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(พ.ศ. 2557 - 2561)

1. หลักการและเหตุผล
การประปานครหลวง (กปน.) เป็ นหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดาเนินกิจการผลิตและจาหน่ าย
น้ าประปาในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุร ี และสมุทรปราการ ตามอ านาจหน้ าที่ ท่ีได้กาหนดไว้ใน
พ.ร.บ.การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ซึ่งมีหน้ าที่ในการสารวจ จัดหาแหล่ งน้ าดิบและการจัดให้
ได้ม าซึ่งน้ าดิบ เพื่อ ผลิต จัด ส่ งและจาหน่ ายน้ าประปาให้ป ระชาชนในเขตพื้น ที่รบั ผิด ชอบ โดยมี
นโยบายขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่การเป็ นองค์กรชัน้ นาในระดับ Best-in-Class ของประเทศและในระดับ
ภูมภิ าคอาเซียน
การประปานครหลวง (กปน.) มีนโยบายในการจัดทาแผนแม่บทด้านการ วิจยั พัฒนาและ
นวัต กรรม การประปานครหลวง (พ.ศ. 2557 - 2561) เพื่อการส่ งเสริม สนับสนุ น และพัฒ นาการ
ดาเนินงานด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม ของ กปน. อย่างเป็ นระบบ และสอดคล้องกับแนวทาง
และนโยบายการดาเนินงานของ กปน. และแนวทางการดาเนินงานวิจยั และพัฒนาของประเทศ ซึ่ง
จะเป็ นรากฐานของการบู ร ณาการด้านงานวิจ ยั และพัฒ นาของ กปน.ในอนาคต ตลอดจนเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจและทัศ นคติท่ดี ขี องบุคลากรต่อ การนาแผนแม่บทด้านการวิจยั พัฒนา และ
นวัตกรรมแบบบูรณาการมาประยุกต์ ใช้ในองค์กร ซึ่งเป็ นการวางรากฐานการพัฒนาองค์ความรูด้ ้าน
วิจยั พัฒนา และนวัตกรรมสาหรับการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็ นองค์ กรฐานความรู้ในอนาคตต่ อไป
(Knowledge-Based or Skill Technology Innovation (STI) foundation)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในฐานะทีป่ รึกษาในการจัดทา
แผนแม่บทด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม การประปานครหลวง (พ.ศ. 2557 - 2561) ได้จดั ทา
แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ขน้ึ เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทางการดาเนินงานด้านวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมของ
กปน. แบบบูรณาการทีส่ อดคล้องกับการขับเคลื่อนองค์กรในภารกิจต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
กปน. และเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรตามที่กาหนดไว้ และสอดรับกับยุทธศาสตร์การวิจยั ของ
ชาติ พร้อ มทัง้ จัด ท าแนวทางการบริห ารจัด การงานวิจ ยั เพื่อ ใช้เป็ น แนวทางการปฏิบ ัติในการ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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ขับเคลื่อนแผนแม่บทการวิจยั พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ของ กปน. อย่างเป็ นรูปธรรม ตัง้ แต่การ
วางแผน การขับเคลื่อน การติดตามประเมินผล ตลอดจนนาผลงานวิจยั พัฒนา นวัตกรรม ของ กปน.
สู่การใช้ประโยชน์ทงั ้ เชิงพาณิชย์ และเชิงสังคม เพื่อให้ กปน. นาไปพิจารณาปรับใช้เป็ นแนวทางการ
ดาเนินงาน ด้านการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมให้บรรลุตามเป้ าหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้
โดยการศึกษาวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ดงั นี้
(1) เพื่อสร้างกรอบแนวทางและเป้ าหมายโดยรวมของการดาเนินงานด้านวิจยั พัฒนา และ
นวัตกรรมของ กปน. แบบบูรณาการและสอดคล้องกับนโยบายการดาเนินงานของ
กปน.
(2) เพื่อกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม ของ
กปน. ที่ส นั บ สนุ น และสอดคล้อ งกับ การขับ เคลื่อ นองค์ก รในภารกิจ ต่ างๆ รวม ถึง
ยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. และยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
(3) เพื่อกาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักในการดาเนินงานด้านวิจยั พัฒนา และ
นวัตกรรม ของ กปน.
(4) เพื่อกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลแผนแม่บทด้าน
การวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม ของ กปน.อย่างเป็ นระบบ
(5) เพื่อ เป็ นการส่ งเสริม สนับสนุ น และพัฒนาการดาเนินงานด้านการวิจยั พัฒนา และ
นวัต กรรม ของ กปน. อย่า งเป็ น ระบบสอดคล้อ งกับ แนวทางและนโยบายการ
ดาเนินงานด้านการวิจยั และพัฒนาของประเทศ ซึง่ จะเป็ นรากฐานของการบูรณาการ
ด้านงานวิจยั และพัฒนาในอนาคต
(6) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนแม่บทด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม ของ
กปน. ให้ทุกหน่ วยงานทัง้ ภายในและภายนอกทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติ
ที่ดขี องบุคลากรต่อการนาแผนแม่บทด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมแบบบูรณา
การมาประยุกต์ในองค์กร
(7) เพื่อเป็ นการวางรากฐานและการพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นงานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม
ส าหรับ การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รในอนาคตระยะยาว (Knowledge-Based or Skill
Technology Innovation (STI) Foundation)
ซึง่ ขัน้ ตอนการจัดทาแผนแม่บทด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม ประกอบไปด้วยขัน้ ตอน
การดาเนินงาน และรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
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1)

วิเคราะห์ผล และข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารระหว่างคณะกรรมการวิจยั
และพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ และคณะกรรมการย่อยการวิจยั ฯ ของแต่ละ
สายงาน

2)

ปรับปรุงร่างแผนแม่บทด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม ของ กปน.(พ.ศ. 2557–
2561)ตามข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิม่ เติมทีไ่ ด้จากการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร

3)

จัดทารายงานแผนแม่บทด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมของ กปน. (พ.ศ. 2557–
2561) (ฉบับสมบูรณ์)

4)

จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่แผนแม่บทด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม
ของ กปน. (พ.ศ 2557 – 2561) ให้ทุกหน่วยงานภายในทราบ

โดยสามารถกาหนดภาพรวมของการดาเนินการดังรูปที่ 1
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การจัดทารายงานแผนแม่บทด้านการวิ จยั พัฒนา และนวัตกรรมของ กปน. (พ.ศ. 2557 – 2561)

แหล่งข้อมูล

ประเภทของข้อมูล
- นโยบาย/แผนงาน
- ยุทธศาสตร์
- แผนแม่บท
- แผนพัฒนาฯ
- ฯลฯ

เก็บรวมรวมข้อมูลการดาเนินงาน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์การศึกษาทีเ่ กีย่ วกับงานวิจยั และ
พัฒนา

- กปน.
- หน่วยงานภาครัฐ
- ฯลฯ

ดาเนินการคัดกรอง วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ หมด เพือ่ กาหนดแนวทางในการดาเนินการศึกษา

กาหนดแนวทางในการดาเนินการศึกษา
แผนแม่บท แบ่งเป็ น 5 ขัน้ ตอน

ขัน้ ตอนที่ 1เก็บรวมรวมข้อมูล ยุทธศำสตร์ ภำรกิ จ แผนแม่บท
ต่ำงๆ ตลอดจนแนวทำงกำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรวิ จยั พัฒนำ
และนวัตกรรมของ กปน. ตัง้ แต่ อดีตจนถึงปัจจุบนั

ขัน้ ตอนที ่ 2ด ำเนิ นกำรศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล ประมวลผล และ
ประเมิ นสถำนภำพปั จจุบนั และแนวทำงกำรดำเนิ นงำนวิ จยั พัฒนำ
และนวัตกรรมของหน่ วยงำนทัง้ ภำยในและภำยนอกประเทศ

ขัน้ ตอนที ่ 3 วิ เครำะห์ข้อมูลเพือ่ จัดทำร่ำงแผนแม่บทด้ำน
กำรวิ จยั พัฒนำ และนวัตกรรมของกปน. (พ.ศ.2557 – 2561)

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหาร
และบุคลากรหลักที่เกี่ยวข้อง

ขัน้ ตอนที ่ 4 จัดทำร่ำงแผนแม่บทด้ำนกำรวิ จยั พัฒนำ
และนวัตกรรมของ กปน. (พ.ศ. 2557 – 2561)

ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการวิจยั ฯ และ
คณะกรรมการย่อยวิจยั ฯ

ขัน้ ตอนที ่ 5 กำรจัด ท ำแผนแม่ บ ทด้ ำ นกำรวิ จ ัย พัฒ นำ และ
นวัตกรรมของ กปน. (พ.ศ. 2557 – 2561) (ฉบับสมบูรณ์)

ข้อมูลจากการจัดทา
Brainstorming

แผนแม่บทด้ำนกำรวิ จยั พัฒนำ และนวัตกรรม ของ กปน.
(พ.ศ. 2557 – 2561) (ฉบับสมบูรณ์ )

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการจัดทาแผนแม่บทด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมการประปานครหลวง
(2557-2561)
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2. การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกที่ผลกระทบต่อการดาเนิ นงาน
ด้านการวิ จยั พัฒนา และนวัตกรรม ของการประปานครหลวง
แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ ที่ปรึกษาฯ ได้นาเครื่อ งมือการวางแผนและการบริหารจัดการมาใช้ในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกาหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้านการวิจยั และพัฒนาที่สาคัญ อาทิเช่น
วิธกี าร SWOT analysis , PESTEL , 7s Model, TOWS Matrix, Benchmarking, Gap Analysis เป็ น
ต้น จากวิธกี ารต่ างๆข้างต้น นามาสู่ก ารกาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลักในการดาเนินงานด้านวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม ของ กปน. ทีค่ วรดาเนินการใน
อนาคต
ในเบือ้ งต้นของการจัดทาแผนแม่บทด้านการ วิจยั พัฒนา และนวัตกรรมของการประปานคร
หลวง (พ.ศ. 2557 - 2561) จาเป็ นอย่างยิง่ ทีท่ างทีป่ รึกษาฯ ต้องดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
องค์กรของ กปน. ทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินงานด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมในด้านต่างๆ โดย
เมือ่ ทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ กปน. (SWOT analysis) ตามแนวคิด
PESTEL และ 7s สามารถสรุปประเด็นสาคัญ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปการวิเคราะห์ SWOT ด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมของการประปานครหลวง
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

จุดแข็ง (Strength)
เป็ นหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง มีบทบาทหน้ าที่
ถูกกาหนดไว้ตามกฎหมายอย่างชัดเจน ในการ
พัฒนางานด้านกิจการประปา และเป็ นที่ยอมรับ
ในระดับภูมภิ าค
มีน โยบายในการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ แ ละบริก าร
ด้านกิจการประปาทีเ่ ป็ นสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
มีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจยั
และพัฒนา
มี โ ครงสร้ า งองค์ ก รที่ ร องรับ การด าเนิ น งาน
กิจกรรมด้านการวิจยั และพัฒนา
มีโครงสร้า งคณะกรรมการวิจ ัย และพัฒ นาการ
บริห ารจัด การองค์ ค วามรู้ ที่ ก ระตุ้ น ให้ มี ก าร
พั ฒ น าแ น วคิ ด การพั ฒ น าน วั ต ก รรม แ ละ
กระบวนงาน
ระบบงานวิเคราะห์ท ดสอบและห้องปฏิบ ัติก าร
ได้รบั การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล
มี ร ะบบประปาพื้ น ฐานที่ ส ามารถรองรับ การ

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

จุดอ่อน (Weakness)
ขาดกรอบทิศทางการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม
ทีจ่ ะสนับสนุนการเติบโตของ กปน. ในอนาคต
บทบาทของสถาบัน พัฒ นาวิช าการประปายังไม่
ชัดเจน
ขาดโครงสร้า งรองรับ เส้น ทางอาชีพ ของนั ก วิจ ัย
หรือนักวิชาการ
มีหน่วยงานดาเนินการด้านองค์ความรูห้ ลาย
หน่วยงานแต่ยงั ไม่บรู ณาการกัน
การผลิต น้ าประปาของ กปน. ยังมีข้อจ ากัด เรื่อ ง
การไม่มีแหล่งน้ าดิบของตนเองสาหรับเข้าสู่ระบบ
ประปา และขนาดความยาวของท่อในระบบประปา
เป็ นปั ญหาในการเกิดอัตราน้าสูญเสีย
ระบ บ ผ ลิ ต น้ าป ระป าระบ บ กรองน้ ายั ง ไม่ มี
การศึกษารองรับน้าทีม่ คี วามเค็ม
ไม่ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การงานวิ จ ั ย เพื่ อ
ยกระดับศักยภาพด้านการวิจยั และพัฒนา และนา
ผลงานวิจยั /สิง่ ประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์
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ดาเนินงานด้านการวิจยั และพัฒนาในอนาคตได้
8. บุ ค คลากรมีค วามหลากหลายในสาขาวิช าชีพ
สาม ารถ บู รณ าก ารค วาม รู้ เ พื่ อพั ฒ น าขี ด
ความสามารถขององค์กรในภาพรวมได้
9. พนักงานกลุ่ม young water มีศกั ยภาพ ด้านการ
ทางานวิชาการ
10. มี อ งค์ ค วามรู้ แ ละความเชี่ ย วชาญ งานด้ า น
วิศ วกรรม ด้า นกิจ การประปาที่ส ะสมมาอย่ า ง
ยาวนาน
11. มีผู้ บ ริห ารที่ มี วิส ัย ทัศ น์ มีค วามมุ่ ง มัน่ ในการ
บริหารหน่ วยงานให้เจริญก้าวหน้าด้วยการวิจยั
และพั ฒ นาและให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า ง
นวัตกรรม
12. การทางานของ กปน. มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึง่ เอื้อต่อการสร้างความร่วมมือ
ด้านการวิจยั
13. มี ก ารก าหนดค่ า นิ ย มองค์ ก ร และส่ ง เสริม ให้
พนั ก งานเห็ น ความส าคั ญ ของงานวิ จ ัย และ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายประเทศให้ค วามสาคัญ กับ การพัฒ นา
ทรัพ ยากรน้ า ปั ญหาภั ย พิ บ ั ติ ต่ า งๆ การล ด
มลพิษ จากปั ญ หาสิ่ง แวดล้อ ม และการจัด การ
สาธารณสุขพืน้ ฐาน
2. รัฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ กั บ การด าเนิ น งานใน
ลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เป็ น
โอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้าน
การวิจยั และพัฒนา
3. ธุรกิจประเภทน้าดื่มเชิงสุขภาพ หรือธุรกิจที่
เกีย่ วข้อง เช่น นวัตกรรมการผลิตน้าสะอาด
4. แบบใช้ในครัวเรือน มีแนวโน้มเป็ นทีต่ อ้ งการ
สูงขึน้ ในอนาคต
5. แนวโน้ ม ความ ต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้การรับรองระบบ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

8. การพัฒนา/บูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศภายใน
องค์กรต้องถูกจัดทาให้เป็ นรูปแบบเพื่อเอื้อต่อการ
วิจยั และพัฒนา
9. องค์ความรูข้ ององค์กรไม่สามารถถูกจัดการให้
เกิดการต่อยอดให้เป็ นงานวิจยั และนวัตกรรม
10. สัดส่วนบุคลากรทีม่ ที กั ษะด้านการวิจยั มีอยู่น้อย
11. การพัฒนาบุคลากร และ Career path เพื่อ
รองรับเป้ าหมายด้านการวิจยั และพัฒนาใน
อนาคตยังไม่ชดั เจน
12. ขีดความสามารถและผลิตภาพด้านการวิจยั และ
พัฒนาไม่สงู นัก
13. รูป แบบการท างานที่เป็ นลัก ษณะการว่ า จ้า งที่
ปรึกษาอาจทาให้กระบวนการเรียนรูท้ ไ่ี ด้จากการ
ท างานอยู่ ท่ี ท่ี ป รึก ษา มากกว่ า อยู่ ท่ี บุ ค ลากร
กปน.
14. การนางานวิจยั และนวัตกรรมเข้าไปมีสว่ นช่วยใน
กระบวนการทางานและช่วยแก้ปัญหาในกิจการ
ประปายังพบได้น้อย

1.

2.

3.
4.
5.

6.

ภาวะคุกคาม (Threat)
นโยบายของประเทศบางแผนงาน ยังอยู่ในช่วง
เริม่ ต้น และหาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการบูรณา
การความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ผูป้ ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มแี นวคิดทีจ่ ะ
นาเทคโนโลยีเข้ามาผลิตน้าประปาเพื่อใช้เอง
ภายในกิจการ
ทัศนคติเชิงลบต่อการบริโภคน้าประปา เป็ น
อุปสรรคคต่อการรณรงค์เรื่องน้าประปาดื่มได้
การเกิดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ใน
อนาคตจะมีจานวนคู่แข่งในกิจการประปาเพิม่ ขึน้
กฎกติกา/มาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆ
จาเป็ นต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้ธุรกิจของ
กปน. สามารถแข่งขันได้ในอนาคต
ข้อกาหนดการบริหารจัดการ การผลิตทีเ่ ป็ นมิตร
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คุณภาพมาตรฐานสากล
6. ที่ พ ั ก อาศัย ในชุ ม ชนเมื อ งที่ เ ติ บ โตในแนวดิ่ ง
ส่งผลให้การให้บริการที่ปรึกษาเรื่องการบริหาร
จัดการน้าแก่อาคารสูงและอาคารพาณิชย์เป็ น
7. ทีต่ อ้ งการมากขึน้
8. การรณรงค์อนุ รกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม เป็ น
โอกาสในการพั ฒ นาเทคโนโลยี นวัต กรรม
อุปกรณ์ เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากร

ต่อสิง่ แวดล้อมมีแนวโน้มทีจ่ ะนามาบังคับใช้มาก
ขึน้ เช่น การทา carbon credit

3. ความท้าทายด้านการวิ จยั พัฒนา และนวัตกรรม ของการประปานครหลวง
การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มทัง้ ภายในและภายนอกที่เกี่ย วข้อ งกับ การวิจ ยั พัฒ นา และ
นวัตกรรมของการประปานครหลวง แสดงให้เห็นถึง การเผชิญกับความเสีย่ ง และประเด็นความท้าทายที่
หลากหลายซึ่งจาเป็ นต้องอาศัยการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมในการก้าวข้ามความเสี่ยงและความท้า
ทายในเรือ่ งสาคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ ยงด้ านภัยพิ บต
ั ิ ธรรมชาติ ความผันผวนของสภาพแวดล้ อม ได้แก่ ปั ญหา

น้ าเค็ม รุก ล้า ที่เกิดจากน้ าทะเลหนุ น สูงขึ้นทุ กปี และบ่อ ยมากขึ้น ความไม่แน่ นอนของ
ปริมาณน้ าฝน รวมถึงภัยพิบตั ทิ ่อี าจส่งผลต่อการจัดหาน้ าดิบและการผลิต ส่งผลต่อความ
ไม่แน่ นอนของปริมาณน้ าดิบ ประกอบกับการปนเบือ้ นของสารเคมี และการปล่อยน้ าเสีย
จากชุมชนตามการขยายตัวของเมือง และปั ญหาสาหร่าย ซึง่ อาจส่งผลต่อคุณภาพน้ าดิบที่
ไม่คงที่
2. การลดการสูญเสียน้ า และการบริ หารจัดการแรงดันน้าด้ วยระบบสูบส่งและจ่ายน้ า

ให้มคี วามสามารถในการส่งน้ าสะอาดได้คุณภาพมาตรฐานสากลไปสู่ประชาชนได้อย่าง
ทัวถึ
่ งและเพียงพอ สามารถรองรับรูปแบบของที่พกั อาศัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ตลอดจนการ
ขยายตัว ของประชากรในกรุง เทพและปริม ณฑลที่ม ีแ นวโน้ ม เพิ่ม มากขึ้น ในอนาคต
สามารถลดปริมาณน้ าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การจัดการแรงดันที่เหมาะสมกับพฤติกรรม
ผูใ้ ช้น้า และมีแรงดันน้าสูงขึน้
3. การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน การแข่งขันที่ รน
ุ แรงในภาคธุรกิ จ ซึง่ ล้วนแต่ม ี

ความยากและซับซ้อน ส่งผลให้มหี น่ วยงานทัง้ ต่างประเทศและในประเทศ เข้ามาดาเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับน้ ามากขึ้นทัง้ การบาบัดน้ า และการนาน้ ากลับมาใช้ใหม่ด้วยเทคโนโลยีท่ี
ทัน สมัย กอปรกับ การเพิ่ม ขึ้น ของจานวนอสังหาริม ทรัพ ย์ ที่อ ยู่อ าศัย ที่ เป็ น ตึก สูง ซึ่ง
ผู้ ป ระกอบการมีแ นวโน้ ม ในการผลิต น้ าประปาใช้ เ อง ในขณะที่ ก ารขยายตั ว ของ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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ภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้มคี วามต้องการน้ าประปาทีม่ คี ุณภาพเฉพาะเพื่อการผลิตสินค้า
เพิม่ มากขึน้ ซึง่ การประปานครหลวงจาเป็ นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อให้ทนั
ต่อการแข่งขันทางธุรกิจทีเ่ คลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
4. ความคาดหวัง ของลู ก ค้ า และชุ ม ชนสาธารณะ ซึ่ ง มีรู ป แบบการด าเนิ น ชี ว ิ ต ที่

เปลีย่ นแปลงไป โดยคานึงถึงคุณภาพชีวติ ควบคู่กบั ประเด็นการรักษาสิง่ แวดล้อมทีม่ ากขึน้
ส่งผลให้มคี วามต้องการสินค้ารวมถึงบริการทีห่ ลากหลาย ทีต่ ้องสามารถยกระดับคุณภาพ
ชีว ิต และสิ่งแวดล้อ มให้สูงขึ้น อาทิเช่ น การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์น้ าดื่มเพื่อ สุ ข ภาพ ธุ รกิจ
บริการที่ให้ความสะดวก ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิตด้วย Green Technology
เพื่อลดการใช้พลังงานและรักษาสิง่ แวดล้อม
5. การพัฒ นาศัก ยภาพของการประปานครหลวงให้ เที ยบเท่ ากับองค์ก รด้ านกิ จการ

ประปาในต่ างประเทศ ซึ่งจากการประเมินศักยภาพของการประปานครหลวง และคู่
เทียบทัง้ ในและต่างประเทศ พบประเด็นการปรับปรุงทีก่ ารประปานครหลวงควรดาเนินการ
เพื่อให้สามารถเทียบเคียงกับองค์กรที่มกี ารประกอบกิจการทีค่ ล้ายคลึงกับ กปน. ไม่ว่าจะ
เป็ นองค์กรในประเทศสิงคโปร์ เกาหลี หรือ ญี่ป่ ุน โดยประเด็นสาคัญ ที่ กปน. ควรคานึง
ถึง นัน้ นอกจากเป็ นเรื่องของการพัฒนากิจกรรมด้านการประปาตลอดห่วงโซ่คุณค่าแล้ว
ประเด็นที่สาคัญอันจะเป็ นรากฐานสาคัญสาหรับการดาเนินงานด้านการวิจยั และพัฒนาใน
อนาคต ก็คอื การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลกรด้านการวิจยั และ
พัฒนา
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอกที่ส่งผลต่อการดาเนินงานด้านการวิจยั พัฒนา และนวัต กรรมของการประปานครหลวง
ตลอดจนความท้าทายต่างๆ ร่วมกับข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ นามาสู่การกาหนด
แนวทางด้านการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมของ กปน. สามารถสรุปเป็ นประเด็นโดยใช้ตารางที่เรียกว่า
TOWS Matrix ได้ดงั ตารางที่ 2

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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ตารางที่ 2 แนวทางด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม ของ กปน. จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix

TOWS Matrix

1)
2)

3)
4)

โอกาส (Opportunity)
นโยบายประเทศให้ความสาคัญ กับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ
การเปิ ดเสรีการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทาให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจ และการไหลของเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการน้ า
ทีท่ นั สมัยเข้ามาในประเทศมากขึน้
ทีพ่ กั อาศัยในชุมชนเมืองทีเ่ ติบโตในแนวดิง่ ทาให้การบริหารจัดการน้ า
แก่อาคารสูงเป็ นทีต่ อ้ งการมากขึน้
กระแสการอนุ รกั ษ์พ ลังงานและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมการใช้น้ า
และเป็ นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรม/อุปกรณ์ประหยัดน้ า และประหยัด
พลังงาน

ภาวะคุกคาม (Threat)
1) ทัศนคติเชิงลบต่อการบริโภคน้ าประปา เป็ นอุปสรรคต่อการรณรงค์เรื่อง
น้ าประปาดื่มได้
2) ภาวะโลกร้อน ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ มีผลอย่างมากต่อปริมาณ คุณภาพ
น้ าดิบ และต้นทุนการผลิตน้ าประปา

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

จุดแข็ง (Strength)
1) เป็ นหน่ วยงานทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการพัฒนางานด้านกิจการประปา เป็ น
ทีย่ อมรับในระดับภูมภิ าค
2) มีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
ในอนาคต
3) มีโครงสร้างองค์กรระบบงานและโครงสร้างพืน้ ฐานทีร่ องรับการดาเนินงาน
กิจกรรมด้านการวิจยั และพัฒนา
4) มีองค์ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญงานด้านวิศวกรรม ด้านกิจการประปาที่
สะสมมาอย่างยาวนาน
5) มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั เครือข่ายซึง่ เอือ้ ต่อการสร้างความร่วมมือด้านการ
วิจยั
แนวทางเชิ งรุก (SO Strategy): เพื่อนาจุดแข็งและโอกาสมาใช้
1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและการ
ให้บริการสูส่ งั คมเพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมอาเซียน
2) อาศัยประสบการณ์และความเชีย่ วชาญ พัฒนางานวิจยั และการให้บริการ
ด้านการจัดการแรงดันน้าสาหรับทีพ่ กั อาศัยทีเ่ ป็ นอาคารสูง
3) พัฒนาประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพืน้ ฐานของ กปน. ทีม่ ดี ว้ ยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทันสมัย เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดยี งิ่ ขึน้
4) สร้างและขยายเครือข่าย/พันธมิตรด้านการวิจยั กับหน่วยงานทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
5) สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ให้นาการวิจยั และพัฒนาไปใช้เป็ นหลัก
ในการปฏิบตั งิ าน
แนวทางเชิ งป้ องกัน (ST Strategy): เพื่อกาจัดภัยคุกคาม
1) วิจยั และพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพน้ าในระบบส่งจ่าย ให้ได้ตามมาตรฐานที่
ประชาชนยอมรับเพื่อกาจัดทัศนคติเชิงลบทีม่ ตี ่อน้ าประปาดื่มได้
2) วิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างความเชื่อมันต่
่ อคุณภาพน้าประปา
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จุดอ่อน (Weakness)
ขาดกรอบทิศทางการวิจยั พัฒนาขององค์กร
บทบาทของสถาบันพัฒนาวิชาการประปายังไม่ชดั เจน
ขาดระบบการบริหารจัดการงานวิจยั เพื่อนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
การพัฒ นาบุ ค ลากรเพื่อรองรับ เป้ า หมายด้า นการวิจยั และพัฒ นายังไม่
ชัดเจน
5) การนางานวิจยั และนวัตกรรมเข้าไปมีส่วนช่วยในกระบวนการทางานและ
ขยายโอกาสทางธุรกิจยังพบได้น้อย
6) ปั ญหาน้ าสูญเสียในระบบประปาเป็ นประเด็นสาคัญทีต่ อ้ งการการแก้ไข
7) ไม่มแี หล่งน้ าดิบของตนเองสาหรับเข้าสู่ระบบประปา
1)
2)
3)
4)

1)

2)
3)
4)

แนวทางเชิ งแก้ไข (WO Strategy): เพื่อการปรับปรุงตนเอง
บูรณาการผลงานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมทัง้ ทีม่ อี ยู่ใน กปน. และเครือข่าย
ความร่วมมือภายนอก เพื่อแก้ปัญหาน้ าสูญเสีย อันเป็ นภาวะเร่งด่วนของ
องค์กร
นาการวิจยั และนวัตกรรมเข้าไปปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อลดการ
สูญเสียทรัพยากร และเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจยั และองค์ความรูข้ ององค์กรให้เอือ้ ต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานวิจยั และเกิดการนาไปใช้ประโยชน์
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั และพัฒนา และเส้นทาง
อาชีพของนักวิจยั ให้สามารถรองรับกับการดาเนินงานด้านการวิจยั และ
พัฒนาในอนาคต

แนวทางเชิ งรับ (WT Strategy): เพื่อลดความเสี่ยง
1) วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ าประปาเพื่อลดความเสีย่ งจากภาวะที่
ปริมาณและคุณภาพน้ าดิบอาจมีความผันผวน อันเนื่องจากความแปรปรวน
ของสภาพอากาศ และปั ญหามลพิษทีจ่ ะทวีความรุนแรงขึน้ ในอนาคต
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จากประเด็น ความเสี่ยงและความท้าทายที่ก ล่ าวมาข้างต้น ร่ว มกับ ข้อ มูล ที่ท างที่ป รึก ษาฯ
รวบรวมและกลันกรองจากการสั
่
มมนาระดมความคิดร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง และบุคลากร กปน. กอปร
กับการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนระดับชาติท่เี กี่ยวข้อง แผนแม่บทของ กปน. ที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาองค์ก รให้เป็ นองค์กรชัน้ นาด้านการประปาในอาเซียน และขีดความสามารถด้านการวิจยั และ
พัฒนาของ กปน. ได้นามาสู่การกาหนดยุทธศาสตร์การวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมการประปานครหลวง
โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อใช้เป็ นแนวทางการนาการวิจยั พัฒนา มาเสริมสร้างขีดความสามารถของ กปน. ให้
เป็ นองค์กรฐานความรู้ท่สี ามารถตอบสนองภารกิจหลักขององค์กร รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจมา
กระทบการดาเนินงานขององค์กร และเป็ นรากฐานในการสร้างให้เกิดธุรกิจใหม่ในอนาคตต่อไป
โดยได้กาหนดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม ให้มุ่งเน้นการสร้างขีด
ความสามารถของกิจการประปาตลอดห่ วงโซ่คุ ณค่ า โดยมีการวิจยั พัฒ นา และนวัตกรรมเป็ นกลไก
ขับเคลื่อน ให้ บริ กำรประปำมีมำตรฐำนคุณภำพ อย่ำงมันคงทั
่
วถึ
่ ง เพียงพอ ควบคู่กบั การผลิตผล
งานวิจยั และพัฒนาทีเ่ ห็นผลเป็ นรูปธรรม โดยมีเป้ าหมายสาคัญ คือ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์และ
บริก ารที่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ แ ละ สร้ ำ งควำมพึ ง พอใจและควำมเชื ่อ มัน่ ให้ แ ก่ ผ้ ูใ ช้ บ ริ ก ำร

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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4. ยุทธศาสตร์การวิ จยั พัฒนาและนวัตกรรมของการประปานครหลวง

วิ สยั ทัศน์ ด้าน วิ จยั พัฒนา และนวัตกรรมของการประปานครหลวง
“เป็ นองค์กรแนวหน้ ำในระดับอำเซียน ด้ำนกำรวิ จยั พัฒนำ
และสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพือ่ กิ จกำรประปำ”
พันธกิ จด้านวิ จยั พัฒนาและนวัตกรรมของการประปานครหลวง
วิ จยั พัฒนำ และนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำในกิ จกำรประปำ
บริ หำรและต่อยอดงำนวิ จยั เพือ่ สร้ำงมูลค่ำเพิ ม่ ให้กบั ผลิ ตภัณฑ์และ
บริ กำรด้ำนกำรประปำ

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพแวดล้อม ความเสี่ยง และความท้าทายต่างๆ ที่ กปน. อาจต้อง
เผชิญในอนาคต สามารถกาหนด ยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมของการประปานคร
หลวง ที่ส ามารถตอบสนองต่ อ ทิศ ทางขององค์ก ร เป้ าหมายการพัฒ นาแผนที่ส าคัญ ของชาติ และ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นจากภาวการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนนวัตกรรม ไว้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การวิ จยั เพื่อยกระดับคุณภาพน้าประปา
เป็ นยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมันน
่ ้ าประปาดื่มได้ ซ่งึ ตอบเป้ าหมายหลักขององค์กรที่
ต้ อ งการน าเสนอน้ าประปาที่ ม ีคุ ณ ภาพสู ง ให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ น้ า ดัง นั ้น ในการก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารวิจ ัย
จึงต้องดาเนินการทัง้ ในเชิงเทคนิค และ เชิงจิตวิทยาเพื่อสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ผใู้ ช้น้ าทัวไป
่ ด้านระบบ
การส่งน้ าทีส่ ามารถรับประกันความสะอาด และการสื่อสารการตรวจข้อมูลคุณภาพน้ าตลอดเส้นทางการ
ส่งน้ า เพื่อให้ผู้ใช้น้ าสามารถเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมันคุ
่ ณภาพน้ าประปามากขึ้น ด้านกระบวนการผลิต
น้ าประปาทีไ่ ด้คุณภาพนัน้ จะต้องเร่งดาเนินการคือการสร้างความมันคงด้
่
านแหล่งน้ าดิบ ในเรื่องการหา
แหล่งน้ าสารอง การจัดทาฐานข้อมูลคุณภาพน้ าดิบและแนวทางแก้ปัญหาเชิงรุก และการพัฒนาติดตาม
เทคโนโลยีทส่ี ามารถแก้ปัญหาการผลิตน้ าจากน้ าดิบทีค่ าดว่าในอนาคตจะมีคุณภาพน้ าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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รายงานบทสรุปผูบ้ ริหาร (Executive Summary Report)
แผนแม่บทด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Master Plan) ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2557-2561

ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 ประกอบด้วยกลยุทธ์ทใ่ี นการขับเคลื่อนให้บรรลุผล 4 กลยุทธ์ ได้แก่
กลยุทธ์ท่ี 1.1 การจัดการคุณภาพและปริมาณแหล่งน้ าดิบ
กลยุทธ์ท่ี 1.2 พัฒนากระบวนการผลิตน้ าประปาให้มคี ุณภาพสม่าเสมอ
กลยุทธ์ท่ี 1.3 การวิจยั และพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพน้ าในระบบส่งจ่าย
กลยุทธ์ท่ี 1.4 การสร้างความเชื่อมันต่
่ อคุณภาพน้าประปาดื่มได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ
ยุท ธศาสตร์น้ีม ีเป้ าประสงค์เพื่อ สนับ สนุ นกิจกรรมลดน้ าสูญ เสียและการเพิ่ม แรงดัน น้ า และ
สนับสนุ น การนาเอา IT มาใช้เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภ าพการบริก ารการสื่อ สารผู้ใช้น้ า ทัง้ นี้เพื่อ เป็ นการ
ตอบสนองต่อเป้ าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ กปน. ฉบับ 3 ในเรื่องการพัฒนาระบบส่งน้ าให้มมี าตรฐาน
ระดับสากลเพื่อสร้างความยังยื
่ นและมันคง
่ ซึ่งตัวชีว้ ดั การลดปริมาณน้ าสูญเสีย และการเพิม่ แรงดันน้ า
เป็ นตัวชีว้ ดั การดาเนินงานขององค์กรทีส่ าคัญ เพราะมีผลกระทบโดยตรงกับรายได้ของการประปานคร
หลวง และสร้างความพึงพอใจในการบริการสูบส่งน้ าในเรือ่ งแรงดันน้ า
ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 ประกอบด้วยกลยุทธ์ทใ่ี นการขับเคลื่อนให้บรรลุผล 3 กลยุทธ์ ได้แก่
กลยุทธ์ท่ี 2.1 การวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดน้าสูญเสียอย่างครบ
วงจร
กลยุทธ์ท่ี 2.2 การวิจยั พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการจัดการแรงดันน้ า
กลยุทธ์ท่ี 2.3 การวิจยั พัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการให้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การขยายโอกาสทางธุรกิ จและสร้างคุณค่าบริ การต่ อสังคมด้วยงานวิ จยั
พัฒนา
กปน. มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรม และการบริการประปา มาเป็ นเวลานาน มีบุคคลากร ที่ม ี
ความรู้ และความเชีย่ วชาญ อยู่ม าก หากมีการนาความรูแ้ ละประสบการณ์ท่มี อี ยู่ในองค์กรมาพัฒนาต่อ
ยอดจะสามารถสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์และสามารถนาไปเป็ นธุรกิจ ด้านการให้
คาปรึกษาให้แก่หน่ วยงานอื่นทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้ ซึ่งสามารถใช้เป็ นแหล่งรายได้ใหม่ขององค์กร
ดังนัน้ ยุทธศาสตร์น้ีมเี ป้ าประสงค์ คือ สนับสนุ นส่งเสริม การสร้างธุรกิจเสริม หรือ CSR ด้วยการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้น้ า
และลูกค้า โดยอยู่บนพื้นฐานของกรอบแนวคิด นวัตกรรมสีเขียว (Green Technology) และการต่อยอด
ผลงานทีไ่ ด้รางวัลจากการพัฒนากระบวนการหรือการจัดการความรู้ ให้สามารถเข้าไปมีส่วนช่วยในการ
เพิม่ ผลิตภาพ และศักยภาพในของกิจการประปาได้อย่างยังยื
่ น
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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แผนแม่บทด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Master Plan) ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2557-2561

ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 ประกอบด้วยกลยุทธ์ทใ่ี นการขับเคลื่อนให้บรรลุผล 3 กลยุทธ์ ได้แก่
กลยุทธ์ท่ี 3.1 การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
กลยุทธ์ท่ี 3.2 การวิจยั พัฒนา และสร้างนวัตกรรมสีเขียวในกิจการประปา
กลยุทธ์ท่ี 3.3 การพัฒนาการวิจยั แบบก้าวกระโดด
และเพื่อขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม สามารถบรรลุเป้ าประสงค์
ที่ได้กาหนดไว้ คณะทางานได้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุ นการดาเนินการวิจยั พัฒนา
และนวัตกรรม ประกอบวิเคราะห์ขดี ความสามารถที่ กปน. มีอยู่ มากาหนดเป็ นแผนกลยุทธ์ โดยแสดง
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ในรูปแบบแผนทีก่ ลยุทธ์ (Strategy Map) ดังรูปที่ 2

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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แผนแม่บทด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Master Plan) ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2557-2561

ยุทธศาสตร์การวิ จยั พัฒนาและนวัตกรรมของการประปานครหลวง

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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รายงานบทสรุปผูบ้ ริหาร (Executive Summary Report)
แผนแม่บทด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Master Plan) ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2557-2561

5. แผนที่นาทางเทคโนโลยีของ กปน. (พ.ศ. 2557-2561)
นอกจากแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม พ.ศ. 2557-2561 ที่ปรึกษาฯ ได้
คานึงถึงการถ่ายทอดกลยุทธ์ด้านการวิจยั และพัฒนาสู่การปฏิบตั ิ เพื่อให้การดาเนินของแผนแม่บทฯ
สัม ฤทธิผ์ ลตามกรอบระยะเวลา โดยยังคงสอดคล้อ งกับ เป้ าหมายที่ก าหนดไว้ ที่ป รึก ษาฯจึงได้น า
เครื่อ งมือ ที่เรีย กว่ า แผนที่น าทางด้า นเทคโนโลยี (Technology Roadmap) หรือ TRM เข้า มาช่ ว ย
วางแผนในการพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ของ กปน. ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
องค์กรได้ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
แผนที่นาทางเทคโนโลยีของ กปน. (พ.ศ. 2557-2561) มีระยะเวลาสิ้นสุดลง ณ ปี พ.ศ 2561
โดยเริม่ ต้นจากการกาหนดปั จจัยขับเคลื่อน แล้วนามาเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์และเป้ าประสงค์ของแผน
ยุ ท ธศาสตร์ด้ า นการวิจ ัย พั ฒ นา และนวัต กรรมของ กปน. แล้ ว วิเ คราะห์ ช่ อ งว่ า งเทคโนโลยี
(Technology Gap) รวมถึงทรัพ ยากรที่จาเป็ นจะต้องใช้ ผ่านการประเมิน ขีดความสามารถของ กปน.
การสืบค้น แนวโน้ มเทคโนโลยี และการทบทวนวรรณกรรม (Literature review) จากฐานข้อ มูลต่ างๆ
แล้วนากรอบที่ได้นัน้ มาใช้เป็ น แนวทางสาหรับการวิจยั และพัฒนาในทางปฏิบตั ิ และใช้ในการกาหนด
โครงการวิจยั ในแผนแม่บทด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม จากกระบวนการดาเนินงานข้างต้น ทา
ให้สามารถสรุปภาพรวมของแผนทีน่ าทางการวิจยั และพัฒนาสาหรับช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 โดยจาแนก
ตามห่วงโซ่มลู ค่า (Value Chain) ของกิจการประปา และ 3 ยุทธศาสตร์ ในรูปแบบแผนภูมโิ ครงสร้างได้
ดังนี้

รูปที่ 3 ภาพรวมของแผนทีน่ าทางการวิจยั และพัฒนาสาหรับช่วงปี พ.ศ. 2559-2561 โดยจาแนก
ตามห่วงโซ่มลู ค่า (Value Chain) ของกิจการประปา
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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แผนแม่บทด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Master Plan) ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2557-2561

สาหรับ 3 ยุทธศาสตร์ในรูปแบบแผนภูมโิ ครงสร้างได้ดงั นี้

รูปที่ 4 แผนทีน่ าทางเทคโนโลยีของ ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การยกวิจยั พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพน้าประปา

รูปที่ 5 แผนทีน่ าทางเทคโนโลยีของยุทธศาสตร์ท่ี 2: การเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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แผนแม่บทด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Master Plan) ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2557-2561

รูปที่ 6 แผนทีน่ าทางเทคโนโลยีของยุทธศาสตร์ท่ี 3: การขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างคุณค่าบริการ
ต่อสังคมด้วยงานวิจยั พัฒนา
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แผนแม่บทด้านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Master Plan) ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2557-2561

6. แผนปฏิ บตั ิ การด้านการวิ จยั พัฒนาและนวัตกรรมของ กปน.
จากยุทธศาสตร์จะแปลงสู่การปฏิบตั ิ ได้กาหนดเป้ าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ และดัชนีชว้ี ดั
ระดับกลยุทธ์ เพื่อนาไปประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยมีภาพรวมของการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บท
ด้านกา รวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การวิ จยั พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพน้าประปา
เป้ าประสงค์
1. เพิม่ ความเชื่อมันน
่ ้าประปาดื่มได้ในเขตพืน้ ทีก่ ารให้บริการของ กปน.
2. สร้างเทคโนโลยีการผลิตน้าให้บริการชุมชนนอกเครือข่ายเส้นทางส่งน้า
3. เพิม่ ขีดความสามารถด้านการผลิตน้าประปาตามความต้องการผูใ้ ช้น้า
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้
กลยุทธ์/แนวทางการดาเนิ นงาน

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 1.1 การจัดการคุณภาพและปริมาณแหล่งน้าดิบ
ตัวชี้วดั
จานวนโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนด้านการวิจยั และพัฒนา
จานวนเทคโนโลยีทม่ี กี ารนาไปใช้ประโยชน์
1.1.1 โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศการตรวจ
ฝ่ ายทรัพยากรน้าและสิง่ แวดล้อม/
ติดตามเฝ้ าระวังคุณภาพน้าดิบทัง้ กระบวนการผลิต ฝ่ ายบารุงรักษาระบบ อัตโนมัติ
น้าประปาเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้าดิบ
และเครื่องวัด/ฝ่ ายพัฒนาและ
สนับสนุนเทคโนโลยี
1.1.2 โครงการศึกษาแนวทางการจัดการ และการ
ฝ่ ายระบบส่งน้าดิบ
ดาเนินงานระบบของการผลิตและส่งน้าระหว่างฝั ง่
ตะวันตกและฝั ง่ ตะวันออก
1.1.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้าดิบสารองและศึกษาแหล่ง ฝ่ ายทรัพยากรน้าและสิง่ แวดล้อม
น้าทางเลือกรองรับผลกระทบโลกร้อน
1.1.4 โครงการพัฒนาการมีสว่ นร่วมของชุมชนตามแนว
ฝ่ ายทรัพยากรน้าและสิง่ แวดล้อม/
คลองส่งน้าดิบ
ฝ่ ายสนับสนุนงานบริการ/ฝ่ าย
กิจกรรมเพื่อสังคม
1.1.5 โครงการเพิม่ ศักยภาพของการลาเลียงน้าดิบ และ
ฝ่ ายระบบส่งน้าดิบ/ฝ่ ายทรัพยากร
ปั จจัยต่อเสถียรภาพความมันคงตลอดคลองน
่
้าดิบ
น้าและสิง่ แวดล้อม
ฝั ง่ ตะวันออก และตะวันตก
1.1.6 การศึกษาปริมาณตะกอนดิน และคุณภาพน้าในคลอง ฝ่ ายระบบส่งน้าดิบ
ส่งน้าการประปานครหลวง
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ระยะเวลาการ
ดาเนิ นงาน

2557-2560

2557-2560

2558-2559
2557-2561

2558-2559

2558-2560
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1.1.7 โครงการพัฒนาการตรวจวัดคุณภาพน้าดิบด้วย
เทคนิคทางชีวภาพร่วมกับทางกายภาพ

ฝ่ ายระบบส่งน้าดิบ/ฝ่ าย
บารุงรักษาระบบ อัตโนมัติ และ
เครื่องวัด

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการผลิ ตน้าประปาให้มีคณ
ุ ภาพสมา่ เสมอ
ตัวชี้วดั
จานวนเทคโนโลยีทางเลือกสาหรับผลิตน้าประปา
จานวนสิทธิบตั ร
1.2.1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบผลิตน้าประปาใน
ฝ่ ายคุณภาพน้า
ระบบผลิตโดยวิธกี ารกรองเพื่อลดต้นทุน (รวม
โครงการพัฒนาการเติมคลอรีนประสิทธิภาพสูง)
1.2.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกประสิทธิภาพสูง ฝ่ ายคุณภาพน้า
สาหรับการผลิตน้าประปา (เช่น เทคโนโลยีเมมเบรน
หรือ เทคโนโลยีโอโซน)
1.2.3 โครงการพัฒนาระบบผลิตน้าประปาต้นแบบ รองรับ
ฝ่ ายคุณภาพน้า
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตน้าประปาจาก
น้าดิบหลายคุณภาพ
1.2.4 โครงการพัฒนาระบบการผลิตน้าประปาคุณภาพ
ฝ่ ายคุณภาพน้า/ฝ่ ายควบคุมและ
เฉพาะตามความต้องการของลูกค้า
ส่งจ่าย/ฝ่ ายสนับสนุนงานบริการ
กลยุทธ์ที่ 1.3 การวิ จยั และพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพน้าในระบบส่งจ่าย
ตัวชี้วดั
จานวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมรักษาคุณภาพน้าประปาในระบบส่งจ่าย
1.3.1 โครงการพัฒนาระบบตรวจติดตามคุณภาพน้าตลอด ฝ่ ายคุณภาพน้า/ฝ่ ายควบคุมและ
เส้นท่อในระบบสูบส่งและจ่ายน้าด้วยเทคโนโลยี
ส่งจ่าย/ฝ่ ายบารุงรักษาระบบ
สารสนเทศสาหรับ DMA ต้นแบบ
อัตโนมัติ และเครื่องวัด/ฝ่ าย
พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี
1.3.2 โครงการพัฒนาวัสดุนาโนเคลือบผิวท่อ ลดการเกิด
สพป.
ตะกอนสาหรับส่งน้า
1.3.3 โครงการพัฒนาระบบล้างกาจัดและป้ องกันการเกิด
ฝ่ ายควบคุมและส่งจ่าย/ฝ่ าย
ตะกอนในท่อ และถังเก็บน้าด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์
บารุงรักษาระบบเครื่องกลและ
โยธา
1.3.4 โครงการวิจยั การศึกษาผลกระทบโลกร้อนต่อ
ฝ่ ายคุณภาพน้า/ฝ่ ายควบคุมและ
เสถียรภาพระบบส่งและจ่ายน้า
ส่งจ่าย
กลยุทธ์ที่ 1.4 การสร้างความเชื่อมันต่
่ อคุณภาพน้าประปาดืม่ ได้
ตัวชี้วดั
จานวนกระบวนการผลิตทีไ่ ด้รบั การปรับปรุง
1.4.1 โครงการศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความเชื่อมันน
่ ้าประปา ฝ่ ายสนับสนุนงานบริการ/ฝ่ าย
ดื่มได้ และแนวทางการสร้างภาพลักษณ์
มาตรวัดน้า/ฝ่ ายคุณภาพน้า/ฝ่ าย
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

2558-2559

2558-2559

2558-2560

2558-2560

2559-2560

2557-2560

2558-2559
2558-2560

2557-2559

2557-2561
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1.4.2 โครงการพัฒนาสือ่ สารสนเทศสร้างภาพลักษณ์
น้าประปาดื่มได้
1.4.3 โครงการขยายขอบข่ายขีดความสามารถการตรวจวัด
คุณน้าของห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบคุณภาพน้าประปา

ยุทธศาสตร์ที่ 2:

สือ่ สารองค์กร
ฝ่ ายสือ่ สารองค์กร

2557-2561

ฝ่ ายคุณภาพน้า

2557-2561

การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ

เป้ าประสงค์
1. สนับสนุนกิจกรรมลดน้าสูญเสียและการเพิม่ แรงดันน้า
2. สนับสนุนการนาเอา IT มาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริการการสือ่ สารผูใ้ ช้น้า
กลยุทธ์/แนวทางการดาเนิ นงาน

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 2.1 การวิ จยั พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดน้าสูญเสียอย่างครบวงจร
ตัวชี้วดั
จานวนกระบวนการทางวิศวกรรมลดน้าสูญเสียทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
จานวนสิทธิบตั รทางวิศวกรรมลดน้าสูญเสียทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
2.1.1 โครงการประยุกต์ใช้ระบบ IT เพือ่ บูรณาการข้อมูล ฝ่ ายเทคโนโลยีบริหารจัดการน้า
การใช้น้ากับการบริหารจัดการลดน้าสูญเสียในระบบ สูญเสีย/ฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุน
สูบส่งและจ่ายน้า
เทคโนโลยี/ฝ่ ายมาตรวัดน้า/ฝ่ าย
มาตรฐานวิศวกรรมและ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์
2.1.2 โครงการวิจยั พัฒนาวัสดุท่อน้าต้านทานแรงดันน้า
สพป.
ลดการเกิดรอยรัว่
2.1.3 โครงการวิจยั พัฒนาเพื่อลดระยะเวลา และปรับปรุง ฝ่ ายสารวจและออกแบบ/ฝ่ าย
เทคนิคการซ่อมท่อ
มาตรฐานวิศวกรรมและ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์
2.1.4 การศึกษาผลกระทบจากแผ่นดินไหว และการ
ฝ่ ายสารวจและออกแบบ/ฝ่ าย
เปลีย่ นแปลงของระดับน้าใต้ดนิ ทีม่ ผี ลต่อการทรุดตัว มาตรฐานวิศวกรรมและ
ในระบบอุโมงค์การจ่ายน้าของ กปน.
สารสนเทศภูมศิ าสตร์

ระยะเวลาการ
ดาเนิ นงาน

2557-2558

2558-2559
2557-2558

2558-2559

กลยุทธ์ที่ 2.2 การวิ จยั พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการจัดการแรงดันน้า
ตัวชี้วดั
จานวนสิง่ ตีพมิ พ์การเพิม่ แรงดันน้าใน DMA จานวนนวัตกรรมการเพิม่ แรงดันน้าในท่อบริการ
จานวนโครงการการเพิม่ แรงดันทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
2.2.1 โครงการ วิจยั และพัฒนา ระบบบริหารจัดการเพื่อเพิม่ ฝ่ ายเทคโนโลยีบริหารจัดการน้า
2557-2560
แรงดันน้าสูง 10 เมตร ใน DMA ต้นแบบ
สูญเสีย/ฝ่ ายมาตรฐานวิศวกรรม
และสารสนเทศภูมศิ าสตร์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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2.2.2 โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบสูบส่งแรงดันสูงใน
ระบบจ่ายน้าแบบประหยัดพลังงาน

ฝ่ ายเทคโนโลยีบริหารจัดการน้า
สูญเสีย/ฝ่ ายมาตรฐานวิศวกรรม
และสารสนเทศภูมศิ าสตร์

2558-2559

2.2.3 โครงการศึกษาผลกระทบการใช้วาล์วลดแรงดันต่อ
การให้บริการในพืน้ ทีต่ น้ แบบ

ฝ่ ายเทคโนโลยีบริหารจัดการน้า
สูญเสีย/ฝ่ ายมาตรฐานวิศวกรรม
และสารสนเทศภูมศิ าสตร์
ฝ่ ายเทคโนโลยีบริหารจัดการน้า
สูญเสีย

2557-2560

2.2.4 โครงการพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แรงดันในระบบท่อประธานของโปรแกรม EPAnet

กลยุทธ์ที่ 2.3 การวิ จยั พัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการให้บริการ
ตัวชี้วดั
จานวนช่องทางการสือ่ สารการให้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้
จานวนโครงการการพัฒนานวัตกรรมการบริการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
2.3.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ
2.3.2 พัฒนาแนวทางการสือ่ สารลูกค้าสัมพันธ์ดว้ ยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/บริการ/ฝ่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาธุรกิจ/ฝ่ ายสือ่ สารองค์กร
2.3.3 โครงการศึกษาความคาดหวังของลูกค้าและปั จจัยทีม่ ี เทคโนโลยีสารสนเทศ/บริการ/ฝ่ าย
ผลต่อพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของลูกค้า
พัฒนาธุรกิจ/ฝ่ ายสือ่ สารองค์กร
2.3.4 โครงการวิจยั พัฒนาระบบบริการลูกค้าตาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ/บริการ/ฝ่ าย
พฤติกรรมและบริบทลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นไป
พัฒนาธุรกิจ/ฝ่ ายสือ่ สารองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 3:

2558-2559

2558
2558
2557-2561
2557-2558

การขยายโอกาสทางธุรกิ จและสร้างคุณค่าบริ การต่อสังคม
ด้วย งานวิ จยั พัฒนา

เป้ าประสงค์
สนับสนุนส่งเสริม การวิจยั พัฒนา และต่อยอดผลงานสูก่ ารสร้างนวัตกรรมทีส่ ามารถสร้างธุรกิจเสริม หรือ CSR
กลยุทธ์/แนวทางการดาเนิ นงาน

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการ
ดาเนิ นงาน

กลยุทธ์ที่ 3.1 การวิ จยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่
ตัวชี้วดั
จานวนสิทธิบตั ร สิง่ ตีพมิ พ์ ทีเ่ พิม่ ขึน้
จานวนโครงการบ่มเทคโนโลยีจากการพัฒนากระบวนการภายในทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
จานวนโครงการทีม่ กี ารถ่ายทอดเทคโนโลยีสเู่ ชิงพาณิชย์ หรือ สูส่ งั คม
จานวนผลิตภัณฑ์ใหม่

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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ผชก. (ระบบผลิตน้า)

3.1.1

การวิจยั พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้น้า

3.1.2

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม สพป./ฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
การประหยัดน้า สูส่ งั คม
สพป.
โครงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรูแ้ ละการพัฒนา

3.1.3

2557-2561
2557-2561
2557-2561

กระบวนงานของกปน.สูเ่ ชิงพาณิชย์
3.1.4

โครงการพัฒนาอุปกรณ์/นวัตกรรมสาหรับงาน
วิศวกรรมการประปา

รผวก. (วิศวกรรมและก่อสร้าง)/
สพป.

กลยุทธ์ที่ 3.2 การวิ จยั พัฒนา และสร้างนวัตกรรมสีเขียวในกิ จการประปา
ตัวชี้วดั
จานวนโครงการนวัตกรรมสีเขียวทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนให้ดาเนินโครงการ
จานวนสิง่ ตีพมิ พ์เผยแพร่แนวทางการสร้างนวัตกรรมสีเขียว
จานวนโครงการทีไ่ ด้มกี ารนาไปใช้ประโยชน์
จานวนกระบวนงานทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงเพื่อเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
3.2.1 โครงการจัดทา Carbon Footprint ของกระบวนการ สพป./ฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผลิตน้าประปาภาคอุตสาหกรรม
3.2.2 โครงการพัฒนากระบวนการ Zero waste ในระบบ สพป./ฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผลิตน้าประปา จากแหล่งน้าดิบ ถึงหน้าบ้านผูใ้ ช้น้า
3.2.3 โครงการจัดการประกวดนวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์สเี ขียว สพป.
3.2.4

โครงการส่งเสริมการจัดทาระบบ water footprint
ให้แก่ผใู้ ช้น้าทัง้ ภาคธุรกิจบริการและ

กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาการวิ จยั แบบก้าวกระโดด
ตัวชี้วดั
จานวนนักวิจยั ใหม่
จานวนแนวทางเทคโนโลยี/นวัตกรรมในอนาคต
จานวนองค์ความรูใ้ หม่
3.3.1 โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาองค์ความรูเ้ พื่อสูก่ าร
เป็ นผูน้ าด้านการประปา
3.3.2 โครงการศึกษาปั จจัยสูค่ วามสาเร็จการบูรณาการ
วิจยั พัฒนานวัตกรรมระหว่าง กปน กับหน่วยงาน
ความร่วมมือ
3.3.3 โครงการศึกษาและประเมินผลทบทวนและปรับปรุง
แผนแม่บทด้านวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมในการ
พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจยั
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

2557-2561

2557-2559
2557-2560
2558

สพป./ฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม

2558

สพป./ฝ่ ายแผนและข้อมูลองค์กร

2557-2561

สพป.

2557-2561

สพป./ฝ่ ายแผนและข้อมูลองค์กร/
ฝ่ ายติดตามและประเมินผล/ฝ่ าย
บริหารความเสีย่ ง

2557-2561
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7. ปัจจัยสู่ความสาเร็จในการขับเคลื่อนการวิ จยั พัฒนา และนวัตกรรม
ของการประปานครหลวง
ในการผลักดันให้ การวิจยั และพัฒนา เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนการประปานครหลวง (กปน.)
ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถนาผลงานด้านการวิจยั พัฒนา มาเสริมการดาเนินงานให้บรรลุ
วิสยั ทัศน์ การเป็ นผู้นาด้านการประปาในอาเซียนได้ นัน้ กปน. มีความจาเป็ นต้องดาเนินการปรับปรุง
และพัฒนากลไกการบริหารจัดการขับเคลื่อนงานวิจยั และพัฒนาของการประปาในมิตติ ่างๆ ดังแสดงใน
รูปที่ 5

รูปที่ 7 กลไกในการขับเคลื่อนงานวิจยั และพัฒนาของการประปานครหลวง
กล่าวคือ การขับเคลื่อนการดาเนินงานของการประปานครหลวง ให้ประสบความสาเร็จได้นัน้
จาเป็ นต้องอาศัยกลไกทีส่ าคัญ 7 ประการ ได้แก่
1. การมีแผนแม่บทการวิ จยั พัฒนา และนวัตกรรม ของการประปานครหลวง ที่ สอดคล้อง
กับวิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ ขององค์กร เพื่อใช้เป็ นกรอบทิศทางการวิจยั และพัฒนาของ กปน. ใน
การส่งเสริมงานวิจยั พัฒนาทีจ่ าเป็ นและสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ เป็ นงานที่กปน.เป็ นผูต้ อ้ งการ
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ใช้ผลของการวิจยั ซึ่งจะเป็ นการขยายผลนาผลงานวิ จยั ไปใช้ประโยชน์ แก้ปัญ หาขององค์กร
และสร้างมูลค่าเพิม่
2. การส่งเสริ มและสนับสนุน การวิ จยั พัฒนา และนวัตกรรม จากผู้นาระดับสูงขององค์กร
ที่เห็นความสาคัญ ของการวิจยั และพัฒนา ในการใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อ นองค์กรสู่
ความเป็ นเลิศ และเป็ นผูน้ าในอาเซียน ผูบ้ ริหารระดับสูงต้องมีส่วนร่วมในการให้นโยบายและให้
การสนับสนุนการวิจยั พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ องค์กรอย่างต่อเนื่อง
3. ปรับ ให้ มี โครงสร้ างการบริ ห ารการวิ จยั พัฒ นา และนวัต กรรม ที่เหมาะสมกับ ลักษณะ
งานวิจยั พัฒ นา และนวัต กรรม ให้มคี วามคล่อ งตัว และมีลกั ษณะการทางานด้ านวิชาการที่
บูรณาการกันระหว่างหน่ วยงานวิชาการและหน่ วยงานการผลิตและบริการของ กปน. โดยจัดตัง้
สถาบันวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมการประปานครหลวงขึน้ เพื่อรับผิดชอบ การดาเนินงานการ
วิจยั พัฒนา และนวัตกรรมในภาพรวม ควบคู่กบั การดาเนินงานของสถาบันพัฒนาวิชาการที่ม ี
อยู่เดิม โดยโครงสร้างสถาบันวิจยั ฯ ควรประกอบด้วยหน่ วยงานย่อยทีร่ องรับการบริหารจัดการ
องค์ค วามรู้ การพัฒ นากระบวนการ การวิจยั พัฒ นา และการบริห ารจัด การผลงานการวิจยั
พัฒนา และทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เพื่อเกิดเป็ นองค์ความรูข้ ององค์กรในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ต่อไป และโครงสร้างการบริหารการวิจยั ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ ต้องมีลกั ษณะโครงสร้าง
องค์กรที่อยู่ในแนวราบให้มากที่สุด เพื่อสะดวกต่อการตัดสินใจ (รูปแบบโครงสร้างองค์กรการ
วิจยั ดังแสดงในรูปที่ 6)
โดยมุง่ เน้นการวิจยั พัฒนาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานขององค์กรเป็ นหลัก เน้นรูปแบบ
การวิจยั แบบ R to R (research to routine และ routine to research) ดาเนินการวิจยั พัฒนา
จากโจทย์ทม่ี าจากความต้องการในหน่ วยงานต่างๆ ของ กปน. ทีต่ ้องการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ทางานของตน นอกจากนี้ ความคล่องตัวด้านการดาเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ในรูปแบบ
มูลนิธ ิ สามารถเป็ นทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน
วิจยั
4. กลไกการบริ ห ารงานวิ จยั ที่ ชดั เจน และคล่ อ งตัวในการด าเนิ นงาน ซึ่งจะทาให้มคี วาม
ชัดเจนของหน้าที่ของแต่ละหน่ วยงานซึ่งบริหารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแล้ว กลไกการดาเนินงาน
ต้องชัดเจนด้วย ตัง้ แต่ช่องทางการนาเสนอโจทย์การวิจยั การพิจารณาแนวทางการวิจยั ว่าเป็ น
การดาเนินเอง หรือการจ้างที่ปรึกษาการตรวจติดตามผลการดาเนินการวิจยั จนกระทังการน
่
า
ผลการวิจยั ไปขยายผล ในแต่ละขัน้ ตอนมีรายละเอียดการบริหารงานวิจยั ดังปรากฏในคู่มอื การ
บริห ารการวิจยั พัฒ นา และนวัต กรรม ตามที่ป รึก ษาได้จ ดั ท าขึ้น ให้แ ก่ กปน . ใช้เป็ น แนว
ทางการดาเนินงาน
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คณะกรรมการบริหาร
การประปานครหลวง

คณะกรรมการบริหาร
การวิ จยั พัฒนา และนวัตกรรม การประปานคร
หลวง

ผูว้ ่าการการประปานครหลวง

รอง ผวก. 1

รอง ผวก. 2

รอง ผวก. 3

ผูอ้ านวยการ สพป.

กองวิ จยั และพัฒนา

ผูช้ ่วยผูว้ ่าการสถาบัน

ผูอ้ านวยการ สพน.

กองแผนงานและ
ยุทธศาสตร์วิจยั

กองจัดการความรู้ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา

กองพัฒนา
กระบวนงานและ
นวัตกรรม

รูปที่ 8 โครงสร้างการบริหารการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม การประปานครหลวง
5. การจัดสรรงบประมาณที่ชดั เจนแน่ นอน ซึง่ การจัดสรรงบประมาณต้องมีความชัดเจนในงาน
ที่ กปน. ต้องการพัฒนา ทัง้ นี้การวิจยั เพื่อสร้างให้องค์กรยังยื
่ นควรมองภาพในอนาคตควบคู่กนั
ไปด้ว ย ดัง นั น้ การวิจ ยั พัฒ นา และนวัต กรรมควรแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม งานวิจ ัย ที่
ดาเนินการเพื่อแก้ปัญ หาในปั จจุบนั ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
และงานวิจยั ในอนาคต เป็ นการสร้างองค์ความรูใ้ ห้แก่ กปน. เพื่อความเป็ นผู้นาด้านการวิจยั
และสร้า งความยัง่ ยืน ในการนี้ สัด ส่ ว นงบประมาณ โดยทัว่ ไปจะให้ น้ า หนั ก การวิจ ัย เพื่อ
แก้ปัญหาในปั จจุบนั มากกว่าการพัฒนาองค์ความรูส้ าหรับอนาคตเป็ นสัดส่วน 80:20 ทัง้ นี้ในการ
ดาเนินการวิจยั ในส่วนที่เป็ นนโยบายเร่งด่วน ควรมีการจัดสรรงบประมาณอยู่ในส่วนของ กลุ่ม
งานวิจยั เพื่อแก้ปัญหาในปั จจุบนั คือในส่วนส่วนของร้อยละ 80 เป็ นต้น การจัดสรรดังกล่าวจะ
ทาให้ กปน. สามารถมีผลงานวิจยั ทัง้ ที่เป็ นการแก้ปัญ หาปั จจุบนั และรองรับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคตอีกด้วย
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6. การพัฒ นานั กวิ จยั และการสร้างแรงจูงใจ เนื่องจากงานวิจยั จะสาเร็จได้ต้องมีบุคลากรที่ม ี
ความเชี่ยวชาญและมีความถนัด และมีองค์ความรู้ เป็ นผู้ดาเนินการ แต่ปัจจุบนั กปน. ยังไม่ม ี
โครงสร้างตาแหน่ งงานรองรับพนักงานที่สนใจและต้องการทางานวิชาการ การสร้าง เส้นทาง
อาชีพของนักวิชาการจึงเป็ นเรื่องที่จาเป็ น ฝ่ ายพัฒนาทรัพยาการบุคคลควรทาการศึกษาและ
วางเส้นทางอาชีพ พนักงานสายวิชาการให้ชดั เจนขึ้น ให้พ นักงานสายวิชาการ หรือ สายวิจยั
สามารถเติบโตในหน้ าที่ก ารงานเทียบเท่ากับพนักงานสายบริหาร ในการสร้างนักวิจยั ให้แก่
ประเทศเพิม่ มากขึน้ นอกจาการสร้างเส้นทางอาชีพให้นักวิจยั ได้เติบโตแล้วยังต้องมีการสร้าง
แรงจูงใจให้นักวิจยั สนใจทางานให้เสร็จเร็ว ทันเวลา และเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริง
เช่น การให้รางวัล นักวิจยั ทีม่ ผี ลงานดีเด่น สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ เป็ นต้น
7. การใช้ เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของการประปานครหลวงกับ สถาบัน การศึ ก ษา และ
หน่ วยงานวิ จยั ตลอดจนพันธมิ ตรของ กปน. ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการ
วิ จยั พัฒนาและนวัตกรรม ตลอดจนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ของการประปา การใช้ประโยชน์
จากหน่ วยงานความร่วมมือจะช่วยทาให้เกิดการพัฒนาการวิจยั ทัง้ ด้านคน และ ผลงานอย่าง
ก้าวกระโดดได้ ถ้ามีการบริหารจัดการทีด่ ี กปน. สามารถใช้ประโยชน์จากการมีเครือข่ายความ
ร่วมมือได้หลายช่องทาง เช่น การร่วมมือทาวิจยั โดยมีนักวิชาการจาก กปน. เข้าร่วมงาน จะ
เป็ นการทางานแบบต่ อยอดองค์ความรูใ้ ห้ส ามารถใช้ประโยชน์ ไ ด้อย่างเร็วขึ้น การขอรับการ
สนับสนุ นทุนวิจยั จากหน่ วยงานคู่ความร่วมมือที่เป็ นหน่ วยสนับสนุ นส่งเสริมการวิจยั ระดับชาติ
ส่วนภาคเอกชนสามารถใช้ความร่วมมือด้านการทดลองผลิตผลงานที่เกิดจากการวิจยั ไปผลิต
เชิงพาณิชย์ โดยภาคเอกชนเป็ นผูล้ งทุน กปน. เป็ นผูถ้ อื องค์ความรู้ ด้วยความคล่องตัวของการ
ทางานภาคเอกชน จะช่วยให้การผลักดันผลงานวิจยั สู่เชิงพาณิชย์สมั ฤทธิ ์ผลรวดเร็วขึน้
แผนแม่บทด้านการวิจยั และพัฒ นา ตลอดจนข้อ เสนอแนะต่ างๆที่กล่าวไว้ในรายงานฉบับ นี้
จะประสบความสาเร็จในการนาไปปฏิบตั ไิ ด้มากน้อยเพียงใดนัน้ ขึน้ กับการสนับสนุ น จากผู้บริหารในทุก
ระดับทีต่ ้องช่วยขับเคลื่อนให้เกิดผลงานวิจยั ที่เป็ นรูปธรรม นาไปใช้ประโยชน์ได้ สร้างองค์ความรู้ และ
เกิดเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาขององค์กรต่อไป ทัง้ นี้ เพื่อให้การประปานครหลวง สามารถเป็ นหน่วยงาน
ที่สร้างสรรค์ผลงานด้านวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยังยื
่ นต่อไป

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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