โครงการพัฒนาแบรนดและเอกลักษณองคกร กปน. สูความเปนเลิศ

แบรนดเปนเครื่องมือกําหนดทิศทาง (Direction) และชื่อเสียง (Reputation) ขององคกร
เปนป/จจัยสําคัญในการสรางและดํารงความสําเร็จใหแก6องคกรในภาพรวม แบรนดที่ไดรับการบริหารจัดการ
อย6างเหมาะสมจะเปนสินทรัพยขององคกรที่มีคุณค6าอย6างยิ่ง สามารถสรางมูลค6าเพิ่มใหแก6สินคาและบริการที่
อยู6ภายใตแบรนดดังกล6าวได ช6วยใหการดําเนินงานขององคกรราบรื่นขึ้น ช6วยลดตนทุนการตลาดในระยะยาว
สรางความผูกพันกับผูเกี่ยวของ และนําไปสู6ความยั่งยืนขององคกร
แมการประปานครหลวง (กปน.) จะมีแบรนดอยู6เดิม แต6ยังมิไดมีระบบแบรนดเชิงยุทธ โครงสราง
แบรนดและแนวทางการพัฒนาแบรนดของ กปน. ยังจําเปนตองพัฒนาอย6างเปนระบบ มีระเบียบแบบแผน
เพื่อเปนทิศทางในการดําเนินงานและดํารงชื่อเสียงของ กปน. อย6างยั่งยืน สามารถตอบสนองความตองการ
ของผูเกี่ยวของทุกส6วนไดอย6างถูกตองเหมาะสม
อย6 า งไรก็ ต าม การพั ฒ นาแบรนดดั ง กล6 า วใหเกิ ด ขึ้ น อย6 า งเหมาะสม เปนประโยชนต6 อการ
ดําเนินงานต6อไปในอนาคตของ กปน. จําเปนอย6างยิ่งที่องคกรจะตองเขาใจองคความรูเรื่องแบรนดที่ทันสมัย
ถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อให กปน. มีระบบแบรนดเชิงยุทธ เกิดแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน นําไปสู6
การมี ภาพลักษณที่ ดี เปนที่ยอมรั บ และเตรีย มบุ คลากรของ กปน. ใหมีองคความรู ดานแบรนดที่ทั นสมัย
เหมาะสม เพื่อใหสามารถบริหารจัดการแบรนด กปน. อย6างยั่งยืนต6อไปในอนาคต
1. วัตถุประสงค
(1) เพื่อศึกษาวิจัย วางแผน และกําหนดระบบแบรนดเชิงยุทธ
(2) เพื่อพัฒนามาตรฐานแบรนดและอัตลักษณ กปน.
(3) เพื่อออกแบบและวางแผนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อสรางคุณค6าแบรนด กปน.
ใหเปนที่ยอมรับของผูมีส6วนไดส6วนเสียของ กปน.
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2. ขอบเขตการวิจัย
(1) พัฒนาโครงสรางการศึกษาวิจัยเพื่อเปนพื้นฐานของการพัฒนาแบรนด กปน. อย6างเปนระบบ
(2) วิจัยตรวจสุขภาพแบรนดอย6างเปนระบบเพื่อเตรียมการพัฒนาแบรนด
(3) รวบรวม จัดระบบ และประเมินขอมูลเพื่อคัดสรรแนวทางพัฒนาแบรนดและกําหนดตําแหน6ง
แบรนดในใจผูบริโภคเชิงยุทธ
(4) กําหนดระบบแบรนดเชิงยุทธ เพื่อใหเกิดแผนการพัฒนาแบรนดทั้งระยะสั้น 1 ปL ระยะกลาง 3
ปL และระยะยาว 5 ปL
(5) ศึกษาและพัฒนามาตรฐานแบรนดและออกแบบอัตลักษณ กปน.
(6) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจัดทําแผนการสื่อสารของ กปน. ไปสู6กลุ6มเปOาหมาย
(7) ถ6 า ยทอดความรู แบรนดแก6 พ นั ก งาน กปน. เพื่ อ ใหสามารถพั ฒ นาแบรนดไดอย6 า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ระยะเวลาการทําวิจัย 15 เดือน
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได/รบั จัดสรรและรายละเอียดคาใช/จายในการจ/างงานวิจัย
หรือเงินสนับสนุนให/ทุนการวิจัย

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแบรนดและเอกลักษณองคกร กปน. สู6ความเปนเลิศ
/หน6วยงานเจาของโครงการ
ฝRายพัฒนาวิชาการประปา การประปานครหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในการจางหรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย 2,750,000 บาท
(ไม6รวมภาษีมูลค6าเพิ่ม)
3. วันที่กําหนดราคากลาง ......10 เมษายน 2561..............................
เปนเงิน 2,846,710 บาท (รวมภาษีมูลค6าเพิ่ม)
4. หมวดค6าตอบแทน 191,500 บาท (ประกอบดวยค6าตอบแทนคณะผูดําเนินงานโครงการ จํานวน 1 คน
เปนเงิน 187,500 บาท , ผูร6วมดําเนินงานโครงการ 1 คน เปนเงิน 4,000 บาท
4.1 ประเภทนักวิจัย สาขาสังคมวิทยา
4.2 คุณสมบัตินักวิจัย หัวหนาโครงการ : ปริญญาเอก สาขาการตลาด
4.3 จํานวนนักวิจัย 1 คน
5. หมวดค6าจาง ค6าจางผูช6วยนักวิจัย 2 คน เปนเงิน 1,088,260 บาท
6. หมวดค6าใชสอย 1,529,500 บาท ประกอบดวย
(1) ค6าดําเนินงานเก็บขอมูลวิจัยเชิงปริมาณ จํานวน 400 ตัวอย6าง เปนเงิน 214,000 บาท
(2) ค6าประมวลผลวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใหไดผลทางสถิติทั้งเชิงพรรณนา
และเชิงอนุมาน เปนเงิน 160,500 บาท
(3) ค6าดําเนินงานเก็บขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพผูบริหารระดับสูง จํานวน 15 ตัวอย6าง เปนเงิน 80,250 บาท
(4) ค6าประมวลผลวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชเครื่องมือ Content Analysis เปนเงิน 107,000 บาท
(5) ค6าออกแบบระบบอัตลักษณ กปน. เปนเงิน 936,250 บาท
(กลยุทธแบรนด กปน. การใชตราสัญลักษณ สีประจําองคกร การใชอัตลักษณในสื่อทั่วไป เช6น
กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย ซองเอกสาร ฯลฯ การใชอัตลักษณในสื่อประชาสัมพันธ เช6น แผ6น
พับ รูปแบบนิทรรศการ ฯลฯ การใชอัตลักษณในอาคารสํานักงาน เช6น การออกแบบตกแต6ง Front
Office ฯลฯ การใชอัตลักษณในระบบปOาย เช6น ระบบปOายสํานักงาน ปOายประชาสัมพันธงานก6อสราง
ฯลฯ การใชอัตลักษณในเครื่องแต6งกาย เช6น เครื่องแต6งกายพนักงานสาขา เครื่องแต6งกายพนักงาน
สําหรับติดต6องานภายนอก ฯลฯ การใชอัตลักษณกับยานพาหนะ)
(6) ค6าเดินทางในพื้นที่กรุงเทพฯ 220 กิโลเมตร/เดือน จํานวน 15 เดือน เปนเงิน เปนเงิน 16,500 บาท
(7) ค6าโทรศัพทติดต6อประสานงาน เดือนละ 1,000 บาท จํานวน 15 เดือน เปนเงิน 15,000 บาท
7. ค6าวัสดุ 37,450 บาท
8. ค6าครุภัณฑ -ไม6มีหนา 3/4

9. ค6าใชจ6ายในการศึกษาดูงานหรือคนควาขอมูลในต6างประเทศ (ถามี)
9.1 จํานวน - คน
9.2 จํานวนเงิน - บาท
10. ค6าใชจ6ายอื่นๆ
-ไม6มี11. รายชื่อเจาหนาที่ของรัฐ (ผูรับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจางงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย และ TOR
คณะกลั่นกรองขอเสนอโครงการ
(1) นางสาวสุวรา ทวิชศรี
(2) นางธนิฏฐา เลิศเจริญฤกษ
(3) นายนฤชิต ขนิษฐกุล
(4) นางสาวกิติวรรณี ถาวรวงษ
หน6วยงานผูรับผิดชอบดูแลงานบริหารจัดการงานวิจัย : กองนวัตกรรมและพัฒนา
(1) นายวุฒิชัย เอมแจง
12. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 74
ว6าดวย การใหทุนสนับสนุน และการส6งเสริม การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2558
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