

                       และจ่ายนํา้ให้เพียงพอ และได้มาตรฐานท่ัวทัง้องค์กร 

 กระบวนงานหลกัของ กปภ. คือ การผลิต และจ่ายนํา้ให้ทัว่ถึง และเพียงพอตอ่ความต้องการ

ของผู้บริโภค เน่ืองจาก กปภ. มีเขตบริการท่ีกว้างขวาง ครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้ประเทศ ยกเว้นกรุงเทพ และ

ปริมณฑล ทําให้มีความหลากหลาย และแตกต่างของพืน้ท่ีรวมถึงแหล่งนํา้ทัง้ด้านคุณภาพ และ

ปริมาณ ทําให้ขีดความสามารถในการผลิต จ่ายนํา้ และการให้บริการยงัไม่เท่าเทียมกันในทุกหน่วย

บริการขององค์กร การสร้างให้องค์กรมีความเป็นเลิศด้านการผลิต และจ่ายนํา้ จําเป็นต้องเร่ิมต้นจาก

การผลิตท่ีได้มาตรฐาน คณุภาพท่ีสม่ําเสมอ นอกจากการผลิตท่ีได้มาตรฐานแล้ว การป้องกนัและการ

แก้ปัญหานํา้สูญเสียในขัน้ตอนการจ่ายนํา้นับเป็นเร่ืองสําคญั ทัง้ด้านการสูญเสียรายได้ของ กปภ. 

และภาพลกัษณ์ในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ ซึ่งการดําเนินการด้านการลดนํา้

สญูเสียนํา้ มีปัจจยัเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับความต้องการของผู้ รับบริการด้านแรงดนันํา้ ท่ีส่งผลตอ่การ

แตกร่ัว และนํา้สูญเสียในขณะสั่งจ่าย การแก้ปัญหาได้ดําเนินการมาในระดบัหนึ่ง การนําการวิจัย 

พฒันา มาช่วยแก้ปัญหา และนํานวตักรรมท่ีมีอยู่มาขยายผล จะช่วยบรรเทาและลดนํา้สูญเสีย ซึ่ง

หมายถึงต้นทุนท่ีลดลง รายได้ท่ีเพิ่มสูงขึน้ การขยายผลนวตักรรมสู่การใช้งาน และการสร้างให้เกิด

งานวิจัยและพัฒนาเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่องค์กร ซึ่งเป็นขัน้ตอนหนึ่งในการนําองค์กรสู่

องค์การแหง่การเรียนรู้อีกด้วย 

 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ การวิจัย พัฒนาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิต และจ่ายนํา้ให้ได้มาตรฐาน 

ท่ัวทัง้องค์กร 

  การมุ่ง เ น้นการวิจัยและพัฒนาเ พ่ือให้ กปภ. พัฒนาขีดความสามารถด้าน

กระบวนการผลิตนํา้ประปาให้ได้มาตรฐานทัว่ทัง้องค์กร ซึ่งต้องคํานึงถึงระบบการผลิตนํา้ประปาท่ีเป็น

มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและการบริหารจดัการขององค์กร ผ่านการบรูณา

การระบบงานสารสนเทศท่ีมีอยู ่เพ่ือใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิตและจา่ยนํา้  

 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ วิจัย พัฒนา เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายนํา้ และลดนํา้สูญเสีย 

  เพ่ือให้เกิดการพฒันากิจกรรมด้านการประปาให้ได้ตลอดห่วงโซ่มลูคา่ จึงมุ่งเน้นการ

วิจยัและพฒันา เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายนํา้ และการลดนํา้สูญเสีย ซึ่งนอกจากเป็นการวิจยั

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในระบบจา่ยนํา้ และการพฒันาวสัดอุปุกรณ์ประปารวมทัง้การติดตัง้ การวางท่อ

เพ่ือลดนํา้สูญเสีย ซึ่งเป็นการบริหารจัดการภายในของ กปภ.แล้ว การวิจัยและพัฒนายังให้
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๔๙ 

ความสําคัญกับการศึกษาพฤติกรรมผู้ ใช้นํา้เพ่ือให้การบริหารจัดการแรงดันนํา้และลดนํา้สูญเสีย

สอดคล้องกบัพฤติกรรมการใช้นํา้ของผู้บริโภคด้วย การลดนํา้สญูเสีย นอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้

ในทางตรงแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ กปภ. เพ่ือตอบรับ Green 

Economy อีกด้วย 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๓ การขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์   

  เน่ืองจาก กปภ. มีผลงานวิจยัและนวตักรรมท่ีพฒันาโดยผู้ ใช้ และผ่านการทดลองใช้ 

และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อองค์กร ดังนัน้ เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้คุ่มค่าและเกิด

ประโยชน์สงูสดุ จงึมุง่เน้นการขยายผลงานวิจยัและนวตักรรมท่ี กปภ.มีอยู่ไปสู่การใช้ประโยชน์  ได้แก่ 

การพฒันาเคร่ืองมืออปุกรณ์ด้านการผลิตและจ่ายนํา้ประปา การขยายผลนวตักรรมในระบบผลิตจ่าย

นํา้สูก่ารใช้งาน และการพฒันานวตักรรมประหยดันํา้ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการท่ี 

  เป็นเลิศ 

จากสภาพแวดล้อม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสาร มีผลต่อการให้บริการ และ

ความต้องการของผู้ รับบริการท่ีเปล่ียนแปลงไป เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้เกิดการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแสดงออกถึงความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของ

ผู้ รับบริการ โดยตรงตอ่สาธารณชน ในการสร้างความเข้มแข็ง และความเป็นเลิศด้านการบริการจดัการ 

จึงต้องนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริการ ทําอย่างไรให้

เกิดการบรูณาการของเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ระบบ จะทําให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ การส่ง

ข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ รับบริการ 

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนาของ กปภ. ในข้อนี ้จึงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ให้บริการท่ีเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนบัสนนุความสามารถในการให้ลกูค้าได้รับบริการ

ท่ีเกิดความพงึพอใจสงูสดุ ผา่นกลยทุธ์หลกั ๒ ข้อ ดงันี ้

 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๑  พัฒนาเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมยกระดับการบริการ 

  เพื่อให้การบริการของ กปภ.สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบนัท่ีผู้ รับบริการต้องการ

บริการท่ีรวดเร็ว ถกูต้อง และเช่ือถือได้ กลยทุธ์ท่ี ๒.๑ จึงมุ่งเน้นให้ กปภ.ให้ความสําคญัในการพฒันา

ความเช่ือมโยงระบบงานสารเทศด้านการบริการให้ทัว่ถึงทัง้องค์กร ตลอดจนให้ความสําคญัในการ
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๕๐ 

เพิ่มขีดความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบให้บริการแก่ลูกค้า  เพ่ือยกระดบัความ    

พงึพอใจของลกูค้าและผู้ รับบริการ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๒ นํานวัตกรรมไปขยายผล เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการท่ัวทัง้องค์กร 

  กปภ. มีการสะสมผลงานวิจยั โดยเฉพาะนวตักรรมอยู่เป็นจํานวนมาก  ดงันัน้ เพ่ือให้ 

กปภ. เกิดการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุ้มคา่และเกิดประโยชน์สงูสดุในด้านการยกระดบัการให้บริการ 

กลยทุธ์นี ้จึงมุ่งเน้นการขยายผลนวตักรรมด้านการบริการท่ีได้รับรางวลัมาขยายผลการให้บริการ เช่น 

นวตักรรมการตดิตัง้ประปาใหมแ่ละการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครอบคลมุทกุพืน้ท่ี

ให้บริการของ กปภ. นอกจากนี ้กปภ. จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสําคญักับการขยายผล

นวตักรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในด้านการบริการลกูค้าท่ีครอบคลมุทกุพืน้ท่ีท่ีให้บริการของ

องค์กรอีกด้วย 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาบุคลากร ระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 

     แบบก้าวกระโดด 

 เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับกับการวิจยัและพัฒนาจะดําเนินการในอนาคตจําเป็นอย่างย่ิง

ที่ กปภ. ต้องคํานึงถึงการพฒันาขีดความสามารถด้านการบริหารจดัการทุนทางทรัพยากรมนุษย์ 

ตลอดจนระบบจัดการนวัตกรรม ให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและ

พฒันานวตักรรม  เพ่ือให้ กปภ. มีความพร้อมด้านบุคลากร ตลอดจนระบบสนบัสนุน เช่น เคร่ืองมือ

อปุกรณ์ท่ีจําเป็นในการวิจยัพฒันา และสร้างนวตักรรมท่ีวางแผนไว้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ จึงมุ่งเน้นการพฒันาบคุลากร และระบบสนบัสนนุการวิจยั พฒันา และ

สร้างนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด โดยการใช้ขีดความสามารถของเครือข่ายงานวิจัยของ กปภ. มา

สนบัสนนุการดําเนินงานในระหว่างท่ี กปภ. สร้างขีดความสามารถด้านการวิจยัและพฒันาของตนเอง 

เช่น การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ของหน่วยงานเครือข่าย หรือใช้ระบบพ่ีเลีย้งในการสร้างนักวิจัย การ

ดําเนินการดงักล่าวจะใช้เวลาสัน้ลง และได้ผลเป็นรูปธรรม ทําให้เกิดการพฒันาทรัพยากรบุคคลใน

ด้านการวิจยัพฒันาอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอนัสัน้ และยุทธศาสตร์นีย้งัมุ่งให้เกิดการจดัการ

เทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือสนบัสนนุให้ กปภ. เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ ผา่นกลยทุธ์หลกั ๓ ข้อ ดงันี ้
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๕๑ 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการผลิตผลงานวิจัย 

พัฒนา และนวัตกรรม 

  ในการพฒันาตลอดจนขยายผลนวตักรรมของ กปภ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จําเป็น

อย่างย่ิงท่ี กปภ. ต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้ก้าวทันกับ

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงด้านการวิจยัและพฒันาในยุคปัจจุบนั ผ่านการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย

ภายนอก ซึง่เป็นกลยทุธ์สําคญัเพ่ือให้เกิดการพฒันานวตักรรมได้อย่างก้าวกระโดด  กลยทุธ์ท่ี ๓.๑ จึง

มุ่งเน้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนบัสนนุการวิจยัพฒันา

และสร้างนวตักรรม ตลอดจนการหาแนวทางความร่วมมือขยายผลนวตักรรมกบัผู้ส่งมอบตอ่ยอดไปใช้

ประโยชน์  

 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๒  พัฒนา บุคคลากร เ พ่ือยกระดั บการวิ จั ย  พัฒนา  และน วัตกรรม สู่ 

                    มาตรฐานสากล 

  กลยทุธ์นีมุ้ง่เน้น การพฒันาสมรรถภาพและความสามารถทางวิชาชีพให้กบักําลงัคน

ขององค์กร เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงภายนอกและการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจยัพัฒนา 

เทคโนโลยีและนวตักรรมขององค์กร โดยมุ่งเน้นท่ีการนําร่องการพฒันาและเพิ่มจํานวนบคุคลากรด้าน

การวิจยั พฒันา ตลอดจนการจดัทําคูมื่อการบริหารจดัการงานวิจยัตามมาตรฐานสากล เพ่ือพฒันาให้

บุคลากรของ กปภ. มีความสามารถในการเรียนรู้และก้าวทันความก้าวหน้าในการพฒันางานวิจัย

พฒันา เทคโนโลยีและนวตักรรม  

 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๓  พัฒนาระบบสนับสนุนเ พ่ือ เพิ่ ม ศักยภาพการวิ จัย สู่การเ ป็นองค์กร 

                    แห่งการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ มุ่งเน้น การพฒันาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานท่ีเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน เช่น ข้อมูลการวิจยั ข้อมูลผลงานนวตักรรมและการใช้ประโยชน์ 

ข้อมูลด้านงานบริการ โดยการสร้างเป็นฐานข้อมูลเพ่ือให้เป็นข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงานในการ

สนบัสนนุงานวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม ให้สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนผลกัดนัให้

เกิดกระบวนการส่ือสารและเผยแพร่ในการนําองค์ความรู้ท่ีได้รวบรวมไว้ให้ได้รับรู้อย่างทัว่ถึงทัง้องค์กร 

และสนบัสนนุการบริหารจดัการเพ่ือให้เกิดการเข้าถึงข้อมลูได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

  
 โดยยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และโครงการสนบัสนนุในการขบัเคล่ือน ได้สรุปไว้ในตารางท่ี ๔.๒  



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 

 
 

 

๕๒ 

ตารางท่ี ๔.๒  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม กปภ. 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑      วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต

และจ่ายนํา้ให้เพียงพอ และได้มาตรฐานท่ัวทัง้องค์กร 

เป้าประสงค์ :        สามารถผลิตและจา่ยนํา้ให้เพียงพอ และมีคณุภาพตามมาตรฐานทัว่ทัง้องค์กร 

กลยทุธ์ท่ี ๑.๑ การวิจัย พัฒนาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิต และจ่ายนํา้ให้ได้มาตรฐานทั่วทัง้

องค์กร  

โครงการ ๑.๑.๑ โครงการพฒันากระบวนการผลิตนํา้ประปาให้ได้มาตรฐาน 

๑.๑.๒ โครงการการวิจยัพฒันาระบบการผลิตนํา้ประปา ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

๑.๑.๓ โครงการบรูณาการระบบงานสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิต

และจา่ยนํา้  

กลยทุธ์ท่ี ๑.๒ วิจยัพฒันาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการสง่จา่ยนํา้ และลดนํา้สญูเสีย 

โครงการ ๑.๒.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจา่ยนํา้ 

๑.๒.๒ โครงการวิจยัพฒันาวสัดอุปุกรณ์ประปา รวมทัง้การตดิตัง้ การวางท่อเพ่ือ

ลดนํา้สญูเสีย 

๑.๒.๓ โครงการบริหารจดัการแรงดนันํา้และลดนํา้สญูเสียแบบศนูย์รวม 

กลยทุธ์ท่ี ๑.๓ การขยายผลงานวิจยัและนวตักรรมสูก่ารใช้ประโยชน์   

โครงการ ๑.๓.๑ โครงการพฒันาเคร่ืองมืออปุกรณ์ด้านการผลิตและจ่ายนํา้ประปาท่ีสามารถ

ใช้ประโยชน์กบัเครือขา่ยธุรกิจการประปา 

๑.๓.๒ โครงการขยายผลนวตักรรมสูก่ารใช้งาน 

๑.๓.๓ โครงการพฒันานวตักรรมประหยดันํา้เพ่ือชมุชนยัง่ยืน  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒   วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

                       ท่ีเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ :        ยกระดบั ความพงึพอใจของลกูค้าและผู้ใช้บริการ 

กลยทุธ์ท่ี ๒.๑ พฒันาเทคโนโลยี และสร้างนวตักรรมยกระดบัการบริการ 

โครงการ ๒.๑.๑  โครงการพฒันาความเช่ือมโยงระบบงานสารสนเทศด้านการบริการทัว่ทัง้องค์กร 

๒.๑.๒ โครงการวิจยัพฒันาเพิ่มขีดความสามารถระบบให้บริการลกูค้า 

กลยทุธ์ท่ี ๒.๒ นํานวตักรรมไปขยายผล เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทัว่ทัง้องค์กร 

โครงการ ๒.๒.๑ โครงการขยายผลนวตักรรมการให้บริการลกูค้า  

 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 

 
 

 

๕๓ 

ตารางท่ี ๔.๒  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม กปภ. (ต่อ) 

โครงการ ๒.๒.๒ โครงการขยายผลการติดตัง้ประปาใหม่ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครอบคลมุ

ทกุพืน้ท่ี 

๒.๒.๓ โครงการวิจยัพฒันาขยายผลนวตักรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาบุคลากร ระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม  

                       แบบก้าวกระโดด 

เป้าประสงค์ :        มีความพร้อมด้านบุคลากร ระบบสนับสนุน และเครือข่ายการวิจัยท่ีจําเป็นเพ่ือ

สนบัสนนุงานวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม 

กลยทุธ์ท่ี ๓.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการผลิตผลงานวิจัย พัฒนา และ

นวตักรรม 

โครงการ ๓.๑.๑ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สนบัสนนุการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม 

๓.๑.๒ โครงการพฒันาแนวทางความร่วมมือขยายผลนวตักรรมกับคู่ความร่วมมือ 

เพ่ือตอ่ยอดไปใช้ประโยชน์ใน กปภ. 

กลยทุธ์ท่ี ๓.๒ พฒันาบคุลากร เพ่ือยกระดบัการวิจยั พฒันา และนวตักรรมสูม่าตรฐานสากล 

โครงการ ๓.๒.๑ โครงการนําร่องการพฒันาและเพิ่มจํานวนบคุคลากรท่ีมีทกัษะด้านการวิจยั 

พฒันา และสร้างนวตักรรม 

๓.๒.๒ โครงการจดัทําคูมื่อการบริหารจดัการงานวิจยัตามมาตรฐานสากล 

กลยทุธ์ท่ี ๓.๓ พฒันาระบบสนบัสนนุเพ่ือเพิ่มศกัยภาพการวิจยัสูก่ารเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

โครงการ ๓.๓.๑ โครงการจดัทําระบบฐานข้อมลู วิจยั พฒันา และนวตักรรม 

๓.๓.๒ โครงการส่ือสารองค์ความรู้ เทคโนโลยี และบริการทัว่ทัง้องค์กร 

  

 ยทุธศาสตร์ด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมท่ีพฒันาขึน้นี ้ใช้สําหรับเป็นแนวทางใน

การดําเนินงานด้านวิจยัและพฒันา โดยมีลําดบัการแปลงนโยบายสู่แผนงานโครงการ ทัง้นีมี้กําหนด

ระยะเวลาแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๑ เน่ืองจากมีโครงการจํานวนมาก แตกํ่าลงัคนในการขบัเคล่ือนใน

ส่วนของกองวิจยัและพฒันายงัมีไม่เพียงพอ จึงจําเป็นต้องคดัเลือกโครงการท่ีจะสามารถตอบสนอง 

และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาองค์กรของ กปภ. โดยพิจารณาจากเกณฑ์การจัดลําดับ

ความสําคญั ทัง้นีไ้ด้มีการจดัทําแผนงานโครงการ ดงัแสดงในบทท่ี ๕ ตอ่ไป   
 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 

 
 

 

๕๔ 

 
  รูปท่ี ๔.๒ แผนท่ียุทธศาสตร์ด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว  

(๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 

 

 

๕๕ 

บทที่  ๕ 

 

แผนด้านการวจิัย พฒันา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว  

(๒๕๕๘-๒๕๖๑) 
 

แผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)  พฒันาขึน้เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมของ กปภ. ให้

บรรลผุลตามวิสยัทศัน์ของแผนวิจยัฯ ท่ีได้ตัง้ไว้ และส่งเสริมสนบัสนนุการบรรลวิุสยัทศัน์ของ กปภ. 

ในภาพรวมของแตล่ะช่วงเวลาท่ี กปภ.กําหนด  แผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมฉบบั

นีป้ระกอบด้วย   แผนงานโครงการจํานวนทัง้สิน้ ๒๐ โครงการ   แบง่เป็นโครงการสนบัสนนุกลยทุธ์

ท่ี ๑ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและบริการท่ีเป็นเลิศ จํานวน ๙ โครงการ กลยทุธ์ท่ี ๒ 

เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริการ จํานวน ๕ โครงการ และกลยุทธ์ท่ี ๓ เพ่ือพัฒนา

บคุคลากรและระบบสนบัสนนุการวิจยั จํานวน ๖ โครงการ มีการตัง้งบประมาณดําเนินการทัง้สิน้

จํานวน ๑๑.๓๑ ล้านบาท ซึ่งโครงการท่ีนําเสนอล้วนมีความจําเป็น แต่เน่ืองด้วยงบประมาณและ

ทรัพยากรมีจํากัดจึงได้มีการกําหนดเกณฑ์ในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการท่ีต้อง

ดําเนินการก่อนหลงั โดยมีเกณฑ์ในการจดัลําดบัความสําคญัของโครงการ ดงันี ้

 

เกณฑ์การจัดลาํดับความสาํคัญของโครงการ 

โครงการท่ีนําเสนอและมีความต้องการของหน่วยงาน มีความหลากหลาย และด้วย

งบประมาณท่ีมีจํากดั จงึจําเป็นต้องมีเกณฑ์ในการคดัเลือกโครงการ ดงันี ้

๑) ความจําเป็นเ ร่งด่วน คือ เ ป็นโครงการ ท่ีมีความมุ่ งหมาย  เ พ่ือส ร้างขีด

ความสามารถด้านการผลิตและการบริการท่ีจําเป็นต่อการแก้ปัญหาการดําเนินธุรกิจ หรือเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน และมีผลกระทบตอ่สมรรถนะขององค์กรในปัจจบุนั 

๒) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและบริการ คือ เป็นโครงการขยายผลการวิจยัหรือ

นําผลงานนวตักรรมท่ีมีอยู่พฒันาตอ่ยอดเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ เป็นการลดคา่ใช้จ่ายและ/หรือ

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการบริการ 

๓) เป็นความต้องการของผู้ ใช้ภายในองค์กร คือ เป็นโครงการท่ีผู้ ใช้ในภาคผลิตและ

บริการของ กปภ. มีความต้องการนําไปเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการขององค์กร 

๔) องค์ความรู้ คือ เป็นโครงการท่ีสร้างพืน้ฐานองค์ความรู้ของ กปภ. ในระยะยาว 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 

 

 

๕๖ 

จากการจัดลําดับความสําคญัของโครงการเพ่ือดําเนินการในปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ บาง

โครงการเป็นโครงการต่อเน่ืองจึงมกัต้องพิจารณาความซบัซ้อนและความยากง่ายของโครงการ 

รวมทัง้ขอบเขตการดําเนินงานของโครงการ 

แผนงานโครงการท่ีพัฒนาขึน้เพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์ของโครงการสามารถดําเนินการได้

หลายแนวทาง เช่น หน่วยงานดําเนินการเอง การจ้างท่ีปรึกษาดําเนินการ และร่วมดําเนินการ

ระหว่าง กปภ. และหน่วยงานท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี  ้การดําเนินการตามแผนการมีการ

ตัง้เป้าหมาย ตวัชีว้ดั เพ่ือประเมินผลโครงการด้านตา่งๆ  

จะเห็นได้ว่าในแผนระยะยาว (๔ ปี) ผลลพัธ์ท่ีได้จากแผนการดําเนินการนัน้ ผลลพัธ์ท่ีได้

จากแผนการวิจยัฯ นัน้ เป็นการการนํานวตักรรมใช้ประโยชน์ในองค์กร (Innovation utilization) 

การนํานวตักรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ เกิดธุรกิจเทคโนโลยี (Commercialization)  การพฒันางานวิจยั

เพ่ือให้ได้ระบบบริหารข้อมูลในองค์กร (Data management) และเพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลางของ 

กปภ. (database) 

โดยแผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) มีรายละเอียด

ผู้ รับผิดชอบ และงบประมาณ ดงัแสดงในตาราง ๕.๑   

 

ตารางท่ี ๕.๑ แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว (๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๗  

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและจ่ายนํา้ให้เพียงพอ และได้มาตรฐานทั่วทัง้องค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การวิจัย พัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต และจ่ายนํา้ให้ได้มาตรฐานทั่วทัง้องค์กร 

ชื่อโครงการ ๑.๑.๑. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตนํา้ประปาให้ได้มาตรฐาน    

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพฒันากระบวนการผลติรายสาขาให้สามารถผลติได้ตาม Water safety Plan (WSP)    

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ/งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. เผยแพร่ความรู้แนวทาง Water Safety Plan และ

วิธีการปฏิบตัิ 

    คณะทํางาน 

WSP สายงาน

วิชาการสาย

ปฏิบตัิการ 

•  จํานวนนวตักรรมท่ีทําให้

กระบวนการผลตินํา้ประปาได้

คณุภาพ ๒. ศกึษาแนวทางปัญหาและอปุสรรคการปฏิบตัิของ

สาขาตามแนวทาง Water Safety Plan 

    

๓. วิจยัและพฒันา รวมถึงพฒันานวตักรรม เพ่ือปรับปรุง 

กระบวนการผลติในแตล่ะขัน้ตอนให้ได้มาตรฐานสากล 

    ๐ ๑ ๑ ๒ 

• จํานวนสาขาท่ีมีการนําผลงานวิจยั

มาใช้ในการผลติ ๔. เผยแพร่ทดลองใช้     

๕.  ประเมินผล     ๐ ๓ ๕ ๗ 

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                                                                              ๕๐๐,๐๐๐  บาท 



 ๕๘  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและจ่ายนํา้ให้เพียงพอ และได้มาตรฐานทั่วทัง้องค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การวิจัย พัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต และจ่ายนํา้ให้เป็นมาตรฐานทั่วทัง้องค์กร 

ชื่อโครงการ ๑.๑.๒. โครงการการวิจัยพัฒนาระบบการผลิตนํา้ประปา ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพฒันาระบบการผลตินํา้ประปา ท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม      

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ/งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑.  ศกึษา และวเิคราะห์กระบวนการ และวิจยัและพฒันา

สร้างแนวทางการผลติแบบเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมแบบ

มาตรฐาน 

    คณะกรรมการ

นวตักรรม  

สายงานบริหาร 

สายงาน

วิชาการ และสาย

ปฏิบตัิการ 

 

• จํานวนงานวิจยัท่ีได้รับการ

สนบัสนนุ 

๐ ๑ ๑ ๑ 

๒. สร้างระบบผลติต้นแบบ และทดลองใช้ตลอดหว่งโซ่

อปุทาน  

    หมายเหต ุ: ควรทําวิจยัร่วมกบั

หนว่ยงานภายนอกโดยสายวิชาการเป็น

ผู้ รับผิดชอบในการทําขอบเขตงาน 

(TOR) 

๓. วิเคราะห์ และสรุปกระบวนการผลติท่ีเป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อม     

๔.  เผยแพร่ และนําไปสูก่ารใช้จริง     

๕. ประเมินผล และสรุปการดําเนินงาน     

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐   

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                                                                                                     ๓๐๐,๐๐๐  บาท            

 

 

 

 



 ๕๙  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและจ่ายนํา้ให้เพียงพอ และได้มาตรฐานทั่วทัง้องค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การวิจัย พัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต และจ่ายนํา้ให้เป็นมาตรฐานทั่วทัง้องค์กร 

ชื่อโครงการ ๑.๑.๓. โครงการบูรณการระบบงานสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจ่ายนํา้   

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑     

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือบรูณการระบบงานสารสนเทศในหนว่ยตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องให้สามารถนํามาใช้ในการบริหารจดัหาเตม็รูปแบบ 

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. รวบรวมระบบงานสารสนเทศท่ีมีอยู ่สาํหรับการบริหาร 

การผลตินํา้ประปาจากหนว่ยงานตา่งๆ 

    สายงาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และ กทส ๑ 

ถึง ๑๐ 

• จํานวนระบบงานสารสนเทศท่ี

สามารถบรูณการในกระบวนการ

ผลติ และจ่ายนํา้ ๒. วิจยัและ พฒันา รวมถงึ ออกแบบระบบบรูณการ

ข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ เพ่ือให้ตอบสนองตอ่ระบบ บริหาร

จดัการนํา้ 

    

๐ ๑ ๑ ๑ 

หมายเหต ุ: ควรปรึกษาสายงาน IT ถึง

ความพร้อมในการบรูณาการระบบวา่

สามารถทําได้ตามเป้าหมายหรือไม ่

๓. ทดลองใช้ในหนว่ยงานต้นแบบ      

๔. ประเมินผลการทดลองใช้     

๕. เผยแพร่แนวทางการเพ่ิมประสทิธิภาพการดาํเนินงาน     

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                                ๓๐๐,๐๐๐  บาท    

 

 

 

 



 ๖๐  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและจ่ายนํา้ให้เพียงพอ และได้มาตรฐานทั่วทัง้องค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ วิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายนํา้ และลดนํา้สญูเสีย 

ชื่อโครงการ ๑.๒.๑ โครงการเพิ่มประสทิธิภาพระบบจ่ายนํา้   

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพฒันาศกัยภาพเทคโนโลยีการบริหารงานควบคมุระบบจา่ยนํา้และควบคมุอตัรานํา้สญูเสยีให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ                                  

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ/งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. ศกึษาและเตรียมสถิติข้อมลูตา่งๆ  โดยจดัทําและปรับปรุงระบบ-

แผนท่ีระบบทอ่ประปา และอปุกรณ์ตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ตรวจสอบ

ความถกูต้องของอปุกรณ์เคร่ืองวดัตา่งๆ  

    คณะกรรมการ

นวตักรรม          

สายงานวชิาการ 

สายงาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ และ

สายปฏิบตักิาร 

 

• จํานวนผลงานวจิยั/นวตักรรมท่ี

เก่ียวข้องกบัระบบจ่ายนํา้ เพ่ือลดนํา้

สญูเสยี 

๒. วิจยัและพฒันา เทคนิค วิธีการและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

เพ่ือนํามาบริหารจดัการลดนํา้สญูเสยีให้เป็นไปได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ สามารถลดระยะเวลาและลดขัน้ตอนเพ่ือ

สนบัสนนุการตดัสนิใจและการบริหารงาน 

    ๐ ๑ ๑ ๑ 

 

 

๓.  ศกึษา วจิยั แบบจําลองโครงขา่ยระบบทอ่ประปา 

(Network Model) เพ่ือนํามาปรับปรุงประสทิธิภาพการ

จ่ายนํา้ในอนาคต 

    

งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                                ๑๕๐,๐๐๐  บาท    

 

 

 



 ๖๑  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและจ่ายนํา้ให้เพียงพอ และได้มาตรฐานทั่วทัง้องค์กร  

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ วิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายนํา้ และลดนํา้สญูเสีย 

ชื่อโครงการ ๑.๒.๒ โครงการวิจัยพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ประปารวมทัง้การตดิตัง้ และการวางท่อเพื่อลดนํา้สูญเสีย   

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพฒันาวสัดอุปุกรณ์ประปา นวตักรรม เทคโนโลยี และระบบตดิตัง้คณุภาพสงูเพ่ือการบริหารจดัการนํา้และการบริหารจดัการโครงขา่ยทอ่สง่นํา้ประสทิธิภาพสงูสดุ                                     

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ/งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. คดัเลอืกและประเมินความเป็นไปได้ของผลงาน

นวตักรรมลดนํา้สญูเสยี ของ กปภ. 

     สายงาน

วิชาการ สาย

งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ

สายปฏิบตักิาร 

 

•  จํานวนผลงานวจิยั/นวตักรรมท่ี

เก่ียวข้องกบัระบบจ่ายนํา้ เพ่ือลดนํา้

สญูเสยี 

๒. วิจยัและ พฒันา แนวทางสร้างมาตรฐานผลติภณัฑ์ลด

นํา้สญูเสยี 

    ๐ ๑ ๑ ๒ 

หมายเหต ุ: ควรทําวิจยัร่วมกบั

หนว่ยงานเครือขา่ยภายนอกโดยสาย

วิชาการเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการ

จดัทําขอบเขตงาน (TOR) 

๓. วิจยัและพฒันา ระดบั Pilot scale เพ่ือให้สามารถ

นําไปใช้ในเชิงพาณิชย์  

    

๔. ร่วมมือกบัภาคเอกชน ระดบั Industrial scale เพ่ือ

ขยายผลสูเ่ชิงพาณิชย์จริง 

    

๕. ติดตามประเมินผล และสรุปผล     

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                               ๓๐๐,๐๐๐ บาท    

 

 

 



 ๖๒  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและจ่ายนํา้ให้เพียงพอ และได้มาตรฐานทั่วทัง้องค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ วิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายนํา้ และลดนํา้สญูเสีย 

ชื่อโครงการ 
๑.๒.๓ โครงการบริหารจัดการแรงดันนํา้และลดนํา้สูญเสียแบบศูนย์รวม      

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมลูสนบัสนนุการดาํเนินงานและเพ่ิมประสทิธิภาพการจดัการควบคมุแรงดนันํา้และลดนํา้สญูเสยี                                              

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ/งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. วิจยัและพฒันาระบบควบคมุแบบรวมศนูย์ (Control 

Center) มาใช้ในการบริหารระบบสบูสง่นํา้  

    คณะทํางาน

DMA  

 

 จํานวนผลการศกึษาประเภท/ผู้ใช้นํา้/

แหง่ 

๒. วิจยัและพฒันาแนวทางการจดัการฐานข้อมลูท่ีเป็น

มาตรฐานและใช้สถานีศนูย์ควบคมุกลางในการสือ่สาร  

    ๐ ๑ ๑ ๑ 

 

๓. พฒันานวตักรรมสาํหรับการบริหารจดัการนํา้และการ

บริหารจดัการโครงขา่ยทอ่สง่นํา้ประสทิธิภาพสงู 

     

๔. นําผลการวิจยัและพฒันามาออกแบบแนวทางการเพ่ิม

ประสทิธิภาพ 

    

๕. ทดลองใช้แนวทางการเพ่ิมประสทิธิภาพการสง่จ่ายนํา้

ด้วยแรงดนัท่ีเหมาะสม และนํา้สญูเสยีตํ่าในแตล่ะ DMA 

    

๖. สรุปแนวทางการเพ่ิมประสทิธิภาพการสง่จา่ยนํา้และนํา้สญูเสยี     

๗, เผยแพร่และทบทวนการใช้งาน     

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                                ๓๐๐,๐๐๐  บาท    

 



 ๖๓  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและจ่ายนํา้ให้เพียงพอ และได้มาตรฐานทัว้ทัง้องค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ การขยายผลงานวิจัยและนวตักรรมสู่การใช้ประโยชน์ 

ชื่อโครงการ ๑.๓.๑. โครงการพัฒนาเคร่ืองมืออุปกรณ์ด้านการผลิตและจ่ายนํา้ประปาที่สามารถใช้ประโยชน์กับเครือข่ายธุรกิจการประปา                                   

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพฒันาเคร่ืองมืออปุกรณ์การผลติและจ่ายนํา้สูก่ารใช้ประโยชน์กบัเครือขา่ยธุรกิจการประปา 

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ/งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาด้านการ

ผลติและจ่ายนํา้ประปา 

    สายงานแผน

และยทุธศาสตร์ 

และสายงาน

บริหาร 

 

• จํานวนผลงานท่ีสามารถนําไปใช้

ประโยชน์กบัเครือขา่ยธุรกิจการ

ประปา ๒. วิจยัและพฒันา อปุกรณ์หรือเทคโนโลยีท่ีสนบัสนนุ

กระบวนการผลติและจ่ายนํา้ประปา 

    

๐ ๐ ๑ ๑ 

๓. ออกแบบและสร้างเคร่ืองมืออปุกรณ์หรือเทคโนโลยี

ต้นแบบ (Prototype) 

    • จํานวนผลงานท่ียื่นจดสทิธิบตัร 

๑ ๑ ๒ ๓ 

๔. ดําเนินการทดสอบประสทิธิภาพเคร่ืองมอือปุกรณ์/เทคโนโลย ี      

๕. ดําเนินการขยายผลใช้กบัเครือขา่ย       

๖. ประเมินประสทิธิภาพการดาํเนินการและสรุปผล     

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                                ๕๐๐,๐๐๐  บาท    

 

 

 



 ๖๔  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและจ่ายนํา้ให้เพียงพอ และได้มาตรฐานทั่วทัง้องค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ การขยายผลงานวิจัยและนวตักรรมสู่การใช้ประโยชน์ 

ชื่อโครงการ ๑.๓.๒. โครงการขยายผลนวตักรรมสู่การใช้งาน   

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพฒันาแนวทางการนําผลงานท่ีชนะการประกวดนวตักรรมสูก่ารใช้ประโยชน์ทัว่ถึงทัง้องค์กร 

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ/งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. สาํรวจและประเมินนวตักรรมของ กปภ. ท่ีมีศกัยภาพ

ท่ีผา่นการประกวดในและนอกองค์กร 

    คณะกรรมการ

วิจยัและ

นวตักรรม สาย

ปฏิบตัิการ และ

สายงานบริหาร 

• จํานวนนวตักรรมท่ีมีการนําผลงาน

ไปใช้ประโยชน์ 

๒. ปรับปรุงและจดัทําแนวทางการขยายผลนวตักรรม     ๒ ๒ ๓ ๔ 

๓. ดําเนินการ พฒันา และ ปรับปรุงตามแผนงานการ

ขยายผลนวตักรรม 

    • จํานวนสาขาท่ีมีการนําไปใช้

ประโยชน์ 

๔. ตรวจสอบประสทิธิภาพ และขยายผลนํานวตักรรม

นําไปใช้จริงทัว่ทัง้องค์กร  

    ๓ ๖ ๑๐ ๒๐ 

 

๕. ประเมินผลการดําเนินงานแก้ไขปรับปรุงปัญหาจากขยาย

ผล 

    

๖. สรุปผลการดําเนินงาน     

งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ 

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                             ๒,๑๕๐,๐๐๐  บาท    

 

 

 



 ๖๕  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและจ่ายนํา้ให้เพียงพอ และได้มาตรฐานทัว้ทัง้องค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ การขยายผลงานวิจัยและนวตักรรมสู่การใช้ประโยชน์ 

ชื่อโครงการ ๑.๓.๓.โครงการพัฒนานวตักรรมประหยดันํา้เพื่อชุมชนยั่งยนื   

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

๑. เพ่ือสร้างสรรค์นวตักรรมประหยดันํา้เช่ือมโยงองค์ความรู้ขององค์กรสูภ่าคธุรกิจสร้างมลูคา่เพ่ิมให้แก่ กปภ. 

๒. เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการสร้างสงัคมเครือขา่ย ในการออกแบบทัง้ในเชิงวศิวกรรม และการออกแบบผลติภณัฑ์เพ่ือสิง่แวดล้อม                                             

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ/งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. สาํรวจและประเมินนวตักรรมของ กปภ. ท่ีมีศกัยภาพ

ด้านการประหยดันํา้ (Water saving Innovation) 

    คณะกรรมการ

วิจยัและ

นวตักรรม สาย

งานวชิาการ 

และสายงาน

บริหาร 

• จํานวนนวตักรรมประหยดันํา้ท่ีมี

การนําไปใช้ประโยชน์ 

๒. วิจยัและพฒันา ปรับปรุง ออกแบบ นวตักรรม เพ่ือให้ใช้ได้จริง 

และจดัทําแนวทางการขยายผลนวตักรรม 

    ๒ ๒ ๓ ๔ 

 

๓. พฒันาและออกแบบในระดบั  Pilot scale และ 

Industrial scale 

    

๔. ประเมินผลการดําเนินงาน     

๕. เผยแพร่สูก่ารใช้งาน      

๗. สรุปผลการดําเนินงาน     

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐   

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                             ๑,๑๐๐,๐๐๐  บาท    

 

 



 ๖๖  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาเทคโนโลยแีละสร้างนวตักรรมยกระดับการบริการ 

ชื่อโครงการ ๒.๑.๑. โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงระบบงานสารเทศด้านการบริการทั่วทัง้องค์กร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการทํางาน ให้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว และสามารถรองรับปริมาณข้อมลูท่ีมากขึน้ในอนาคต 

๒. เพ่ือบรูณาการข้อมลูสารสนเทศของแตล่ะระบบงานให้แสดงผลชดุเดยีวกนั เพ่ือผู้บริหารนําข้อมลูไปวิเคราะห์ได้หลากหลายมมุมอง และ

สามารถตอบสนองตอ่การใช้งานด้านตา่งๆให้ดียิง่ขึน้                                                                                                                                                                                             

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ/งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. สาํรวจ วิเคราะห์ ออกแบบ และนําเสนอแนวทางการ

ดําเนินงาน  

    สายงาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ 

กทส.๑-๑๐ 

• จํานวนระบบงานท่ีมีการเช่ือมโยง 

๐ ๑ ๑ ๑ 

๒. พฒันาความเช่ือมโยงของข้อมลูเพ่ือสร้างระบบการ

ให้บริการ เพ่ือตอบสนองผู้ใช้งาน 

     

๓.. สรุปผลระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริการ     

งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                                ๖๐๐,๐๐๐  บาท    

หมายเหต ุ: เป็นโครงการท่ีเป็นการเช่ือมโยงในระบบฐานข้อมลูของ กปภ. ในระบบ BI เช่ือมโยงกบัระบบ EIC 

 

 

 

 



 ๖๗  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาเทคโนโลยแีละสร้างนวตักรรมยกระดับบริการ 

ชื่อโครงการ ๒.๑.๒. โครงการวิจัยพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถระบบให้บริการลูกค้า   

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ือหาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ของ กปภ. และชีนํ้าให้องค์กรธุรกิจเกิดความตื่นตวัท่ีจะพฒันา

ระบบการจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ให้มีความทนัสมยั   

๒. พฒันาระบบสนบัสนนุการให้บริการลกูค้าในรูปแบบ Smart intelligence ทัง้กระบวนการ โดยการเช่ือมตอ่กบัระบบหลกัของ กปภ.                                      

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ/งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. การศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัพฒันาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ 

    สายงาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ สาย

งานสือ่สาร

องค์กร และ

กทส.๑-๑๐ 

•  จํานวนช่องทางการให้บริการลกูค้า 

๐ ๑ ๑ ๑ 

๒.  ออกแบบสอบถามเพ่ือหาความต้องการการให้บริการ

ท่ีเหมาะสมสาํหรับลกูค้าหรือผู้ รับบริการของ กปภ.รวมถึง

วิเคราะห์ผล และพฒันา เพ่ือสร้างระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

     

๓. ทดลองนําระบบท่ีผา่นการออกแบบไปปรับปรุงกระบวนการ     

๔. ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน     

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐   

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                                 ๓๐๐,๐๐๐  บาท    

 

 

 

 



 ๖๘  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ นํานวัตกรรมไปขยายผล เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามมาตรฐานทั่วทัง้องค์กร 

ชื่อโครงการ ๒.๒.๑. โครงการขยายผลนวตักรรมการให้บริการลูกค้า 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

๑. เพ่ือพฒันาระบบบรูณาการข้อมลูสารสนเทศเพ่ือรองรับงานบริการลกูค้า และสร้างระบบลกูค้าสมัพนัธ์ เพ่ือให้ลกูค้าได้รับบริการท่ีสะดวก 

รวดเร็ว 

๒. เพ่ือเช่ือมโยงระบบข้อมลูผู้ใช้นํา้เข้ากบัข้อมลูสารสนเทศภมูิศาสตร์ เพ่ือให้บริการประชาชนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ/งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. สาํรวจระบบงานท่ีมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ประสทิธิภาพการใช้งาน 

    สายงาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และสายงาน

สือ่สาร

องค์กร 

• จํานวนระบบต้นแบบท่ีให้บริการ 

๒. วิจยัและพฒันา รวมถึงออกแบบการนําสารสนเทศไปใช้

เพ่ิมประสทิธิภาพการให้บริการ 

    ๑ ๑ ๒ ๒ 

หมายเหต ุ: ๑.โครงการท่ีให้บริการ

ข้อมลู SMS กบัผู้ใช้นํา้ (ปี ๒๕๕๘)  ๒.

โครงการให้บริการข้อมลูบน Website 

(ปี ๒๕๕๘) ๓.โครงการใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการพฒันาจดุ 

Mobile Service (ปี ๒๕๖๐) และ

โครงการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เช่ือมโยงระบบคณุภาพนํา้ (ปี ๒๕๖๑) 

๓. สร้างระบบสารสนเทศต้นแบบ เพ่ือนําสูก่ารทดลองใช้     

๔. ประเมินผลการดําเนินงาน และปรับปรุง     

๕. ขยายผลการใช้จริงในการให้บริการลกูค้า และสรุปผล     

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                                                                                                       ๖๐๐,๐๐๐  บาท    

 



 ๖๙  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ นํานวัตกรรมไปขยายผล เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามมาตรฐานทั่วทัง้องค์กร 

ชื่อโครงการ ๒.๒.๒. โครงการขยายผลการติดตัง้ประปาใหม่ด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่ครอบคลุมทุกพืน้ที่    

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

๑. เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ การยกระดบัการให้บริการท่ีรวดเร็วทนัใจแก่ผู้มารับบริการด้วยการสง่ผา่นข้อมลูสารสนเทศ 

๒. เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการสือ่สารข้อมลูสญัญาณตา่งๆให้กบัหนว่ยงานของ กปภ. ทัง้สว่นกลางและสว่นภมูิภาคเพ่ือการใช้งานในเชิง

วิเคราะห์และวางแผนให้เตม็ประสทิธิภาพ    

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ/งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. สาํรวจหนว่ยงานท่ีมีความต้องการใช้ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการขอตดิตัง้

ประปาใหม ่

    สายงาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กปภ. สาขา 

และกทส.   

๑-๑๐ 

• จํานวนสาขาท่ีใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๒. วิจยัและพฒันา รวมถึง ออกแบบการขยายผล

แนวทางการติดตัง้ประปาใหมด้่วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ๐ ๕๐ ๘๐ ๑๐๔ 

 

๓. ประเมินผลวิเคราะห์ปัญหาอปุสรรค     

๔. สร้างแนวทางการขยายผล และนําสูก่ารใช้งาน

จริง 

    

๕. ประเมินผลการขยายผลด้านการสาํรวจ     
๖.สรุปผล 
งบประมาณ 

 
๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                               ๑,๗๐๐,๐๐๐  บาท    

 



 ๗๐  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ นํานวัตกรรมไปขยายผล เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามมาตรฐานทั่วทัง้องค์กร 

ชื่อโครงการ ๒.๒.๓. โครงการวิจัยพัฒนาขยายผลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานในองค์กร    

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ือศกึษาแนวทางการใช้นวตักรรมมาสร้างมลูคา่เพ่ิม จะเพ่ิมขดีความสามารถทางการแขง่ขนั ทดัเทียมกบัคูแ่ขง่ระดบัอาเซียน และระดบัโลก                                         

๒. เพ่ือเป็นช่องทางพฒันางานวจิยัท่ีมีมาตรฐานสงู และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิทางปัญญา รวมทัง้นํานวตักรรม องค์ความรู้มาตอ่

ยอด และขยายผลสูก่ารใช้ประโยชน์ 

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ/งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. คดัเลอืกและสาํรวจความต้องการการใช้นวตักรรม 

มาตรฐานสากลของเทคโนโลยีและนวตักรรมด้านการ

ประปา 

    สายงาน

วิชาการ สาย

งานบริหาร 

และสาย

ปฏิบตัิการ 

• จํานวนนวตักรรมท่ีมีการนําไปใช้เพ่ิม

ประสทิธิภาพการทํางาน 

๒ ๒ ๓ ๓ 

๒. วิจยั พฒันา ออกแบบ การผลติผลติภณัฑ์จาก

นวตักรรมให้ได้หรือเทียบเทา่มาตรฐานสากล นํา

นวตักรรมท่ีได้ขยายผลสูเ่ชิงพาณิชย์ 

     

๓. สร้างแนวทางวธีิการพฒันาผลติภณัฑ์ต้นแบบท่ี

สามารถขยายผลนวตักรรมสูเ่ชิงพาณิชย์ 

    

๔. ประเมินผลการขยายผลนวตักรรมและสรุปผลการ

ดําเนินงาน 

      

งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐   

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                                  ๙๖๐,๐๐๐  บาท    

 



 ๗๑  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร ระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมแบบก้าวกระโดด 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มขดีความสามารถการผลิตผลงานวิจัย และนวตักรรม 

ชื่อโครงการ ๓.๑.๑.โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม                               

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ือเพ่ิมโอกาส และช่องทางในการแสวงหาความร่วมมือ ด้านการศกึษา วิจยั และแลกเปลีย่นบคุลากร ระหวา่งองค์กรทัง้ในและตา่งประเทศ 

และศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันารูปแบบความร่วมมือด้านอ่ืนๆ 

๒. เพ่ือเสริมสร้างการแลกเปลีย่นเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีระหวา่งองค์กรในรูปแบบตา่งๆ ท่ีมผีลตอ่การพฒันาบคุลากร ในการพฒันา

วิชาชีพ เสริมสร้างศกัยภาพในการแขง่ขนัและวชิาการด้านการประปา 

๓. เพ่ือเช่ือมโยงเครือขา่ยของหนว่ยงานตา่งๆ ภายใต้โครงการความร่วมมือ ทัง้ในภาคนโยบาย และภาคปฏิบตัิอนัจะนําไปสูก่ารยกระดบั

ความสามารถด้านวจิยั พฒันา และสร้างนวตักรรม      

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ/งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. วิเคราะห์ศกัยภาพหนว่ยงานเพ่ือเพ่ิมสร้างความแขง็แกร่งด้าน

เทคโนโลยี เพ่ือความร่วมมือกบัหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 

    รผบ.(สวก.) • จํานวนเครือขา่ยความร่วมมือการ

วิจยักบัภาครัฐและเอกชน 

๒. การทําบนัทกึข้อตกลงกบัหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน     ๐ ๑ ๑ ๒ 

๓. วิจยัและพฒันาข้อมลูด้าน วชิาการงานวิจยัร่วม ( Co 

research)  ฝึกอบรมระยะสัน้ ร่วมกบัมหาวิทยาลยั/สถาบนั

ตา่งประเทศ 

     

๔.การแลกเปลีย่นบคุคลากร นกัวิจยั  และประเมินผลโครงการ     

งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                                      ๒๐๐,๐๐๐  บาท    

 



 ๗๒  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร ระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและสร้างนวตักรรมแบบก้าวกระโดด 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มขดีความสามารถการผลิตผลงานวิจัย และนวตักรรม 

ชื่อโครงการ ๓.๑.๒.โครงการพัฒนาแนวทางความร่วมมือขยายผลนวัตกรรมกับคู่ความร่วมมือเพื่อต่อยอดการนําไปใช้ประโยชน์ใน กปภ.                                

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ือเป็นช่องทางพฒันางานวจิยัท่ีมีมาตรฐานสงู และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิทางปัญญา รวมทัง้นํานวตักรรม องค์ความรู้มาตอ่

ยอด และขยายผลสูก่ารใช้ประโยชน์ ในองค์กร 

๒. เพ่ือแลกเปลีย่นความรู้ประสบการณ์ระหวา่งกนั เพ่ือชว่ยพฒันาศกัยภาพทางการแขง่ขนัด้านนวตักรรมให้กบัประเทศ 

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. คดัเลอืกนวตักรรมท่ีมศีกัยภาพในการขยายผลสูก่าร

ใช้ประโยชน์ในองค์กร 

  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รผบ.(สวก.) • จํานวนนวตักรรมท่ีได้รับการพฒันาสู่

การผลติเพ่ือใช้ประโยชน์ใน กปภ. 

๒. วิจยัและพฒันาหาแนวทางพฒันากระบวนการผลติ

นวตักรรมสูก่ารใช้ประโยชน์ 

    ๐ ๐ ๑ ๑ 

 

๓. แสวงหาคูค่วามร่วมมือ     

๔. ทําข้อตกลงการดาํเนินการร่วมและการบริหารจดัการ     

๕. ทดลองผลติ      

๖. ปรับปรุงคณุภาพเพ่ือเตรียมสูก่ารผลติเชิงพาณิชย์     

๗. ขยายผลสูก่ารนํานวตักรรมไปใช้ประโยชน์ในองค์กร     

งบประมาณ   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐   

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                             ๔๐๐,๐๐๐  บาท    

 

 



 ๗๓  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร ระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและสร้างนวตักรรมแบบก้าวกระโดด 

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาบุคคลากรเพื่อยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวตักรรมสู่มาตรฐานสากล 

ชื่อโครงการ ๓.๒.๑.โครงการนําร่องการพัฒนาและเพิ่มจาํนวนบุคคลากรที่มีทกัษะด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม  

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ือสร้างระบบและกลไกท่ีมีประสทิธิภาพในการพฒันาบคุลากรให้มีทกัษะด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม และมีการบริหาร

อตัรากําลงั  

๒. เพ่ือพฒันาบคุลากรทกุตาํแหนง่ให้มคีวามรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะด้านการวิจยั พฒันาและสร้างนวตักรรมให้มีความก้าวหน้า

ในวิชาชีพ  

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. วิเคราะห์ ทบทวน วางแผนการบริหารพฒันาบคุลากรให้มี

ทกัษะด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ รผบ.(สวก.) • จํานวนบคุลากรท่ีมีทกัษะด้านการ

วิจยั  

พฒันา และสร้างนวตักรรม ๒. สรรหา กําหนดสดัสว่นพนกังานในกลุม่ภารกิจหลกักลุม่สนบัสนนุ 

เพ่ือคดัเลอืกในการพฒันาทกัษะด้านการวิจยัให้สอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์และ ทิศทางองค์กรและรองรับการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

    

๐ ๒ ๑๐ ๒๐ 

 

๓. จดัทําโครงการพฒันาบคุลากร     

๔. จดักิจกรรมถา่ยทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้

คําปรึกษาชีแ้นะแนวปฏิบตัิท่ีดี หรือนวตักรรมท่ีพฒันาขึน้

เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

    

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐   

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                             ๖๒๐,๐๐๐  บาท    

 



 ๗๔  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร ระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและสร้างนวตักรรมแบบก้าวกระโดด 

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาบุคคลากรเพื่อยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวตักรรมสู่มาตรฐานสากล 

ชื่อโครงการ ๓.๒.๒. โครงการจัดทาํคู่ มือการบริหารจัดการงานวิจัยตามมาตรฐานสากล   

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑.เพ่ือจดักลไกบริหารจดัการ 

๒.เพ่ือจดัทํารูปแบบการบริหารจดัการงานวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมให้ได้มาตรฐาน   

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ/งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั 

(KPI) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. ศกึษา ทบทวน ยทุธศาสตร์การวิจยั และนโยบาย

องค์กรด้านการวจิยัและพฒันา รวมทัง้ยทุธศาสตร์ของ

ประเทศหรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

    สายงานบริหาร • คูม่ือการบริหารจดัการงานวิจยัแล้ว

เสร็จ 

๒. ประสานงาน และระดมความคิดเห็น ในการกําหนด

กรอบ และแนวทางการดําเนินการวิจยัท่ีเหมาะสมของ 

กปภ. 

    

๓. กําหนดแนวทาง หรือขัน้ตอนการดาํเนินงาน วจิยัท่ี

เหมาะสม เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายองค์กร

ด้านการวจิยัและพฒันา 

    

๔. จดัทําคูม่ือการบริหารการวิจยัของ กปภ.     

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐      

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                                    ๕๐,๐๐๐  บาท    

 

 



 ๗๕  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร ระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและสร้างนวตักรรมแบบก้าวกระโดด 

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ ๓.๓.๑. โครงการจัดทาํระบบฐานข้อมูล วิจัย พัฒนา และนวตักรรม  

 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดการรวบรวมข้อมลูองค์ความรู้ และผลงานวิจยัของ กปภ.ให้บรูณาการกนัและสามารถนําไปใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

๒. เพ่ือสร้างระบบการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ทัว่ถงึทัง้องค์กรผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ/งบประมาณ 

ผู้ รับผิดชอบ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. สาํรวจและรวบรวมข้อมลู ผลงานวจิยั พฒันา และ

นวตักรรม ของ กปภ. ทัง้องค์กร 

    รผบ.(สวก.)  

สทส. 

• ฐานข้อมลูองค์ความรู้ผลงานวิจยั 

และนวตักรรมของ กปภ. 

๒. จดัทําระบบฐานข้อมลูโดยการวิเคราะห์ระบบ จดัทํา

เว็บไซด์บนัทกึองค์ความรู้ นวตักรรม เทคโนโลยี เพ่ือเป็น

ข้อมลูรอบด้านของการวิจยั และตรวจสอบความถกูต้อง  

     - พฒันาระบบเครือขา่ยฐานข้อมลูด้านการประปา 

     - พฒันาระบบการจดัเก็บข้อมลูและการทําดชันีข้อมลู 

    ๑ ๑ ๑ ๑ 

หมายเหต ุ: ขณะนี ้กปภ.ดําเนินการ

พฒันาฐานข้อมลูในลกัษณะเดียวกบั

โครงการนีอ้ยู ่โดยจะจดัทําเป็น

ฐานข้อมลูเดียวผา่นการบรูณาการ

ข้อมลูทัง้หมดไว้ด้วยกนั ๓. ทดลองระบบการใช้งานเพ่ือเผยแพร่และแลกเปลีย่นองค์ความรู้     

๔. วิเคราะห์ สรุป ปัญหา และแนวทางการพฒันาองค์

ความรู้ 

    

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                            ๓๐๐,๐๐๐  บาท    

 

 



 ๗๖  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร ระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและสร้างนวตักรรมแบบก้าวกระโดด 

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ ๓.๓.๒.โครงการสื่อสารองค์ความรู้ เทคโนโลย ีและบริการทั่วทัง้องค์กร  

 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
๑. เพ่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ องค์ความรู้และข้อมลู ด้านการวจิยั พฒันา และสร้างนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บคุลากร กปภ. ในลกัษณะสือ่มลัติมเีดยี 

๒. เพ่ือเป็นกลไกในการสือ่สารทิศทางองค์กรให้แก่บคุลากรทกุระดบัได้มีความเข้าใจ และได้รับทราบถึงทิศทางการทํางาน ข้อมลู ด้านการวิจยั 

พฒันา และสร้างนวตักรรมขององค์กร   

กิจกรรม 
ระยะดําเนินการ/งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ 

 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. ศกึษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมลู องค์ความรู้ท่ีมี

ภายในองค์กร อาทิข้อมลูการศกึษาวิจยัด้านการประปา 

ขา่วสารเก่ียวกบัเทคโนโลยีการประปา 

    รผบ.(สวก.)  

สทส. 

• จํานวนช่องทางการสือ่สารภายใน

องค์กร 

๑ ๑ ๒ ๒ 

๒. พฒันาระบบบริการข้อมลู ให้สามารถเข้าถึงได้

โดยง่าย  

    หมายเหต ุ: ขณะนี ้กปภ.มีช่องทางการ

สือ่สารภายในหลายช่องทาง เช่น 

ระบบ Intranet เสยีงตามสาย 

จดหมาย ฯลฯ ซึง่สามารถนํามาใช้ใน

การสือ่สารข้อมลูด้านการวิจยัได้ 

๓. ประเมินผล ติดตาม และนําข้อมลูมาวิเคราะห์สรุปผล     

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

งบประมาณรวมทัง้สิน้                                            ๓๐๐,๐๐๐  บาท    

 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
 

 

๗๗ 

บทที่ ๖ 

 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
 

๖.๑ บทสรุป 

 การพฒันาการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีใช้การวิจยั พฒันา 

และสร้างนวตักรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต และบริการนํา้ประปาสูค่วามเป็นเลิศนัน้ จําเป็น

อย่างย่ิงท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในองค์กรทัง้ในส่วนการผลิต การบริการ 

วิศวกรรม และท่ีสําคญัท่ีสุดคือจากการสนบัสนุนของผู้บริหารระดบัสูงขององค์กรแม้ว่าด้านการวิจยั 

พัฒนา และนวัตกรรม ได้มีการดําเนินการมาแล้วในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถนําไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ตามความต้องการขององค์กรเท่าท่ีควรจะเป็น ด้วยโครงสร้างการบริหารงานท่ียงัขาดความ

ชดัเจน และทิศทางด้านการวิจยั พฒันา ทําให้ผลงานท่ีเกิดจากการวิจยั พฒันา และนวตักรรมยงัไม่ถกู

นําไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพสอดคล้องกบันโยบายและแนวทางการนําองค์กรของ กปภ. 

กองวิจยัพฒันาซึ่งเป็นหน่วยงานตัง้ขึน้ภายใต้โครงสร้างใหม่ของ กปภ. จึงได้จดัทําแผนด้านการวิจยั 

พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) ขึน้ เพ่ือให้งานวิจยั พฒันา และนวตักรรมของ 

กปภ.เช่ือมโยงและสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของ กปภ. ตลอดจนแผนด้านการวิจยั พฒันา ระดบัชาต ิ

เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการวิจยั พัฒนา และสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ให้มีการขบัเคล่ือนอย่างมี

ทิศทางและเป็นระบบทัง้ในระดบัเป้าหมายยุทธศาสตร์ กลยทุธ์ และแผนงานโครงการเพ่ือนําสู่การ

ปฏิบตั ิ

 ทัง้นี ้ ในแผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) ฉบบันี ้

ประกอบด้วย ๓ ยทุธศาสตร์หลกัประกอบด้วย  

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑  วิจยั พฒันา และขยายผลนวตักรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต

และจา่ยนํา้ให้เพียงพอ และได้มาตรฐานทัว่ทัง้องค์กร 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  วิจยั พฒันา และขยายผลนวตักรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ท่ีเป็นเลิศ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓  พฒันาบคุลากร ระบบสนบัสนุนการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม

แบบก้าวกระโดด 

  



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
 

 

๗๘ 

 
รูปท่ี ๖.๑  แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 

ในระยะเร่ิมต้น การดําเนินงานด้านการวิจยั พฒันา จะมุ่งเน้นการจดัทําแผนปฏิบตัิการท่ีนํา

ผลงานนวตักรรมท่ีมีอยูเ่ดมิมาขยายผล เพ่ือสูก่ารใช้งาน และในขณะเดียวกนัเร่งสร้างงานวิจยั พฒันา 

และนวตักรรมท่ีตอบโจทย์ลดความเส่ียงของการดําเนินงานของ กปภ. ในอนาคต 

การขับเคล่ือนงานด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมจําเป็นต้องมีบุคลากรในการ

ขับเคล่ือนสร้างองค์ความรู้ท่ีเพียงพอทัง้ด้านปริมาณและคุณภาพ การสร้างขีดความสามารถของ

บคุลากรด้านการวิจยั ให้มีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ดงันัน้ การได้รับการส่งเสริมและสนบัสนนุจากฝ่าย

บริหารนบัเป็นเร่ืองสําคญัมากไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคการศกึษา และ

หนว่ยงานวิจยัจากภายนอก การสร้างเส้นทางอาชีพของนกัวิชาการด้านการประปาท่ีชดัเจนเพ่ือให้เกิด

แรงจงูใจและขวญักําลงัใจในการพฒันาตอ่ยอด เทคโนโลยีด้านตา่ง ๆ ของการประปา สู่ความเป็นเลิศ 

และสามารถขยายผลสูก่ารเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ และสามารถใช้วิชาความรู้ องค์ความรู้ท่ีสัง่สมมา

ในการเป็นท่ีปรึกษาด้านการผลิตและจา่ยนํา้ให้แก่หนว่ยงานอ่ืน ๆ ได้ในอนาคตอีกด้วย  



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
 

 

๗๙ 

ตารางท่ี ๖.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้จากการดาํเนินการตามแผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้าง 

                  นวัตกรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑)  

ผลลัพธ์ เกณฑ์ชีวั้ด รวม 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

จํานวนนวตักรรมท่ีทําให้กระบวนการผลิตนํา้ประปาได้

คณุภาพ 
๐ ๑ ๑ ๒ ๔ 

จํานวนสาขาท่ีมีการนําผลงานวิจยัมาใช้ในการผลิต ๐ ๓ ๕ ๗ ๑๕ 

จํานวนงานวิจยัท่ีได้รับการสนบัสนนุ ๐ ๑ ๑ ๑ ๓ 

จํานวนระบบงานสารสนเทศท่ีสามารถบรูณาการใน

กระบวนการผลิตและจา่ยนํา้ ๐ ๑ ๑ ๑ ๓ 

จํานวนผลงานวิจยั/นวตักรรมท่ีเก่ียวข้องกบัระบบจา่ยนํา้ 

เพ่ือลดนํา้สญูเสีย 
๐ ๒ ๒ ๓ ๗ 

จํานวนผลการศกึษาประเภท/ผู้ใช้นํา้/แหง่ ๐ ๑ ๑ ๑ ๓ 

จํานวนผลงานท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์กบัเครือขา่ย

ธุรกิจการประปา 
๐ ๐ ๑ ๑ ๒ 

จํานวนผลงานท่ีย่ืนจดสิทธิบตัร ๑ ๑ ๒ ๓ ๗ 

จํานวนนวตักรรมท่ีมีการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ ๒ ๒ ๓ ๔ ๑๑ 

จํานวนสาขาท่ีมีการนําไปใช้ประโยชน์ ๓ ๖ ๑๐ ๒๐ ๓๙ 

จํานวนนวตักรรมประหยดันํา้ท่ีมีการนําไปใช้ประโยชน์ ๒ ๒ ๓ ๔ ๑๑ 

จํานวนระบบงานท่ีมีการเช่ือมโยง ๐ ๑ ๑ ๑ ๓ 

จํานวนชอ่งทางการให้บริการลกูค้า ๐ ๑ ๑ ๑ ๓ 

จํานวนระบบต้นแบบท่ีให้บริการ ๑ ๑ ๒ ๒ ๖ 

จํานวนสาขาท่ีใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๐ ๕๐ ๘๐ ๑๐๔ ๒๓๔ 

จํานวนนวตักรรมท่ีมีการนําไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางาน 
๒ ๒ ๓ ๓ ๑๐ 

จํานวนเครือขา่ยความร่วมมือการวิจยักบัภาครัฐและ

เอกชน 
๐ ๑ ๑ ๒ ๔ 

 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
 

 

๘๐ 

 

ตารางท่ี ๖.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้จากการดาํเนินการตามแผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้าง 

                  นวัตกรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑)  (ต่อ) 

ผลลัพธ์ เกณฑ์ชีวั้ด รวม 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

จํานวนนวตักรรมท่ีได้รับการพฒันาสูก่ารผลิตเพ่ือใช้

ประโยชน์ใน กปภ. 
๐ ๐ ๑ ๑ ๒ 

จํานวนบคุลากรท่ีมีทกัษะด้านการวิจยั พฒันา และสร้าง

นวตักรรม 
๐ ๒ ๑๐ ๒๐ ๓๒ 

คูมื่อการบริหารจดัการงานวิจยัแล้วเสร็จ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ 

ฐานข้อมลูองค์ความรู้ผลงานวิจยัและนวตักรรมของ 

กปภ. 
๑ ๑ ๑ ๑ ๔ 

จํานวนชอ่งทางการส่ือสารภายในองค์กร ๑ ๑ ๒ ๒ ๖ 

 
 ผลลพัธ์ท่ีได้จากการดําเนินการตามแผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว 

(๒๕๕๘-๒๕๖๑) ตามตารางข้างต้นสามารถแบง่กลุ่มผลลพัธ์ท่ี กปภ. จะได้รับเม่ือครบระยะเวลา ๔ ปี 

ดงันี ้ 

  ๑)  นวตักรรม และผลงานวิจยัเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของ กปภ. 

        ๒)  บคุลากรท่ีได้รับการพฒันา 

  ๓)  การจดัระบบให้บริการลกูค้าและการขยายผลนวตักรรมของสาขา 

  ๔)  การบรูณาการระบบสารสนเทศ  

 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
 

 

๘๑ 

 

รูปท่ี ๖.๒  แผนภูมิแสดงเป้าหมายปี ๒๕๖๑ 

 

ในมิตด้ิานการให้บริการลกูค้าของสาขา พบวา่ ภายในระยะเวลา ๔ ปี กปภ.มีเป้าหมายในการ

นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในสาขาอยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้

 

๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๓๔

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

จาํนวนสาขาท่ีนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

  
รูปท่ี ๖.๓  กราฟแสดงจาํนวนสาขาท่ีนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มาใช้ในการให้บริการลูกค้า 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
 

 

๘๒ 

๖.๒ ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๒.๑ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 

           จากการนําเสนอร่างแผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-

๒๕๖๑) ตอ่คณะกรรมการการประปาสว่นภมูิภาค คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อสงัเกต ดงันี ้

๑)  ผลงานนวตักรรมชดุควบคมุระยะไกลในพืน้ท่ีเส่ียงภยัภาคใต้ ควรได้รับการขยาย

ผลใช้งาน 

๒)  ผลลพัธ์ท่ีได้จากแผนวิจยัฯ บางรายการไมเ่ป็นรูปธรรม 

๓)  งบลงทุนด้านการวิจยัฯ ควรรวมโครงการท่ีดําเนินการโดยงบปกติของหน่วยงาน

ตา่งๆ ใน กปภ. ด้วย 

๔)  ผลลพัธ์จํานวนนกัวิจยัมีจํานวนน้อย ควรสง่เสริมให้มีนกัวิจยัจากภมูิภาค 

๕)  ควรบรูณาการงานวิจยัฯ ร่วมกบันกัวิทยาศาสตร์ในโครงการ Lab Cluster 

๖)  สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์ มีโครงการวิจยัการตรวจสอบรอยร่ัวของท่อด้วยการ

ฉายรังสี ซึง่สามารถประยกุต์ใช้ชว่ยหาทอ่ร่ัวของ กปภ. ได้ 

๗)  กปภ. ควรประสานกบัหนว่ยงานอ่ืนในการร่วมตรวจสอบคณุภาพนํา้ 

 คณะทํางานได้นําข้อสงัเกตมาปรับปรุงแผนการดําเนินงานในด้านตา่งๆ ได้แก่ 

๑)  การปรับแผนงานโครงการโดยเพิ่มโครงการการขยายผลนวตักรรมชุดควบคุม

ระยะไกลในพืน้ท่ีเส่ียงภยัภาคใต้มาดําเนินการ 

๒) ปรับปรุงผลลัพธ์ท่ีได้จากแผนการวิจัยให้เป็นรูปธรรม เช่น การตัง้ตัวชีว้ัดเป็น

จํานวนนวตักรรมท่ีมีการนําไปใช้ประโยชน์ จํานวนสาขาท่ีไมมี่การนํานวตักรรมไปใช้ เป็นต้น 

๓) จดัทําแนวทางให้ กวพ. เป็นแกนหลกัในงานวิจยั และรวบรวมข้อมลูงบการวิจยัท่ี

เป็นงบปกตไิว้เป็นข้อมลูรวมกนั 

๔) ได้จดัทําแผนเตรียมความพร้อมด้านพฒันานกัวิจยัให้มีจํานวนเพิ่มมากขึน้ ทัง้นีไ้ด้

ผนวกรวมนกัวิจยัของทัง้องค์กร และมีแผนให้นักวิจยัใน Lab Cluster มาร่วมโครงการ ตลอดจน

พนกังานท่ีอยูใ่นภมูิภาคมาพฒันาเป็นนกัวิจยัตอ่ไป 

๕) ได้จดัทําแนวทางการพฒันาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ

เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทําเป็นบันทึกความเข้าใจในการ

ดําเนินการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกนั ในการนีส้ามารถนํา

แนวทางการทําบนัทึกความเข้าใจตกลงความร่วมมือกับสถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถาบนัวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย เพ่ือการดําเนินการศกึษาวิจยัร่วมกนัได้ 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
 

 

๘๓ 

 ๖.๒.๒ ข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษา 

การดําเนินงานด้านการวิจยั พฒันา และนวตักรรม เพ่ือให้บรรลผุลตามเป้าหมายของแผนนัน้ 

นอกจาก กปภ.มีการวิจยั และพฒันา เป็นหนว่ยงานสนบัสนนุหนว่ยงานหลกัแล้ว การขบัเคล่ือนให้เกิด

เป็นรูปธรรมจําเป็นต้องมีระบบการบริหารจดัการงานวิจยัท่ีต้องเร่งพฒันาขึน้เพ่ือให้สามารถดําเนินการ

ได้อยา่งครบวงจรและอย่างมีประสิทธิภาพ ตัง้แตก่ารตัง้โจทย์งานวิจยั แบบมีส่วนร่วม การดําเนินการ

วิจยั และติดตามผลตลอดจนการนําผลงานวิจยั พฒันา และนวตักรรมสู่การใช้ประโยชน์ ท่ีต้องอาศยั

การบริหารจดัการอย่างมีรูปแบบและได้มาตรฐานซึ่งปัจจัยขับเคล่ือนแผนงานด้านการวิจยั พฒันา 

และสร้างนวตักรรมให้สําเร็จเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 

 ๑)  การสนบัสนนุจากผู้บริหารระดบัสงูท่ีมีนโยบายชดัเจน 

 ๒)  การบริหารจดัการงานวิจยั ให้มีความคลอ่งตวัในการดําเนินงาน เน่ืองจากงานวิจยั มี

ความแตกตา่งจากการดําเนินงานทัว่ไป มีการพฒันาและเป็นการดําเนินงานสร้างองค์ความรู้ท่ีมีความ

เส่ียงของการบรรลผุล แตจํ่าเป็นต้องดําเนินการเพ่ือพฒันาองค์กร ดงันัน้ รูปแบบการบริหารจดัการไม่

ว่าจะเป็นการจ้างวิจัย หรือการทําวิจัยร่วม หรือวิจัยโดยบุคลากรภายในองค์กรเอง จําเป็นต้องมี

รูปแบบ และแนวทางการดําเนินงานท่ีเหมาะสมตามบริบทของงาน รวมทัง้องค์กรต้องมีการบริหาร

จดัการ ผลลพัธ์ท่ีได้จากการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม มาขยายผลอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็น

การสร้างมาตรฐานการทําข้อมูลสนบัสนุนเพ่ือผลักดนัให้มีการนําผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้มีการติดตามประเมินผลงานท่ีมีการถ่ายทอดสู่การปฏิบตัิอย่างเป็น

รูปธรรม รวมทัง้มีการติดตามประเมินผลงานท่ีมีการถ่ายทอดสู่การปฏิบตัิ โดยเฉพาะงานวิจยั พฒันา 

ท่ีนักวิจยัรับไปดําเนินการควรมีการติดตามรายงานผลตามระยะเวลากําหนดตลอดช่วงการทําวิจัย 

เพ่ือให้การวิจยัแล้วเสร็จตามเวลา และโดยผลท่ีสามารถนําไปใช้ปรับปรุงองค์กรอยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

นอกจากนี ้ควรเพิ่มความยืดหยุ่นทางด้านกฎระเบียบและการเงินให้สามารถดําเนินโครงการและ

เบกิจา่ยงบประมาณด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมได้คลอ่งตวัมากขึน้ 

 ๓)  มีงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอต่อการดําเนินงานในแต่ละปีโดยแบ่งงบการ

ดําเนินงานเป็นการวิจยั เพ่ือแก้ปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานในปัจจบุนัทัง้ด้านการผลิต 

จา่ยนํา้ และด้านการบริการ และงบด้านการวิจยัในระยะยาว เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ท่ีเป็นเทคโนโลยีใน

อนาคตของ กปภ.  

การพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยองค์กร เพ่ือให้นกัวิจัยมีความทุ่มเทและ

คิดค้นผลงานให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีเทคโนโลยีเป็นของ

ตนเอง 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
 

 

๘๔ 

๔)  การบรูณาการด้านการทํางานวิจยัระหว่างหน่วยงานสร้างให้เกิดการพฒันาองค์กรสู่

การเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ได้รวดเร็วขึน้ผา่นกระบวนการ PDCA ของการวิจยั พฒันา และสร้างองค์

ความรู้ให้แก่องค์กร 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๘๕  

 

บรรณานุกรม 
 

การประปาสว่นภมูิภาค. “ประวัตกิารประปาส่วนภูมิภาค”. (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก: 

http://www.pwa.co.th/contents/about/history#10. ๒๕๕๖. 

การประปาสว่นภมูิภาค. “ภารกิจขององค์กร”. (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก: 

http://www.pwa.co.th/contents/about/duty_vision. ๒๕๕๖. 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ. “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาตฉิบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)”. กรุงเทพฯ ; สํานกันายกรัฐมนตรี, 

๒๕๕๔. 

สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ. “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)”. กรุงเทพฯ : สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ, ๒๕๕๔.  

สํานกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ. “นโยบายและ

แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕- 

๒๕๖๔)”. กรุงเทพฯ :สํานกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวตักรรมแหง่ชาติ. ๒๕๕๔. 
 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๘๖  

 

ภาคผนวก ก 

สรุปผลการระดมความคดิ 
 

๑) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้าง

นวัตกรรม ของ กปภ.” 

เร่ือง    การจดัทําแผนวิจยั และพฒันานวตักรรม ของ กปภ. 

วันท่ี    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

สถานท่ี    ห้องประชมุคณะผู้บริหาร กปภ. สํานกังานใหญ่  

 จาํนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๓๗  ทา่น  

วัตถุประสงค์         เพ่ือให้บคุลากร กปน. ได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการ 

                                                   ดําเนินด้านการวิจยัและพฒันาในรูปแบบของแผนงานและโครงการ 

                                                   ท่ีเหมาะสมกบับริบทของการประปาภูมิภาค แล้วนําแนวทางท่ีได้ไป 

                                                   พิจารณาประกอบในการจดัทําแผนงานและโครงการท่ีจะบรรจไุว้ใน 

                                              แผนแมบ่ทด้านการวิจยั พฒันา และนวตักรรมของ กปภ. 

 กิจกรรม   

๑) การบรรยายพิเศษเร่ือง “ความสําคัญของงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน” โดย ดร. สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา 

๒) การนําเสนอตัวอย่างเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการประปาจาก

ต่างประเทศ และ สรุปผลการดําเนินงานโครงการนําเสนอการทบทวน

สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) และ (ร่าง) วิสยัทศัน์ด้านการวิจยั 

พัฒนา และนวัตกรรม ท่ีได้กําหนดขึน้เบือ้งต้นจากข้อมูลท่ีได้จากการ

สมัภาษณ์ผู้บริหาร โดย ดร. ชุตมิา เอ่ียมโชตชิวลิต 

๓) แบ่งกลุ่มระดมความคิดออกเป็น 5 กลุ่ม เพ่ือนําเสนอแผนงานวิจัยและ

นวตักรรม ดงันี ้

- กลุ่มท่ี ๑ การจดัการด้วยระบบควบคมุและแจ้งเตือน (Program Logic 

Control) 

- กลุม่ท่ี ๒ การจดัการด้วยวิศวกรรม 

- กลุม่ท่ี ๓ การจดัการด้วยวิทยาศาสตร์ 

- กลุม่ท่ี ๔ การจดัการด้วย IT 

- กลุม่ท่ี ๕ การจดัการด้วยระบบริหารงานวิจยั 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๘๗  

 

 

 

 

 

 

๒)  ร่างแผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)  

ครัง้ท่ี ๑ 

เร่ือง                            (ร่าง) แผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว  

                                     (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) และแผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้าง 

                                     นวตักรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

วันท่ี    ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  

สถานท่ี    การประปาสว่นภมูิภาค 

จาํนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑๓  ทา่น 

วัตถุประสงค์  นําเสนอ (ร่าง) แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 

                                                ระยะยาว (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) และแผนด้านการวิจยั พฒันา และ 

                                                สร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แก่ผู้ บริหาร 

                                                         ระดบัสงู และกลาง 

กิจกรรม   นําเสนอแผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว  

                                                                 (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) และแผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้าง 

                                                 นวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ/ 

                                                                  ความคดิเห็นเพิ่มเตมิในการจดัทําแผนฯ จากผู้บริหารระดบัสงู  

                                                           และกลาง 
 

 

 

 

 

๓)   ร่างแผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)  

ครัง้ท่ี ๒ 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๘๘  

 

เร่ือง  (ร่าง) แผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว  

                                      (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) และแผนด้านการวิจยั พฒันา และสร้าง 

                                      นวตักรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

วันท่ี  ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๗  

สถานท่ี การประปาสว่นภมูิภาค 

จาํนวนผู้เข้าร่วมประชุม  ๓๐ ทา่น 

วัตถุประสงค์ นําเสนอ (ร่าง) แผนด้านการวิจัย พฒันา และสร้างนวตักรรม 

                                      ระยะยาว (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) และแผนด้านการวิจยั พฒันา  

                                      และสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  แก่ 

                                             ผู้บริหารระดบัสงู และกลาง 

กิจกรรม  นําเสนอแผนแม่บทด้านการวิจยัพฒันาและนวตักรรม และร่วมรับ 

                                                  ฟังข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมในการจดัทําแผนแม่บท  

                                             จากคณะกรรมการการประปาสว่นภมูิภาค 

 

๔)   การขับเคล่ือนแผนปฏิบัตกิารวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ของ กปภ. 

เร่ือง  การขบัเคล่ือนแผนปฏิบตัด้ิานการวิจยั พฒันา และสร้าง

นวตักรรม ของ กปภ. 

วันท่ี  ๖ ตลุาคม ๒๕๕๗ 

สถานท่ี โรงแรมเอบนิา่ กรุงเทพมหานคร 

จาํนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๖๐ ทา่น 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ ส่ือสาร ประชาสมัพนัธ์ และเตรียม

ความพร้อมให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนของ กปภ. ได้รับ

ทราบถึงทิศทางของแผนฯ เพ่ือจะได้เข้าใจและสามารถ

ดําเนินการ วิจัย  พัฒนา และสร้างนวัตกรรมเ พ่ือ

สนบัสนนุกิจการประปาของ กปภ.  

กิจกรรม  นําเสนอ แผนงาน/โครงการ กลยุทธ์ และแนวทางการ

ดําเนินงาน  

 

 

 
 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๘๙  

 

สรุปผลการประชุมระดมความคดิ 

ครัง้ท่ี หวัข้อการนําเสนอ จํานวน

ผู้ เข้าร่วม

ประชมุ 

ผลการประชมุ 

๑ 

(๒๒ ก.ค. ๕๗) 

การจดัทําแผนวิจยั 

พฒันา และสร้าง

นวตักรรมของ กปภ. 

๓๗  ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องได้ทราบการจดัทํา

แผนวิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม 

 ได้โจทย์ความต้องการการวิจยั และ

นวตักรรม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน 

๒ 

(๒๒ ส.ค. ๕๗) 

ประชมุวิพากย์แผนด้าน

การวิจยั พฒันา และ

สร้างนวตักรรมระยะ

ยาว (๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 

๑๑๓  ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในระดบัผู้บริหาร

และระดบัยทุธศาสตร์ได้รับทราบแนว

ทางการจดัทําแผนด้านการวิจยั พฒันา 

และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-

๒๕๖๑) 

 ได้แนวทางการปรับแผนงาน

โครงการ และร่วมจดัทําตวัชีว้ดัของ

โครงการ และร่วมจดัทําตวัชีว้ดัของ

โครงการและของแผนฯ 

๓ 

(๒๒ ก.ย. ๕๗) 

ประชมุนําเสนอแผน

ด้านการวิจยั พฒันา 

และสร้างนวตักรรม

ระยะยาว (๒๕๕๘-

๒๕๖๑) และแผนด้าน

การวิจยั พฒันา และ

สร้างนวตักรรมของ 

กปภ. ปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ ตอ่

คณะกรรมการการ

ประปาสว่นภมูิภาค 

๓๐  ได้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

การประปาสว่นภมูิภาค 

 ปรับแผนงานด้านการวิจยั พฒันา 

และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-

๒๕๖๑) 

 คณะกรรมการการประปาสว่น

ภมูิภาคเห็นชอบแผนด้านการวิจยั 

พฒันา แลพสร้างนวตักรรมระยะยาว 

(๒๕๕๘-๒๕๖๑) และแผนงานด้านการ

วิจยั พฒันา และสร้างนวตักรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

 



แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 
๙๐  

 

สรุปผลการประชุมระดมความคดิ (ต่อ) 

ครัง้ท่ี หวัข้อการนําเสนอ จํานวน

ผู้ เข้าร่วม

ประชมุ 

ผลการประชมุ 

๔ 

(๖ ต.ค. ๕๗) 

การขบัเคล่ือน

แผนปฏิบตักิารด้านการ

วิจยั 

๖๐  ได้แผนปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม

ของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

 ได้แผนงานท่ีปรับตามความต้องการ

ของผู้ใช้ และผู้ รับผิดชอบแตล่ะ

แผนงาน/โครงการ 
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