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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กระบวนการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นของ

ประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นของประเทศไทยใน

ช่วงเวลาต่างๆท่ีผา่นมา 3) เพื่อน าผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจากการท าวิจยัมาน าเสนอแนวทางการพฒันานโยบาย

ระบบบริหารจดัการประปาหมู่บ้านของประเทศไทยให้ดีและมีประสิทธิภาพ  การศึกษาคร้ังน้ีใช้

กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) 

โดยสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น (Key Informants) ทั้งท่ีเป็น

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งจากหน่วยงานบริหารภาครัฐบาล และตวัแทนผูอุ้ปโภคบริโภคน ้ าใช้จาก 2 ชุมชน

ตวัอยา่ง พร้อมทั้งมีการศึกษาเอกสารงานวิจยั ต ารา บทความทางวิชาการ วารสาร ส่ิงพิมพ ์รายงานการ

ประชุมสัมมนาและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ระบบประปาหมู่บา้นส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี 
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จากผลการวิจยัพบวา่ 1) ดา้นกระบวนการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น สองชุมชนตวัอย่างคือ 

หมู่บา้นบางคะยอ และหมู่บา้นโพธ์ิงามมีกระบวนการบริหารจดัการประปาหมู่บา้นอยา่งเป็นระบบโดย

มีความพร้อมทั้งด้านก าลังคน ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐบาลตามวาระการจดัสรร

งบประมาณ ไดรั้บวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีเป็นพื้นฐานในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมระบบประปาจาก

ส่วนกลางของภาครัฐบาล และมีกระบวนการบริหารจดัการในรูปแบบคณะกรรมการประปาหมู่บา้น

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น พ.ศ. 

2548 2) ดา้นผลลพัธ์ของการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นของประเทศไทยในช่วงเวลาต่างๆท่ี

ผ่านมา มีการถ่ายโอนและกระจายอ านาจจากส่วนราชการมาเป็นสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้มี

การเลือกตั้งคณะกรรมการประปาหมู่บา้นจากสมาชิกผูใ้ช้น ้ าดว้ยกนั และผลการถ่ายโอนอ านาจท าให้

การด าเนินการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บา้นมีความสะดวกและคล่องตวัมากข้ึนกวา่ในอดีตท่ีผา่น

มาก่อนมีการถ่ายโอนอ านาจ 3) ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นแนวทางการพฒันานโยบาย ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 

ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นปริมาณและคุณภาพน ้ า ด้านโครงสร้างระบบประปา ดา้นการบริหารจดัการ 

และดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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Abstract 

 The Objectives of this research were 1) to study the process management of village 

waterworks in Thailand 2) to study outcomes of village waterworks management of 

Thailand in a previous time period 3) to propose results from research conducting of 

village waterworks improvement in Thailand. Based on the objectives of the study, the 

theoretical linkage between the management of village waterworks (PDCA) and public 

value was explored. 

The research methodology was mainly based on qualitative analysis, where in-

depth interview and documentary research were used for analyzing the results of village 

waterworks management.  

DP
U



 
 

 

ข 

 

The research findings showed that 1) Process of management of village 

waterworks, two examples are Bangkhayor and Phongam have system of waterworks 

management including man, money from government budgetary, materials for fixing and 

maintenance, and the process under the Ministry of Interior as village waterworks 

regulation B.C. 2005. 2) Outcomes of village waterworks management in the previous 

time until decentralization are transfer to local government. So, the village waterworks 

committees are selected by local people in each area. As a result of this era of 

decentralization can made the process of village waterworks management done rapidly 

more than the past. 3) Fifth domains of recommendations are proposed in terms of village 

waterworks policy development as following: people participation, quantity and quality of 

water, waterworks infrastructure, and supporting units. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 น ้ำเป็นส่ิงท่ีมีควำมส ำคญักบักำรด ำรงชีวิตประจ ำวนัของมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตประเภทต่ำงๆ

ท่ีอยูอ่ำศยัอยู่บนโลก มนุษยมี์ควำมตอ้งกำรกำรใชน้ ้ ำส ำหรับกำรอุปโภค บริโภค โดยจำกงำนวิจยั

พบว่ำชุมชนในเขตเมืองมีควำมตอ้งกำรน ้ ำส ำหรับกำรอุปโภคและบริโภคท่ีสะอำดถึง 100-200 

ลิตร/คน/วนั (มัน่สิน  ตณัฑุลเวศม์, 2542) จำกขอ้มูลดังกล่ำวข้ำงตน้คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ำ

ทรัพยำกรน ้ ำเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็นองค์ประกอบท่ีส ำคัญของ

ส่ิงมีชีวติทั้งหลำยทั้งมวล โดยน ้ ำท ำให้เกิดควำมอุดมสมบรูณ์แก่ส่ิงมีชีวิต ใชใ้นกำรอุปโภคบริโภค 

และทั้งยงัใชใ้นกำรท ำกำรเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ประกอบกบัควำมตอ้งกำรใช้น ้ ำในกิจกรรม

ต่ำงๆ มีควำมแตกต่ำงกนัออกไป ทั้งในแง่ของปริมำณและคุณภำพ  โดยเฉพำะน ้ ำท่ีมนุษยเ์รำใชด่ื้ม

กิน ตอ้งเป็นน ้ ำท่ีสะอำดบริสุทธ์ิ ปรำศจำกเช้ือโรค  สำรพิษ และส่ิงแปลกปลอมเจือปน ดงันั้นใน

ขั้นตอนและกำรด ำเนินกำร กำรจดัหำน ้ ำด่ืมเพื่อกำรอุปโภค และบริโภคนั้นจึงมีควำมส ำคญัและ

จ ำ เ ป็นอย่ำงยิ่ ง   ในปัจจุบัน  ภำวะควำมต้องกำรใช้น ้ ำ มีจ  ำนวนมำก ข้ึนมำก ทั้ งในเขต

กรุงเทพมหำนคร และในจงัหวดัอ่ืนๆ โดยเฉพำะในชนบทท่ีมีควำมต้องกำรใช้น ้ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 

ดงันั้นกำรท่ีจะด ำเนินกำรผลิตน ้ ำประปำไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน และตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน

ไดอ้ยำ่งทัว่ถึงนั้นเป็นเร่ืองท่ียำกยิ่งนกั จำกกำรส ำรวจของกรมทรัพยำกรน ้ ำจำกหมู่บำ้นทัว่ประเทศ

จ ำนวน 71,960 หมู่บ้ำน ปรำกฏว่ำเป็นหมู่บำ้นท่ีไม่มีระบบประปำ 9,905 หมู่บ้ำน และมีระบบ

ประปำแลว้ 62,055 หมู่บำ้น (มัน่สิน  ตณัฑุลเวศม,์ 2542) ส ำหรับประปำท่ีมีอยู ่62,055 หมู่บำ้น

ดงักล่ำว ปรำกฏวำ่บำงส่วนช ำรุดเสียหำยใชง้ำนไม่ได ้บำงส่วนตอ้งปรับปรุง บำงส่วนตอ้งก่อสร้ำง

ทดแทนใหม่ ดงันั้นรวมจึงมีระบบประปำท่ีช ำรุดเป็นจ ำนวน  25,931 หมู่บำ้น คิดเป็นร้อยละ 41.8 

ของระบบประปำท่ีมีอยู ่โดยสำเหตุของระบบประปำท่ียงัใชง้ำนไม่ไดน้ั้นประกอบดว้ยหลำยสำเหตุ 

อำทิเช่น กำรท่ีมีรำยรับจำกกำรขำยน ้ ำไม่เพียงพอกบัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน  แหล่งผิวน ้ ำดีมีปริมำณนอ้ย

ไม่เพียงพอ น ้ ำประปำท่ีผลิตได้ไม่สะอำดพอ อุปกรณ์ช ำรุดไม่มีผูรั้บผิดชอบในกำรด ำเนินกำร  
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และจำกขอ้มูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรจดัท ำแผนพฒันำน ้ ำอุปโภคบริโภคระดบัต ำบลซ่ึง

เป็นโครงกำรท่ีประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักบริหำรจัดกำรน ้ ำ กรมทรัพยำกรน ้ ำ และ

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2555 ก็ยงัพบปัญหำท่ีตอ้งด ำเนินกำรต่อ 

โดยสำมำรถวเิครำะห์ออกมำใน 5 ดำ้น ดงัน้ี  1) ดำ้นแหล่งน ้ ำทั้งท่ีเป็นบ่อบำดำลและน ้ ำผิวดินส่วน

ใหญ่จะมีปริมำณน ้ ำไม่พอเพียงต่อกำรน ำมำผลิตน ้ ำประปำ 2) ด้ำนคุณภำพน ้ ำ ส่วนใหญ่น ้ ำดิบท่ี

น ำมำผลิตน ้ ำประปำมีควำมเป็นกรดเป็นด่ำง ควำมเค็ม สนิมเหล็ก แมงกำนีส คลอไรด์ ท่ีเกินเกณฑ์

มำตรฐำน ท ำใหมี้ปัญหำในกำรปรับปรุงให้ไดม้ำตรฐำน 3) ดำ้นโครงสร้ำงระบบประปำ ส่วนใหญ่

มีกำรใชง้ำนมำนำน ขำดกำรดูแลบ ำรุงรักษำ และบำงแห่งไม่ไดม้ำตรฐำน เช่น ไม่มีระบบกรอง ไม่มี

ระบบฆ่ำเช้ือโรค ไม่มีมำตรน ้ ำ ฯลฯ  4) ด้ำนระบบกระจำยน ้ ำ พบว่ำ ท่อเมนจ่ำยน ้ ำส่วนใหญ่มี

สภำพเก่ำ มีขนำดเล็กไม่เหมำะสมต่อกำรใชง้ำน และยงัไม่ครอบคลุมทุกหลงัคำเรือน 5) ดำ้นกำร

บริหำรจดักำร พบว่ำ ผูบ้ริหำรระบบประปำ และผูผ้ลิตน ้ ำประปำ (ผูดู้แลระบบประปำ ) ส่วนใหญ่

ยงัไม่เคยผ่ำนกำรอบรมควำมรู้เชิงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรจดักำร กำรผลิตและกำรดูแลกิจกำร

ประปำ ส่งผลให้มีผลกระทบกำรบริกำรกิจกำรประปำทั้งด้ำนควำมมัน่คงของกิจกำร คุณภำพน ้ ำ 

อำยกุำรใชง้ำนของโครงสร้ำง และอุปกรณ์ต่ำงๆในโครงสร้ำง ไม่สำมำรถใชง้ำนไดเ้ต็มศกัยภำพ จึง

ท ำให้ระบบประปำทรุดโทรม ประสบภำวะขำดทุน หรือมีก ำไรไม่มำกพอท่ีจะเพิ่มประสิทธิภำพ

ของระบบกำรผลิตให้ดีข้ึนได ้รวมถึงชุมชนยงัขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแล

บ ำรุงรักษำระบบประปำหมู่บำ้น 

จำกผลกำรวิเครำะห์ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะพบว่ำถึงแมก้ำรด ำเนินงำนตำมแผนนโยบำยจะ

ด ำเนินกำรมำอยำ่งต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงำนท่ีด ำเนินกำรก่อสร้ำงหลกัๆ 5 หน่วยงำน คือ กรมเร่งรัด

พฒันำชนบท กรมทรัพยำกรธรณี กรมโยธำธิกำร กรมอนำมยั และกรมทรัพยำกรน ้ ำ ก็ยงัพบว่ำ

ระบบประปำหมู่บำ้นของแต่ละหน่วยงำนยงัคงตอ้งมีกำรปรับปรุงและพฒันำเพื่อให้เกิดกำรบริหำร

จดักำรท่ีดีและมีประสิทธิภำพเพื่อตอบสนองกำรใช้น ้ ำดำ้นอุปโภคบริโภค กำรเกษตรกรรม และ

อุตสำหกรรม ให้กบัประชำชนให้ทัว่ถึงมำกข้ึน ดงันั้นกำรศึกษำวิจยัในคร้ังน้ี ทำงผูว้ิจยัจึงมีควำม

สนใจท่ีจะศึกษำกระบวนกำร รูปแบบ ปัญหำ อุปสรรค และผลลพัธ์ ของกำรบริหำรจดักำรประปำ

หมู่บำ้น และเพื่อน ำเสนอเป็นแนวทำงในกำรพฒันำระบบประปำหมู่บำ้นให้เกิดประสิทธิภำพกบั

ชุมชนยิง่ๆข้ึนไปในอนำคต 
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1.2 วตัถุประสงค์ในกำรวจัิย 

เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรระบบประปำหมู่บำ้นของประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิด

กำรพฒันำระบบประปำหมู่บำ้น ดงัน้ี 

(1) เพื่อศึกษำกระบวนกำรบริหำรจดักำรระบบประปำหมู่บำ้นของประเทศไทย 

(2) เพื่อศึกษำผลลพัธ์ของกำรบริหำรจดักำรระบบประปำหมู่บำ้นของประเทศไทยในช่วงเวลำ

ต่ำงๆ ท่ีผำ่นมำ 

(3) เพื่อน ำผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจำกกำรท ำวิจยัมำน ำเสนอแนวทำงกำรพฒันำนโยบำยระบบกำร

บริหำรจดักำรประปำหมู่บำ้นของประเทศไทยใหดี้และมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

1.3 ระเบียบวธีิวจัิย 

 กำรวิจยัน้ีจดัเป็นกำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ท่ีมีเป้ำหมำยเพื่อศึกษำ

แนวทำงในกำรบริหำรจดักำรระบบประปำหมู่บำ้นของประเทศไทย โดยไดอ้ำศยัระเบียบวิธีวิจยั

เป็นขั้นตอนดงัน้ี 

ตำรำงที ่1.1 ระเบียบวธีิวจิยั วตัถุประสงค ์เน้ือหำและผลงำน 

 

ระเบียบวธีิ 

 

วตัถุประสงค์ 

 

เน้ือหำและผลงำน 

1.ทบทวนควำมเป็นมำ
และควำมส ำคญัของ
ปัญหำ 
 
 

เพื่อเสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจและเพื่อ
ควำมชดัเจนในเร่ืองควำมเป็นมำ
และควำมส ำคญัของกำรบริหำร
จดักำรระบบประปำหมู่บำ้น
ระหวำ่งผูว้จิยั และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

1.ศึกษำควำมเป็นมำ หลกักำร 
เหตุผล และขอบเขตของ
งำนวจิยัจำกเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.สัมภำษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อทรำบควำมคิดและแนวทำง
ต่ำงๆท่ีสัมพนัธ์กบักระบวนกำร
กำรบริหำรจดักำรระบบประปำ
หมู่บำ้น พร้อมทั้งแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนบริหำรจดักำร ปัญหำ 

1.สัมภำษณ์ผูบ้ริหำรหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งจำกส ำนกัทรัพยำกร
และส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดั
นครนำยก 

 2.สัมภำษณ์ผูบ้ริหำรหรือผูท่ี้  
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ตำรำงที ่1.1 (ต่อ) 
 และอุปสรรค และผลลพัธ์ท่ี

เหมำะสมกบัพื้นท่ี/ทอ้งถ่ิน และ 
รูปแบบกำรพฒันำกำรบริหำร
จดักำรระบบประปำท่ีดีและมี
ประสิทธิภำพ 

เก่ียวขอ้งจำกกรมกำรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อำทิเช่น อบจ. 
อบต.หรือ เทศบำล 

3.สัมภำษณ์คณะกรรมกำร
ประปำหมู่บำ้นหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งจำกกลุ่มผูบ้ริโภคน ้ ำ
ใชจ้ำก 2 ชุมชนตวัอยำ่ง 

3. รวบรวมผลจำกกำรท ำ
วจิยัตำมกรอบ 

เพื่อสังเครำะห์ผลกำรทบทวน
วรรณกรรม กำรศึกษำขอ้มูล และ
กำรสัมภำษณ์ทั้งหมด 

1.สรุปผลกำรวจิยัตำม
วตัถุประสงค ์อภิปรำยผล และ
น ำเสนอขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบำย เชิงวชิำกำร และเชิง
ทฤษฎี 

 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1. เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรระบบประปำหมู่บำ้นใหก้บัต ำบลอ่ืนๆภำยในจงัหวดั

นครนำยกและ/หรือ จงัหวดัอ่ืนๆใหมี้กำรบริหำรจดักำรระบบประปำหมู่บำ้นอยำ่งมีประสิทธิภำพ

มำกข้ึน 

2. ทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค ท่ีเป็นประเด็นหลกัๆ เพื่อท่ีจะหำแนวทำงในกำรวำงแผนเพื่อ

ด ำเนินกำรแกไ้ขและพฒันำระบบประปำหมู่บำ้นใหเ้กิดควำมย ัง่ยนืต่อไปในอนำคต 

1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 กำรบริหำรจัดกำร หมำยถึง กำรด ำเนินงำน หรือกำรปฏิบติังำนใด ๆ ของหน่วยงำนของรัฐ 

และ/หรือ เจำ้หน้ำท่ีของรัฐ โดยครอบคลุมเร่ืองต่ำง ๆ อำทิเช่น  กำรบริหำรนโยบำย  กำรบริหำร

อ ำนำจหน้ำท่ี  กำรบริหำรคุณธรรม กำรบริหำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม กำรวำงแผน  กำรจดัองค์กำร  

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์กำรอ ำนวยกำร  กำรประสำนงำน กำรรำยงำน และกำรงประมำณ 
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 ระบบประปำหมู่บ้ำน หมำยถึง เป็นกำรบริหำรกิจกำรประปำโดยประชำชนเป็นคณะ

กรรมกำรบริหำรกิจกำรประปำ หรือประชำชนร่วมกบัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลบริหำรส่วนต ำบลบริหำรเอง หรือจำ้งเอกชนเป็นผูบ้ริหำร โดยเป็นไปตำมระเบียบ

ส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรบริหำรกิจกำรและกำรบ ำรุงรักษำระบบประปำชนบท พ.ศ. 2548 

 ส ำนักทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม หมำยถึง หน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดักำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม อยำ่งมีประสิทธิภำพ ทั้งในดำ้นกำรจดัหำ กำรเก็บรักษำ กำร

ซ่อมแซม กำรใชอ้ยำ่งประหยดั และกำรสงวนรักษำ เพื่อใหท้รัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดลอ้มนั้น 

สำมำรถเอ้ืออ ำนวยประโยชน์แก่มวลมนุษยไ์ดใ้ชต้ลอดไป 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมำยถึง องค์กรท่ีสำมำรถรับมอบอ ำนำจอย่ำงเป็นทำงกำร

จำกรัฐบำลกลำง มีกำรประกำศหลกัและแนวทำงกำรมอบอ ำนำจนั้นไวเ้ป็นกฎหมำยอยำ่งชดัเจน ท ำ

ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจ สำมำรถมีทรัพยสิ์น มีงบประมำณ 

มีอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีชดัเจน รวมทั้งมีบุคลำกร ตลอดรวมจนถึงผูบ้ริหำรและสภำท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง

ของประชำชนโดยท ำหนำ้ท่ีใหบ้ริกำรประชำชนภำยในอำณำบริเวณหน่ึงๆ 

คณะกรรมกำรประปำหมู่บ้ำน หมำยถึง ตวัแทนท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกจำกกลุ่มสมำชิกผูใ้ชน้ ้ ำ

เขำ้มำเป็นตวัแทนของสมำชิกผูใ้ชน้ ้ ำทุกคนท ำกำรบริหำรกิจกำรประปำหมู่บำ้นโดยสถำนภำพของ

กรรมกำรเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ีไดรั้บเลือกตั้งจำกสมำชิกผูใ้ชน้ ้ ำและส้ินสุดสถำนภำพเม่ือ ตำย หมดวำระ 

ลำออก สมำชิกมีมติให้ออก หรืออ่ืนๆ ตำมท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก ำหนด  DP
U



 
 

 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ระบบการบริหารจดัการประปาหมู่บา้นในปัจจุบนัท่ีใช้กนัอยู่มีกระบวนการท่ีแตกต่างกนั

ออกไป อาทิเช่น 1) งานออกแบบโครงการ 2) งานเสริมสร้างความเขา้ใจ 3) งานฐานขอ้มูล 4) งาน

ศึกษาสถานการณ์คุณภาพน ้ า 4) งานส่ือสารสาธารณะแก่ประชาชนในชุมชน 5) งานยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพน ้ าประปาเพื่อการบริโภค ซ่ึงการท างานของระบบประปาหมู่บ้านแต่ละ

กระบวนการมีขั้นตอน และรูปแบบท่ีก่อใหเ้กิดความส าเร็จแตกต่างกนั 

 เพื่อคน้หาค าตอบว่ารูปแบบของระบบประปาหมู่บา้น มีแนวทางการด าเนินงานบริหาร

อย่างไร มีปัญหา อุปสรรค อะไรบ้างท่ีเก่ียวข้องท่ีส่งผลให้กิจการประปาประสบความส าเร็จ 

หรือไม่ประสบความส าเร็จ และแนวคิดหรือทฤษฎีใดท่ีมีส่วนช่วยในการบริหารจดัการและท าให้

ระบบประปาหมู่บ้านเกิดคุณภาพพร้อมทั้งประชาชนเกิดความพึงพอใจในฐานะผูบ้ริโภคน ้ าใช ้

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดท้  าการทบทวนผลลพัธ์ของกระบวนการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้ของ

ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาทบทวน มาประกอบเป็น

แนวทางในการท าการวจิยัต่อไป และในส่วนของการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัต่อไปน้ี 

2.1 ความเป็นมาของการประปาและการด าเนินการการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น

ของประเทศไทยในช่วงเวลาต่างๆ 

2.2 ระบบประปาหมู่บา้นของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

2.2.1 รูปแบบของระบบประปาหมู่บา้น 

2.2.2 การบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการน ้ า

เพื่อการอุปโภคบริโภค 
DP

U
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2.2.3 ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีผา่นมาของระบบประปาหมู่บา้น 

2.3 ทฤษฎีการบริหารคุณภาพ (PDCA) 

2.4 ทฤษฎีมูลค่าเชิงสาธารณะ (Public Value Theory) 

2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

2.1 ความเป็นมาของการประปาและการด าเนินการการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านของ

ประเทศไทยในช่วงเวลาต่างๆ 

 จากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ไดมี้พระราชด าริ

ใหจ้ดัหาน ้าสะอาด ตามแบบของประเทศในแถบยโุรป โดยสมเด็จพระมหาสมณะเจา้ กรมพระยา 

วชิรญาณวโรรส ทรงพบวา่ ในสมยัโบราณ ประเทศอินเดียมีการใชค้  าวา่ “ประปา” เป็นค าสันสกฤต

ซ่ึงใชเ้รียกน ้าพุท่ีไหลออกมาให้ประชาชนใชอ้าบและกิน โดยมีการข้ึนถวายให้รัชกาลท่ี 5 เพื่อทรง

วินิจฉัย และใช้แทนค าว่า “Water Supply” พระองค์ทรงเห็นสมควรเพิ่มค าว่า “การ” น าหน้า 

“ประปา” จึงทรงประกาศใช้ ค  าวา่ “ประปา” ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ได้

ปรากฏอยู่ในพระราชหัตถเลขา ฉบบัลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2452 ต่อมาในวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 

2452 การประปาเกิดข้ึนในประเทศไทยเป็นคร้ังแรกโดยตั้ งอยู่ ท่ี  ต  าบลสามเสน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้บริการน ้ าสะอาดแก่ประชาชนในเขตพระนครหลวง ใช้ช่ือว่า “การ

ประปาสยาม” ต่อมาเปล่ียนเป็น การประปากรุงเทพฯ และเป็นการประปานครหลวงในปัจจุบนั 

ต่อมาใน พ.ศ. 2496 ไดมี้การก่อสร้างการประปาในต่างจงัหวดัโดยกรมโยธาธิการ ท่ีบริเวณศูนย์

การทหารปืนใหญ่ อ าเภอโคกกระเทียม จงัหวดัลพบุรี โดยใช้ช่ือว่า “การประปาพิบูลสงคราม” 

ต่อมาในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการท่ีท าการ

ก่อสร้างระบบประปา โดยถา้มีประชากรตั้งแต่ 5,000 คน ข้ึนไป ใหก่้อสร้างโดย กองประปาภูมิภาค 

กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย และระบบประปาท่ีมีประชากรระหว่าง 500-5,000 คน ให้

ก่อสร้างโดย กองประปาชนบท กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ทางรัฐบาลไดใ้ห้รวมการประปาธนบุรี การประปา

นนทบุรี การประปาสมุทรปราการ เป็นองคก์ารรูปแบบรัฐวิสาหกิจ โดยใชช่ื้อวา่ “การประปานคร
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หลวง”คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ให้รวมกิจการประปาของกรมโยธาธิ

การจ านวน 185 แห่ง และกิจการประปาของกรมอนามยั จ านวน 55 แห่ง เป็นรัฐวิสาหกิจ เม่ือวนัท่ี 

28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2522 และให้ใช้ช่ือว่า “การประปาส่วนภูมิภาค” ปัจจุบนัยงัมีกิจการประปา

เทศบาลฯ องค์การบริหารส่วนต าบล สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวนประมาณ 50,000 

แห่ง และการประปาเอกชน ซ่ึงได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรีกระทรวงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

จ านวนประมาณ 100 แห่ง  

 ดงันั้นในปี พ.ศ. 2545 ระบบประปาของหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิเช่น กรมโยธาธิการ 

กรมอนามยั กรมทรัพยากรธรณี ส านักงานเร่งรัดพฒันาชนบท ได้รวมกันเป็นหน่วยงายสังกัด

ราชการใหม่ โดยใช้ช่ือว่า กรมทรัพยากรน ้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน

ปัจจุบนั (ประพนัธ์ อ ่าสกุล, 2558) 

จากขอ้มูลประวติัความเป็นมาของก าเนิดการประปาของประเทศไทยดงักล่าวขา้งตน้ในการ

พฒันาโครงสร้างระบบการประปาของประเทศไทยไดมี้การด าเนินการมาเป็นระยะๆอยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองน ้าด่ืมน ้าใชใ้หค้รอบคลุมในทัว่ทุกพื้นท่ีของประเทศไทย รัฐบาลทุกยุคทุกสมยั

ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญั ของระบบประปาตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา รัฐบาลไดมี้การจดัท าโครงการ

จัดหาน ้ าสะอาดด้วยระบบประปาหมู่บ้าน ซ่ึงการด าเนินการได้เร่ิมตั้ งแต่ระยะของแผนการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510-2514) ในช่วงเวลาดงักล่าวรัฐบาลได้

จดัสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อท าการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น โดยหน่วยงาน

หลักจะมี 2 หน่วยงานคือ กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีหน้าท่ี

รับผดิชอบการก่อสร้างระบบประปาและดูแลการผลิตจ าหน่ายน ้ าประปาในเขตเมืองหรือในชุมชน 

และกองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นหรือประปาขนาดเล็ก เม่ือไดท้  าการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นจน

แลว้เสร็จ ไดท้  าการมอบใหสุ้ขาภิบาลหรือทางหมู่บา้นเป็นผูบ้ริหารจดัการ 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ทางคณะรัฐมนตรีไดมี้มติใหมี้การปรับรูปแบบการ

บริหารกิจการประปาในส่วนภูมิภาคเป็นแบบรัฐวิสาหกิจแทนในช่วงปี พ.ศ. 2525-2534 ทั้งน้ีก็

เน่ืองมาจากเหตุผลท่ีว่า ความตอ้งการน ้ าสะอาดส าหรับการใช้อุปโภคบริโภคได้มีการขยายตวั
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เพิ่มข้ึน แต่การผลิตและการจ าหน่ายการให้บริการมีขอ้จ ากดัในดา้นกฎระเบียบของทางราชการ ท า

ให้การด าเนินงานเกิดความไม่คล่องตวัและเป็นอุปสรรคในการบริหาร จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ 

ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 5 และฉบบัท่ี 6 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ

ก าหนดให้เป็นช่วงของทศวรรษการจดัหาน ้ าสะอาดและการสุขาภิบาลในประเทศไทยข้ึนเพื่อให้มี

การรณรงคใ์หป้ระชาชนในประเทศไทยจ านวนร้อยละ 95 มีน ้ ากินน ้ าใชท่ี้สะอาดเพียงพออยา่งนอ้ย 

5 ลิตรต่อคนต่อวนั และน ้าใชเ้พียงพอ 45 ลิตรต่อคนต่อวนั และในขณะเดียวกนัในปี พ.ศ. 2534 ทาง

กรมอนามยัก็ไดมี้การปรับปรุงงานดา้นการจดัสร้างระบบประปาหมู่บา้นดว้ยการการก่อสร้างระบบ

ประปาในพื้นท่ีท่ีอยูน่อกเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาลอีกดว้ย 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ไดมี้พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดถ่้ายโอนภารกิจและทรัพยสิ์นสาธารณูปโภค (แหล่งน ้ าและระบบ

ประปาชนบท) ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการต่อไป ดงันั้นการบริหารกิจการ

ประปาจึงอยู่ภายใตก้ารดูแลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารกิจการประปาจะไดรั้บ

การแต่งตั้ งหรือเลือกตั้ งให้มีหน้าท่ีบริหารกิจการประปาเพื่อการบริการน ้ าสะอาด โดยใช้

งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมีการระบุให้กิจการประปาเป็นทรัพยสิ์นของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมอบใหค้ณะกรรมการบริหารกิจการประปาด าเนินการการบริหาร

จดัการหากมีระบบประปาหมู่บา้นและประปาชนบทช ารุดเสียหายเพียงเล็กน้อยให้ถือเป็นหน้าท่ี

ของคณะกรรมการการบริหารฯในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา แต่ถา้หากระบบประปาหมู่บา้น

และประปาชนบทช ารุดเสียหายชนบทช ารุดเสียหายเพียงเล็กน้อยให้ถือเป็นหน้าท่ีของคณะ

กรรมการบริหารฯในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาแต่ถ้าหากระบบประปาหมู่บา้นและประปา

ชนบทช ารุดเสียหายมากหรือเกินก าลงัความสามารถของคณะกรรมการบริหารฯให้ถือเป็นหน้าท่ี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีจะตอ้งซ่อมแซมและบ ารุงรักษาให้สามารถใช้การไดอ้ยู่เสมอ 

(วเิชียร จุ่งรุ่งเรือง, 2525: ออนไลน์) 

 ภายหลังการปฏิ รูประบบราชการเ ม่ือ พ.ศ .  2545 กรมทรัพยากรน ้ า  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้มีหน้าท่ีดูแลในการถ่ายโอนการจดัสร้างระบบประปา

หมู่บา้นใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน โดยหนา้ท่ีหลกัคือการส ารวจพื้นท่ีหมู่บา้นท่ียงัไม่มีระบบประปา ด าเนินการ
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จดัสร้าง อบรมคณะกรรมการบริหารและผูดู้แล รวมทั้งการถ่ายโอนให้หน่วยงานทอ้งถ่ินด าเนินการ

ต่อไป ระบบประปาของกรมทรัพยากรน ้าไดมี้แบบมาตรฐานหลายรูปแบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1) ระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก ( ก าลงัการผลิต 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง 

ส าหรับผูใ้ชน้ ้ าจ  านวน 30-50 หลงัคาเรือน) 

2) ระบบประปาบาดาลขนาดกลาง ( ก าลงัการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

ส าหรับผูใ้ชน้ ้ าจ  านวน 51-120 หลงัคาเรือน) 

3) ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ( ก าลงัการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง 

ส าหรับผูใ้ชน้ ้ าจ  านวน 121-300 หลงัคาเรือน) 

4) ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ( ก าลงัการผลิต 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง 

ส าหรับผูใ้ชน้ ้ าจ  านวน 301-700 หลงัคาเรือน) 

5) ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ( ก าลงัการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

ส าหรับผูใ้ชน้ ้ าจ  านวน 121-300 หลงัคาเรือน) 

6) ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่พิเศษ ( ก าลงัการผลิต 50 ลูกบาศก์เมตรต่อ

ชัว่โมง ส าหรับผูใ้ชน้ ้ าจ  านวน 701-1,300 หลงัคาเรือน) 

ต่อมาในช่วงรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ดร. ทักษิณ ชินวตัร (9 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 24 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549) ไดมี้นโยบายและแผนท่ีจะจดัหาแหล่งน ้าเพื่อใหป้ระชาชนไดอุ้ปโภคบริโภค

อย่างพอเพียง และไดมี้การประกาศแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 

2548 เร่ืองแนวทางการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้โดยเนน้การใชก้ระบวนการแบบบูรณาการ และหลกัการ

จดัให้มีระบบประปาหมู่บา้นให้แก่หมู่บา้นท่ีขาดแคลนน ้ ากินน ้ าใช้ท่ีสะอาดให้ครบภายในปี พ.ศ. 

2551 ตามหลกัการ 3 ประการ ดงัน้ี (อา้งใน สนัน่ หลวงมณีวรรณ์, 2555) 

1.ให้กระทรวงธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน ้ าและบาดาลใช้งบกลาง

ปีงบประมาณ 2548 ด าเนินการพฒันาแหล่งน ้ าด้วยการเจาะบ่อน ้ าบาดาลและท าจุดจ่ายน ้ าใน

หมู่บา้นท่ียงัไม่มีระบบประปาและแหล่งน ้ าผิวดิน จ านวน 12,493 หมู่บา้น โดยเจาะบ่อน ้ าบาดาล 

จ านวน 26,491 บ่อ ในวงเงินงบประมาณ 6,464 ลา้นบาท โดยมีแผนการด าเนินงานดงัน้ี 
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- ปีงบประมาณ 2548 ขอใช้งบกลางด าเนินการ จ านวน 1 ,500 บ่อ วงเงิน 366 ลา้นบาท 

(เป็นกรณีเร่งด่วน) 

- ปีงบประมาณ 2550 ด าเนินการ จ านวน 12,500 บ่อ วงเงิน 3,050 ลา้นบาท 

- ปีงบประมาณ 2551 ด าเนินการ จ านวน 12,491 บ่อ วงเงิน 3,048 ลา้นบาท 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน ้ า และกรม

ทรัพยากรน ้ าบาดาลด าเนินการ ในส่วนท่ีเหลือและด าเนินการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน จ านวน 

1,737 ระบบ และระบบประปาบาดาล จ านวน 12,493 ระบบ รวม 14,230 ระบบ ในวงเงิน

งบประมาณ 26,509 ลา้นบาท ในปีงบประมาณ 2549-2551 

- ปีงบประมาณ 2549  ด าเนินการ จ านวน 2,230 บ่อ วงเงิน 4,986 ลา้นบาท 

- ปีงบประมาณ 2550 ด าเนินการ จ านวน 7,000 บ่อ วงเงิน 13,229 ลา้นบาท 

- ปีงบประมาณ 2551 ด าเนินการ จ านวน 5,000 บ่อ วงเงิน 8,294 ลา้นบาท 

3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูรั้บผิดชอบร่วมกบัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งด าเนินการตามแผนการจดัหาแหล่งน ้ าบาดาล แหล่งน ้ าผิวดิน และก่อสร้างระบบประปา

ตามท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยใหต้ั้งงบประมาณด าเนินการตามแผนไวท่ี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมส าหรับโอนงบประมาณดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเลือก

ด าเนินการหรือซ้ือบริการของกรมทรัพยากรน ้ าบาดาลในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มี

ความพร้อมท่ีจะด าเนินการเอง 

2.2 ระบบประปาหมู่บ้านของประเทศไทย 

การจดัสร้างระบบประปาชนบท แต่เดิมมาได้มีหน่วยงานหลักจ านวน 4 หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ได้แก่ กรมอนามยั กรมโยธาธิการและผงัเมือง ส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบท และกรม

ทรัพยากรธรณี ซ่ึงกรมทรัพยากรธรณี ไดด้ าเนินการก่อสร้างระบบประปาชนบทท่ีแบ่งตามรูปแบบ

และขนาดความจุของหอถงั มี 2 รูปแบบ คือ 1) แบบหอถงัเหล็กทรงกลมขอบเหล่ียม (Dodecagon) 

ขนาดความจุน ้ า 12 ลูกบาศก์เมตร และ 2) แบบหอถงัเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุน ้ า 20 
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ลูกบาศกเ์มตร การใชง้านของระบบประปาทั้งสองรูปแบบจะเหมือนกนั คือน ้ าจากบ่อบาดาลจะถูก

ส่งเขา้หอถงัทางท่อน ้าเขา้แลว้ส่งข้ึนดา้นบนของหอถงัเพื่อปล่อยให้ไหลลงในถาดรับน ้ าของชุดเติม

อากาศ (Oxidation) หลงัจากนั้นออกซิเจนในอากาศจะท าปฏิกิริยากบัเหล็กท่ีละลายอยูใ่นน ้ าบาดาล

และท าให้เกิดการตกตะกอนตกสู่ก้นถงั การจ่ายน ้ าให้ผูใ้ช้น ้ าจะถูกจ่ายผ่านท่อเขา้ถงักรองสนิม

เหล็กแบบถงักรองเร็ว และน ้าจะถูกจ่ายไปตามท่อเมนเพื่อส่งต่อไปยงัผูบ้ริโภค 

2.2.1 รูปแบบของประปาหมู่บ้าน 

      ระบบประปาหมู่บา้นของประเทศไทยได้มีการแบ่งตามลกัษณะของแหล่งน ้ าดิบท่ี

น ามาใชผ้ลิตเป็นน ้าประปา ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระบบ ดงัน้ี (ประพนัธ์ อ ่าสกุล, 2558) 

       2.2.1.1 ระบบประปาใชแ้หล่งน ้าผวิดิน 

                       ระบบประปาใชแ้หล่งน ้าผวิดิน เป็นการน าน ้ าดิบจากแหล่งน ้ าตามธรรมชาติ 

ซ่ึงเกิดจากน ้ าฝนท่ีตกลงมาบนพื้นดินไหลไปรวมกนัตามสถานท่ีต่างๆ เช่น อ่างเก็บน ้ า คลอง สระ 

บ่อ ห้วย หนอง บึง เป็นต้น น ้ าผิวดินจะไหลไปส้ินสุดท่ีทะเล และมหาสมุทร เพื่อน าน ้ าผิวดิน

ดงักล่าวมาผลิตเป็นน ้าประปา นอกจากน้ี แหล่งน ้ าผิวดินท่ีเกิดจากน ้ าฝนไหลไปตามผิวดินสามารถ

ละลายส่ิงต่างๆตามทิศทางการไหลผ่าน ท าให้เกิดสารแขวนลอยผสมในแหล่งน ้ าผิวดิน ได้แก่ 

ตะกอน ดินโคลน ทราย สาหร่าย สารเคมี แบคทีเรีย ซ่ึงท าให้น ้ ามีลกัษณะเป็นตะกอนขุ่นมวัไม่น่า

ใช ้การน าแหล่งน ้าผวิดินมาผลิตเป็นน ้าประปา จ าเป็นตอ้งเก็บตวัอยา่งน ้าส่งตรวจในห้องปฏิบติัการ

เสียก่อน เพื่อให้รู้ลกัษณะของคุณภาพน ้ าส าคญั 3 ด้าน ดงัน้ี 1) คุณภาพน ้ าด้านฟิสิกส์ (Physical 

Property)  2) คุณภาพน ้ าด้านเคมี (Chemical Property)  3) คุณภาพน ้ าด้านแบคทีเรีย 

(Bacteriological Property) DP
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ภาพที ่2.1: ระบบการผลิตน ้าประปาจากแหล่งน ้าผวิดิน 

แหล่งที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2546 อา้งใน ธรรมวฒัน์  อินทจกัร, 

2557: ออนไลน์ 

 จากรูปภาพท่ี  2.1 เ ป็นระบบการผลิตน ้ าประปาจากแหล่งน ้ าผิ ว ดิน ซ่ึ ง

ประกอบดว้ย 8 วธีิการ ท่ีเป็นขอ้มูลอธิบายกระบวนการผลิตน ้าประปาพอสังเขป ดงัน้ี 

1.วิธีการใชเ้คร่ืองสูบน ้ าดิบ (เคร่ืองสูบน ้ าแรงดนัต ่า)  เพื่อสูบน ้ าดิบส่งไปตามเส้น

ท่อส่งน ้าดิบข้ึนไปยงัถงัตะกอน ก่อนการเดินเคร่ืองสูบน ้ าดิบตอ้งเติมน ้ าให้เต็มป๊ัมหอยโข่ง เรียกวา่ 

วธีิการล่อน ้า 

  2.วธีิการจ่ายสารส้มและปูนขาว ตอ้งมีการต่อท่อจากเคร่ืองจ่ายปูนขาว และเคร่ือง

จ่ายสารส้มไปเขา้ท่อดิบก่อนข้ึนถงัตะกอน โดยใหติ้ดตั้งท่อจ่ายปูนขาวเขา้เส้นท่อน ้ าดิบก่อนท่อจ่าย

สารส้ม 

  3.วธีิการใชถ้งัตกตะกอน น ้าดิบเม่ือไดรั้บการผสมสารและปูนขาวผา่นการกวนเร็ว 

กวนชา้ จะไหลเขา้ในถงัตกตะกอนซ่ึงมีความจุน ้ าดิบประมาณ 4 เท่า ของเคร่ืองสูบน ้ าดิบ น ้ าดิบจะ

ใชเ้วลา 4 ชัว่โมง ตอ้งเปิดประตูน ้าระบายตะกอนทิ้งทุกตวัวนัละ  1 คร้ัง จนกวา่น ้าจะใส 
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  4.วิธีการใช้ถงักรองน ้ า ภายในถังกรองน ้ ามีทรายกรวดเรียงจากเล็กไปหาใหญ่ 

จ านวน 6 ชั้น ดา้นบนสุดเป็นทรายขนาด 0.4-0.5 มิลลิเมตร ชั้นน้ีมีความส าคญัมากเพราะเป็นขนาด

ท่ีใชช่้วยกรองน ้าไดดี้ท่ีสุด เม่ือกรองน ้าภายใน 1 วนั ตอ้งดนัลา้งหนา้ทรายกอง และควรมีการลา้งท า

ความสะอาดถงักรองปีละ 1 คร้ัง 

  5.วิธีการใช้ถงัน ้ าใส ส าหรับการเก็บน ้ าท่ีผ่านการกรองมีความจุประมาณ 10 เท่า 

ของก าลงัการผลิตน ้ าใน 1 ชั่วโมง ถงัน ้ าใสให้เติมคลอรีนโดยให้มีเวลาสัมผสักบัน ้ าในถงัน ้ าใส

ภายในเวลา 30 นาที ก่อนการสูบจ่ายน ้าปริมาณคลอรีนตอ้งเหลือในถงัน ้ าใสประมาณ 1 PPM  (Part 

Per Million หรือ หน่ึงส่วนในลา้นส่วน) และตอ้งลา้งถงัน ้าใสปีละ 1 คร้ัง 

  6.วิธีการใช้เคร่ืองสูบน ้ าแรงสูง ปริมาณการสูบน ้ าของเคร่ืองสูบน ้ าแรงสูงจะ

มากกวา่เคร่ืองสูบน ้ าแรงต ่าประมาณ 1.5 เท่า แรงดนัของเคร่ืองสูบน ้ าแรงสูงก าหนดส่งน ้ าสูงไดไ้ม่

เกิน 3 Kg/Cm2 

  7.วิธีการใช้หอถงัสูง ส าหรับเก็บน ้ าประปาเพื่อรอการจ่ายน ้ า หรือเตรียมน ้ าไวใ้ช้

ส าหรับดนัลา้งหนา้ทรายกรอง และใชรั้กษาระดบัความดนัน ้าในเส้นท่อจ่ายน ้าใหค้งท่ีสม ่าเสมอ หอ

ถงัสูงมีขนาดจุ 2 เท่าของก าลงัการผลิตน ้ าประปาใน 1 ชัว่โมง หอถงัสูงตอ้งมีน ้ าขงัตลอดเวลา เม่ือ

หยุดการผลิตน ้ าประปาหอถงัสูงตอ้งมีน ้ าขงัอยู่เต็มทุกคร้ัง ถ้าหอถงัสูงไม่มีน ้ าอาจท าให้เกิดการ

แตกร้าวร่ัวซึมของผนงัคอนกรีตดา้นขา้งได ้

  8.วธีิการใชท้่อจ่ายน ้าประปา เม่ือตอ้งการปล่อยจ่ายน ้าประปาคร้ังแรก เม่ือก่อสร้าง

ระบบประปาเสร็จใหม่ๆ ให้เปิดหวัดบัเพลิงทุกจุด ตั้งแต่ตน้ทางถึงปลายทางของการวางท่อจ่ายน ้ า

รอไวก่้อน เพื่อไล่อากาศและเศษตะกอนออกจากเส้นท่อให้หมด เม่ือน ้ าใสก็เร่ิมปิดประตูน ้ าหวัดบั

ทุกตวัจากตน้ทางถึงปลายทาง ต่อจากนั้นใหเ้ปิดหวัดบัเพลิงระบายตะกอนทุกๆ 3 เดือนต่อคร้ัง 

  2.2.1.2 ระบบประปาใชแ้หล่งน ้าใตดิ้น (น ้าบาดาล) 

                        ระบบประปาใช้แหล่งน ้ าใต้ดิน เกิดข้ึนจากฝนตกลงมาและไหลซึมลงสู่

พื้นดิน ผ่านช่องว่างของดินกรวด ทราย หิน และกกัเก็บอยู่ใตผ้ิวดิน เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ น ้ าบาดาล 
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เกณฑก์ารก าหนดเรียกบ่อน ้าบาดาลตอ้งอยูลึ่กจากผวิดินไม่นอ้ยกวา่ 10 เมตร ความลึกต ่ากวา่น้ีถือวา่

เป็นบ่อน ้าต้ืน เม่ือตอ้งการน าน ้าบาดาลข้ึนมาตอ้งใชเ้คร่ืองมือขดุเจาะลงไปถึงชั้นกกัเก็บน ้าใตดิ้น  

 

ภาพที ่2.2:  ระบบการผลิตน ้าประปาจากแหล่งน ้าใตดิ้น (น ้าบาดาล) 

แหล่งที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2546 อา้งใน ธรรมวฒัน์  อินทจกัร, 

2557:  ออนไลน์ 

 จากรูปภาพท่ี 2.2 เป็นระบบการผลิตน ้ าประปาจากแหล่งน ้ าใตดิ้น (น ้ าบาดาล) ซ่ึงใช้เป็น

แหล่งน ้ าดิบโดยมีหลักการต่างๆท่ีเป็นข้อมูลอธิบายกระบวนการผลิตน ้ าประปาพอสังเขป 5 

หลกัการ ดงัน้ี (ประพนัธ์ อ ่าสกุล, 2558) 

  1.หลกัการขดุเจาะบ่อน ้าบาดาล การเจาะบ่อบาดาลขนาดของหลุมเจาะตอ้งขุดเจาะ

ใหใ้หญ่กวา่ท่อกรุบ่อขา้งละไม่นอ้ยกวา่ 7.5 เซนติเมตร เก็บตวัอยา่งดินทุกๆระยะ 1.50 เมตร จ านวน 

300 กรัม และลงกรวดรอบท่อกรองใหญ่กว่า 5 เท่าของทรายท่ีขุดได้ หรือใส่กรวดขนาด 3-5 

มิลลิเมตร หรือ1/4 น้ิว สูงจากท่อกรองไดไ้ม่เกิน 5 เมตร ต่อจากนั้นให้ใส่ดินเหนียวป้ันเป็นลูกกลม

ตากแห้งขนาด ½ น้ิว ใส่ให้ต ่ากวา่พื้นดินลงไปประมาณ 6 เมตร เทคอนกรีตรอบท่อกรุบ่อดา้นบน
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พื้นดิน เรียกวา่ ชานพกั มีขนาด 2*2  เมตร หนา 15 เซนติเมตร เพื่อยึดท่อกรุบ่อและป้องกนัน ้ าไหล

เขา้บ่อบาดาล 

  2.หลกัการเลือกท่อกรุบ่อ การพิจารณาเลือกท่อกรุบ่อให้แข็งแรงคงทนถาวร ให้

พิจารณาเลือกท่อชนิดต่างๆ อาทิเช่น ท่อเหล็กเหนียว ท่อเหล็กอาบสังกะสีชนิดหนาปานกลาง 

ท่อพีวซีี เป็นตน้ 

  3.หลกัการพฒันาบ่อบาดาล การท าความสะอาดบ่อบาดาล จะใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็น

เคร่ืองเป่าลม เพื่อไล่น ้าโคลนและทรายละเอียดออกจากบ่อใหห้มด 

  4.หลกัการทดสอบปริมาณน ้ า  การทดสอบปริมาณน ้ าของบ่อน ้ าบาดาลเพื่อใชใ้น

การพิจารณาลงเคร่ืองสูบน ้ าในบ่อน ้ าบาดาล เคร่ืองสูบน ้ าท่ีลงในบ่อน ้ าบาดาลตอ้งให้สูงกว่าท่อ

กรองไม่นอ้ยกวา่ 3 เมตร 

  5.หลกัการติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าจากแหล่งน ้าใตดิ้น ส่วนมากนิยมใชเ้คร่ืองสูบน ้ าแบบ

จมใตน้ ้า (Submersible Pump) 

นอกจากน้ี ธรรมวฒัน์ อินทจกัร (2557) ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัประปาหมู่บา้นแบบผิวน ้ าใต้

ดินซ่ึงเก่ียวกบัน ้าบาดาลขนาดใหญ่ โดยอธิบายวา่ ใหเ้ร่ิมตน้จากการสูบน ้าดิบจากบ่อน ้ าบาดาลเขา้สู่

ถงักรองสนิมเหล็กเพื่อก าจดัเหล็กและแมงกานีสท่ีเกินมาตรฐานออกจากน ้ าโดยการเติมอากาศและ

กรองดว้ยทรายกรองน ้าท่ีผา่นการก าจดัสนิมเหล็กและแมงกานีสออกแลว้จะไหลเขา้สู่ถงัน ้ าใส เม่ือ

น ้ าเต็มถงัน ้ าใสแลว้ จึงหยุดการท างานของเคร่ืองสูบน ้ าดิบ จากนั้นเปิดเคร่ืองสูบน ้ าดี สูบน ้ าจากถงั

น ้าใสข้ึนสู่หอถงัสูงในขณะท่ีสูบน ้าข้ึนหอถงัสูงจะมีการจ่ายสารละลายคลอรีนเขา้ผสมกบัน ้ าท่ีผา่น

การกรองเพื่อฆ่าเช้ือโรคดว้ยเคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีน เม่ือน ้ าเต็มถงัหอถงัสูงจึงหยุดการท างาน

ของเคร่ืองสูบน ้าดี ตดัการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่เคร่ืองสูบน ้าดี  

 

 

DP
U



 
 
 

17 
 

 

 2.2.2  การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน ้าใน

ระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

 ในการจดัการทรัพยากรน ้ าตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ไดมี้หน่วยราชการเป็นจ านวนมากท่ีมี

บทบาทในการจดัหาแหล่งน ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค อาทิเช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม กรมทรัพยากรน ้ า กรมทรัพยากรธรณี กรมอนามยั เป็นตน้ หน่วยงานต่างๆเหล่าน้ีได้

ร่วมกนัด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้งเชิงบูรณาการ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาให้แก่หมู่บา้นท่ี

ประสบปัญหาการขาดแคลนน ้ า และช่วยกนัพฒันาระบบประปาหมู่บา้นให้มีประสิทธิภาพส าหรับ

การอุปโภคบริโภคของประชาชน แต่ถึงกระนั้นก็ยงัพบความซ ้ าซ้อนในการบริหารจดัการระบบ

ประปาหมู่บ้าน จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการการกระจายอ านาจได้มีการประชุมเม่ือวนั

พฤหสับดีท่ี 15 มกราคม 2552 และมีมติเห็นชอบแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใช้ในการบริหารจดัการน ้ าบาดาล ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าหลัก

ส าหรับการอุปโภคบริโภค ซ่ึงภารกิจดา้นน ้ าบาดาลตามแผนปฏิบติัการ (ฉบบัท่ี 2) มีภารกิจท่ีตอ้ง

ถ่ายโอน 5 ภารกิจให้แก่เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ 1) งานอนุญาตเจาะน ้ า

บาดาลและอนุญาตใชน้ ้าบาดาล 2) งานเรียกเก็บค่าใชจ่้ายน ้ าบาดาล 3) งานเจาะน ้ าบาดาลสาธารณะ 

(เพื่อกิจการของทอ้งถ่ินเอง) 4) งานซ่อมบ ารุงเคร่ืองสูบน ้ าแบบบ่อลึก 5) งานพฒันาเป่าลา้งบ่อน ้ า

บาดาล (รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการศึกษารูปแบบการน าร่องและการถ่ายโอนภารกิจน ้ าบาดาล

ของกรมทรัพยากรน ้ าบาดาลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศูนย์บริการวิชาการ สถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2553) 

รูปแบบการถ่ายโอนท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) ไดป้ระกอบดว้ย 6 รูปแบบ ดงัน้ี 

1) โอนไปแลว้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถด าเนินการเองไดท้ั้งหมด ให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บโอนไปด าเนินการเองไดท้ั้งหมด 

2) เม่ือโอนไปแลว้หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เห็นวา่สมควรจดัซ้ือหรือจา้ง

เหมา (Outsourcing) ให้ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทนมีความ
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เหมาะสมกวา่ ก็สามารถใชว้ธีิจดัซ้ือหรือจดัจา้งเหมาให้ผูอ่ื้นจดัท าบริการแทน

ก็ได ้

3) เม่ือรับโอนแล้ว องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาจร่วมมือกนัด าเนินการใน

ลกัษณะ “สหการ” ก็ได ้

4) เม่ือรับโอนแล้วหากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการร่วมกับรัฐจึงจะได้ผลดี 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็สามารถใชว้ิธีร่วมกบัรัฐ (Share function) ใน

การจดับริการได ้

5) หากมีความจ าเป็นท่ีจะให้รัฐยงัด าเนินการต่อไป และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินสามารถด า เนินการได้เ ช่นกัน หากแต่ต้องมีการจัดระบบให้มี

ประสิทธิภาพโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งดูแลระบบภายในเขต

ทอ้งถ่ินและรัฐดูแลระบบในระดบัชาติ 

6) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดัท าภารกิจในลกัษณะสัมปทานหาก

เห็นวา่เหมาะสมกวา่ 

  และจากรายงานผลการวิจยัเร่ือง “โครงการศึกษารูปแบบและการน าร่องการถ่ายโอน

ภารกิจดา้นน ้ าบาดาลของกรมกรมทรัพยากรน ้ าบาดาลไปสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2553) ได้ท าการเปรียบเทียบรูปแบบการจดัท าบริการน ้ าบาดาล

สาธารณะโดยรัฐ ทอ้งถ่ิน และโดยความร่วมมือระหว่างรัฐ-ทอ้งถ่ิน ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ควรจะ

จดับริการในลกัษณะร่วมกนัท าระหวา่งรัฐกบัทอ้งถ่ิน (National-Local Integrative Services) หากท า

โดยฝ่ายใดเพียงฝ่ายเดียวจะเกิดผลเสียหายได ้สรุปไดด้งัตารางท่ี 2.1 

ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบรูปแบบการจดัท าบริการน ้ าบาดาลโดยรัฐ ท้องถ่ิน และโดยความ

ร่วมมือระหวา่งรัฐ-ทอ้งถ่ิน 

 รัฐท าฝ่ายเดียว 
(ไม่ถ่ายโอน) 

อปท.ท าฝ่ายเดียว 
(ถ่ายโอนอย่างเด็ดขาด) 

บูรณาการความ
ร่วมมือรัฐ-ท้องถิ่น 

1.ดา้นการ
จดับริการใหแ้ก่
ประชาชนโดย
ยดึถือการเขา้ถึง 

-มีขอ้เสียคือ 
1)ไม่ทัว่ถึง เพราะพื้นท่ี
กวา้งขวางทัว่ประเทศ 
2)ส้ินเปลืองมาก เพราะ 

-มีขอ้เสียคือ 
1) ไม่มีทกัษะทางอุทก
ธรณีวิทยา และวิศวกรรม
บ่อน ้าบาดาลอยา่ง 

-มีขอ้ดีคือ 
1) บริการไดท้ัว่ถึง 
2) พฒันาช่าง และ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 รัฐท าฝ่ายเดียว 

(ไม่ถ่ายโอน) 
อปท.ท าฝ่ายเดียว 
(ถ่ายโอนอย่างเด็ดขาด) 

บูรณาการความ
ร่วมมือรัฐ-ท้องถิ่น 

2. ดา้นการ
จดัการให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

-มีขอ้เสียคือ 
1) จดัให้เป็นระบบของ
ชาติไดย้าก 
2) ถา้จะท าให้ทัว่ถึงตอ้ง
ส้ินเปลืองมาก 

-มีขอ้เสียคือ 
1) จดัเป็นระบบไม่ได ้
เพราะต่างคนต่างท า 
2) แต่ละทอ้งถ่ินลกัษณะ
ทางอุทกธรณีแตกต่างกนั 
ซ่ึ งท้อง ถ่ินไม่ มีความ รู้ 
เพราะเป็นวิทยาการชั้นสูง 
จ า เ ป็ นต้อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร
ช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญ 

-มีขอ้ดีคือ 
1) ท าให้เกิดการ
ประสานระหว่าง
รัฐ-ท้องถ่ิน ซ่ึงจะ
ช่วยแก้ไขจุดอ่อน
ซ่ึงกันและกันได ้
แ ต่ ทั้ ง น้ี ต้ อ ง
จั ด ร ะ บ บ ก า ร
ท างานร่วมกันให้
ได้ จึงจะประสบ
ความส าเร็จ 

3.ดา้นทรัพยากร
ท่ีใช ้

-มีขอ้เสียคือ 
1) ถา้จะจดับริการและ
ดูแลให้ทั่ว ถึง  ต้องใช้
จ  านวนบุคลากรและ
งบประมาณจ านวนมาก 

-มีขอ้เสียคือ 
1) ใช้งบประมาณโดยไม่
เขา้ใจหลกัวิชาการ ท าให้
การแกปั้ญหาไม่ตรงจุด 

-มีขอ้ดีคือ 
1) การใช้
ทรัพยากรจะมี
ประสิทธิภาพข้ึน 

4. ดา้นความ
จ าเป็นเฉพาะ
หนา้ 

-มีขอ้เสียคือ 
1) บ่อน ้าดาลประมาณ 
200,000 บ่อ ท่ีอยูใ่น
ความครอบครองของ
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล
ซ่ึงกระจายอยูท่ ัว่
ประเทศจะเสียหาย 
เพราะดูแลไม่ทัว่ถึง ซ่ึง
นบัเป็นมูลค่ามหาศาล 
2) ประชาชนจ านวน
มากขาดน ้าเพื่อการ 

-มีขอ้เสียคือ 
1) บ่อน ้ าบาดาลท่ีอยู่ใน
ความดูแลของทอ้งถ่ินใน
ขณะน้ีประมาณ 100,000 
บ่อ ไม่ได้รับการดูแลให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
จึ ง เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย
มหาศาล 

-มีขอ้ดีคือ 
1) หากรัฐ-ทอ้งถ่ิน
ร่วมกันดูแลจะท า
ให้ทรัพยากรท่ี มี
อยู่ในขณะน้ีไดรั้บ
ก า ร ดู แ ล อ ย่ า ง
ทนัท่วงที ป้องกัน
ความเสียหายได ้
2) สามารถบรรเทา
ความขาดแคลน
ของประชาชนได ้
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ตารางที ่2.1 (ต่อ)  
 รัฐท าฝ่ายเดียว 

(ไม่ถ่ายโอน) 
อปท.ท าฝ่ายเดียว 
(ถ่ายโอนอย่างเด็ดขาด) 

บูรณาการความ
ร่วมมือรัฐ-ท้องถิ่น 

 อุปโภคบริโภค โดยรัฐ
ไม่ทราบขอ้มูลน้ี 

 ในอนาคต 

 จากตารางท่ี 2.1 เป็นการเปรียบเทียบรูปแบบการจดัท าบริการน ้ าบาดาลโดยรัฐ ทอ้งถ่ิน 

และความร่วมมือระหวา่งรัฐ-ทอ้งถ่ิน จะพบวา่ การบูรณาการความร่วมมือระหวา่งรัฐกบัทอ้งถ่ินมี

ขอ้ดีหลายขอ้ในทั้ง 4 ดา้น (สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2553)  ดงัน้ี 

 1.ดา้นการจดับริการให้แก่ประชาชนโดยยึดถือการเขา้ถึงประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง กล่าวคือ 

เม่ือกรมทรัพยากรน ้ าบาดาลถ่ายโอนภารกิจให้กบัทอ้งถ่ินแล้ว ท าให้ทอ้งถ่ินแต่ละแห่งสามารถ

จดับริการดา้นน ้ าบาดาลให้กบัประชาชนได ้หากทอ้งถ่ินไหนมีปัญหาเร่ืองเทคนิค หรือวิธีการ ก็

สามารถร้องขอหรือขอค าปรึกษาไปยงักรมทรัพยากรน ้ าบาดาลได ้ซ่ึงการท างานลกัษณะน้ีจะท าให้

ประชาชนไดรั้บบริการอยา่งทัว่ถึง และมีประสิทธิภาพ (2) เม่ือกรมทรัพยากรน ้ าบาดาลแต่งตั้งให้

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็น “พนักงานน ้ าบาดาลประจ าท้องท่ี” และ แต่งตั้งให้ช่างของทอ้งถ่ินเป็น 

“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” แล้ว การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบแหล่งน ้ าจากแผนท่ีน ้ าบาดาล 

ตรวจสอบสถานท่ี และการอนุญาตเจาะบ่อน ้าบาดาล/ใชน้ ้าบาดาล ทอ้งถ่ินสามารถด าเนินการเองได ้

ซ่ึงการด าเนินการในช่วงแรกท้องถ่ินอาจจะประสบปัญหา และติดขัดบ้างบางประการ กรม

ทรัพยากรน ้าบาดาลจะตอ้งเป็นพี่เล้ียงให้ความช่วยเหลือทอ้งถ่ิน และเม่ือทอ้งถ่ินด าเนินการผา่นไป

สักระยะหน่ึง ทั้งผูบ้ริหาร และช่างก็จะเกิดความช านาญ สามารถปฏิบติังานไดเ้อง (3) สามารถ

เช่ือมโยงบริการและเทคนิควิชาการเขา้ดว้ยกนัได ้กล่าวคือ หลงัจากกรมทรัพยากรน ้ าบาดาลถ่าย

โอนภารกิจไปให้ทอ้งถ่ินเรียบร้อยแลว้ การให้บริการประชาชนในพื้นท่ีทอ้งถ่ินสามารถให้บริการ

ประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง และหากเกิดปัญหาประการใดเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นน ้ าบาดาลท่ีเกิน

ความสามารถของทอ้งถ่ิน ท้องถ่ินสามารถร้องขอหรือว่าจา้งให้กรมทรัพยากรน ้ าบาดาลเขา้มา

ด าเนินการแกไ้ขได ้(4)  มีความย ัง่ยนื กล่าวคือ เม่ือทอ้งถ่ินท าหนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชนในพื้นท่ีเอง 

และกรมทรัพยากรน ้ าบาดาลก็ท าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค วิชาการต่างๆ ซ่ึงหาก
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กรมทรัพยากรน ้าบาดาลและทอ้งถ่ินร่วมมือกนัท าและประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ด ก็จะท าให้มีการ

น าน ้าบาดาลข้ึนมาใชใ้หเ้กิดความคุม้ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชน 

 2. ดา้นการจดัการให้เกิดประสิทธิภาพ กล่าวคือ  (1) ท าให้เกิดการประสานระหว่างรัฐ-

ทอ้งถ่ินซ่ึงจะช่วยแกไ้ขจุดอ่อนซ่ึงกนัและกนัได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งจดัระบบการท างานร่วมกนัให้ได ้จึงจะ

ประสบความส าเร็จ เช่น กรมทรัพยากรน ้ าบาดาลตอ้งการจดัท าระบบฐานขอ้มูลบ่อน ้ าบาดาลทัว่

ประเทศ ล าพงักรมทรัพยากรน ้าบาดาลเพียงหน่วยงานเดียวคงจะส้ินเปลือง และใชเ้วลามาก ในการ

จดัท าระบบฐานขอ้มูล กรมทรัพยากรน ้าบาดาลควรจะประสานและร่วมมือกบัทอ้งถ่ินในการส ารวจ

จ านวนและสภาพบ่อน ้ าบาดาล โดยจดัให้มีระบบการจดัการท่ีดีข้ึน กล่าวคือ กรมทรัพยากรน ้ า

บาดาลมีขอ้จ ากดัเร่ืองจ านวนบุคลากร ส่วนทอ้งถ่ินมีขอ้จ ากดัเร่ืองความรู้ความสามารถด้านน ้ า

บาดาล หากกรมทรัพยากรน ้ าบาดาลกับทอ้งถ่ินประสานและร่วมมือกันจดัท าระบบการจดัการ

ข้ึนมาก็จะท าให้ระบบฐานข้อมูลบ่อน ้ าบาดาลทั่วประเทศมีความถูกต้องแม่นย  า และจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูท่ี้จะใชฐ้านขอ้มูลน้ีต่อไปในอนาคต 

 3. ดา้นทรัพยากรท่ีใช ้กล่าวคือ ในการเจาะน ้ าบาดาลแต่ละคร้ังจะตอ้งใช้งบประมาณและ

ความรู้ทางด้านวิชาการถ้าให้ท้องถ่ินด าเนินการเองก็อาจจะเกิดความเสียหายได้แต่ถ้าให้กรม

ทรัพยากรน ้าบาดาลด าเนินการเองอาจจะดูแลไดไ้ม่ทัว่ถึง เพราะฉะนั้นหากกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล

และทอ้งถ่ินร่วมมือกนัก็จะท าให้ทรัพยากรท่ีใช้ไปทั้งงบประมาณและความรู้ทางดา้นวิชาการเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 4. ดา้นความจ าเป็นเฉพาะหนา้ กล่าวคือ (1)   ท าใหท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นขณะน้ีไดรั้บการดูแล

อยา่งทนัท่วงทีป้องกนัความเสียหายได ้อาทิเช่น กรมทรัพยากรน ้ าบาดาลประสานความร่วมมือไป

ยงัทอ้งถ่ินเพื่อให้ทอ้งถ่ินแจง้จ านวนและสภาพบ่อน ้ าบาดาลทั้งท่ีเป็นของทอ้งถ่ินเองและเป็นบ่อท่ี

อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน ้ าบาดาลให้กรมทรัพยากรน ้ าบาดาลทราบ เพื่อกรม

ทรัพยากรน ้าบาดาลจะไดดู้แล ซ่อมบ ารุง พฒันาเป่าลา้งบ่อน ้าบาดาลไดต้ามความจ าเป็นเร่งด่วน (2)   

สามารถบรรเทาความขาดแคลนของประชาชนไดใ้นอนาคตเน่ืองจากเม่ือกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล

จดัท าระบบฐานขอ้มูลบ่อน ้ าบาดาลทัว่ประเทศเสร็จแล้ว ก็สามารถท าให้ทราบปัญหาความขาด
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แคลนน ้ าของประชาชนและสามารถแกปั้ญหาได้ตรงจุดและรวดเร็ว ซ่ึงจะท าให้ประชาชนไดรั้บ

ประโยชน์สูงสุด 

 ดา้นความคิดเห็นของผูว้ิจยัเอง สรุปได้ว่าการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการน ้ าบาดาล ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าหลกัส าหรับการอุปโภคบริโภคนั้น 

และประกอบกบัใชก้ารบูรณาการระหวา่งภาครัฐ-ทอ้งถ่ินท าใหเ้กิดการบริหารจดัการท่ีคล่องตวัมาก

ข้ึนทั้งทางดา้นอตัราก าลงัคน การเงิน วสัดุอุปกรณ์ และระบบการบริหารจดัการ ท่ีมีการวางแผนจาก

ความรู้ ความช านาญการจากภาครัฐบาล และประสานงานกับบุคลากรในท้องถ่ินท่ี เป็น

คณะกรรมการหรือผูแ้ทนของประชาชน ในการบริหารจดัการดูแลระบบประปา ท าให้การท างาน

ประสานสอดคลอ้ง และมีการใช้ทรัพยากรให้คุม้ค่ามากข้ึน เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ประชาชนเพื่อการอุปโภคบริโภคน ้ าใชไ้ดอ้ย่างเพียงพอ ทั้งน้ียงัช่วยส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะ

ดา้นระบบการบริการน ้ าประปาของประเทศให้มีความน่าเช่ือถือและเกิดความย ัง่ยืนในการบริหาร

จดัการต่อไปทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 

 หลังจากนโยบายการกระจายอ านาจ สู่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มยงัคงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั โดยรับผิดชอบร่วมกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตามแผนการจดัหาแหล่งน ้ าผิวดิน และก่อสร้างระบบประปาตามท่ี

ไดก้ าหนดไว ้โดยให้ตั้งงบประมาณด าเนินการตามแผนเพื่อใชส้ าหรับโอนงบประมาณดงักล่าวให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพิจารณาเลือกด าเนินการเองหรือซ้ือบริการของกรมทรัพยากรน ้ า และ

กรมทรัพยากรน ้ าบาดาลในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีความพร้อมในการด าเนินการ

เอง 
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ภาพที่ 2.3: รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจดัการน ้ าเพื่อการอุปโภค

บริโภค 

แหล่งที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2548: ออนไลน์ อา้งใน ธรรมวฒัน์  

อินทจกัร, 2557 

 จากรูปภาพท่ี 2.3 แสดงให้เห็นว่ามีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม 

เพราะรัฐบาลต้องการให้ทุกหมู่บ้านทัว่ประเทศไทย ได้มีน ้ าอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของประชาชนในชุมชน จึงไดป้รับเปล่ียนบทบาทของตวัแทนภาครัฐในส่วนของกระทรวง

ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นผูส้นบัสนุนดูแล โดยมีการถ่ายโอนและกระจายอ านาจให้กบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินและมอบอ านาจให้ส่วนราชการในภูมิภาคส ารวจขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลช่วยเหลือสนบัสนุน

ทั้งในดา้นงบประมาณ การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์วิชาการเพื่อให้ทุกหมู่บา้นทัว่ประเทศ

ความต้องการของ

หมู่บ้าน 

อบต. 

(ผู้ด าเนินการ) 

น า้เพ่ือการอปุโภค

บริโภคท่ีเพียงพอตอ่

ความต้องการของ

ทกุภาคสว่นประเทศ 

จงัหวดั/อ าเภอ 

(ผู้ก ากบัดแูล) 

รัฐบาล (กระทรวง) 

(ผู้สนบัสนนุและผู้ก ากบัดแูล) 

ปรับเปล่ียนบทบาทกระทรวงเป็นผู้สนบัสนนุและผู้ก ากบัดแูลโดยถ่ายโอนและกระจายอ านาจในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและ

กระจายอ านาจให้สว่นราชการในภมูิภาครับผิดชอบ 

ถ่ายโอนงานและ

กระจายอ านาจให้ อบต.

รับผิดชอบ (พรบ.

ก าหนดแผนและขัน้ตอน

การกระจาย)อ านาจ) 

กระจายอ านาจให้สว่น

ราชการในภมูิภาค 

(จงัหวดั/สว่นราชการใน

ภมูิภาค) รับผิดชอบ 

ช่ว
ยเ
หล
ือส
นบั

สน
นุ 
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มีน ้าอุปโภคบริโภคตลอดปีและสามารถบริหารจดัการระบบประปาอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งทางดา้น

ก าลงัคน งบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุน การจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างๆและกระบวนการบริหารจดัการ  

 2.2.3 ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทีผ่่านมาของระบบประปาหมู่บ้าน 

      จากขอ้มูลในช่วงเวลาต่างๆพบว่าปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหาของการ

บริหารระบบประปาหมู่บา้นไดถู้กด าเนินการมาเป็นระยะๆอยา่งต่อเน่ือง โดยผูศึ้กษาไดแ้บ่งสภาพ

ปัญหาและอุปสรรค ออกเป็น 4 ดา้น คือ 

1) ด้านแหล่งน ้ า ทั้ งท่ีเป็นบ่อบาดาลและน ้ าผิวดินส่วนใหญ่จะมีปริมาณน ้ าไม่

เพียงพอต่อการน ามาผลิตน ้าประปา 

2) ดา้นคุณภาพน ้ า ส่วนใหญ่น ้ าดิบท่ีน ามาผลิตน ้ าประปามีความเป็นกรดเป็นด่าง 

ความเค็ม สนิมเหล็ก แมงกานีส คลอไรด์ ท่ีเกินเกณฑ์มาตรฐาน ท าให้มีปัญหาในการ

ปรับปรุงใหไ้ดม้าตรฐาน 

3) ด้านโครงสร้างระบบประปา ส่วนใหญ่มีการใช้งานมานาน ขาดการดูแล

บ ารุงรักษา และบางแห่งไม่ไดม้าตรฐาน เช่น ไม่มีระบบกรอง ไม่มีระบบฆ่าเช้ือโรค ไม่มี

มาตรวดัน ้า ฯลฯ 

4) ดา้นระบบการกระจายน ้ า ส่วนใหญ่ท่อเมนจ่ายน ้ าส่วนใหญ่มีสภาพเก่า มีขนาด

เล็กไม่เหมาะสมต่อการใชง้าน และการกระจายน ้ายงัไม่ครอบคลุมทุกหลงัคาเรือน 

5) ด้านการบริหารจดัการ ส่วนใหญ่ ผูบ้ริหารกิจการระบบประปา และผูผ้ลิต

น ้าประปา (ผูดู้แลระบบประปา) ยงัไม่เคยผา่นการอบรมความรู้เชิงวิชาการดา้นการบริหาร

จดัการ การผลิตและดูแลกิจการประปา ส่งผลให้มีผลกระทบการบริหารกิจการประปาทั้ง

ดา้นความมัน่คงของกิจการ คุณภาพน ้ า อายุการใช้งานของโครงสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ 

ในโครงสร้างไม่สามารถใช้งานไดเ้ต็มศกัยภาพ จึงท าให้ระบบประปาทรุดโทรม ประสบ

ภาวะขาดทุน หรือมีก าไรไม่มากพอท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิตให้ดีข้ึนได ้
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รวมถึงชุมชนยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการดูแลบ ารุงรักษาระบบ

ประปา 

2.3 ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารคุณภาพ 

 2.3.1 แนวคิดเกีย่วกบัวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 วงจรคุณภาพเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการการบริหารงานประเภทหน่ึงท่ีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 

ซ่ึงในวงจรคุณภาพ (PDCA Cycle) ไดป้ระกอบดว้ย การวางแผน (Plan) การปฏิบติัตามแผน (Do) 

การตรวจสอบหรือการประเมิน (Check) และการน าผลการประเมินยอ้นอกลบัไปปรับปรุงแกไ้ข

การท างาน (Action) ซ่ึงจากการศึกษาคน้ควา้ของผูว้ิจยัเก่ียวกบัแนวคิดของวงจรคุณภาพน้ี วอล์ท

เตอร์ ชิวฮาร์ท เป็นผูท่ี้พฒันาข้ึนเป็นคนแรกในปี พ.ศ. 2482 และในเวลาต่อมา เอดวาร์ด  เดมม่ิง 

เป็นผูท่ี้น ามาเผยแพร่ในประเทศญ่ีปุ่น ในปี พ.ศ. 2493 จนวงจรคุณภาพ PDCA น้ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่ง

แพร่หลาย ท าให้วงจรคุณภาพน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือหน่ึงว่า “วงจรเดมม่ิง” (Deming’s cycle)  

ผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับวงจรคุณภาพจากหลากหลายแหล่งข้อมูลทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงจากงานวจิยั บทความต่างๆ ไดก้ล่าวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 เดมม่ิง (Deming, 1986) ได้กล่าวไวว้่า การจดัการอย่างมีคุณภาพเป็นกระบวนการท่ี

ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดผลผลิตและการบริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน โดยทัว่ไปแลว้

หลกัการดงักล่าวท่ีเรียกวา่วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมม่ิง จะประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 

การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบ และปรับปรุงการแกไ้ข ดงัค าอธิบายเพิ่มเติมใน

เน้ือหาดา้นล่างน้ี 

 Plan หมายถึง การวางแผนโดยการก าหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้นก็มีการน าไปวางแผน

เพื่อการเปล่ียนแปลง หรือทดสอบเพื่อการปรับปรุงท่ีดีข้ึน 

 Do หมายถึง การปฏิบติัตามแผนหรือทดลองปฏิบติัโดยตอ้งมีการท าความเขา้ใจในแผน

ก่อนลงมือปฏิบติั 
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 Check หมายถึง การตรวจสอบ เพื่อเป็นติดตามผลความคืบหนา้วา่มีความส าเร็จบรรลุตาม

แผนงานท่ีไดว้างเอาไวห้รือไม่  

 Act หมายถึง การด าเนินการ เม่ือพบความเหมาะสมหากการปฏิบติัเป็นไปตามแผนก็จดัท า

เป็นมาตรฐานเพื่อให้เกิดการปฏิบติัต่อไป หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นขอ้ควรปรับปรุง ก็ให้น ามา

ก าหนดเป็นแนวทางหรือวธีิการปรับปรุงใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป 

 ซ่ึงจากขอ้มูลค าอธิบายเร่ืองวงจรคุณภาพของเดมม่ิงดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ขอ้มูลดงักล่าวได้

สอดคลอ้งกบัของ ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ (2545) ซ่ึงไดก้ล่าวเก่ียวกบัวงจรคุณภาพ PDCA ไวว้่า 

องค์ประกอบหลกัของการจดัการคุณภาพจะเน้นท่ีหลกัการจดัการคุณภาพแบบ หมุนให้เร็ว และ

หมุนใหถู้กตอ้ง ดงัภาพท่ีปรากฏดา้นล่าง 

 

 

 

  

ภาพที ่2.4: วงจรคุณภาพการจดัการ  

แหล่งทีม่า: ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก,์ 2545 

 ค าวา่หมุนใหเ้ร็ว หมุนให้ถูกตอ้ง คือ การหมุนวงจรอยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน และจะส่งผล

ให้เกิดการปรับปรุงหรือแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยระดบัการหมุนให้เร็วจะเกิดการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว 

ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบความหมายของ PDCA ในส่วนของเดมม่ิง (Deming, 1986) และ ปริทรรศน์ 

พนัธุบรรยงก,์ 2545) และจากความคิดเห็นของผูว้จิยัเอง สามารถสรุปขอ้มูลไดด้งัตารางดา้นล่างน้ี 
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ตารางที ่2.2 เปรียบเทียบความหมายของวงจรคุณภาพ (PDCA) 

เดมมิ่ง  
(1986) 

ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 
(2545) 

ผู้วจัิย  
(2559) 

Plan หมายถึง การวางแผนโดย
การก าหนดสาเหตุของปัญหา 
จากนั้นก็มีการน าไปวางแผน
เพื่อการเปล่ียนแปลง หรือ
ทดสอบเพื่อการปรับปรุงท่ีดี
ข้ึน 
 

Plan หมายถึง จะเร่ิมนบัจาก
การแสวงหาจุดท่ีเป็นปัญหา 
ระหวา่งระดบัความแตกต่างจุด
ท่ีมุ่งหวงัและสภาพท่ีเป็นจริง 
เม่ือจบัจุดท่ีเป็นปัญหาไดแ้ลว้ 
ก็จดัท าแผนมาตรการในการ
แกไ้ข แลว้จึงเขา้สู่ขั้น Do 
ต่อไป 

Plan หมายถึง การวางแผนท่ี
อยูบ่นพื้นฐานของความเป็น
จริง ซ่ึงตอ้งมีการก าหนด
ขอบเขตของปัญหาใหช้ดัเจน 
มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
แผนนั้นๆสามารถเขา้ใจและ
วดัผลได ้และเม่ือมีการปฏิบติั
ตามแผนแลว้ ก็สามารถ
บรรลุผลส าเร็จไดจ้ริง 

Do หมายถึง การปฏิบติัตาม
แผนหรือทดลองปฏิบติัโดย
ตอ้งมีการท าความเขา้ใจใน
แผนก่อนลงมือปฏิบติั 
 

Do หมายถึง การปฏิบติัตาม
แผนมาตรการแกไ้ขแผนใหม่
ล่าสุด เพราะแผนคือ ส่ิงท่ี
ปรับปรุงแกไ้ขไดอ้ยูเ่สมอ และ
ตอ้งแน่ใจวา่แผนท่ีจะลงมือ
ปฏิบติันั้นเป็นแผนท่ีใหม่ล่าสุด 
 

Do หมายถึง การวางแผน
ก าหนดการ โดยมีการแยก
กิจกรรม ก าหนดเวลา รวมถึง
การจดัสรรทรัพยากรต่างๆให้
เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานร่วมกนั 

Check หมายถึง การตรวจสอบ 
เพื่อเป็นติดตามผลความ
คืบหนา้วา่มีความส าเร็จบรรลุ
ตามแผนงานท่ีไดว้างเอาไว้
หรือไม่  

Check หมายถึง การ
เปรียบเทียบระหวา่งผลลพัธ์กบั
ค่าเป้าหมายเสมอ 

Check หมายถึง การ
ตรวจสอบท่ีเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์โดยมีการ
รวบรวมขอ้มูล เพื่อใหเ้กิด
การรับรู้กบัสภาพการณ์ท่ี
เป็นอยู ่และน ามาเปรียบเทียบ
กบัส่ิงท่ีไดว้างแผนไว ้
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ตารางที ่2.2 (ต่อ)   

เดมมิ่ง  
(1986) 

ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 
(2545) 

ผู้วจัิย 
 (2559) 

Act หมายถึง การด าเนินการ 
เม่ือพบความเหมาะสมหากการ
ปฏิบติัเป็นไปตามแผนก็จดัท า
เป็นมาตรฐานเพื่อให้เกิดการ
ปฏิบติั หากมีการเปล่ียนแปลง
ท่ีเป็นขอ้ควรปรับปรุง ก็ให้
น ามาก าหนดเป็นแนวทางหรือ
วธีิการปรับปรุงใหเ้กิด
ประสิทธิภาพต่อไป 

Act หมายถึง การปฏิบติัหลงั
การตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย 
การทบทวนแผนมาตรการ
แกไ้ข หรือ การทบทวนการ
ก าหนดเป้าหมาย หรือ การ
ทบทวนดูวา่ไดมี้การปฏิบติั
ตามแผน มาตรการ 
แกไ้ขครบถว้นหรือไม่ 

Act หมายถึง การแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดจากผลของการ
ตรวจสอบ โดยถา้ผลงานไม่
ตรงกบัวตัถุประสงคห์รือ
เป้าหมาย ตอ้งแกไ้ขท่ีตน้เหตุ 
แต่หากพบความผดิปกติใดๆ 
ใหค้น้หาสาเหตุ เพื่อหา
วธีิการป้องกนัเพื่อไม่ให้
ความผดิปกตินั้นๆเกิดซ ้ าอีก 

  

              2.3.2 แนวคิดการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้วงจร PDCA 

วงจรคุณภาพ PDCA เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริหารงานในกิจกรรมคุณภาพต่างๆ ซ่ึงใช้

กนัเป็นท่ีแพร่หลายทั้งในภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ดงันั้นองคป์ระกอบของการ

บริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นซ่ึงประกอบดว้ย 5 ส่วนใหญ่ๆ ดงัน้ี (กองประปาชนบท, 2544 

อา้งใน ธรรมวฒัน์  อินทจกัร, 2557)  1) สมาชิกผูใ้ช้น า 2) คณะกรรมการบริหารจัดการกิจการ

ประปาหมู่บา้น 3) ผูดู้แลระบบประปาหมู่บา้น 4) กองทุนพฒันาระบบประปา และ 5) กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น โดยมีรายละเอียดดงัภาพท่ี 2.4  
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ภาพที ่2.5: องคป์ระกอบของการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น 

แหล่งทีม่า: กองประปาชนบท, 2554 อา้งใน ธรรมวฒัน์  อินทจกัร, 2557 

 จากภาพท่ี 2.5 องค์ประกอบของการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น อธิบายรายละเอียดได้

ดงัน้ี 

1.สมาชิกผูใ้ช้น ้ า คือ บุคคลท่ีใช้น ้ าประปา และได้ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัของ

ประปา  

โดยสิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า มีดงัน้ี 

1.1 มีสิทธิ หนา้ท่ี และความเป็นเจา้ของระบบประปาโดยเท่าเทียมกนั 

1.2 มีสิทธิได้รับผลประโยชน์อนัควรท่ีจะได้รับจากการบริหารกิจการประปา

หมู่บา้นโดยเท่าเทียมกนั 

1.3 มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น 

สมาชิกผู้ใช้น า้ 

คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมุ่บ้าน 

-ประธาน          -รองประธาน 

- เหรัญญิก       - กรรมการ 

ฯลฯ 

 

ผู้ดแูลระบบประปา

หมู่บ้าน 

กองทนุพฒันาประปา

หมู่บ้าน 

กฎระเบียบ ข้อบงัคบัว่าด้วยการ

บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 

เลือกตวัแทนสมาชิกเพ่ือท าหน้าท่ีในการด าเนินการ

ผู้ใช้น า้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

-องค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.)      -สภาต าบล 

-คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

-เจ้าหน้าท่ีสถานีอนามยั     - ครู 

-ผู้ทรงคณุวฒุใินหมู่บ้าน 
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1.4 มีสิทธิเป็นคณะกรรมการการบริการกิจการประปาหมู่บา้น (หากได้รับการ

เลือกตั้ง) 

1.5 สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ความร่วมมือในการบริหารงานของ

คณะกรรมการการบริการกิจการประปาหมู่บา้น 

1.6 ตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น เพื่อให้

การบริหารกิจการประปาหมู่บา้นมีความโปร่งใส 

1.7 สนบัสนุนการจดัตั้งกองทุนพฒันาประปาหมู่บา้น 

1.8 ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของประปาหมู่บา้น 

2. คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น คือ ตวัแทนสมาชิกผูใ้ช้น ้ า ซ่ึงได้รับการ

เลือกตั้งจากสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าดว้ยเสียงส่วนใหญ่ เพื่อท าการบริหารกิจการประปาหมู่บา้นให้สามารถ

ด าเนินกิจการไปไดอ้ยา่งราบร่ืน โดยจ านวนคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บา้นตอ้งมีไม่

น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่ควรเกิน 9 คน และควรมีวาระต าแหน่งท่ีชัดเจน โดยหน้าท่ีของคณะ

กรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น มีดงัน้ี 

2.1 วางกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น โดยผ่านความ

เห็นชอบ      ของสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า 

2.2 ด าเนินการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อบังคับและมี

ความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน 

2.3 ปรับปรุงแกไ้ข ต่อเติมระบบประปาหมู่บา้นให้สามารถบริการไดท้ัว่ถึงและ

สม ่าเสมอ ตลอด 24 ชัว่โมง 

2.4 พิจารณาอนุญาตหรืองดจ่ายน ้ าให้แก่ สมาชิกหากพบว่าเป็นผลเสียต่อระบบ

ประปาหมู่บา้น ทั้งน้ีใหย้ดึความอยูร่อดของประปาหมู่บา้นเป็นหลกั 

2.5 จดัท ารายงานเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกเดือน 

2.6 ควบคุมดูแลการท างานของผูดู้แลระบบประปาหมู่บา้น 
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2.7 แจง้ผลการด าเนินงานใหส้มาชิกทราบอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

ส่วนดา้นคุณสมบติัของคณะกรรมการการบริหารจดัการประปาหมู่บา้น ควรมีคุณสมบติัดงัน้ี  

  1) ทางดา้นเทคนิค 

  คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บา้นจะตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัระบบประปาหมู่บา้นและการบริหารจดัการ ดงัน้ี 

  -มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแหล่งน ้าท่ีจะน ามาใชใ้นการผลิตน ้าประปา 

  -มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองสูบน ้า 

  -มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการผลิตน ้าประปา 

  -ทราบบทบาทและหน้าท่ีการท างานขององค์ประกอบต่างๆในระบบประปา

หมู่บา้น 

  -ทราบกระบวนการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น 

  2) ด้านการบริหารจดัการ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 2.1) การบริหารกิจการ

ประปาเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื และ 2.2) การบริหารการจดัการกองทุนเพื่อพฒันาประปาหมู่บา้น โดย

ทั้ง 2 ส่วน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

  2.1 การบริหารกิจการประปาเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื ผูบ้ริหารควรมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

   2.1.1 คณะกรรมการบริหารจดัการประปาหมู่บา้น ตอ้งมีความซ่ือสัตย์

สุจริต ไม่เห็นแก่ได้ บริหารด้วยความโปร่งใส และแจง้ผลการด าเนินงานให้สมาชิกได้รับทราบ

อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งสามารถตอบขอ้ซกัถามเม่ือมีผูส้งสัยได ้

   2.1.2 คณะกรรมการบริหารจดัการน ้ าประปาหมู่บา้น ตอ้งมีความเด็ดขาด 

กลา้ตดัสินใจ และพร้อมจะแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน โดยไม่เกรงกลวัอิทธิพล หรือผลกระทบท่ีจะ

เกิดข้ึนกบัตนเอง ตดัสินปัญหาดว้ยความยติุธรรม เท่ียงตรงและไม่เลือกปฏิบติั 
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   2.1.3 คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น ตอ้งมีไหวพริบและ

ประกอบกบัมีศิลปะในการบริหารจดัการ สามารถแกไ้ขปัญหา สร้างความสนใจ ดึงดูด โนม้นา้วให้

สมาชิกปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และสร้างความสามคัคีใหเ้กิดกบัหมู่คณะ 

   2.1.4 คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ตอ้งวางกฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั สร้างกฎเกณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจดัการ โดยก าหนดบทบาท หนา้ท่ี และความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าใหช้ดัเจนเพื่อถือปฏิบติัต่อไป 

  2.2 การบริหารจดัการกองทุนเพื่อพฒันาประปาหมู่บา้น ผุบ้ริหารตอ้งมีความรู้ 

ความเขา้ใจ และสามารถด าเนินการไดด้งัต่อไปน้ี 

   2.2.1 คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น จะตอ้งช่วยกนัระดม

ทุน เพื่อใชใ้นการด าเนินงานประปาหมู่บา้น ซ่ึงรวบรวมสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า โดยการขายหุ้นหรือวิธีการ

อ่ืนๆ เพื่อใหส้มาชิกทุกคนเป็นเจา้ของกองทุนพฒันาประปาหมู่บา้นร่วมกนั มีสิทธิความเป็นเจา้ของ

ระบบประปาอยา่งเท่าเทียมกนั 

   2.2.2 คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น จะตอ้งบริหารจดัการ

ประปา เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และน าเงินมาเป็นกองทุนพฒันาระบบประปา ส าหรับน ามาบริหาร

กิจการประปาหมู่บา้นใหเ้จริญหา้วหนา้ และสมาชิกผูใ้ชน้ ้ ามีน ้าใชอุ้ปโภคบริโภคตลอด 24 ชัว่โมง 

 3. ผูดู้แลระบบประปาหมู่บา้น คือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บา้นได้

ท าการคดัเลือกข้ึนมา เพื่อท าหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นผูดู้แลและเป็นช่างประจ าของระบบประปา

หมู่บา้น โดยไดรั้บค่าจา้งเป็นรายเดือน หรือไดรั้บค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน โดยหน้าท่ีของผูดู้แล

ระบบประปาหมู่บา้น มีดงัน้ี 

  3.1 ด าเนินการผลิตน ้าประปาตามหลกัวชิาการท่ีไดรั้บการอบรมมา 

  3.2 ดูแลและบ ารุงรักษาระบบการจ่ายน ้ าของระบบประปาหมู่บา้นให้สามารถใช้

บริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

  3.3 ซ่อมแซมและแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัระบบประปาหมู่บา้น 
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  3.4 ปฏิบติังานตามคณะกรรมการบริหารระบบประปาท่ีสั่งการหรือมอบหมายมา 

  3.5 รายงานปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้คณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้านได้

รับทราบ เพื่อท่ีจะไดท้  าการแกไ้ขต่อไป 

 4. กองทุนพฒันาประปาหมู่บา้น คือ เงินกองทุนส่วนกลางท่ีน ามาด าเนินงานกิจการประปา

หมู่บา้น ซ่ึงรวบรวมจากสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าประปา โดยการขายหุน้ หรือการรับบริจาค และเงินก าไรจาก

การขายน ้ า โดยมีสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าทุกคนเป็นเจา้ของกองทุนพฒันาประปาร่วมกนัในรูปแบบผูถื้อหุ้น 

เงินกองทุนพฒันาประปาหมู่บา้น แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

  4.1 เงินกองทุนเบ้ืองตน้ คือ เงินประเดิมก้อนแรกของประชาชนในหมู่บา้นท่ีมี

ความประสงคจ์ะมีน ้าประปาใช ้ร่วมกนัจดัตั้งข้ึน โดยรูปแบบการลงหุน้หรืออาจเป็นเงินบริจาค เพื่อ

เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารกิจการประปาในระยะแรกเร่ิมด าเนินการประปาหมู่บา้น 

  4.2 เงินกองทุนพฒันาประปาหมู่บา้น คือ เงินท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการด าเนินการ

บริหารกิจการประปาหมู่บา้นไปไดร้ะยะหน่ึง ซ่ึงเงินกองทุนพฒันาประปาหมู่บา้นน้ีจะไดจ้ากแหล่ง

ต่างๆ ดงัน้ี 

   - เงินกองทุนเบ้ืองตน้ 

   - ค่าหุน้ท่ีขายใหส้มาชิกผูใ้ชน้ ้ ารายใหม่ 

   - รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าประปา 

   - รายไดจ้ากเงินบริจาค 

   - รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมต่างๆ 

   - ค่าประกนัมาตรวดัน ้า 

   - ค่าน ้าขั้นต ่า 
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 5. กฎระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน คือ แนวทางหรือ

ขอ้ก าหนดท่ีคณะกรรมการบริหารกิจกาประปาหมู่บา้นร่วมกบัสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าร่วมกนัพิจารณาแลว้

เห็นว่า เป็นส่ิงท่ีท าให้การบริหารกิจการประปาหมู่บ้านสามารถด า เนินการไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวทางหรือขอ้ก าหนดนั้นตอ้งมีกรอบในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

  5.1 การด าเนินงานบริหารกิจการประปาหมู่บา้น 

  5.2 สิทธิและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น 

  5.3 สิทธิและอ านาจหนา้ท่ีของสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า 

  5.4 สิทธิและอ านาจหนา้ท่ีของผูดู้แลระบบประปา 

  5.5 แนวทางการใชน้ ้าประปา ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

  5.6 แนวทางการบริหารเงินของกิจการประปาหมู่บา้น 

สรุปได้ว่าแนวคิดการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น ไดมี้การบริหารจดัการโดยใช้

เคร่ืองมือ PDCA ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการบริหารจดัการงานหรือกิจกรรมท่ีเป็นท่ีรู้จกันิยม

แพร่หลาย และสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดใ้นงานการบริหารจดัการงานไดท้ั้งในระดบัหน่วยงาน

และระดบัองคก์ร  

จากการท่ีผูว้ิจยัเลือกใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น 

ทั้งน้ีก็เน่ืองจากมีทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัมูลค่าเชิงสาธารณะชนของ Moore, M. H. (1995) ท่ีไดก้ล่าวถึง 

การบริการ (service) ท่ีเป็นตวัแปรท่ีส าคญัตวัหน่ึง ท่ีสามารถเขา้ถึงความพึงพอใจของประชาชน

ดา้นการบริการสาธารณะได ้ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดอ้ธิบายถึงความเช่ือมโยงของ PDCA กบั ทฤษฎีบริการ

สาธารณะ (Public Value Theory) ในหวัขอ้ต่อไป 

2.4 ทฤษฎมูีลค่าเชิงสาธารณะ (Public Value Theory) 

 ศาสตราจารย ์มาร์ค เฮช มาช มวัร์ (Moore, 1995 อา้งใน กอบชยั ฉิมกุล, 2556)  ไดก้ล่าวไว้

วา่ มูลค่าเชิงสาธารณะชน (Public Value) เป็นส่ิงท่ีองคก์รภาครัฐจะตอ้งเป็นผูส้ร้างมูลค่าน้ีข้ึนมา 

DP
U



 
 
 

35 
 

 

เพื่อท่ีองค์กรภาครัฐแห่งนั้นจะไดมี้มูลค่าองคก์ร ท่ีคุม้ค่ากบัเงินภาษีของประชาชน  ซ่ึงการบริการ

เชิงสาธารณะมีความแตกต่างกัน แต่ใดๆก็ตาม ประชาชนมีสิทธิท่ีถูกตอ้งในการท่ีจะได้รับการ

บริการสาธารณะนั้นๆ มูลค่าเชิงสาธารณะชนน้ี ในองคก์รภาครัฐบาล หรือภาคเอกชน ไดต้ระหนกั

ถึงความส าคญั ซ่ึงภารกิจหลกัคือ การเป็นผูส้ร้างมูลค่าสาธารณะให้กบัประชาชน ในเชิงมโนทศัน์

นั้น มูลค่าเชิงสาธารณะจะตอ้งเป็นมูลค่าท่ีสร้างข้ึนมาในเชิงสังคมและมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงไม่ใช่

มูลค่าทางสังคมหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.6: มูลค่าเชิงสาธารณะ 

แหล่งทีม่า: กอบชยั ฉิมกุล, 2556 

 จากภาพท่ี  2.6 กอบชยั ฉิมกุล (2556) ไดก้ล่าวไวว้่า มูลค่าเชิงสาธารณะประกอบไปดว้ย

มูลค่า 2 ส่วนท่ีประกอบกนัข้ึนมาและในแต่ละส่วนมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนั โดยจากรูปภาพ 

จะสามารถแยกออกมาไดเ้ป็นมูลค่า 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. มูลค่าเชิงสังคม หรือ Social Value ในเชิงมโนทศัน์ จะหมายถึงผลลพัธ์ (Outcomes) 

จากการท่ีองค์กรภาครัฐนั้นได้จดัหาสินค้าหรือให้บริการเชิงสาธารณะ สินค้าและ

บริการสาธารณะน้ีจะมีลกัษณะท่ีใช้ร่วมกนัและกีดกนัการบริโภคได้ยาก และกลไก

ตลาดมกัลม้เหลว นอกจากนั้นยงัรวมถึงการให้บริการเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและ

ความเท่าเทียมกนัในคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ใช่เขา้ไปเพียงแค่จดัหาสินคา้หรือ

บริการท่ีมีลกัษณะเชิงเอกชน ในรูปของการแทรกแซงหรือแข่งขนักบัภาคเอกชน 

มูล
ค่ า
เชิง

สา
ธา
รณ

ะ มูลค่าเชิง

เศรษฐกิจ 
มูลค่าเชิง

สงัคม 
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2. มูลค่าเชิงเศรษฐกิจ หรือ Economic Value ในเชิงมโนทศัน์ จะหมายถึง การจดัสรร

ทรัพยากรผลิต (Inputs) เพื่อให้เกิดผลผลิต (Outputs) อยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัสรร

ทรัพยากรท่ีส าคญั อนัไดแ้ก่ งบประมาณ บุคลากร และสินทรัพย ์ให้มีประสิทธิภาพ 

จะเป็นเป้าหมายส าหรับการตดัสินใจขององคก์ร ไม่ใช่ยึดกฎระเบียบมาเป็นเป้าหมาย

ส าหรับตดัสินใจ ในทางกลบักนั กฎระเบียบควรใชเ้พื่อสนบัสนุนให้เกิดประสิทธิภาพ

กบัการใชท้รัพยากรมากกวา่ 

จากการศึกษาในแง่มุมของการวิจยัของ Moore, M. H. (1995) อา้งใน Try, D., & 

Radnor, Z. (2007) ยงัพบอีกวา่ มูลค่าเชิงสาธารณะชนเป็นส่ิงส าคญัท่ีใชอ้ธิบายในดา้นการมีส่วน

ช่วยใหอ้งคก์รภาครัฐ เขา้ใจถึงภาวะเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ความเป็นอยูข่องประชาชนใน

สังคมในการท่ีจะไปถึงเป้าหมายสุดทา้ยในการสร้างสรรค์ และปรับปรุงกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ 

เพราะการท างานขององค์กรภาครัฐนั้น มุ่งเน้นให้เกิดมูลค่าเชิงสาธารณะ (Public Value) ซ่ึง

ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

  1.Service - ประสิทธิภาพของการบริหารตน้ทุนท่ีท าใหเ้กิดการบริการท่ีมีคุณภาพ 

  2.Outcomes - ความส าเร็จสุดทา้ยท่ีองคก์ารตอ้งการบรรลุ 

  3.Trust – เป็นแรงสนบัสนุนระหวา่งภาครัฐบาลกบัประชาชน 
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ภาพที ่2.7: สามเหล่ียมกลยทุธ์และโมเดลมูลค่าเชิงสาธารณะของมวัร์ 

แหล่งทีม่า: Moore (1995) อา้งใน Try, D., & Radnor, Z. (2007)  

 จากรูปภาพท่ี 2.7 Moore (1995) อา้งใน Try, D., & Radnor, Z. (2007) ยงัไดมี้การ

อธิบายถึง สามเหล่ียมกลยุทธ์ (Strategic Triangle) ท่ีมีส่วนช่วยผสมผสานการสร้างมูลค่าเชิง

สาธารณะผนวกกบัการท างานท่ีคงไวซ่ึ้งหลกัความยุติธรรมและหลกัการเมือง พร้อมทั้งค  านึงถึง

ความเหมาะสมทางการบริหารงานและการปฏิบติัการเป็นส าคญั และทฤษฎีสามเหล่ียมกลยุทธ์ ยงั

ไดก้ล่าวถึง วสิัยทศัน์ ขององคก์ร พนัธกิจ และความถูกตอ้งชอบธรรมในการสั่งการจากภาครัฐบาล 

ช่วยเป็นแรงสนบัสนุนและท าให้ระดบัปฏิบติัการมีความกระตือรือร้นในการท างาน และยงัให้เกิด

ความร่วมมือ ทั้งจากภาครัฐบาล องค์กร หน่วยงาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อท างานให้บรรลุ

เป้าประสงคร่์วมกนั (Heymann, P. 1987; Roberts, A., 1995; Moore M.H., 2000; Chapman, J., 

2003) 

 โดยสรุปจากรูปภาพ 2.7 พบวา่ กรอบแนวความคิดน้ีไดร้ะบุแนวความคิดในระดบับริหาร 3 

ทิศทาง คือ 1) ระดับการเมือง ซ่ึงเป็นผูท่ี้สนับสนุนด้านเงินทุนในการท าโครงการต่างๆของ

ภาครัฐบาล 2) ผลลพัธ์มีส่วนช่วยตอบสนองและเพิ่มคุณค่าให้กบัประชาชนในสังคม 3) การจดัการ

ภายในของโครงการเอง (มวัร์, 2000) 

 

 

 

ความคงไวซ่ึ้งหลกั

ความยุติธรรมและหลกั

การเมือง 

ความเหมาะสม

ทางการบริหารและ

การปฏิบติัการ 

การสร้างมูลค่าเชิง

สาธารณะ 

การ

บริการ 

ความ

ไวใ้จ 

ผลลพัธ์ 

การสร้างมูลค่าเชิง

สาธารณะ 

รูปแบบและการบริการท่ีตอ้งระบุไว ้ การสร้างมูลค่าเชิงสาธารณะ 
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 2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการด าเนินงานบริหารกิจการประปาหมู่บา้นของประเทศไทย กรณีศึกษาชุมชนจงัหวดั

นครนายก พบวา่มีปัญหาหลายประการ เช่น ในฤดูแลง้จะขาดแคลนน ้ าดิบ ซ่ึงน ้ าดิบดงักล่าวมีความ

จ าเป็นในการน ามาผลิตเป็นน ้าประปา เน่ืองจากน ้าใตดิ้นมีจ านวนไม่เพียงพอ ซ่ึงจากเหตุผลดงักล่าว

ท าใหส่้งผลกระทบต่อการอุปโภค/บริโภคของประชาชนในชุมชน จากการด าเนินการศึกษา พบวา่มี

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากนกัวจิยัท่านอ่ืนๆ ท่ีไดศึ้กษาไว ้สรุปไดด้งัน้ี 

 สุฟ้า บณัฑกุล (2540) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการการประปาหมู่บ้านท่ี

ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ผลการศึกษาพบวา่ 

ปัจจยัท่ีน าไปสู่การบริหารกิจการประปาหมู่บา้นท่ีประสบความส าเร็จประกอบดว้ย การมีสภาพ

เศรษฐกิจสังคมท่ีดี ประชาชนมีระดบัการศึกษาสูง การมีเครือข่ายการเรียนรู้ การปกครองภายใน

ชุมชนท่ีเป็นประชาธิปไตย ผูน้ าชุมชนมีประสบการณ์และซ่ือสัตย ์มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้

เก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีใชใ้นระบบประปา ผูใ้ชน้ ้ ามีส่วนร่วมในการคดัเลือกและตรวจสอบการท างาน

ของคณะกรรมการ และการประปามีระดบัความเป็นสถาบนัสูง ส่วนปัจจยัท่ีน าไปสู่การบริหารท่ีไม่

ประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ ปัญหาความยากจน การขาดการศึกษา มีการปกครองแบบอุปถมัภ์ ผูน้  า

ชุมชนไม่มีความรู้และขาดเครือข่ายการเรียนรู้ในการพฒันา ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้

ภายในชุมชน ผูใ้ช้น ้ าไม่มีส่วนร่วมในการรับข่าวสารและการจดัการประปาหมู่บา้น และมีการใช้

กฎระเบียบในการบริหารจดัการนอ้ย 

 เชษฐพนัธ์ุ กาฬแกว้ (2542) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบประปาหมู่บา้น

แบบผวิดิน กรมอนามยั ในเขตภาคกลาง จ านวน 21 แห่ง พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลก าไร

ของการด าเนินงาน คือ รูปแบบการบริหารจดัการตามรูปแบบของกรมอนามยั ผูดู้แลระบบประปา

หมู่บ้านได้รับการอบรมมาก่อน และความเอาใจใส่ในการปฏิบติังานของผูดู้แลระบบประปา

หมู่บา้น ส าหรับปัญหาเก่ียวกบัการเติมคลอรีน พบวา่ มีระบบประปาร้อยละ 14.29 ท่ีไม่เติมคลอรีน 

เน่ืองจาก คณะกรรมการบริหารและผูใ้ช้น ้ าไม่เห็นความส าคญั เคร่ืองจ่ายคลอรีนช ารุด ผูใ้ชน้ ้ าไม่

นิยมกล่ินคลอรีนในน ้ าประปา นอกจากน้ีในน ้ าประปาท่ีมีการเติมคลอรีน เม่ือท าการตรวจวดั

คลอรีนคงเหลือท่ีปลายท่อผูใ้ชน้ ้ า พบว่า ไม่มีคลอรีนอิสระตกคา้งเลย ซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
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ขององค์การอนามยัโลกปี 2527 ส าหรับการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บการอบรมและการ

ปฏิบติัของผูดู้แลระบบ พบวา่ระบบประปาร้อยละ 14.29 ท่ีผูดู้แลระบบประปาไม่ผา่นการอบรมมา

ก่อน และร้อยละ 57.14 ท่ีผูดู้แลระบบขาดการเอาใจใส่ในการปฏิบติังาน ท าให้ผูดู้แลมีความรู้ใน

การปฏิบติังานไม่เพียงพอ เช่น ใช้สารเคมีในการบ าบดัขั้นตน้ไม่ถูกตอ้ง ลา้งทรายกรองไม่ถูกตอ้ง 

ไม่มีความรู้เร่ืองการเติมคลอรีน ไม่ตรวจสอบความฝืดของทรายกรอง และไม่มีการบ ารุงรักษา

ระบบตามระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นตน้ 

 ธงชัย อามาตยบัณฑิต (2543) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารประปาหมู่บ้าน 

กรณีศึกษาบา้นท่าสองคอน ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา่ 

คณะกรรมการบริหารประปาหมู่บา้นไม่มีความรู้และทกัษะการจดัการ จึงไดมี้การอบรมเพิ่มความรู้

ดา้นการบริหารประปาหมู่บา้นแก่กรรมการประปาหมู่บา้น ในดา้นการจดัรูปองค์การ การจดัแบ่ง

หนา้ท่ีตามแผนกงาน การสั่งการตามสายงาน การรายงานผลการปฏิบติังาน การบริหารกองทุน การ

เสนอใชก้ฎระเบียบท่ีมีลายลกัษณ์อกัษร ท าใหค้ณะกรรมการประปาหมู่บา้นมีความรู้ความเขา้ใจใน

ดา้นการบริหารกิจการประปาหมู่บา้นมากข้ึนกว่าเดิม และกิจการของประปาหมู่บา้นเปล่ียนแปลง

ไปในทางท่ีดีข้ึน จนสามารถจดัองค์การ มีการแบ่งหน้าท่ีตามโครงสร้างคณะกรรมการประปา

หมู่บา้น การสั่งการตามหนา้ท่ี การจดัตั้งกองทุน การบริหารงบประมาณ การประชาสัมพนัธ์ผลการ

ด าเนินงาน มีการปรับปรุงน ้าใหไ้ดม้าตรฐาน ซ่ึงท าให้กลุ่มผูใ้ชน้ ้ ามีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึนต่อการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการประปาหมู่บา้น 

 เกษม ประสาทเขตการ (2544) ได้ศึกษาโดยการประเมินระบบการบริหารของประปา

หมู่บ้านแบบผิวดิน ท่ีสนับสนุนการก่อสร้าง โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวดั

อุทยัธานี จ  านวน 30 แห่ง พบวา่ ในแง่ของก าลงัคน และแง่ของงบประมาณ มีความพร้อม ส่วนดา้น

โครงสร้าง พบปัญหาเร่ืองเคร่ืองจ่ายคลอรีน ร้อยละ 50 ไม่มีระบบไฟฟ้าอตัโนมติัร้อยละ 30 ส่วน

ในดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ มากกวา่ร้อยละ 50 ขาดการก าหนดกฏระเบียบท่ีชดัเจน ส่วนในแง่

ดา้นคุณภาพน ้ า พบว่าไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานดา้นกายภาพ ร้อยละ 26.7 ดา้นเคมีทัว่ไป ร้อยละ 20 

ดา้นโลหะหนกัและสารพิษ ร้อยละ 30 และดา้นเช้ือแบคทีเรีย ร้อยละ 66.7 ส าหรับการประเมินใน

ดา้นผลก าไร พบว่าระบบประปาหมู่บา้น ร้อยละ 23.3 ประสบปัญหาขาดทุน ส่วนการประเมิน
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ปัจจยัจากภาพภายนอก พบว่า มีองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีมีความพยายามเขา้มาบริหารจดัการ

ระบบประปาหมู่บา้นท่ีสามารถสร้างผลประกอบก าไร ถึงร้อยละ 46.7  

ชญานิศ ช่วยลยั (2545) ศึกษาความลม้เหลวในการจดัการระบบประปาหมู่บา้นของจงัหวดั

เชียงรายผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูใ้ชน้ ้ ามีลกัษณะปัญหาคลา้ยคลึงกนัแทบทุกบา้น คือ การประปา

ผลิตน ้ าไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า ท่ีอยูต่น้น ้ าจะไดน้ ้ ามากกวา่ปลายน ้ า เพราะ

เพิ่มจ านวนสมาชิกมากเกินไป การจดัการท่ีไม่เป็นระบบท าให้ตน้ทุนในการผลิตน ้ าสูง ระบบช ารุด

บ่อย น ้ าประปาไหลช้า จ่ายน ้ าไม่ทัว่ถึง ไม่มีการประชุมหรือช้ีแจงความกา้วหน้า ปัญหาอุปสรรค

การด าเนินงานให้แก่สมาชิกทราบเป็นระยะ และประปาบางหมู่บา้นมีการเปิด – ปิด เป็นเวลา (ช่วง

หน้าแล้ง) แต่ก็ประสบปัญหาปริมาณน ้ าท่ีใช้ผลิตไม่เพียงพอ สาหรับปัญหาอ่ืนๆ พบว่า กองทุน

พฒันาประปาหมู่บา้นส่วนใหญ่ ไม่มีการเก็บเงินเพื่อระดมทุนเขา้กองทุนประปา ไวใ้ชจ่้ายฉุกเฉิน

เม่ือระบบประปาชารุดเสียหาย การจดัท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย บนัทึกไวเ้ป็นยอดรวมแต่ละเดือน

ไม่ไดช้ี้แจงรายละเอียด ไม่มีสรุปรายรับ – รายจ่ายประจ าปี ซ่ึงถือว่าเป็นการบริหารจดัการดา้น

การเงินและงบประมาณท่ีไม่ชดัเจน  

นฤมล ประภาสสมุทร และ วรางคณา สังสิทธิสวสัด์ิ (2549) ไดศึ้กษาภาพการดูแลระบบ

ผลิตน ้ าประปาของผูดู้แลระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดิน จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงอยูใ่นส่วนงานของ

กรมอนามยั จ านวน 11 แห่ง และระบบประปาขนาดเล็กของการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 6 แห่ง 

โดยมีการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 เป็นการเก็บโดย

ใช้แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ และการเก็บตวัอยา่งน ้ าประปาหมู่บา้น มาวิเคราะห์คุณภาพน ้ าดา้น

กายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา ผลการวิจยัพบว่า ผูดู้แลระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดินของกรม

อนามยั มีการปฏิบติังานตามรอบการบ ารุงรักษาในระดบัท่ีต ่า ร้อยละ 90.91 ส่วนลูกจา้งของการ

ประปาส่วนภูมิภาค มีการปฏิบติังานในระดบัสูง และปานกลาง เท่ากนัร้อยละ 50 ส่วนการส ารวจ

สภาพระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดินของกรมอนามยัมีสภาพในระดบัปานกลาง ร้อยละ 59.11 

ระบบประปาขนาดเล็กของการประปาส่วนภูมิภาค มีสภาพดีร้อยละ 83.33 คุณภาพน ้ าประปา

หมู่บา้นแบบผวิดินของกรมอนามยั ร้อยละ 90.91 ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานน ้ าบริโภค แต่ในส่วนของ

การประปาส่วนภูมิภาค ผลการศึกษาพบวา่ ผา่นเกณฑม์าตรฐานทั้งหมด 
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 2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาเอกสารงานวิจยั ต  ารา บทความ

ทางวิชาการวารสาร ส่ิงพิมพ ์รายงานการ

ประชุมสมัมนา และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง

ไทย และต่างประเทศ 

การสมัภาษณ์เชิงลึก  

( In-depth interview ) โดย Key 

Informants 

1.การออกแบบระบบประปาหมู่บา้น 

- เชิงคุณภาพ ( การก่อสร้างระบบประปา แหล่งน ้า 

และการบ ารุงรักษาคุณภาพน ้ า ) 

2. การบริหารทรัพยากร ดา้นบุคลากร 

 ดา้นงบประมาณ ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และดา้นการ 

จดัการ 

3. การสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีผา่นมา 

1. กระบวนการการบริหาร

จดัการระบบประปา 

2. การด าเนินการบริหารจดัการ

ระบบประปา 

3. ปัญหา อุปสรรค และ

ผลลพัธ์ท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี/

ทอ้งถ่ิน 

4. รูปแบบการพฒันาการ

บริหารระบบประปาท่ีดีและ

มีประสิทธิภาพ 

ส านกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

จงัหวดันครนายก 

 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน: 

อบจ. อบต. เทศบาล จงัหวดั

นครนายก 

คณะกรรมการ

ประปาหมู่บา้น 

(กลุ่มผูบ้ริโภคน ้า

ใช)้ 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นของประเทศไทย มีระเบียบวิธีวิจยั

ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 เน่ืองจากงานวิจยัฉบบัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ จึงไม่มีประชากรและกลุ่มตวัอย่าง แต่มี

ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ( Key Informants) ดงัต่อไปน้ี 

1) นายกองค์กร/รองนายก หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ส านกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

จงัหวดันครนายก 

2) นายกองค์กร/รองนายก หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาทิเช่น อบจ. 

อบต. เทศบาล 

3) กลุ่มผูบ้ริโภคน ้ าใช้ในชุมชน ซ่ึงเป็นตวัแทนกลุ่มหรือตวัแทนชุมชนในพื้นท่ีศึกษา 

ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน หรือประธานกลุ่มองคก์รชุมชน หรือคณะกรรมการประปาหมู่บา้น  

3.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ใชก้ารศึกษารวบรวมขอ้มูลใน 2 วิธีการ เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีน่าเช่ือถือ (Creditability) 

โดยมีแนวทางการศึกษาดงัน้ี 

1) การศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ( Documentary Research) งานวิจยั ต ารา 

บทความทางวิชาการวารสาร ส่ิงพิมพ์ รายงานการประชุมสัมมนา และส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งไทย และต่างประเทศ 

2) การรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยแนวทางการ

สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูล ได้แก่ ลักษณะพื้นฐานโดยทัว่ไปของกระบวนการการ
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3) บริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น การด าเนินการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น 

ปัญหา อุปสรรค และผลลัพธ์ท่ีเหมาะสมกบัชุมชนพื้นท่ี/หมู่บ้าน และรูปแบบการ

พฒันาการบริหารระบบประปาหมู่บา้นท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

3.3 แหล่งข้อมูล 

 แหล่งขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

3.3.1 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ( Key Informants) ไดแ้ก่  นายกองคก์ร/รอง

นายก หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ส านกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดั

นครนายก นายกองคก์ร/รองนายก หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

อาทิเช่น อบจ. อบต. เทศบาล และคณะกรรมการประปาหมู่บา้น (ตวัแทนกลุ่ม

ผูบ้ริโภคน ้าใช)้ 

3.3.2 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย ต ารา บทความทาง

วิชาการวารสาร รายงานการประชุมสัมมนา และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศ

ไทย และต่างประเทศ 

3.4 ขอบเขตการวจัิย 

 ขอบเขตการวจิยั (Scope of Research) ของการด าเนินโครงการวิจยัการบริหารจดัการระบบ

ประปาหมู่บา้นของประเทศไทย ในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอบเขตการวิจยั 2 ลกัษณะ 

คือ 

            3.4.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีด าเนินการวจิยั 

 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีด าเนินการวิจยั ประกอบดว้ย ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นท่ี

จงัหวดันครนายก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการใชน้ ้ าทั้งในดา้นการอุปโภคและบริโภคของชุมชน โดยผูว้ิจยั
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ไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากประชาชนในชุมชนทั้งหมด 2 ชุมชน คือ หมู่บา้นบางคะยอ ต าบลทรายมูล 

และหมู่บา้นโพธ์ิงาม ต าบลสาริกา 

            3.4.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหาการวจิยั 

 เน้ือหาการวิจยัของโครงการ ประกอบดว้ยการศึกษา รวบรวม และสืบคน้องค์ความรู้ใน

ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

(1) การศึกษาดา้นบริบทของชุมชน 

(2) การศึกษาดา้นการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นของชุมชน 

(3) การศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนเก่ียวกบัการใช้น ้ าใน

การอุปโภคและบริโภค 

3.5 วธีิการวจัิย 

           3.5.1 วธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 

 การวจิยัเชิงคุณภาพ เป็นการส ารวจและศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมหรือชุมชน ท่ีเก่ียวกบั

การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านของประเทศไทย เป็นการวิจัยท่ีท าการศึกษาโดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง (In-depth Interview with Key Informants)  และจาก

การศึกษาแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ เพือ่น าผลการศึกษามาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยมีหลกัการของ

การวจิยัเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 

(1) ใหค้วามส าคญักบัการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงดา้นการบริหาร

จดัการระบบประปาหมู่บา้นของประเทศไทย 

(2) ใหค้วามส าคญักบัการสังเกตการณ์ และเก็บขอ้มูลกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภค

น ้าใช ้

(3) มุ่งเน้นกระบวนการบริหาร ผลลพัธ์ของการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นของ

ประเทศไทย 
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(4) มุ่งเน้นการน าผลลพัธ์ท่ีได้รับจากการท าวิจยัมาน าเสนอแนวทางการพฒันานโยบาย

ระบบประปาหมู่บา้นของประเทศไทย 

(5) นกัวจิยัตอ้งเขา้ถึงชุมชนเพื่อเรียนรู้ระบบการอุปโภคน ้าใช ้

(6) วิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ของผลการส ารวจท่ีได้และ

อภิปรายผลการวิจัยแบบแยกแยะประเด็นย่อยก่อนสรุปเป็นประเด็นภาพรวม 

(Inductive Method) 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่การส ารวจวิจยัเชิงคุณภาพ ถือเป็นกระบวนการหลกั

ในการศึกษาวิจยั ซ่ึงนกัวิจยัจ าเป็นตอ้งศึกษากระบวนการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นใน

ชุมชน โดยจ าแนกเป็นกระบวนการและขั้นตอนการท าวิจยัไดด้งัน้ี 

1) วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

(1) การตรวจเยีย่มพื้นท่ีเบ้ืองตน้ (Community Meeting) 

เป็นกระบวนการขั้นตอนเร่ิมตน้ของการด าเนินการวิจยั เป็นการบูรณาการนกัวิจยั

เพื่อเขา้ถึงพื้นท่ีการศึกษา (จงัหวดันครนายก) โดยการให้นกัวิจยัไดท้ราบถึงสภาพแวดลอ้มและวิถี

ของชุมชนในการอุปโภคการใชน้ ้า เพื่อท่ีจะไดว้างแผนกรศึกษาวิจยัให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

และเป้าหมายของการวิจยัต่อไป โดยทัว่ไปการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีเบ้ืองตน้ เปรียบเสมือนกบัการ

เรียนรู้พื้นท่ีเป้าหมาย อนัประกอบดว้ยประเด็นการตรวจเยีย่มในตา้นต่างๆ คือ 

(1.1) การส ารวจ /ศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษาเป็น

การศึกษาเรียนรู้ขอ้มูลทั้งกายภาพ และรวมถึงทั้งทางชีวภาพ พร้อมทั้ง

ลักษณะของพื้ น ท่ี ในการ เข้า ถึ งของระบบประปาหมู่บ้าน และ

ความสามารถขององคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในการมีส่วนร่วมกบั

คณะกรรมการประปาหมู่บ้านในชุมชน เพื่อการบริหารจดัการระบบ

ประปาหมู่บา้นตามลกัษณะของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

(1.2) การส ารวจ/ศึกษาสภาพแวดลอ้มทางสังคม ของพื้นท่ีศึกษาเป็นการศึกษา

เรียนรู้ขอ้มูลทางสังคมของชุมชนในดา้นต่างๆ เช่นวฒันธรรม ภูมิปัญญา
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ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัระบบ

การอุปโภคบริโภค และการใชน้ ้า  

(1.3) การตรวจสอบกิจกรรมการใช้น ้ าของประชาชนในชุมชน เป็นการ

ตรวจสอบโดย ผา่นการส ารวจรูปแบบของชุมชนในการใชน้ ้ าทั้งทางดา้น

การอุปโภคและการบริโภค รูปแบบของการตรวจสอบกิจกรรม อาจใช้

เทคนิคท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชน เช่น การศึกษาระเบียบ กติกา 

หรือแบบแผนในการใชน้ ้าในการอุปโภคและการบริโภค 

(2) การสัมภาษณ์เด่ียวแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

     รูปแบบการสัมภาษณ์เด่ียวแบบเจาะลึก เป็นการส ารวจ และรวบรวมขอ้มูลเชิงลึกท่ี

มุ่งเนน้ให้กลุ่มเป้าหมายท่ีจะเป็นผูถู้กสัมภาษณ์ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลไดส้ะทอ้นขอ้มูลท่ีเป็นระดบับุคคล 

และ/หรือ สะทอ้นขอ้มูลผ่านการเป็นตวัแทนกลุ่มหรือตวัแทนชุมชนในพื้นท่ีศึกษา โดยวิธีการ

ปฏิบติัในการสัมภาษณ์เด่ียวแบบเจาะลึก ดงัน้ี 

    (2.1) การก าหนดให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ( Key Informants) ในการให้ขอ้มูลในการวิจยั 

ไดแ้ก่ นายกองค์กร/รองนายกองคก์ร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ส านกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

จงัหวดันครนายก นายกองคก์ร/รองนายก หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาทิเช่น 

อบจ. อบต. เทศบาล ประชาชนกลุ่มผูบ้ริโภคน ้าใชใ้นชุมชน เป็นตน้ 

   (2.2) การสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ และไม่มีโครงสร้างของแบบ

สัมภาษณ์ท่ีก าหนดไวต้ายตวั (Non-structure Interview) ซ่ึงในการสัมภาษณ์มีการแบ่งแบบ

สัมภาษณ์ออกเป็น 2 ชุด ดงัน้ี 

               ชุดท่ี 1 เป็นการสัมภาษณ์ระดบัหน่วยงานท่ีเป็นภาครัฐบาล คือ อธิบดี/รอง

อธิบดี นายกองคก์ร/รองนายกองคก์ร หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ในประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

-สถานภาพของผูถู้กสัมภาษณ์ 

-บทบาทการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านของประเทศไทยใน

ปัจจุบนั 

-การด าเนินการบริหารจดัการระบบประปาของประเทศไทยในปัจจุบนั 
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-ปัญหา อุปสรรค ของกระบวนการ/การด าเนิน การบริหารจดัการระบบ

ประปาของประเทศไทยในปัจจุบนั 

-ผลลัพธ์ของกระบวนการ-การการบริหารจัดการระบบประปาของ

ประเทศไทยในปัจจุบนั 

-รูปแบบท่ีเหมาะสมในการพฒันาการบริหารระบบประปาหมู่บ้านท่ีดี

และมีประสิทธิภาพควรเป็นอยา่งไร 

การพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการบริหารกิจการและบ ารุงรักษา

ระบบประปาหมู่บา้น พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 

                 ชุดท่ี 2 เป็นการสัมภาษณ์คณะกรรมการประปาหมู่บา้น ซ่ึงเป็นตวัแทน

ผูบ้ริโภคน ้าใช ้ในประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

-สถานภาพของผูถู้กสัมภาษณ์ 

-ระบบประปาหมู่บา้นท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

-การบริหารกิจการระบบประปาหมู่บา้นในปัจจุบนั 

     -การด าเนินการกิจการประปาหมู่บา้นท่ีด าเนินการผา่นมามีปัญหา และ

อุปสรรคอยา่งไร 

-ราคาน ้า ณ.ปัจจุบนั มีความคุม้ค่าและเหมาะสมกบัคุณภาพน ้าท่ีท่านได้

อุปโภค/บริโภค หรือไม่ อยา่งไร 

-การลดตน้ทุนการผลิตน ้า เพื่อความคุม้ค่าของผูอุ้ปโภค/บริโภค 

-ขอ้เสนอแนะต่อการบริหารประปาหมู่บา้นเพื่อก่อให้เกิดความย ัง่ยนื มี

ประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดผลก าไร 

     (2.3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล พร้อมทั้งวิเคราะห์เน้ือหาในประเด็น

ต่างๆ ตามโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

    การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพคร้ังน้ี มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาเป็นท่ีน่าเช่ือถือ (Creditability) โดยเป็นการศึกษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 
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(Documentary Research) การรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  และ

การสังเกตการณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Observation)  

3. การประยุกตใ์ชเ้ทคนิคสโนวบ์อล (Snowball Technique) ในการคดัเลือกชุมชนท่ี

จะเขา้ส ารวจ สังเกตการณ์ และสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคน ้าประปา/น ้าใช ้ของจงัหวดันครนายก 

           โดยทัว่ไปแลว้การศึกษาในพื้นท่ีชุมชน มีเทคนิควิธีท่ีใช้ในการศึกษา/ส ารวจชุมชน

ท่ีมีความหลากหลาย ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตอ้งการให้บรรุผลจากการศึกษา

เป็นส าคญั โดยท่ีแต่ละเทคนิควธีิ มีจุดเด่นและก็มีขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั ส าหรับการท าวิจยัเร่ืองการ

บริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นของประเทศไทย เป็นการวิจยัท่ีมุ่งศึกษากระบวนการ ผลลพัธ์

ของการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นของประเทศไทยในช่วงเวลาต่างๆท่ีผา่นมา รวมทั้งมุ่งท่ี

จะน าผลท่ีไดรั้บจากการท าวจิยัมาน าเสนอเป็นแนวทางการพฒันานโยบายระบบประปาหมู่บา้นของ

ประเทศไทยให้ดีและเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงหากมีการเลือกใชเ้ทคนิควิธีท่ีเหมาะสม ยอ่มเป็นเคร่ือง

ยืนยนัถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานด้านการศึกษาวิจยัของโครงการ ทั้งน้ี

เทคนิคท่ีทางผูว้ิจ ัยน ามาใช้ ได้แก่ เทคนิคการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากการสอบถามผูรู้้/ผูมี้

ประสบการณ์ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัประเด็นของเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาวิจยัโดยเนน้การศึกษาเชิงลึกใน

ลกัษณะความสัมพนัธ์แบบเช่ิอมโยงกนั เป็นกระบวนการท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยใชก้ารสอบถาม

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นนั้นๆ เพื่อท าใหไ้ดม้าซ่ึงกลุ่มเป้าหมายท่ีใชเ้ป็นตวัแทนในการศึกษาวิจยั

คร้ังน้ี อีกนยัหน่ึงวธีิน้ีนิยมเรียกกนัวา่ “Snowball Technique” 

 เทคนิคสโนว์บอล (Snowball Technique) 

เทคนิคสโนวบ์อล เป็นเทคนิคท่ีมีการส ารวจและการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีลกัษณะ

พิเศษในดา้นการลดขั้นตอนการส ารวจและการเขา้ถึงขอ้มูล โดยเทคนิคสโนวบ์อลไม่จ  าเป็นตอ้งใช้

การสุ่มตวัอยา่งจากจ านวนประชากรทั้งหมด แต่ใชก้ารคดักรอง (Filtation) กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ

ใหมี้ความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ซ่ึงมีกระบวนการหา “ความสัมพนัธ์เชิงกระทบ” โดยท่ีผูว้ิจยัตอ้งมี

การสืบค้นข้อมูลจากบุคคล/ชุมชนท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวิจัย ซ่ึงช่วยให้ผูว้ิจ ัย

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการได้โดยตรง สะดวก รวดเร็วในการด าเนินการวิจยั และ
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ยิง่กวา่นั้นปัจจยัแทรกซอ้นท่ีอาจมีผลต่อตวามถูกตอ้งแม่นย  าของการส ารวจขอ้มูลก็จะถูกควบคุมได้

โดยเทคนิคสโนวบ์อลน้ี 

เทคนิคสโนวบ์อลมีลกัษณะเด่น ดงัน้ี 

ตารางที ่3.1 ลกัษณะเด่นของเทคนิคสโนวบ์อล (Snowball Technique) 

ประเด็นหลัก ลกัษณะเด่นของเทคนิค/กระบวนการในการศึกษา 
1.กรอบความคิดในการวิจยัและ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกั 

1. เนน้การคดักรองกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง 
2. ใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลระดบับุคคล หรือกลุ่มชุมชน/
องคก์รชุมชน 
3. เป็นการเลือกใชเ้ทคนิคท่ีสะทอ้นความสัมพนัธ์เชิง
กระทบ 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 1. เนน้เคร่ืองมือการวจิยัท่ีหลากหลาย 
2. มีกลไกการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ โดย
ค านึงถึงความสามารถของเคร่ืองมือวจิยัท่ีจะตอบสนองต่อ
การไดม้าซ่ึงผลการวจิยัท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า และเช่ือถือได ้

3. กระบวนการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 1. ใหค้วามส าคญักบัการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริง 
2. ผูว้จิยัตอ้งส ารวจและตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดรั้บดว้ยวธีิการ
หลากหลายขั้นตอน เช่น การคดักรองผูใ้หข้อ้มูล  
(Key Informants) ท่ีมีความน่าเช่ือถือ การตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์ของผูใ้หข้อ้มูลกบัประเด็นท่ีผูว้จิยัสนใจ
ตอ้งการศึกษา เป็นตน้ 

4. การวจิยัขอ้มูลจากการวจิยั 1. เนน้การวเิคราะห็ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 
2. ใหค้วามส าคญักบัการวเิคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) โดยการจดักลุ่มประเด็นการวิเคราะห์ใหเ้ป็น
หมวดหมู่ และมีการจ าแนกขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ เพื่อแสดง
ใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆ 

5. ปัจจยัสนบัสนุนการวจิยั 1. เป็นเทคนิคท่ีร่นระยะเวลาในการวจิยัไดม้าก 
2. สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง  
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สรุปได้ว่า เทคนิคสโนว์บอล เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการศึกษาและ

คดัเลือกชุมชนเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษาวจิยัในเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และประกอบกบัมี

ความโดดเด่นในเชิงระบบการบริหารจดัการอยา่งเด่นชดั 

การคัดเลือกชุมชนเป้าหมายในการวจัิย 

ส าหรับการคดัเลือกชุมชนเป้าหมายในการวิจยั ก าหนดให้มีการคดักรองกลุ่มเป้าหมายโดย

เน้นชุมชนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใช้ระบบประปาท่ีเป็นแหล่งน ้ าผิวดิน จ านวน 1 ชุมชน และ

ระบบประปาท่ีใช้แหล่งน ้ าใตดิ้น จ านวน 1 ชุมชน ในทอ้งท่ีจงัหวดันครนายก โดยผลการก าหนด

ชุมชนเป้าหมายทั้งสองชุมชน ไดม้าจากการใชเ้ทคนิคสโนวบ์อลเพื่อคดักรองชุมชนศึกษาโดยมีผล

การคดัเลือกชุมชนเป้าหมาย ดงัน้ี 

ตารางที ่3.2 กระบวนการในการคดัเลือกชุมชนเป้าหมายของงานวจิยัโดยใชเ้ทคนิคสโนวบ์อล 

ประเด็นการพจิารณา ชุมชนต าบลทรายมูล 
(แหล่งน า้ผวิดิน) 

ชุมชนต าบลสาริกา 
(แหล่งน า้ใต้ดิน/บาดาล) 

1.ความโดดเด่นของระบบ
การบริหารจดัการ 

มีการบริหารจดัการโดย
รูปแบบคณะกรรมการประปา
หมู่บา้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

มีการบริหารจดัการโดย
รูปแบบคณะกรรมการประปา
หมู่บา้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.การมีส่วนร่วมขององคก์ร
ชุมชน/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการบริหารจดัการและ
ด าเนินการดา้นทรัพยากรน ้า 

มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มประปา
ผูใ้ชแ้หล่งน ้าผวิดินและมีการ
บริหารจดัการกลุ่มท่ีเด่นชดัใน
เร่ืองของผูน้ า สมาชิกและ 

สมาชิกในกลุ่มมีการรวมตวักนั
ในการใชน้ ้าประปาจากแหล่ง
น ้าใตดิ้น (บาดาล)  

3.ดา้นปริมาณและคุณภาพน ้า มีแหล่งน ้าดิบเพียงพอเกือบ
ตลอดทั้งปี ยกเวน้ช่วงฤดูแลง้ 
(เดือนมกราคม-เมษายน ของ
ทุกปี) ท่ีเกิดภาวะดินเปร้ียว 

มีแหล่งน ้าดิบเพียงพอเกือบ
ตลอดทั้งปี ยกเวน้ช่วงฤดูแลง้ 
(เดือนมกราคม-เมษายน ของ
บางปี) ท่ีอาจเกิดภาวะภยัแลง้ 

4.ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั
จริง 

ประชาชนในพื้นท่ีมีความพึง
พอใจในระดบัมากในดา้น
บริหารจดัการระบบประปา 

ประชาชนในพื้นท่ีมีความพึง
พอใจในระดบัมากในดา้นการ
บริหารจดัการระบบประปา 
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ตารางที ่3.2 (ต่อ)   

ประเด็นการพจิารณา ชุมชนต าบลทรายมูล 
(แหล่งน า้ผวิดิน) 

ชุมชนต าบลสาริกา 
(แหล่งน า้ใต้ดิน/บาดาล) 

 
 

หมู่บา้นท่ีมีความพอเพียงของ
การส่งน ้าตลอด 24 ชัว่โมง 

หมู่บา้นท่ีมีความพอเพียงของ
การส่งน ้าตลอด 24 ชัว่โมง 

3.6 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงวิธีการท่ีน าไปใช้ในการสัมภาษณ์บุคคลท่ีให้

ขอ้มูลหลกั (Key Informant Interview) เป็นวิธีการท่ีใช้กนัมากท่ีสุดวิธีหน่ึง เน่ืองจากระบุตวัผูใ้ห้

ขอ้มูลได้ชัดเจน และมีการซักถามค าถามต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม ตลอดจนผูว้ิจยัได้รับความ

ร่วมมือโดยได้รับข้อแนะน าในการไปพบผูใ้ห้ข้อมูลอีกด้วย ทั้ งน้ีได้รับความร่วมมือจากเจ้า

พนกังานธุรการ ส.4 ส่วนทรัพยากรน ้า ส านกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดันครนายก 

ในการคดัเลือกซ่ึงไดชุ้มชนตวัอย่างท่ีเหมาะสมในการด าเนินงานบริหารจดัการดา้นระบบประปา

หมู่บา้น ทั้งระบบประปาแหล่งน ้ าผิวดิน และระบบประปาแหล่งน ้ าใตดิ้น เม่ือคดัเลือกไดห้มู่บา้นท่ี

เหมาะสมแลว้ จึงไดเ้ขา้ไปในหมู่บา้นเพื่อท าการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเป็นผูดู้แลระบบประปาหมู่บา้น 

ทั้งดา้นกระบวนการและการด าเนินการบริหารจดัการ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Tool for In-

depth Interview) โดยผูส้ัมภาษณ์จะซักถามผูใ้ห้ข้อมูลเพี่อให้ได้ข้อมูลมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

บรรยากาศในการสัมภาษณ์จะไม่เป็นทางการ โดยผูส้ัมภาษณ์จะท าการจดบนัทึกและอดัเสียง

เพื่อท่ีจะน าเรียบเรียงและถอดเทปเสียงในภายหลัง ท าให้การซักถามครอบคลุมทั้ งความ

เฉพาะเจาะจงและตรงประเด็นมากท่ีสุด 
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บทที ่4 

ผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บ้านของประเทศไทย: กรณีศึกษาชุมชน 

จงัหวดันครนายก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  1) การบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น ผล

การศึกษาจากหน่วยงานบริหารจากภาครัฐบาล 2) การบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น ผลการศึกษา

จากคณะกรรมการประปาหมู่บา้น (ตวัแทนกลุ่มผูบ้ริโภคน ้าใช)้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

4.1 การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน: หน่วยงานบริหารจากภาครัฐบาล 

 การบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น: กรณีศึกษาชุมชน จงัหวดันครนายก ทางผูว้ิจยัได้ท า

การเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัท่านผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น 

จ านวนทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบดว้ย 1) เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการดูแลระบบการบริหารจดัการประปา

หมู่บา้น ส านกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดันครนายก  2) นายกและปลดัองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลทรายมูล 3) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลสาริกา สรุปผลการศึกษาแยกตามประเด็นค าถาม 

ดงัน้ี 

 ขอ้ท่ี 1 บทบาทการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นของจงัหวดันครนายกในปัจจุบนั 

1.1 ดา้นงานการออกแบบโครงการ DP
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ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นรูปแบบตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน ้า ซ่ึงปรับปรุงมาจากอนามยั 
ส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบท (รพช.) และกรมโยธาธิการและผงัเมืองโดยมี
วศิวกรจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง เป็นผูดู้แล ออกแบบเก่ียวกบัระบบ
ประปา ประปาผวิดิน และประปาบาดาล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 โดยแบบ
มาตรฐานดงักล่าวไดถู้กรวบรวมเป็นเอกสารและใชป้ระกอบการประกวด
ราคาในการออกแบบก่อสร้างของโครงการ 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ทรายมูล 

เป็นรูปแบบตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน ้ า แต่องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายมูลเป็นผูเ้สนอโครงการไปยงักรมทรัพยากรน ้ าเอง ท่ีผา่นมาการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นไดรั้บงบประมาณจากจงัหวดันครนายก แห่ง
ละ 2,900,000 บาท แต่ท่ีคาดการณ์ไว้ไม่สอดคล้องกับกระแสการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ท าให้งบประมาณดงักล่าวสามารถก่อสร้างได้
เพียงตวัถงั โรงกรอง โรงสูบน ้ า แต่ไม่สามารถซ้ือและฝังท่อขนาดเมนได ้
แต่ดว้ยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูลคนเดิมไดก่้อสร้างท่อเมน
ไวบ้างส่วนแลว้ประกอบกบันายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูลคน
ปัจจุบันได้ด า เนินการโครงการประปาหมู่บ้านต่อจนแล้วเสร็จไป 2 
หมู่บา้น คือ หมู่ 1 และ หมู่ 8 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล
สาริกา 

เป็นรูปแบบตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน ้ า โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลเองยงัไม่ได้ท าเร่ืองระบบประปามีเพียงแต่รับถ่ายโอนมาจากกรม
ทรัพยากรน ้า กรมอนามยั และกรมเร่งรัดพฒันาชนบท  (เดิมเป็นส านกังาน
เร่งรัดพฒันาชนบท) ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ.2548 ท่ี
ก าหนดให้ถ่ายโอนกิจการประปาให้กบัทอ้งถ่ิน และถือเป็นทรัพยสิ์นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ถ่ายโอนต่อไปยงัหมู่บา้น หลงัจากนั้นจะมีการ
คดัเลือกประชาชนในพื้นท่ี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผูใ้ชน้ ้ าของแต่ละ
หมู่บ้านซ่ึงส่วนใหญ่ผูใ้หญ่บ้านจะเป็นประธานคณะกรรมการประปา
หมู่บา้น (คณะกรรมการจะมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และไม่สามารถ
ด ารงต าแหน่งมากกว่า 2 วาระ) ดงันั้น ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจึงมี
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บทบาทเป็นเสมือนพี่เล้ียงใหก้บัชุมชน 
สรุป รูปแบบตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน ้าซ่ึงปรับปรุงมาจากกรมอนามยั 

ส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบท (รพช.) 
 

1.2 ดา้นงานเสริมสร้างความเขา้ใจ 

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

การส ารวจพื้นท่ีเพื่อด าเนินการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น เร่ิมจาก
การศึกษาแหล่งน ้า กล่าวคือ ตอ้งศึกษาสภาพของแหล่งน ้ าวา่เหมาะส าหรับ
การก่อสร้างระบบประปาผิวดินหรือประปาบาดาลหรือไม่ ตวัอย่างเช่น 
พื้นท่ีต าบลทรายมูล ไม่สามารถท าเป็นระบบประปาบาดาลได ้เน่ืองจากมี
ปัญหาดินเปร้ียวนั้น จึงตอ้งพฒันาเป็นระบบประปาผิวดินแทน โดยเร่ิมตน้
จากการขุดสระน ้ าขนาดใหญ่เพื่อใชเ้ป็นแหล่งพกัน ้ า ท่ีใช้ในกระบวนการ
ผลิต มีการเติมคลอรีน สารส้ม เกลือ ปูนขาว และท าโรงตกตะกอน
เช่นเดียวกบักระบวนการประปาในชุมชนเมือง 
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทรายมูล 

ใช้รูปแบบการอบรมโดยเชิญวิทยากรจากกรมทรัพยากรน ้ ามาให้ความรู้ 
โดยทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล จะเป็นผูส้นบัสนุนดา้นงบประมาณ การ
อบรมจะมีเน้ือหาสาระครอบคลุมเก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบประปา
หมู่บ้าน อาทิเช่น การท าบญัชีการบ ารุงรักษาระบบประปา  การแก้ไข
ปัญหาขอ้ขดัขอ้งท่ีจะเกิดในระบบประปา การตรวจวดัคุณภาพน ้ า  หน้าท่ี
ของคณะกรรมการประปาหมู่บา้น หน้าท่ีช่างซ่อมบ ารุง และหน้าท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีผลิตน ้าประปา เป็นตน้ 
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสาริกา 

ใช้รูปแบบการจดัอบรม โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากกรมทรัพยากรน ้ า ร่วมกับ
เจา้หน้าท่ีจากส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของจงัหวดั
นครนายก มาร่วมให้ความรู้ และเสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการระบบประปาหมู่บา้น อาทิเช่น การดูแลแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เม่ือ

DP
U



 
 
 

55 
 

เกิดการช ารุดเสียหายของท่อประปา เป็นตน้ 
สรุป -การเสริมสร้างความเข้าใจใช้การจัดการอบรม มีวิทยากรจากกรม

ทรัพยากรน ้ า และเจ้าหน้าท่ีจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดันครนายก เป็นวทิยากรใหค้วามรู้ 
 

   1.3 ดา้นงานฐานขอ้มูล 

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งในรูปเล่ม แผน่พบัและฐานขอ้มูลออนไลน์ โดย
ข้อมูล รูปเล่มนั้ นจะแจกจ่ายไปยังส านักทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในภาคต่างๆ  โดยจะถูกส่งต่อไปเม่ือมีการจดัอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับระบบประปาหมู่บ้าน ซ่ึงในรูปเล่มมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการดูแล
ระบบน ้ า การประหยดัน ้ า และทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ า ทั้งน้ีหากขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งมีการเปล่ียนแปลง อาทิเช่น เทคนิค วทิยาการ เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับระบบประปาหมู่บ้าน จะมีการจัดอบรมแก่คณะท างาน 
คณะกรรมการประปาหมู่บา้น และรวมถึงผูใ้ชน้ ้ า เป็นตน้ 
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทรายมูล 

งานฐานขอ้มูลไดจ้ากกรมทรัพยากรน ้าและส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม หน่วย 2 (ศูนยส์ านกังานน ้าบาดาล จากจงัหวดัสระบุรี) ซ่ึง
เป็นหน่วยงานท่ีทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลส่งตวัอยา่งน ้าไปตรวจ
คุณภาพ 
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสาริกา 

ข้อมูลท่ีใช้ในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านได้มาจากกรม
ทรัพยากรน ้ า ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั 
และจากการท่ีมีเจา้หนา้ท่ีของทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลเองท่ีไปเขา้รับ
การอบรม และน าความรู้มาเผยแพร่ต่อใหก้บัประชาชนในพื้นท่ี 
 

สรุป -งานฐานขอ้มูลจากกรมทรัพยากรน ้ า ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดันครนายก  
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-ขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีส่วนผูดู้แลระบบประปาหมู่บา้นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเอง 

   1.4 ดา้นงานศึกษาสถานการณ์คุณภาพน ้า 

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

งานการศึกษาสถานการณ์คุณภาพน ้า แบ่งออกไดเ้ป็น 2 แหล่ง ดงัน้ี  
(1) แหล่งน ้ าผิวดิน จะมีทีมงานจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มลงพื้นท่ีส ารวจแหล่งน ้ าโดยศึกษาจากแนวท่อน ้ า บ่อพกั ระบบ
กรอง เป็นตน้ ซ่ึงในกรณีบ่อพกัน ้ านั้นจะสร้างไดใ้นพื้นท่ีท่ีมีบริเวณกวา้ง
เท่านั้น หากไม่มีพื้นท่ีเพียงพอตอ้งล าเลียงน ้ าโดยตรง (ซ่ึงส่วนใหญ่ระบบ
ประปาหมู่บา้นผวิดินของจงัหวดันครนายก จะเป็นระบบจ่ายตรง โดยไม่มี
บ่อพกัน ้า)  
(2) แหล่งน ้ าบาดาล จะใช้ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมน ้ าบาดาล เพื่อ
ศึกษาแหล่งน ้ า เน่ืองจากบางพื้นท่ีมีสภาพภูมิศาสตร์แตกต่างกนัอาจส่งผล
ให้มีแหล่งน ้ าแตกต่างกนัด้วย เช่น การส ารวจแหล่งน ้ าในพื้นท่ีป่าหวาย 
พบวา่น ้ามีรสเคม็เน่ืองจากมีแร่ธาตุจ าพวกสนิม เหล็ก เป็นตน้  
(3) การส ารวจ ตรวจสอบคุณภาพน ้ าจะมีการเก็บตวัอย่างส่งตรวจท่ีกรม
อนามยัหรือกรมน ้ าบาดาล แต่ยงัประสบปัญหา คือ การส่งตวัอย่างน ้ าไป
ตรวจจะมีค่าใชจ่้ายในการเก็บตวัอยา่งประมาณ 1,000-1,200 บาท/คร้ัง 
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทรายมูล 

มีการประสานงานและและเช่ือมโยงกบัศูนยส์ านักงานน ้ าประปาบาดาล
ตามก าหนดการในการตรวจคุณภาพน ้ า หรือกรณีได้รับขอ้ร้องเรียนจาก
ประชาชนว่าน ้ ามีสี หรือกล่ินผิดปกติ ทั้ งน้ีได้ส่งตวัอย่างน ้ าประปาเพื่อ
ตรวจวดัคุณภาพโดยเป็นความร่วมมือระหวา่งจงัหวดันครนายกกบัจงัหวดั
สระบุรี 
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสาริกา 
 

จงัหวดัสระบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีความร่วมมือกบัทางจงัหวดันครนายกและจะ
ท าการตรวจสอบคุณภาพน ้ าให้กบัทางต าบลสาริกาตามช่วงก าหนดเวลา
หรือกรณีไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากประชาชนวา่น ้ามีสี หรือกล่ินผดิปกติ 
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สรุป -ทีมงานจากส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มลงพื้นท่ีส ารวจ
แหล่งน ้า  
-ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมน ้าบาดาล เพื่อศึกษาแหล่งน ้าบาดาล 
-จงัหวดัสระบุรี ตรวจคุณภาพน ้ าตามวาระก าหนด หรือเม่ือกรณีไดรั้บขอ้
จากร้องเรียนจากประชาชนวา่น ้ามีสี หรือกล่ินผดิปกติ 
 

1.5 ดา้นงานส่ือสารสาธารณะแก่ประชาชน 

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

การส่ือสารแก่ประชาชนนอกจากจะมีการฝึกอบรม แจกเอกสาร แผ่นพบั 
และฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีด าเนินการโดยภาคส่วนแลว้ หากองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล และคณะกรรมการประปาหมู่บา้น มีความตอ้งการให้เขา้ไปจดั
อบรมให ้ทางส านกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั ก็จะมี
การจัดฝึกอบรมให้ตามค าร้องขอโดยท่ีผ่านมาได้รับความสนในจาก
ประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก เน่ืองจากประชาชนบางส่วนประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และเป็นผูจ่้ายค่าน ้ าเอง ดงันั้นจึงตอ้งการทราบว่าเงินท่ี
เคา้จ่ายไปนั้นจะถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างไรบา้ง พร้อมกนัน้ีจะมีการ
เสริมสร้างความเขา้ใจร่วมกนั ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าประชาชนในพื้นท่ีต่างมี
ส่วนไดส่้วนเสียกบัการด าเนินการดงักล่าว ประกอบกบัสถานการณ์ท่ีก าลงั
ประสบภยัแลง้ ท าให้ชาวบา้นให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะส่งผลต่อ
การด าเนินชีวติของประชาชนในพื้นท่ีเองโดยตรง 
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทรายมูล 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลออกกฎระเบียบวา่ดว้ยเร่ืองการประปา ท่ีอา้งอิง
เน้ือสาระมาจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งมีเน้ือหาเก่ียวกบัการ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น และท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยเอกสารดงักล่าว
จะแจกจ่ายให้กับคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน โดยท่ีคณะกรรมการ
ประปาหมู่บ้าน จะมีการประชุมทุกเดือน เน่ืองจากจะวาระการช้ีแจง
รายรับ-รายจ่าย พร้อมกนัน้ี จะมีการแจกโบวช์ัวร์ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัการ
บ ารุงรักษาระบบน ้าประปาไปในคราวเดียวกนั เป็นตน้ 
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องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสาริกา 

มีเจ้าหน้าท่ีต าแหน่งผูช่้วยเจ้าพนักงานกิจการประปา ท าหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบ ติดตาม และจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน ้ าประปา รวมถึง
การลงพื้นท่ีให้ความรู้และรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการค่าใช้จ่าย หรือช้ีแจง
ปัญหา (ถา้มี)ต่อคณะกรรมการประปาหมู่บา้นใหรั้บทราบ  
 

สรุป -ใช้การส่ือสารร่วมกบัการจดัการอบรม และมีการแจกเอกสาร แผ่นพบั 
หรือส่ือสารขอ้มูลแบบระบบออนไลน ์
 

   1.6 ดา้นงานยกระดบัมาตรฐานคุณภาพน ้าประปาและน ้าบริโภคครัวเรือน 

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

น ้าประปาด่ืมได ้คือ งานยกระดบัมาตรฐานท่ีตอ้งการในอนาคต 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ทรายมูล 

น ้ าประปาด่ืมได ้และคุณภาพน ้ าเป็นไปตามมาตรฐานน ้ าท่ีสามารถด่ืมได ้
โดยท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และประชาชนในพื้นท่ีมีความ
เช่ือมัน่และไวว้างใจ 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล
สาริกา 

น ้ าประปาด่ืมได ้และคุณภาพน ้ าเป็นไปตามมาตรฐานน ้ าท่ีสามารถด่ืมได ้
โดยท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และประชาชนในพื้นท่ีมีความ
เช่ือมัน่และไวว้างใจ 
 

สรุป -น ้ าประปาด่ืมได ้คืองานยกระดบัมาตรฐานคุณภาพน ้ าประปาของจงัหวดั
นครนายก 
 

1.7 ดา้นงานส่งเสริมความรู้ระบบประปาเบ้ืองตน้ 

ส านกังาน มีการเลือกคณะกรรมการประปาหมู่บา้นข้ึนมาเพื่อท าหนา้ท่ีบริหารจดัการ 
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ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

และคณะกรรมการประปาหมู่บา้นท่ีไดผ้า่นการอบรม มาเป็นผูจ้ดัอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บา้น อาทิเช่น การบริหารจดัการ การดูแลรักษา
ระบบประปา เป็นตน้  

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทรายมูล 

มีการเลือกคณะกรรมการประปาหมู่บา้นข้ึนมาเพื่อท าหนา้ท่ีบริหารจดัการ 
และคณะกรรมการประปาหมู่บา้นท่ีไดผ้า่นการอบรม มาเป็นผูจ้ดัอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บา้น อาทิเช่น การบริหารจดัการ การดูแลรักษา
ระบบประปา เป็นตน้ 
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสาริกา 

มีการเลือกคณะกรรมการประปาหมู่บา้นข้ึนมาเพื่อท าหนา้ท่ีบริหารจดัการ 
และคณะกรรมการประปาหมู่บา้นท่ีไดผ้า่นการอบรม มาเป็นผูจ้ดัอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บา้น อาทิเช่น การบริหารจดัการ การดูแลรักษา
ระบบประปา เป็นตน้ 
 

สรุป -การส่งเสริมความรู้เบ้ืองตน้โดยคณะกรรมการประปาหมู่บา้นของแต่ละ
หมูบ่า้นเอง 

2. การด าเนินการบริหารจดัการระบบประปาของจงัหวดันครนายกในปัจจุบนั 

  2.1 ดา้นบุคลากร 

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ดา้นบุคลากรมีความเพียงพอ เน่ืองจากทางส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัเจา้หน้าท่ีดูแลและประสานงานกบัทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลของแต่ละต าบลโดยตรงในการบริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บา้น 
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทรายมูล 

ด้านบุคลากรมีความเพียงพอ เน่ืองจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลมี
เจ้าหน้าท่ีประจ าต าแหน่งด้านระบบประปาหมู่บ้านเข้าไปดูแลร่วมกับ
คณะกรรมการประปาหมู่บา้นโดยตรง และไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ถึงแม้เจ้าหน้าท่ีในชุดคณะกรรมการประปาหมู่บ้านจะได้รับเงินเดือน 
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2,000-3,000 บาท/คน แต่ก็ท างานกนัเตม็ความสามารถ 
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสาริกา 

ด้านบุคลากรมีความเพียงพอ เน่ืองจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลมี
เจ้าหน้าท่ีประจ าต าแหน่งด้านระบบประปาหมู่บ้านเข้าไปดูแลร่วมกับ
คณะกรรมการประปาหมู่บา้นโดยตรง และไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

สรุป -มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยได้รับความร่วมมือจาก
คณะกรรมการประปาหมู่บา้น 
 

  2.2 ดา้นงบประมาณ 

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ดา้นงบประมาณ ไดเ้งินสนบัสนุนมาจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จะมีหนา้ท่ีถ่าย
โอนงบประมาณเท่านั้น หน้าท่ีหลักในการบริหารจัดการระบบประปา
หมู่บา้นจะเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลของแต่ละต าบล (ในอดีต
งบประมาณจะมาจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น กรมโยธาธิการ กรมอนามยั 
และส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบท เป็นตน้)  
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทรายมูล 

ไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางในวงเงิน
ตามท่ีได้รับการจดัสรรอย่างจ ากดั แต่ถ้าหากหมู่บา้นเองสามารถบริหาร
จัดการรายรับ-รายจ่าย จากการเก็บค่าน ้ า และมีผลก าไร ก็พอท่ีจะมี
งบประมาณในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสาริกา 

ไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางในวงเงิน
ตามท่ีไดรั้บการจดัสรรอยา่งจ ากดั แต่ถา้หากหมู่บา้นสามารถบริหารจดัการ
รายรับ-รายจ่าย จากการเก็บค่าน ้า และมีผลก าไร ก็พอท่ีจะมีงบประมาณใน
การบ ารุงรักษา ซ่อมแซมระบบประปาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

สรุป -งบประมาณจากส่วนกลางไม่เพียงพอ แต่หมู่บา้นเองตอ้งร่วมมือกนัเพื่อ
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บริหารจดัการรายรับ-รายจ่าย ค่าน ้ าให้มีผลก าไร จึงจะมีงบประมาณเพียง
พอท่ีจะบริหารจดัการระบบประปาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนได ้
 
 

  2.3 ดา้นเคร่ืองมือ/วสัดุอุปกรณ์ 

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่างๆ จะมาพร้อมกบังบประมาณ เน่ืองจาก
ในการจดัสรรงบประมาณนั้น จะระบุถึงวสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องมาอย่างน้อย 1 ชุด เพื่อประกอบการด าเนินโครงการระบบ
ประปาหมู่บา้น 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ทรายมูล 

ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณส่วนกลาง และหมู่บ้านเองมี
งบประมาณบางส่วนในการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่างๆเอง 
(กรณีจ าเป็น) 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล
สาริกา 

ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณส่วนกลาง และหมู่บ้านเองมี
งบประมาณบางส่วนในการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่างๆเอง 
(กรณีจ าเป็น) 
 

สรุป -เคร่ืองมือ/วสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัระบบประปาพื้นฐานจะไดรั้บการ
สนบัสนุนจากเงินงบประมาณส่วนกลางและหมู่บา้นเองมีงบประมาณ
บางส่วนในการจดัซ้ือเอง (กรณีจ าเป็น) 
 

2.4 ดา้นการจดัการ 

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ด้านการบริหารจดัการ ส านักงานทรัพยากรน ้ าและส่ิงแวดล้อม ไม่ได้มี
ส่วนรับผิดชอบโดยตรงเน่ืองจากได้ถ่ายโอนไปยงัองค์การบริหารส่วน
ต าบลของแต่ละต าบลเป็นผูรั้บผิดชอบ โดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
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และส่ิงแวดลอ้ม จะมีหนา้ท่ีก่อสร้างใหเ้ท่านั้น   
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทรายมูล 

คณะกรรมการประปาหมู่บา้น มีการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น 
โดยเป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2548 วา่ดว้ยการ
บริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสาริกา 

คณะกรรมการประปาหมู่บา้น มีการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น 
โดยเป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2548  วา่ดว้ยการ
บริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น 
 

สรุป -คณะกรรมการประปาหมู่บา้น มีการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น 
โดยเป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2548 

 

2.5 ดา้นการฝึกอบรมการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา 

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

มีการจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระบบประปาหมู่บ้านเก่ียวกบัการดูแล
ระบบน ้า การประหยดัน ้า การผลิตและราคาจ าหน่ายน ้ าประปา และรวมถึง
ทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้า ทั้งน้ีหากขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมีการเปล่ียนแปลง อาทิ
เช่น เทคนิค วิทยาการ เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบประปา
หมู่บา้น จะมีการจดัอบรมแก่คณะท างาน คณะกรรมการประปาหมู่บา้น 
และรวมถึงผูใ้ช้น ้ า เป็นระยะๆ ข้ึนอยู่กับหัวขอ้และแนวโน้มของระบบ
ประปาหมู่บา้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทรายมูล 

มีการสอดแทรกวธีิการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาเขา้ไปในการอบรมตาม
วาระ ทุก 1 เดือน  
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสาริกา 

มีการสอดแทรกวธีิการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาเขา้ไปในการอบรมตาม
วาระ ทุก 1 เดือน 
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สรุป -การฝึกอบรมการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปามีการสอดแทรกเขา้ไปในการ
อบรมตามวาระ ทุก 1 เดือน 
 

 3.ปัญหา อุปสรรค ของกระบวนการ/การด าเนินการบริหารจดัการระบบประปาของนครนายก

ใน  ปัจจุบนั 

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ปัญหา อุปสรรค ของกระบวนการ/การด าเนินการบริหารจดัการระบบ
ประปาของนครนายก แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
(1) ดา้นแหล่งน ้ าดิบ ในฤดูแลง้จงัหวดันครนายกจะประสบปัญหาเร่ือง
การขาดแคลนแหล่งน ้าดิบ ซ่ีงส่งผลให้บางพื้นท่ีถึงแมจ้ะสามารถบริหาร
จดัการไดดี้ แต่การขาดแคลนน ้ าก็ส่งผลกระทบไปยงัเร่ืองอ่ืนๆ ได ้อาทิ
เช่น การใชง้บประมาณเพิ่มเติมเพื่อการสูบน ้ าเขา้พื้นท่ีในการใชอุ้ปโภค
บริโภค  
(2) ด้านงบประมาณ งบประมาณจากส่วนกลางดา้นการด าเนินการการ
บริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นยงัมีงบประมาณไม่เพียงพอ ซ่ึงตอ้ง
ใช้งบประมาณจากการเก็บค่าน ้ าของแต่ละชุมชนมาสมทบกรณีระบบ
ประปาของแต่ละหมู่บา้นเกิดการช ารุด และตอ้งซ่อมแซม 
(3) ดา้นผลกระทบจากการใชส้ารพิษ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีมี
การขยายพื้นท่ีเพื่อการท าการเกษตร ท าใหเ้กษตรกรมีความจ าเป็นตอ้งใช้
สารพิษเพื่อก าจดัวชัพืชท่ีไม่ตอ้งการ อาทิเช่น การใช้ยาก าจดัผกัตบชวา 
เป็นตน้ ซ่ึงการใช้สารเคมีดงักล่าวได้ส่งผลกระทบไปถึงประชาชนใน
พื้นท่ี โดยสารเคมีบางส่วนอาจไหลลงสู่แหล่งน ้ า อยา่งไรก็ตาม จากการ
จดัอบรมพบวา่ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวไม่ค่อยไดรั้บความสนใจ
จากประชาชนท่ีมีอายุมากนกั ในทางตรงกนัขา้มเยาวชนรุ่นใหม่กลบัให้
ความสนใจกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และมีจิตอาสา
มากข้ึน  
(4) ดา้นการถ่ายโอน เม่ือส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นเสร็จ จะตอ้งถ่ายโอนอ านาจในการบริหาร
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จดัการให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลของแต่ละต าบล ซ่ึงการถ่ายโอน
ดงักล่าวเป็นเพียงการถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจดัการเท่านั้น 
ไม่ไดใ้หง้บประมาณส าหรับการบ ารุงรักษาแต่อยา่งใด ดงันั้น การบริหาร
จดัการระบบประปาหมู่บา้นของบางพื้นท่ีอาจประสบปัญหาค่าใช้จ่าย 
กรณีท่ีคณะกรรมการประปาหมู่บ้านบริหารจัดการค่าน ้ าได้ไม่ มี
ประสิทธิภาพ ก็จะเกิดภาวะขาดทุน และไม่มีเงินกองทุนไวส้ าหรับใช้
จ่ายกรณีประสบปัญหาเร่ืองการซ่อมแซมระบบประปา 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ทรายมูล 

ปัญหาเร่ืองแหล่งน ้ าดิบ เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบลทรายมูลเป็น
พื้นท่ีดินเปร้ียวเม่ือถึงช่วงฤดูแล้ง คือช่วงระหว่างเดือนมกราคม – 
เมษายน ของทุกปี ก็จะประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน ้าดิบ 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล
สาริกา 

ปัญหาท่ีส าคญั คือ การขาดแคลนน ้ าในฤดูแลง้เท่านั้น เน่ืองจากมีแหล่ง
น ้าไม่เพียงพอจึงตอ้งหาแหล่งน ้ าใหม่ (โดยการเจาะแหล่งน ้ าบาดาลเพิ่ม)  
ซ่ึงในฤดูปกติเคยสูบน ้ าไดจ้  านวนมาก แต่พอเขา้ช่วงฤดูแลง้ การสูบน ้ า
จากแหล่งน ้ าดิบท าไดน้้อยลง ทางองค์การบริหารส่วนต าบล จึงท าการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการน ารถขนน ้ าไปแจกจ่ายให้กบัชุมชนท่ี
ขาดแคลน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากการประปาส่วนภูมิภาค เช่น ใน
พื้นท่ีเขาน้อย เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ในพื้นท่ีต าบลสาริกาไม่ไดป้ระสบ
ปัญหาเร่ืองน ้าเปร้ียวแต่อยา่งใด 
 

สรุป -ขาดแคลนแหล่งน ้าดิบ เน่ืองจากพื้นท่ีบางต าบลเป็นพื้นท่ีดินเปร้ียว 
-งบประมาณจากส่วนกลางไม่เพียงพอ หมู่บา้นตอ้งมีการบริหารจดัการ
รายรับ-รายจ่าย เพื่อให้มีผลก าไรจากค่าน ้ า มาใช้ในการบริหารจดัการ
ระบบประปาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนเอง 
-ผลกระทบจากการใชส้ารพิษในการก าจดัวชัพืช ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนในชุมชน 
 

DP
U



 
 
 

65 
 

4.ผลลพัธ์ของกระบวนการ/การด าเนินการบริหารจดัการระบบประปาของนครนายกใน

ปัจจุบนั 

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ประชาชนส่วนใหญ่ในจงัหวดันครนายกมีความพึงพอใจในในการบริหาร
จดัการระบบประปาหมู่บา้นโดยมีการกระจายอ านาจมาสู่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ท าให้การด าเนินการ และการบริหารจดัการระบบประปา
หมู่บา้น มีความสะดวกและรวดเร็ว เพราะลดขั้นตอนการขออนุมติัจาก
ส่วนกลาง ซ่ึงในอดีตมีความล่าช้า และขั้นตอนยุ่งยากในการอนุมัติ
งบประมาณในแต่ละคร้ัง 
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทรายมูล 

ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด เน่ืองจากเกิดความ
คล่องตวัในการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น และประชาชนในพื้นท่ี
รู้สึกมีความเป็นเจา้ของในกิจการประปาของตนเอง 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสาริกา 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก เน่ืองจากเกิดความ
คล่องตวัในการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บ้านด้วยคณะกรรมการ
ประปาหมู่บา้นเป็นคนท่ีประชาชนในพื้นท่ีร่วมกนัเลือกข้ึนมา 
 

สรุป -ณ.ปัจจุบนัประชาชนในพื้นท่ีมีความพึงพอใจในผลลพัธ์ของกระบวนการ/
การด าเนินการบริหารจดัการระบบประปาของนครนายกในระดบัมากถึง
มากท่ีสุด 
 

 5.รูปแบบท่ีเหมาะสมในการพฒันาการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพของจงัหวดันครนายก 

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

รูปแบบการเลือกตั้งคณะกรรมการประปาหมู่บา้น และดูแลกนัเองในพื้นท่ี
ของตนเอง คือรูปแบบท่ีเหมาะสมในการพฒันาการบริหารจดัการระบบ
ประปาหมู่บา้นท่ีดีและมีประสิทธิภาพของจงัหวดันครนายก 

องคก์ารบริหารส่วน รูปแบบการเลือกตั้งคณะกรรมการประปาหมู่บา้น  
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ต าบลทรายมูล  
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสาริกา 

รูปแบบการเลือกตั้งคณะกรรมการประปาหมู่บา้น  
 
 

สรุป -รูปแบบการเลือกตั้งคณะกรรมการประปาหมู่บา้น 
 

 6.การพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการบริหารกิจการและ

บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการ

ปรับปรุงแกไ้ขระเบียบในคร้ังน้ี 

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

การกระจายอ านาจมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บา้น พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 นบัไดว้า่เป็นแนวทางช่วยลด
ระยะเวลาในการด าเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีส่วน
ร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ีในการดูแลระบบประปาของชุมชนของตนเอง 
ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และประชาชนมีความรู้สึกเป็น
เจา้ของระบบประปาในพื้นท่ีของตนเอง 
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทรายมูล 

เห็นด้วยกับการกระจายอ านาจมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บา้น พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 นบัไดว้า่เป็นแนวทาง
ช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและยงั
ได้มีส่วนร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ีในการดูแลระบบประปาของชุมชน
ของตนเอง 
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสาริกา 

เห็นด้วยกับการกระจายอ านาจมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบ
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ประปาหมู่บา้น พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 นบัไดว้า่เป็นแนวทาง
ช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและยงั
ได้มีส่วนร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ีในการดูแลระบบประปาของชุมชน
ของตนเอง แต่ทั้งน้ีชุมชนเองเม่ือมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการประปาใน
รูปแบบคณะกรรมการประปาหมู่บา้น ก็ควรจะบริหารดว้ยความโปร่งใส 
ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 

สรุป -เห็นด้วยกับการกระจายอ านาจมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 ท าให้เกิดความ
คล่องตวัในการบริหารจดัการและลดระยะเวลาในการด าเนินโครงการ
ระบบประปาหมู่บา้นในแต่ละคร้ัง 
 

4.2 การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน: คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน (ตัวแทนกลุ่มผู้บริโภคน า้ใช้) 

 การบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น: กรณีศึกษาชุมชน จงัหวดันครนายก ทางผูว้ิจยัไดท้  า

การเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัท่านผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น 

จ านวนทั้งหมด 2 ท่าน ประกอบดว้ย 1) คณะกรรมการประปาหมู่บา้น (ตวัแทนกลุ่มผูบ้ริโภคน ้ าใช)้ หมู่ 

1 บา้นบางคะยอ ต าบลทรายมูล 2) คณะกรรมการประปาหมู่บา้น (ตวัแทนกลุ่มผูบ้ริโภคน ้ าใช)้  หมู่ 10 

บา้นโพธ์ิงาม ต าบลสาริกา สรุปผลการศึกษาแยกตามประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

1. ระบบประปาหมู่บา้นท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

1.1 ความสะอาดและความเพียงพอของน ้าประปา 

คณะกรรมการประปาหมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 

น ้าประปามีความเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในหมู่บา้น 
และด้านความใสสะอาดของน ้ า ตอ้งผ่านการผสมคลอรีน ปูนขาว 
แต่หากพบว่าน ้ ายงัมีความขุ่นอยู่ก็จะน ามาผ่านสารส้มอีกคร้ังหน่ึง 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่น ้ามีความใสสะอาดจริง 
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คณะกรรมการประปาหมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 

เป็นระบบประปาบาดาล มีความเพียงพอต่อความตอ้งการเน่ืองจากมี
ท่อน ้ าประปาอย่างทัว่ถึง และมีความใสสะอาดเน่ืองจากธรรมชาติ
ของแหล่งน ้ าดิบจากบาดาลจะใสกว่าแหล่งน ้ าดิบจากผิวดิน เช่น 
คลอง อ่างเก็บน ้า กล่าวคือ ประปาบาดาล จะมีลกัษณะใสกวา่ประปา
ผิวดิน ท าให้กระบวนการผลิตน ้ าประปาจะใช้แค่ระบบกรองท่ีเป็น
ตน้แบบมาจากกรมอนามยั 
 

สรุป 
 
 

-มีความเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในหมู่บา้นและใส
สะอาด 

1.2 การปรับปรุงคุณภาพน ้าใหมี้ความสะอาด 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 
 

หมู่บา้นบางคะยอใช้แหล่งน ้ าผิวดินท่ีเป็นน ้ ามาจากล าคลองท่ีไหล
ผา่นในหมู่บา้น และจะมีการเติมสารส้ม-คลอรีน แต่ถา้น ้ าในคลองมี
ความใส ไม่ขุ่นก็ใส่สารส้มนอ้ยลง (ตามสูตรท่ีไดรั้บการอบรมมา) 
 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 
 

ระบบประปาบาดาล  น ้ ามีความใสสะอาด ซ่ึงท าให้ประหยดั
งบประมาณในการด าเนินการได้มากกว่าน ้ าประปาผิวดิน เพราะ
น ้าประปาบาดาลไม่ตอ้งใชปู้นขาว คลอรีน สารส้ม ก่อนการแจกจ่าย
น ้าไปยงัประชาชนในหมู่บา้น 
 

สรุป -หมู่บา้นบางคะยอมีการเติมสารส้ม-คลอรีน แต่ถา้น ้าในคลองมีความ
ใส ไม่ขุ่นก็จะมีการใส่สารส้มนอ้ยลง 
-หมู่บ้านโพธ์ิงามระบบประปาบาดาลน ้ ามีความใสสะอาดเพราะ
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น ้าประปาบาดาลไม่ตอ้งใชปู้นขาว คลอรีน สารส้ม 
 
 

1.3 การด าเนินการเร่ืองความพอเพียงของน ้าเพื่อเสริมแหล่งน ้าดิบ 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 
 

เน่ืองจากหมู่บา้นบางคะยอใช้แหล่งน ้ าดิบจากน ้ าผิวดิน ในฤดูแลง้ก็จะ
พบปัญหาเร่ืองน ้ าเค็ม ดงันั้นทางคณะกรรมการประปาหมู่บา้นจึงได้มี
ความคิดท่ีจะของบจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล เพื่อท่ี
เจาะหาแหล่งน ้าบาดาลเพิ่มเติม 
 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 

กรณีท่ีน ้ าจากแหล่งน ้ าบาดาลไม่ เพียงพอในการอุปโภคบริโภค 
โดยเฉพาะในฤดูแล้ง เพราะประชาชนใช้น ้ าเป็นจ านวนมาก อีกทั้ ง
จ  านวนครัวเรือน และรีสอร์ท บา้นพกัตากอากาศเพิ่มข้ึน ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลก็จะประสานงานไปยงัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขอรถน ้ามาแจกจ่ายให้กบัประชาชนในหมู่บา้น 
แต่ในบางคร้ังก็ยงัไม่ทัว่ถึง ในบางปีท่ีแลง้มากๆ คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น ตอ้งไปซ้ือน ้ าจากการประปาภูมิภาค ในราคาหน่วยละ 15-16 
บาท เพื่อน ามาแจกจ่ายช่วยประชาชน เป็นอีกแรงเสริมหน่ึง 
 

สรุป -หมูบ่า้นบางคะยอใชแ้หล่งน ้ าดิบจากน ้ าผิวดิน ในฤดูแลง้ก็จะพบปัญหา
เร่ืองน ้าเคม็ 
-หมูบ่า้นโพธ์ิงามกรณีท่ีน ้าจากแหล่งน ้าบาดาลไม่เพียงพอจะขอรถน ้ ามา
แจกจ่ายใหก้บัประชาชนในหมู่บา้นและซ้ือน ้าจากการประปาภูมิภาค ใน
ราคาหน่วยละ 15-16 บาท เพื่อน ามาแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน 
 

1.4 แรงดนัน ้าประปาเหมาะสมกบัความตอ้งการในการอุปโภคบริโภค 
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คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 
 

แรงดนัน ้ าเหมาะสมเพราะประปาผิวดิน ณ.ปัจจุบนั เคร่ืองมืออุปกรณ์
ต่างๆยงัสามารถใช้การไดดี้ เลยส่งผลให้แรงดนัน ้ าสามารถส่งจ่ายน ้ า
ไดต้ามปกติ 
 
 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 

การจ่ายน ้ าในภาวะปกติแรงดันน ้ ามีความเหมาะสม แต่กรณีท่ีหม้อ
แปลงไฟฟ้ามีปัญหาท าให้ไฟดบั ป๊ัมน ้ าไม่ท างานก็จะส่งผลต่อแรงดนั
การส่งน ้ า ทางคณะกรรมการประปาหมู่บ้านได้ระดมรายช่ือเพื่อขอ
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอ เน่ืองจากหม้อ
แปลง 1 ตวั ราคาหลกัแสนบาท 
 

สรุป -แรงดนัน ้ามีความเหมาะสมทั้งสองหมู่บา้น(ในภาวะปกติ)และใน
หมู่บา้นโพธ์ิงามจะมีปัญหาการแรงดนัการส่งน ้า กรณีท่ีไฟฟ้าตก  
(เป็นบางกรณี) 
 

1.5 การแตกช ารุดของท่อประปา และความรวดเร็วของเจ้าหน้าท่ีในการซ่อมแซม

แกไ้ข 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 
 

กรณี เ กิ ดก ารแตกช า รุ ดของท่ อประปา  ทา งประชาชน ท่ี เ ป็น
คณะกรรมการประปาหมู่บ้านและมีหน้าท่ีในการซ่อมแซมอุปกรณ์
ประปา ก็จะด าเนินการแกไ้ขซ่อมแซมดว้ยความรวดเร็ว 
 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่มผู ้

กรณีเกิดการแตกช ารุดของท่อประปา ทางคณะกรรมการประปาหมู่บา้น
ไดมี้การวา่จา้งบุคคลภายนอกท่ีเป็นประชาชนในหมู่บา้นมาท าหนา้ท่ีใน
การซ่อมแซม โดยจ่ายค่าจา้งต่อเดือนอยู่ท่ี 500-800 บาท ก็จะสามารถ
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บริโภคน ้าใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 
 

ด าเนินการแกไ้ขซ่อมแซมไดด้ว้ยความรวดเร็ว 
 

สรุป -หมู่บา้นบางคะยอจะด าเนินการแกไ้ขซ่อมแซมเอง  
-หมู่บา้นโพธ์ิงามมีการวา่จา้งบุคคลภายนอกในการซ่อมแซมแต่รวดเร็ว 
 

1.6 ค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีคณะกรรมการประปาหมู่บ้านในการใช้งานระบบ

น ้าประปา 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 
 

เจา้หนา้ท่ีคณะกรรมการประปาหมู่บา้นจ าให้ค  าแนะน าการใชง้านระบบ
น ้ าประปาแก่ประชาชนในหมู่บา้นในการประชุมประจ าเดือน (ซ่ึงจะมี
การจดัประชุมแต่ยงัไม่สม ่าเสมอครบทุกเดือน) 
 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 
 

เจา้หนา้ท่ีคณะกรรมการประปาหมู่บา้นจะให้ค  าแนะน าการใชง้านระบบ
น ้ าประปาแก่ประชาชนในหมู่บา้นในการประชุมประจ าเดือน (ซ่ึงจะมี
การจดัประชุมแต่ยงัไม่สม ่าเสมอครบทุกเดือน) 

สรุป -มีการประชุมประจ าเดือน (แต่ยงัไม่สม ่าเสมอครบทุกเดือน) 
 

1.7 ความสม ่าเสมอในการจดมาตรวดัน ้าของเจา้หนา้ท่ีคณะกรรมการประปาหมู่บา้น 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 

มีเจา้หนา้ท่ีจดมาตรวดัน ้าซ่ึงวา่จา้งบุคคลภายนอกแต่เป็นคนของหมู่บา้น
เองท่ีไดรั้บมอบหมายและเป็นหน่ึงในคณะกรรมการประปาหมู่บา้น 
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ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 
 

 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 
 

ทางคณะกรรมการประปาหมู่บา้นได้มีการว่าจา้งบุคคลภายนอกท่ีเป็น
คนในหมู่บา้นมาท าหน้าท่ีในการจดมาตรวดัน ้ าโดยจ่ายค่าจา้งต่อเดือน
อยูท่ี่ 500-800 บาท 

สรุป มีเจา้หนา้ท่ีจดมาตรวดัน ้าซ่ึงเป็นคนของหมู่บา้นเอง (เป็นคณะกรรมการ)
และมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกท่ีเป็นคนในหมู่บ้าน (ไม่ได้เป็น
คณะกรรมการ)  
 

1.8 การคา้งช าระค่าน ้าประปาของผูอุ้ปโภคบริโภค 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 
 

สามารถเก็บค่าน ้าประปาไดค้รบตามอตัราท่ีก าหนดไว ้ 
 
 
 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 
 

สามารถเก็บค่าน ้าประปาไดค้รบตามอตัราท่ีก าหนดไว ้ 
 
 
 

สรุป -สามารถเก็บค่าน ้าประปาไดค้รบตามอตัราท่ีก าหนดไว ้
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1.9 การตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัเลขการใชน้ ้าในใบเสร็จรับเงิน 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 
 

ในกรณีท่ีมีความผดิปกติของตวัเลขการใชน้ ้ า ท่ีอาจนอ้ย/มากกวา่ปกติ ก็
สามารถตรวจสอบกบัทางคณะกรรมการประปาหมู่บา้นได ้
 
 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 
 

ในกรณีท่ีมีความผดิปกติของตวัเลขการใชน้ ้ า ท่ีอาจนอ้ย/มากกวา่ปกติ ก็
สามารถตรวจสอบกบัทางคณะกรรมการประปาหมู่บา้นได ้
 
 

สรุป -คณะกรรมการหมู่บา้นเปิดใหมี้การตรวจสอบไดก้รณีท่ีอตัราการใชน้ ้า
ไม่ตรงกบัค่าน ้าในใบเสร็จรับเงิน 
 

2. การบริหารกิจการระบบประปาหมู่บา้นในปัจจุบนั 

2.1 การบงัคบัใชก้ฎระเบียบของคณะกรรมการประปาหมู่บา้น 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 
 

ปัจจุบนัประปาหมู่บา้นไดถู้กบงัคบัใชภ้ายใตก้ฎระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บา้น พ.ศ. 2548 
 

คณะกรรมการประปา ปัจจุบนัประปาหมู่บา้นไดถู้กบงัคบัใชภ้ายใตก้ฎระเบียบของ
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หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 
 

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บา้น พ.ศ. 2548 
 

สรุป 
 

 

-ปัจจุบนัประปาหมู่บา้นไดถู้กบงัคบัใชภ้ายใตก้ฎระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บา้น พ.ศ. 2548 
 

2.2 การปฏิบติัตามกฎระเบียบของสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 
 

ประชาชนในหมู่ บ้ า น เข้ า ใ จและป ฏิบั ติ ต ามกฎระ เ บี ยบของ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บา้น พ.ศ. 2548 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 
 

ประชาชนในหมู่บา้นเขา้ใจและปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บา้น พ.ศ. 2548 
 
 

สรุป -ประชาชนในหมู่บา้นเขา้ใจและปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บา้น พ.ศ. 2548 
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2.3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าในการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 
 

สมาชิกผูใ้ช้น ้ าของหมู่บ้านบางคะยอ จะมีส่วนร่วมโดยการเข้าร่วม
ประชุมกรณีท่ีคณะกรรมการประปาหมู่บ้านมีเร่ืองท่ีจะแจง้ให้ทราบ 
และดา้นการบริหารจดัการดา้นรายรับ-รายจ่ายค่าน ้าประปาประจ าเดือน 
 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 

สมาชิกผู ้ใช้น ้ าของหมู่บ้านโพธ์ิงาม จะเข้ารับฟังการช้ีแจงรายรับ-
รายจ่ายดา้นการบริหารจดัการระบบประปา โดยของหมู่บา้นโพธ์ิงามจะ
ประชุมไม่สม ่าเสมอทุกเดือน ส่วนใหญ่จะประชุมปีละ 1 คร้ัง และมีทาง
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูน้ดัประชุมเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
ดา้นรายรับ-รายจ่ายของการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น พร้อม
ทั้งวาระอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

สรุป 
 

-การมีส่วนร่วมของสมาชิกผูใ้ช้น ้ า ส่วนใหญ่เขา้ร่วมประชุมกรณีมีการ
ช้ีแจงรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนหรือประจ าปี 
 

2.4 การสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 

ทางหมู่บา้นไดรั้บการสนบัสนุนจากทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลทราย
มูลเป็นอย่างดี ทั้งด้านงบสนับสนุนทางการเงินท่ีมีการจดัสรรมาช่วย
เร่ืองระบบประปาหมู่บา้นตามวาระ 
 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 

ทางหมู่บา้นยงัไม่ค่อยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณเท่าท่ีควร ส่วน
ใหญ่ทางคณะกรรมการประปาหมู่บา้นจะบริหารจดัการกนัเอง นอกเสีย
จากว่าไม่สามารถบริหารจดัการเองได ้ก็จะมีการร้องขอความช่วยเหลือ

DP
U



 
 
 

76 
 

ผูบ้ริโภคน ้าใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 

ไปยงัองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา อาทิเช่น กรณีฤดูแล้งท่ีน ้ าขาด
แคลนและเจอภาวะน ้ า เค็ม  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลก็จะ
ประสานงานไปยงัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อขอรถน ้ามาแจกจ่ายใหก้บัประชาชน 
 

สรุป -บา้นบางคะยอไดรั้บการสนบัสนุนจากทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ทรายมูลเป็นอยา่งดี 
-บา้นโพธ์ิงามยงัไม่ค่อยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณเท่าท่ีควร 
 

2.5 การแสดงรายรับ-รายจ่าย ของการบริหารจดัการค่าน ้าประปาหมู่บา้น 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 
 

ไดมี้การช้ีแจงรายรับ-รายจ่าย ของการบริหารจดัการค่าน ้ าประปา
หมู่บา้นในการประชุมประจ าเดือนใหก้บัสมาชิกผูใ้ชน้ ้ ารับทราบ และท า
รายงานส่งใหก้บัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายมูลทราบทุกเดือน  
 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 
 

ไดมี้การช้ีแจงรายรับ-รายจ่าย ของการบริหารจดัการค่าน ้ าประปา
หมู่บา้นโดยการท ารายงานส่งใหก้บัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล
สาริกาทราบทุกเดือน และท าการช้ีแจงใหส้มาชิกผูใ้ชน้ ้ าทราบในการ
ประชุมประจ าปีท่ีจดัข้ึนโดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลสาริกา 
 

สรุป -รายรับ-รายจ่าย ของการบริหารจดัการค่าน ้าประปาหมู่บา้น ไดถู้กช้ีแจง
ในท่ีประชุมประจ าเดือนหรือประชุมประจ าปี (ตามวาระ) 

2.6 การส่ือสารขอ้มูลดา้นการเลือกตั้งคณะกรรมการประปาหมู่บา้น  

คณะกรรมการประปา มีการส่ือสารผ่านทางการประชุมประจ าเดือน โดยสอดแทรกเขา้ไปใน
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หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 

วาระ ซ่ึงโดยปกติคณะกรรมการประปาหมู่บา้นจะมีจ านวน 7 ท่าน และ
มีวาระ 2 ปี แต่กรณีท่ีไม่มีใครท่ีลงสมคัร ก็จะเป็นคณะกรรมการชุดเดิม
ท่ีต้องท างานต่อ โดย สมาชิกจะมาจากผูใ้หญ่บ้าน และจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายมูล ซ่ึงมีความเป็นผูน้ า เน่ืองจากงานบริหาร
จดัการระบบประปาหมู่บา้นเป็นงานท่ีตอ้งใชจิ้ตอาสา 
  

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 

มีการส่ือสารผา่นทางการประชุมประจ าเดือน (กรณีท่ีมีการจดัประชุมใน
เดือนนั้นๆ) และสอดแทรกเขา้ไปในวาระ ซ่ึงโดยปกติคณะกรรมการ
ประปาหมู่บา้นจะมีจ านวน 7 ท่าน และมีวาระ 2 ปี แต่กรณีท่ีไม่มีใครท่ี
ลงสมคัร ก็จะเป็นคณะกรรมการชุดเดิมท่ีตอ้งท างานต่อ เน่ืองจากงาน
บริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นเป็นงานท่ีตอ้งใชจิ้ตอาสา 
 

สรุป -มีการส่ือสารผ่านทางการประชุมประจ าเดือน (กรณีท่ีมีการจดัประชุม
ในเดือนนั้นๆ) 

3. ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 

มีปัญหาขอ้เดียว คือ ปัญหาน ้าเคม็ในช่วงฤดูแลง้ เพราะเป็นระบบประปา
ผิวดิน ท่ีทางหมู่บา้นใชน้ ้ าคลองมาบ าบดั ท าให้น ้ าประปาท่ีผลิตออกไป
จากระบบมีรสเค็ม ถึงแมจ้ะดูใสสะอาดก็ตาม โดยปัญหาน ้ าเค็มจะพบปี
ละ 1 คร้ัง คือช่วงเดือน กุมภาพนัธ์-พฤษภาคม ของทุกปี 
 
 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 

ปัญหาท่ีพบมีดงัน้ี 
 (1) ผลกระทบท่ีเกิดจากระบบไฟฟ้าตก แต่ป๊ัมน ้าไม่ตดั พอระยะเวลาไฟ
ตกนานท าให้ไฟไม่พอ ท าให้ใบพดัของป๊ัมน ้ าหมุนอยู่ตลอดเวลาและ
ท างานหนกัข้ึน ท าให้เคร่ืองป๊ัมน ้ าเกิดความร้อนและพงัเสียหายในท่ีสุด 
ซ่ึงราคาของป๊ัมน ้ าอยู่ท่ีราคาหลักหม่ืน-สองหม่ืนบาท และช่วงใดท่ี
ไฟฟ้าตกบ่อยๆ ก็เคยใช้งบกองทุนเป็นรายจ่ายส าหรับเปล่ียนป๊ัมน ้ า
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ประมาณแสนกวา่บาท ส่งผลให ้2 ปี ท่ีผา่นมา การบริหารจดัการรายรับ-
รายจ่าย ค่าน ้าประปาขาดทุนปีละพนักวา่บาท 
(2) ปัญหาน ้ าเค็ม และดินเปร้ียว โดยปัญหาน ้ าเค็มจะพบปีละ 1 คร้ัง คือ
ช่วงเดือน กุมภาพนัธ์-พฤษภาคม ประกอบกบัการวางกระชงัปลา (เพื่อ
การให้อาหารปลา) ท าให้น ้ าท่ีเป็นแหล่งน ้ าดิบกลายเป็นน ้ าสีแดงขุ่น 
และส่งผลกระทบต่อการน าไปผลิตเป็นน ้ากินน ้าใช ้
 

สรุป -บา้นบางคะยอพบปัญหาน ้าเคม็ในช่วงฤดูแลง้ 
-บา้นโพธ์ิงามพบผลกระทบท่ีเกิดจากระบบไฟฟ้าตกท าให้เคร่ืองป๊ัมน ้ า
เกิดความร้อนและพงัเสียหายและปัญหาน ้าเคม็ และดินเปร้ียว โดยจะพบ
ปีละ 1 คร้ัง คือช่วงเดือน กุมภาพนัธ์-พฤษภาคม  
 

4. ความคุม้ค่าและเหมาะสมของคุณภาพน ้ากบัราคาค่าน ้า ณ. ปัจจุบนั 

คณะกรรมการประปาหมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 

ราคาค่าน ้ าประปามีการเก็บค่าน ้ า 12 บาท/ยูนิต ซึงเป็นการเก็บอตัรา
เดียวเหมือนกนัทั้งหมู่บา้น (ท าให้ทางคณะกรรมการประปาหมู่บา้น มี
เงินเพียงพอในการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม กรณีเกิดการช ารุดเสียหาย
ของระบบประปา) และยงัท าให้มีเงินส ารองเหลือในบญัชีของประปา
หมู่บา้นอีกเป็นจ านวนหลกัแสนบาท ( แต่อนาคตทางคณะกรรมการ
ประปาหมู่บ้านก็มีแผนท่ีจะปรับราคาค่าน ้ าลงหากการบริหารงบ
การเงินคงท่ีมากกวา่น้ี) 
 

คณะกรรมการประปาหมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 

ราคาค่าน ้าประปา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
(1) ถา้เป็นชาวบา้นท่ีใช้เก็บหน่วยละ 6 บาท ใน 40 หน่วยแรก  ถา้เกิน
จาก 40 หน่วยเก็บตน้ไปเก็บ 7 บาท (เป็นอตัรากา้วหนา้) 
(2) ถา้เป็นธุรกิจจะเก็บในอตัรา ดงัน้ี 40 หน่วยแรกเก็บในอตัรา 8 บาท 
ถา้เกินจาก 40 หน่วยเป็นตน้ไปเก็บหน่วยละ 10 บาท 
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สรุป -บา้นบางคะยอมีการเก็บอตัราค่าน ้าประปาในแบบอตัราปกติ  
12 บาท/ยนิูต 
-บา้นโพธ์ิงามมีเก็บอตัราค่าน ้ าประปาในแบบอตัราปกติ 6 บาท/ยูนิต 
และในแบบอตัรากา้วหนา้ 8-10 บาท/ยนิูต 
 

5. แนวทางการลดตน้ทุนการผลิตน ้า เพื่อความคุม้ค่า คุม้ราคาของผูใ้ชน้ ้ า 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 
 

อนาคตทางคณะกรรมการประปาหมู่บา้นมีแผนท่ีจะปรับราคาค่าน ้ าลง
ให้ต ่ากว่าราคา 12 บาท/ยูนิต  เน่ืองจากท่ีผ่านมามีการบริหารจดัการ
ระบบประปาแบบมีผลก าไร ส่วนหน่ึงก็เน่ืองมาจากกระบวนการ
บริหารตน้ทุนการผลิตน ้าไดดี้ 
 

คณะกรรมการประปา
หมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 

เน่ืองจาก 2 ปีท่ีผา่นมาทางคณะกรรมการประปาหมู่บา้น มีการบริหาร
ท่ีขาดทุนปีละพนักวา่บาท ส่วนหน่ึงอาจเน่ืองจากระบบหมอ้แปลงป๊ัม
น ้าท่ีช ารุดบ่อย (จากเหตุไฟฟ้าตก) จึงตอ้งมีการใชเ้งินกองทุนค่าน ้ าใน
การซ่อมแซมหมอ้แปลงป๊ัมน ้ า ประกอบกบัการเก็บค่าน ้ าท่ีผา่นมาคิด
ในอตัราท่ีต ่ากว่าปกติอยู่แลว้ (หมู่บา้นบางคะยอคิด 12 บาท/ยูนิต แต่
หมู่บ้านโพธ์ิงามคิด 6-10 บาท/ยู นิต)  ซ่ึงในความเป็นจริงทาง
คณะกรรมการหมู่บา้นก็พิจารณาท่ีจะขอปรับราคาค่าน ้าข้ึนอีกเล็กนอ้ย 
แต่ก็ยงัไม่สามารถด าเนินการได ้ณ.ขณะน้ี จึงใชว้ิธีการลดตน้ทุนการ
ผลิตน ้าเท่าท่ีจะสามารถจะท าได ้อาทิเช่น ซ้ือตวัตดัไฟไปติดตั้งท่ีหมอ้
แปลงป๊ัมน ้ า หากไฟตกหมอ้แปลงก็จะหยุดท างานทนัที ท าให้ใบพดั
ของหมอ้แปลงไม่ช ารุดง่าย และ หากหมอ้แปลงเกิดการช ารุดจริงๆ ก็
จะยา้ยหมอ้แปลงจากบ่อหน่ึงไปใชง้านแทนท่ีในอีกบ่อหน่ึง (โดยไม่
ซ้ือหมอ้แปลงใหม่)  

สรุป -ทั้ง 2 หมู่บา้นไดด้ าเนินการบริหารแบบลดตน้ทุนการผลิต เพื่อความ
คุม้ค่าของผูใ้ชน้ ้ า 
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6. ขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้ผลก าไร 

และมีความย ัง่ยนื 

คณะกรรมการประปาหมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคน ้าใช)้  
หมู่ 1 บา้นบางคะยอ 

ทางประชาชนในหมู่บ้านต้องการแหล่งเจาะน ้ าบาดาลเพื่อไวใ้ช้
ส าหรับฤดูแลง้ เพื่อใชส้ลบัในช่วงท่ีน ้าในคลองมีความเค็ม ถา้น ้ าเค็ม
มากก็ใชบ้าดาล พอหมดช่วงน ้ าเค็มเราก็ใชแ้หล่งน ้ าดิบจากคลอง ซ่ึง
ตอ้งใช้งบประมาณเป็นจ านวนมากในเร่ืองน้ี และทราบมาว่าทาง
ส่วนจงัหวดัสามารถท าเร่ืองเขา้ไปท่ีส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมได้ โดยท าเป็นหนังสือ มีชาวบ้านลงช่ือ แสดงถึง
ความเดือดร้อนของสถานการณ์น ้ าในการของบประมาณเพื่อมา
สนบัสนุนในการก่อสร้าง  
 

คณะกรรมการประปาหมู่บา้น  
(ตวัแทนกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคนา้ใช)้ 
หมู่ 10 บา้นโพธ์ิงาม 

อนาคตจงัหวดันครนายกจะมีการขยายตวั เป็นแหล่งท่องเท่ียว ดงันั้น 
จึงต้องมีการเตรียมตวัโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีตอ้ง
ท างานเชิงรุกมากข้ึน อาทิเช่น แผนรองรับ/พฒันาแหล่งน ้า เป็นตน้ 
 
 

สรุป -ตอ้งการแหล่งเจาะน ้ าบาดาลเพื่อไวใ้ช้ส าหรับฤดูแล้ง เพื่อใช้สลบั
ในช่วงท่ีน ้ าในคลองเค็ม และตอ้งการให้องค์การบริหารส่วนต าบล
วางแผนการรองรับ/พฒันาแหล่งน ้าแบบเชิงรุก 

 DP
U



 

 

บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นของประเทศไทย: กรณีศึกษา

ชุมชนจงัหวดันครนายก ทางผูว้จิยัจึงไดส้รุป อภิปรายผล และน าเสนอขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

1. วตัถุประสงคใ์นการวจิยั 

      เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาระบบ

ประปาหมู่บา้น ดงัน้ี 

             (1) เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นของประเทศไทย 

      (2) เพื่อศึกษาผลลพัธ์ของการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นของประเทศไทยในช่วงเวลา

ต่างๆท่ีผา่นมา 

             (3) เพื่อน าผลลพัธ์ท่ีได้รับจากการท าวิจยัมาน าเสนอแนวทางการพฒันานโยบายระบบการ

บริหารจดัการประปาหมู่บา้นของประเทศไทยใหดี้และมีประสิทธิภาพ 

2.   วธีิด าเนินการวิจยั 

  การวจิยัน้ีจดัเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีมีเป้าหมายเพื่อศึกษาแนวทางใน

การบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาระบบประปาหมู่บา้น โดยไดอ้าศยั

ระเบียบวธีิวจิยัเป็นขั้นตอนดงัน้ี DP
U
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 ระเบียบวธีิวจิยั วตัถุประสงค ์เน้ือหาและผลงาน 

ระเบียบวธีิ วตัถุประสงค์ เน้ือหาและผลงาน 
1.ทบทวนความเป็นมา
และความส าคญัของ
ปัญหา 

เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจและเพื่อ
ความชดัเจนในเร่ืองความเป็นมา
และความส าคญัของการบริหาร 
จดัการระบบประปาหมู่บา้น
ระหวา่งผูว้จิยัและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

1.ศึกษาความเป็นมา หลกัการ 
เหตุผล และขอบเขตของงานวจิยั
จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.ทบทวนวรรณกรรม เพื่อทบทวนเอกสารดา้น
กระบวนการบริหารจดัการระบบ
ประปาหมู่บา้นของประเทศไทย 
ผลลพัธ์ของการบริหารจดัการ
ระบบประปาหมู่บา้นของประเทศ
ไทยในช่วงเวลาต่างๆท่ีผา่นมา และ
น าผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจากการท าวจิยัมา
น าเสนอแนวทางการพฒันา
นโยบาย 
 

1.ทบทวนองคค์วามรู้ กระบวนการ
บริหารจดัการระบบประปา
หมู่บา้น 
2.ทบทวนองคค์วามรู้ดา้นผลลพัธ์
ของการบริหารจดัการระบบ
ประปาหมู่บา้นของประเทศไทย
ในช่วงเวลาต่างๆท่ีผา่นมา 
3.ทบทวนวธีิการการน าเสนอแนว
ทางการพฒันานโยบายระบบ
บริหารจดัการประปาหมู่บา้นโดย
เนน้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP
U
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ระเบียบวธีิ วตัถุประสงค์ เน้ือหาและผลงาน 
3.สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อทราบความคิดและแนวทาง

ต่างๆท่ีสัมพนัธ์กบักระบวนการการ
บริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น 
พร้อมทั้งแนวทางการด าเนินงาน
บริหารจดัการ ปัญหาและอุปสรรค 
และผลลพัธ์ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี/
ทอ้งถ่ิน และ 
รูปแบบการพฒันาการบริหาร
จดัการระบบประปาท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพ 

1.สัมภาษณ์บริหารหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งจากกรมทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดันครนายก 
 2.สัมภาษณ์บริหารหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งจากกรมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาทิเช่น อบจ. อบต. 
หรือ เทศบาล 
3.สัมภาษณ์บริหารหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งจากกลุ่มผูบ้ริโภคน ้ าใช้
จาก 2 ชุมชนตวัอยา่ง 

4. รวบรวมผลจากการท า
วจิยัตามกรอบ 

เพื่อสังเคราะห์ผลการทบทวน
วรรณกรรม การศึกษาขอ้มูล และ
การสัมภาษณ์ทั้งหมด 

 

3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

จากการศึกษากระบวนการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านของประเทศไทย : 

กรณีศึกษาชุมชน จงัหวดันครนายก ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามสรุปตามวตัถุประสงค์ในการศึกษา 

ดงัน้ี 

      (1)  เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านของประเทศไทย จากการ

ศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาจากชุมชนตวัอยา่ง คือ บา้นบางคะยอ ต าบลทรายมูล และบา้นโพธ์ิ

งาม ต าบลสาริกา        ซ่ึงกระบวนการบริหารจดัการเชิงระบบมีปัจจยัพื้นฐานทางการบริหารมี 4 อยา่ง 

ท่ีเรียกว่า 4Ms ไดแ้ก่ คน (Man) งบประมาณ (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Materials) และการจดัการ 

(Management) ซ่ึงผูว้จิยัสรุปแยกเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 
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ด้าน รายละเอยีด 
                  คน บา้นบางคะยอมีการใช้ก าลงัคนจากคณะกรรมการประปาหมู่บา้นท่ี

ไดรั้บการเลือกตั้งจ  านวน 7 คน ซ่ึงเป็นประชาชนในพื้นท่ีและทุกคนมี
จิตอาสาในการท่ีจะท าหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในการบริหารจดัการ
ระบบประปาหมู่บา้นให้สามารถท าการจ่ายน ้ าแก่ผูอุ้ปโภคบริโภคได้
อย่างทั่วถึง ส่วนบ้านโพธ์ิงามการใช้ก าลังคนจากคณะกรรมการ
ประปาหมู่บา้นท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจ  านวน 7  คน เช่นกนักบับา้นบาง
คะยอ และคณะกรรมการประปาหมู่บ้านมีจิตอาสาช่วยกันบริหาร
จดัการ 

การเงิน ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลทราย
มูลตามวาระการจดัสรรงบประมาณจากทางราชการ และท่ีผา่นมาทาง
หมู่บา้นมีก าไรสุทธิจากการเก็บค่าน ้ าประปา (ขณะน้ีมีประมาณหลกั
แสนบาท) จึงท าให้มีงบประมาณในการซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 
กรณีระบบประปาเกิดการช ารุดเสียหายไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส่วนบา้นโพธ์ิ
งามในระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากมีการเก็บค่าน ้ าประปาในอดีต
ท่ีต ่ากว่าปกติ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่เพียงพอกบัการซ่อมบ ารุงเคร่ืองป๊ัมน ้ าท่ีเกิดการ
ช ารุดเสียหายของใบพดัเน่ืองจากมีการตกของไฟฟ้า และท าให้ตอ้งใช้
เงินในการซ้ือเคร่ืองใหม่และซ่อมแซมกว่าแสนบาท มีผลท าให้ระยะ 
2 ปีท่ีผา่นมา การบริหารจดัการค่าน ้ าประปาของหมู่บา้นขาดทุนปีละ
พนักวา่บาท 

วสัดุอุปกรณ์ วสัดุอุปกรณ์ส่วนท่ีเป็นมาตรฐานจะได้รับมาจากกรมทรัพยากรน ้ า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อาทิเช่น เคร่ืองมือการ
ซ่อมบ ารุงพื้นฐาน เป็นตน้ DP

U
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การจัดการ ทั้ง 2 หมู่บา้นใชก้ารบริหารในรูปแบบการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการประปาหมู่บา้นท่ีมีประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วม และมี
การประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้ และช้ีแจงรายรับ-รายจ่าย ของการเก็บค่า
น ้าประจ าเดือนโดยทางบา้นบางคะยอมีการช้ีแจงประจ าเดือน หรือเม่ือมี
การจดัประชุม ส่วนบา้นโพธ์ิงามจะช้ีแจงให้กบัสมาชิกผูใ้ช้น ้ าปีละ 1 
คร้ังในการประชุมประจ าปลายปีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสาริกาจดั 
แต่มีการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายส่งให้กบัทางองคก์ารบริหารส่วนต า
บาลสาริกาทุกเดือน 
 

จากขอ้มูลปัจจยัพื้นฐานทางการบริหารจดัการดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือน ามาเป็นเป็นขอ้มูลประกอบ

ในกระบวนการบริหารจดัการเชิงระบบ (System Process) ท่ีวา่ดว้ย ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ 

(Process) และผลผลิต/ผลลพัธ์ (Output/Outcome) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ดา้นปัจจยัน าเขา้ทั้งท่ีเป็นดา้นคน ดา้นเงิน และดา้นวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ: (1) ดา้นคน: องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สมาชิกผูใ้ช้น ้ า คณะกรรมการบริหารกิจการประปา เจ้าหน้าท่ีประจ ากิจการ

ประปา เช่น ผูค้วบคุมการผลิตน ้ าประปา พนกังานจดัเก็บค่าน ้ าประปา พนกังานบญัชี เป็นตน้ (2) ดา้น

เงิน: เงินสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รายรับ-รายจ่ายจากการจดัเก็บค่าน ้ าประปา หรือเงิน

บริจาค ควรมีการจดัเก็บและท าบญัชี และมีผูต้รวจสอบบญัชีแบบโปร่งใส (Good Governance)โดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้การตรวจสอบ (3) ด้านวสัดุอุปกรณ์: ควรมีการจดักิจกรรมท่ีต้อง

ด าเนินการ อาทิเช่น การดูแล บ ารุงรักษาระบบประปา สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตน ้ าประปา ตอ้งเตรียม

ส ารองใหเ้พียงพอ พร้อมทั้งการเตรียมอุปกรณ์ส ารองเพื่อใชส้ าหรับการซ่อมแซมกรณีฉุกเฉิน 

ดา้นกระบวนการ: (1) การจดัการ มีการท างานเป็นทีมและการท างานแบบมีส่วนร่วมเป็นหวัใจ

ส าคญัของการจดัการ พร้อมทั้งการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้เก่ียวกบัระบบประปาให้ทนัสมยัและทนั

ต่อสถานการณ์ต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูต่ลอดเวลา 

DP
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 ดา้นผลผลิต/ผลลพัธ์: ประชาชนในพื้นท่ีทั้งสองหมู่บา้น คือ บา้นบางคะยอ และบา้นโพธ์ิงาม 

มีความพึงพอใจในกระบวนการบริหารจดัการของคณะกรรมการประปาหมู่บา้น ท่ีสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการใชน้ ้าของผูอุ้ปโภคบริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 

               (2) ศึกษาผลลัพธ์ของการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านของประเทศไทยในช่วงเวลา

ต่างๆทีผ่่านมา   

             การบริหารจดัการระบบประปาหมู่บ้านเป็นนโยบายสาธารณะท่ีได้ด าเนินการตลอดช่วง

ระยะเวลาท่ีผา่นมา โดยนบัตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 2545  มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย กรมโยธาธิการ 

กรมอนามยั กรมทรัพยากรธรณี ส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบท และนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นตน้มา 

ไดมี้การรวมหน่วยงานต่างๆดงักล่าวขา้งตน้โดยรวมกนัเป็นสังกดัหน่วยราชการใหม่ ใช้ช่ือว่า กรม

ทรัพยากรน ้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั และในปี พ.ศ. 2548 ไดมี้การ

กระจายอ านาจมาสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหาร

กิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 ซ่ึงการกระจายอ านาจ

มายงัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนบัไดว้่าเป็นแนวทางการบริหารจดัการท่ีดี ท่ีช่วยลดระยะเวลาใน

การด าเนินการและนอกจากน้ียงัท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ี

ในการดูแลระบบประปาชุมชนของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  สรุปไดว้า่ จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบ

ประปาหมู่บา้น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดรั้บการถ่ายโอนและกระจาย

อ านาจจากส่วนราชการมา เป็นเจา้ของระบบประปาหมู่บา้นและเป็นผูด้  าเนินการให้มีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น โดยให้สมาชิกผูใ้ชน้ ้ ามีการเลือกตั้ง

จากสมาชิกผูใ้ช้น ้ าด้วยกัน ทั้งน้ีคณะกรรมการจะตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน และมีการด ารง

ต าแหน่งตามวาระอย่างชัดเจน ดังนั้นคณะกรรมการประปาหมู่บา้น มีหน้าท่ีบริหารกิจการประปา

รวมทั้งดูแลควบคุมการผลิตน ้ าประปาให้สามารถให้บริการน ้ าท่ีสะอาด และไดม้าตรฐานแก่ประชาชน

และเพียงพอตลอด 24 ชัว่โมง 
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(3) น าผลลัพธ์ที่ได้รับจากการท าวิจัยมาน าเสนอแนวทางการพัฒนานโยบายระบบการ

บริหารจัดการประปาหมู่บ้านของประเทศไทยให้ดีและมีประสิทธิภาพ 

                             จากผลการศึกษาวจิยัเพื่อน ามาเสนอเป็นแนวทางการพฒันานโยบายระบบการบริหาร

จดัการประปาหมู่บา้นของประเทศไทยเพื่อความมีประสิทธิภาพ โดยแยกเป็นรายดา้นทั้งหมด 5 ดา้น 

ดงัน้ี 

1) ดา้นการมีส่วนร่วม 

1.1 หน่วยงานส่วนกลาง ควรมีการประชุมเตรียมความพร้อมชุมชนเพื่อให้

ประชาชนในชุมชนความรู้ ความเขา้ใจและขอ้ตกลงร่วมกนัก่อนท่ีจะมีการเร่ิมตน้โครงการ สนบัสนุน

ด้านวิชาการในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และให้การสนับสนุนการบริหารงานของ

คณะกรรมการประปาหมู่บา้น รวมถึงการให้ค  าแนะน าในการก าหนดกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของระบบ

ประปาหมู่บา้น 

1.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและผูน้ าชุมชน ควรมีการประชุมเพื่อเตรียมความ

พร้อมของชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ ความเขา้ใจในระบบประปาหมู่บา้น เพื่อการ

สร้างเสริมขอ้ตกลงร่วมกนัก่อนท่ีจะมีการเร่ิมตน้โครงการประปาของหมู่บา้น พร้อมทั้งสนับสนุน

งบประมาณ ส่งเสริมดา้นวิชาการและให้กบัเจา้หนา้ท่ีในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น มีส่วนร่วม

ในการจดัตั้ งกองทุนประปาหมู่บ้าน และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประปาหมู่บ้านเพื่อให้

ขอ้คิดเห็นในการก าหนดกฎระเบียบ ข้อบงัคบัของประปาหมู่บ้าน สนับสนุนการบริหารพร้อมทั้ง

ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการประปาหมู่บา้นใหเ้กิดความโปร่งใส ถูกตอ้ง และยติุธรรม 

1.3 ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการร่วมรับรู้และตดัสินใจในโครงการก่อสร้าง

ประปาตั้งแต่เร่ิมตน้รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจดัตั้งกองทุนระบบประปาหมู่บา้น และส่วนร่วมใน

การบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นในรูปแบบการเลือกตั้งคณะกรรมการประปาหมู่บา้น อาทิเช่น 

สมคัรเป็นคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บา้น เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บา้น เขา้ร่วม
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ประชุมสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าตามท่ีคณะกรรมการประปาหมู่บา้นก าหนด ดูแลรักษาระบบประปาหมู่บา้น และ

ช่วยกนัตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการประปาหมู่บา้น เป็นตน้ 

2) ดา้นปริมาณและคุณภาพน ้า 

ปริมาณน ้ าดิบควรตอ้งเพียงพอท่ีจะน ามาผลิตน ้ าประปาไดต้ลอดทั้งปี คุณภาพน ้ า

ดิบจะตอ้งดีพอท่ีจะน ามาปรับปรุงให้เป็นน ้ าประปาส าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กรมทรัพยากรน ้ าก าหนด ทั้งน้ีรวมถึงมีการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน ้ าอยู่เสมอเพื่อท่ีจะได้

คุณภาพน ้าประปาท่ีไดม้าตรฐานและปลอดภยัส าหรับผูใ้ชน้ ้ าในการอุปโภคบริโภค 

3) ดา้นโครงสร้างระบบประปา 

ระบบการผลิตและปรับปรุงคุณภาพน ้าตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการควบคุม

การผลิตและการบ ารุง ดูแลรักษา ขนาดอตัราก าลงัการผลิตจะตอ้งสามารถให้บริการน ้ าประปาให้แก่

ประชาชนไดอ้ย่างเพียงพอตลอด 24 ชัว่โมง รวมถึงการขยายตวัของประชากร หรือการเพิ่มข้ึนของ

ครัวเรือนท่ีตอ้งการใชน้ ้าในการอุปโภคบริโภคจ านวนมากข้ึนในอนาคต 

4)  ดา้นการบริหารจดัการ 

  มีคณะกรรมการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บ้านท่ีมาจากการเลือกตั้งของ

สมาชิกผูใ้ชน้ ้ าและมีวาระการด ารงต าแหน่งชดัเจน คณะกรรมการบริหารตอ้งเป็นคนท่ีมีความซ่ือสัตย์

สุจริต มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการโดยผ่านการฝึกอบรมดา้นการบริหารจดัการระบบ

ประปาหมู่บา้นตามท่ีส่วนราชการก าหนด สามารถส่ือสารเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงาน

ให้กบัสมาชิกผูใ้ช้น ้ า และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ การดูแลรักษา ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น และ

การดูแลควบคุมปริมาณน ้าสูญเสียใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด 

5) ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

                                        กรมทรัพยากรน ้ า ควรมีการก าหนดมาตรฐานงานด้านต่างๆ อาทิเช่น 

มาตรฐานการผลิต มาตรฐานคุณภาพน ้า และมาตรฐานการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น เพื่อเป็น

มาตรฐานของประเทศให้คณะกรรมการบริหารประปาหมู่บา้นถือปฏิบติัร่วมกนั และกรมทรัพยากรน ้ า
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ควรเป็นท่ีปรึกษาดา้นวิชาการให้กบัคณะกรรมการประปาหมู่บา้น และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง

การติดตามผลการด าเนินงานจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดการพฒันาเชิง

ระบบใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 

5.2 อภิปรายผล 

                จากการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาเอกสารงานวิจยั ต ารา บทความทาง

วิชาการ ส่ิงพิมพ์ รายงานการประชุมสัมมนา และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทั้ งจากในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ พร้อมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกในส่วนของ ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการประปาหมู่บา้นจ านวน 2 ชุมชน (ตวัแทนกลุ่มผูบ้ริโภคน ้ า

ใช้แบบประปาผิวดินและแบบประปาบาดาล) ผูว้ิจยัขอน าเสนอการอภิปรายผลโดยใช้รูปแบบโมเดล

ทฤษฎีมูลค่าเชิงสาธารณะของมวัร์ (1995)  (Public Value Theory) ซ่ึงโมเดลทฤษฎีมูลค่าเชิงสาธารณะ 

ประกอบดว้ย การบริการ ผลลพัธ์ และความไวใ้จ โดยทั้ง 3 องคป์ระกอบมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์ซ่ึง

กนัและกนัและสามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

(1) การบริการ (Service) หมายถึง ประสิทธิภาพของการบริหารตน้ทุนท่ีท าให้เกิดการ

บริการท่ีมีคุณภาพ 

                              การบริหารจดัการระบบประปาหมู่บ้านท่ีมีประสิทธิภาพ หลังการถ่ายโอนและ

กระจายอ านาจมายงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปี พ.ศ. 2548 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดันครนายก ไดด้ าเนินการในการประสานงานร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั และองค์การบริหารส่วนต าบล ในการร่วมมือกันวางแผนและจดัการ

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บา้น เพื่อด าเนินการภายใตร้ะเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย

การบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น พ.ศ. 2548 เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการใชน้ ้ า

ของประชาชนในแต่ละพื้นท่ีไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
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                                        จากการศึกษาของผูว้ิจยั กรณีชุมชนตวัอยา่งบา้นบางคะยอ พบวา่เป็นตวัอยา่ง

การบริหารตน้ทุนระบบประปาแบบผิวดินท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนัประชาชนก็ได้รับการ

บริการน ้ าใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ โดยท่ีผ่านมาบญัชีรายรับ-รายจ่าย ของการเก็บค่า

น ้าประปาอยูใ่นอตัราคงท่ี 12 บาท/ยูนิต ท าให้มีเงินกองทุนเหลือเก็บในบญัชีหลกัแสนบาท ซ่ึงจากการ

บริหารดังกล่าวขา้งตน้ ทางคณะกรรมการประปาหมู่บา้นสามารถวางแผนท่ีจะลดอตัราการเก็บค่า

น ้ าประปาลงในปี 2560 เพื่อท่ีจะช่วยให้ประชาชนในพื้นท่ีไดใ้ชน้ ้ าในราคาท่ีถูกลง ภายใตก้ารบริหาร

จดัการท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได ้

                               จากการศึกษาของผูว้ิจยั กรณีชุมชนตวัอย่างบา้นโพธ์ิงาม พบว่าเป็นตวัอย่างการ

บริหารตน้ทุนระบบประปาบาดาลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการเก็บค่าน ้ าประปาแบบอตัราคงท่ีและแบบ

อตัรากา้วหนา้ โดยครัวเรือนเก็บ 6 บาท/ยนิูต ใน 40 หน่วยแรก (อตัราคงท่ี) ถา้เกินจาก 40 หน่วยเป็นตน้

ไปเก็บ 7 บาท (อตัรากา้วหนา้) แต่ถา้เป็นธุรกิจจะเก็บในอตัรา 8 บาท/ยูนิต ใน 40 หน่วยแรก ถา้เกินจาก 

40 หน่วยเป็นตน้ไปเก็บหน่วยละ 10 บาท (อตัรากา้วหนา้) (ถึงแม ้2 ปีท่ีผา่นมา ทางหมู่บา้นโพธ์ิงามมี

การบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นท่ีมีผลก าไรสุทธิติดลบประมาณ 1 พนับาทเศษ/ปี) เน่ืองจากทาง

หมู่บา้นโพธ์ิงามในช่วงปีท่ีผ่านมาไดรั้บผลกระทบภายนอกจากระบบไฟฟ้าท่ีตกแลว้ส่งผลต่อป๊ัมน ้ า

ช ารุดเสียหาย (ราคาป๊ัมน ้ า 2-3 หม่ืนบาท/เคร่ือง) ท าให้ตอ้งใช้เงินกองทุนกว่าแสนบาท มาซ้ือวสัดุ

อุปกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการแจกจ่ายน ้ าแก่ผู ้

อุปโภคบริโภค แสดงให้เห็นว่าการบริหารจดัการระบบประปาในช่วงก่อน 2 ปีท่ีผา่นมา มีการบริหาร

จดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงท าให้มีเงินกองทุนเหลือเก็บจ านวนหลกัแสนบาท (ทั้งท่ีการเก็บราคา

ค่าน ้ าอยู่ในอตัราท่ีต ่ากว่าปกติ) ทั้งน้ีเน่ืองจากมีคณะกรรมการประปาหมู่บา้นท่ีเขม้แข็งและโปร่งใส 

พร้อมทั้งมีจิตอาสาในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยความร่วมมือแบบเป็นทีม  

                  ฉะนั้นการบริการของระบบประปาหมู่บา้นท่ีมีประสิทธิภาพ ตอ้งประกอบดว้ย ผูน้ า

และทีมงานท่ีเป็นคณะกรรมการประปาหมู่บา้นท่ีเขม้แขง็ มีการรู้จกัใชง้บประมาณในการบริหารตน้ทุน

อย่างเหมาะสม ใช้วสัดุ อุปกรณ์ท่ีสามารถดดัแปลงให้เหมาะสมกบัระบบประปาหมู่บา้น และมีการ
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บริหารจดัการระบบประปาหมู่บ้านแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ สอดคล้องกบัผลการศึกษาของสุฟ้า 

บณัฑกุล (2540) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นท่ีประสบความส าเร็จ

และไม่ประสบความส าเร็จ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีน าไปสู่การ

บริหารกิจการประปาหมู่บา้นท่ีประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชนท่ีมีประสบการณ์และ

ซ่ือสัตย ์มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีใชใ้นระบบประปา ผูใ้ชน้ ้ ามีส่วนร่วมในการ

คดัเลือกและตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการประปาหมู่บา้น 

(2) ผลลพัธ์ (Outcomes) หมายถึง ความส าเร็จสุดทา้ยท่ีองคก์รตอ้งการบรรลุ 

                                  จากการศึกษาชุมชนตวัอยา่งบา้นบางคะยอ และบา้นโพธ์ิงามพบว่า ผลลพัธ์จาก

การบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น มีการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีได้

อย่างทัว่ถึง ประชาชนในพื้นท่ีสามารถมีน ้ าไวใ้ช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างพอเพียงตลอด 24 

ชั่วโมง น ้ าประปามีคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ า โดยเกิดจากความร่วมมือ

ระหว่างจงัหวดัสระบุรีและจงัหวดันครนายก ส่วนด้านรายรับ-รายจ่ายของเงินกองทุนการบริหาร

จดัการประปาหมู่บา้น บา้นบางคะยอมีการบริหารจดัการงบการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้มีเงิน

เหลือในกองทุนหลกัแสนบาท ส่วนบา้นโพธ์ิงาม เน่ืองจากมีการเก็บค่าน ้ าประปาต ่ากว่าอตัราปกติ 

ประกอบกบัช่วงปีท่ีผา่นมาประสบกบัปัญหาขา้งเคียง คือผลกระทบจากไฟฟ้าตก จึงท าให้ใบพดัหมอ้

แปลงป๊ัมน ้าช ารุด ท าใหต้อ้งมีการโยกงบเงินกองทุนไปท าการซ่อมแซมจ านวนหลกัหลายหม่ืนบาท จึง

ท าใหส้องปีท่ีผา่นมาเงินกองทุนติดลบปีละพนักวา่บาท (แต่ยงัถือวา่มีการบริหารจดัการไดดี้ในภาวะท่ี

มีการเก็บอตัราค่าน ้าต ่ากวา่การเก็บของหมู่บา้นบางคะยอ) 

                              ฉะนั้นจากผลการศึกษาผลลพัธ์องการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นท่ีสามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในการใช้น ้ าในการอุปโภคบริโภคไดอ้ยา่งดี สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของเกษม ประสาทเขตการ (2544) ได้ศึกษาโดยการประเมินระบบการบริหารของประปา

หมู่บา้นแบบผิวดิน ท่ีสนบัสนุนการก่อสร้าง โดยกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข จงัหวดัอุทยัธานี 

จ านวน 30 แห่ง จากผลการศึกษาบางส่วนพบว่า ในแง่ของก าลงัคน และแง่ของงบประมาณ มีความ
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พร้อม และมีองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีมีความพยายามเขา้มาบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นท่ี

สามารถสร้างผลประกอบก าไร ถึงร้อยละ 46.7 

(3) ความไวใ้จ (Trust) หมายถึง แรงสนบัสนุนระหวา่งภาครัฐบาลกบัประชาชน 

จากผลการศึกษาทั้งในส่วนของส านกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดั

นครนายก นากยกและปลดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชนท่ีเป็นคณะกรรมการประปา

หมู่บา้น (ตวัแทนผูบ้ริโภคน ้ าใช้) มีความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นจนเกิด

ความไว้วางใจ โดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึ ก พบว่า  เจ้าหน้า ท่ี ท่ี มี ส่วนเ ก่ียวข้องจากส านัก

ทรัพยากรธรรมชาติ นายกและปลดัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความพึงพอใจในระดบัมาก ท่ี

คณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บา้นสามารถบริหารงานทั้งในส่วนของการบริหารจดัการระบบ 

การบริหารรายรับ-รายจ่าย ได้เป็นอย่างดี และท าให้ประชาชนในพื้นท่ีให้ความไวว้างใจในการ

บริหารงานต่อตามวาระท่ีอยู่ในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและ

บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น พ.ศ. 2548 

                          ฉะนั้นจากผลการศึกษาความไวว้างใจของการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นท่ี

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในการใชน้ ้าในการอุปโภคบริโภคไดอ้ยา่งดี และท า

ให้เจา้หน้าท่ีหรือผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งให้ความไวว้างใจในการบริหารและด าเนินงาน สอดคล้องกบั

งานวิจยัของ Massupa Chawiangwas and Uraiwan Inmuong (2013) ไดศึ้กษาการดูแลระบบประปา 

คุณภาพน ้ าประปา และความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ช้น ้ าของระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาล ใน

เขตต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล าภู จากผลการศึกษาบางส่วนพบวา่ ความพึงพอใจของ

ประชาชนผูใ้ชน้ ้ า มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง ร้อยละ 51.80 ระดบัสูง ร้อยละ 41.00 และระดบัต ่า 

ร้อยละ 7.20 
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5.3 ข้อเสนอแนะ  

          เชิงนโยบาย 

1. ผูบ้ริหารของส านกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดันครนายก รวมทั้งนายก

และปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูลและสาริกา มีการรับการกระจายอ านาจจาก

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น พ.ศ. 

2548 และน ามาด าเนินการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นร่วมกบัคณะกรรมการ

ประปาหมู่บา้น 

2. ผูบ้ริหารของส านกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดันครนายก รวมทั้งนายก

และปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูลและสาริกา มีการรับการกระจายอ านาจจาก

กระทรวงมหาดไทยวา่การบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น พ.ศ. 2548 

ควรมีการน ารูปแบบการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นเผยแพร่เป็นชุมชนตวัอยา่งแก่

ชุมชนอ่ืนๆ 

เชิงปฏิบัติการ 

1. ดา้นการวางแผน ส านกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดันครนายก องค์การ

บริหารส่วนต าบลทรายมูลและสาริกา ตอ้งมีการวางแผนการจดัการประชุมคณะกรรมการ

ประปาหมู่บ้านให้ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกเดือน และมีการติดตามประเมินผลเพื่อแก้ไข

ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากระบบประปาหมู่บา้นไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2. ดา้นการจดัการ ส านกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จงัหวดันครนายก องค์การ

บริหารส่วนต าบลทรายมูลและสาริกา และคณะกรรมการประปาหมู่บา้นของแต่ละหมู่บา้น

ในต าบล ควรมีการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านในรูปแบบเดียวกนั กรณีท่ีเป็น

ระบบประปาผวิดิน หรือระบบประปาใตดิ้น/บาดาล 

3. ดา้นการน า ส านกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดันครนายก  องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลทรายมูลและสาริกา และคณะกรรมการประปาหมู่บา้นของแต่ละหมู่บา้น ควร
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เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้ งในหมู่บ้านของต าบลท่ีองค์การรับผิดชอบดูแลและ

คณะกรรมการประปาหมู่บา้นจากต าบลอ่ืนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังาน 

4. ดา้นการควบคุม ส านกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดันครนายก  องค์การ

บริหารส่วนต าบลทรายมูลและสาริกา ควรมีการควบคุมให้คณะกรรมการประปาหมู่บา้น

ทุกหมู่บ้าน ถือปฏิบัติการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บ้านให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น พ.ศ. 

2548 อยา่งเคร่งครัด 

เชิงวชิาการ 

1. ควรท าการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณส ารวจความคิดเห็นประชาชนผูใ้ช้น ้ าในการอุปโภค

บริโภคทั้งภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม หรือภาคอุตสาหกรรม ต่อการบริหารจดัการ

ระบบประปาหมู่บา้น จงัหวดันครนายก 

2. ควรศึกษากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้น: 

กรณีศึกษาจากชุมชนตวัอย่าง เพื่อท่ีจะมีการกระจายรูปแบบและวิธีการบริหารจดัการ

ระบบประปาหมู่บา้นท่ีดีไปยงัชุมชนอ่ืนๆ DP
U
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ค าช้ีแจง แบบสัมภาษณ์น้ีใชเ้วลา 60 นาที ในการตอบค าถาม 

1. บทบาทการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นของจงัหวดันครนายกในปัจจุบนั 

1.1 ดา้นงานการออกแบบโครงการ 

1.2 ดา้นงานเสริมสร้างความเขา้ใจ 

1.3 ดา้นงานฐานขอ้มูล 

1.4 ดา้นงานศึกษาสถานการณ์คุณภาพน ้า 

1.5 ดา้นงานส่ือสารสาธารณะแก่ประชาชน 

1.6 ดา้นงานยกระดบัมาตรฐานคุณภาพน ้าประปาและน ้าบริโภคครัวเรือน 

1.7 ดา้นงานส่งเสริมความรู้ระบบประปาเบ้ืองตน้ 

2. การด าเนินการบริหารจดัการระบบประปาของจงัหวดันครนายกในปัจจุบนั 

2.1 ดา้นบุคลากร 

2.2 ดา้นงบประมาณ 

2.3 ดา้นเคร่ืองมือ/วสัดุอุปกรณ์ 

2.4 ดา้นการจดัการ 

2.5 ดา้นการฝึกอบรมการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา 

 3. ปัญหา อุปสรรค ของกระบวนการ/การด าเนิน การบริหารจดัการระบบประปาของนครนายก

ในปัจจุบนั 

 4. ผลลพัธ์ของกระบวนการ/การด าเนิน การบริหารจดัการระบบประปาของนครนายกใน

ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

 5. รูปแบบท่ีเหมาะสมในการพฒันาการบริหารระบบประปาหมู่บา้นท่ีดีและมีประสิทธิภาพ

ของจงัหวดันครนายกควรเป็นอยา่งไร 
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 6. การพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการบริหารกิจการและ

บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการ

ปรับปรุงแกไ้ขระเบียบในคร้ังน้ี 
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แบบสัมภาษณ์งานวจัิย ชุดที ่2 

เร่ือง การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านของประเทศไทย: กรณศึีกษาชุมชน จังหวดันครนายก 

ผู้วจัิย ดร. มยุรี  โยธาวุธ 
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ค าช้ีแจง  แบบสัมภาษณ์น้ีใชเ้วลา 60 นาที ในการตอบค าถาม 

1. ระบบประปาหมู่บา้นท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

1.1 ความสะอาดและความเพียงพอของน ้าประปาเป็นอยา่งไร 

1.2 การปรับปรุงคุณภาพน ้าใหมี้ความสะอาดเป็นอยา่งไร 

1.3 มีการด าเนินการเร่ืองความพอเพียงของน ้าเพื่อเสริมแหล่งน ้าดิบหรือไม่ 

1.4 แรงดนัน ้าประปาเหมาะสมกบัความตอ้งการหรือไม่ 

1.5 ท่อประปาเกิดการแตกช ารุดบ่อยคร้ังหรือไม่ และเจา้หนา้ท่ีเร่งซ่อมแซมแกไ้ขได้

รวดเร็วหรือไม่ 

1.6 การใชน้ ้าประปาไดรั้บค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีบา้งหรือไม่ 

1.7 เจา้หนา้ท่ีไดบ้ริการจดมาตรวดัน ้าและเก็บเงินค่าน ้าประปาใหท้่านสม ่าเสมอหรือไม่ 

1.8 ท่านไดค้า้งช าระค่าน ้าประปาบา้งหรือไม่ 

1.9 ท่านเคยตรวจสอบตวัเลขการใชน้ ้าในใบเสร็จตวัเลขการใชน้ ้าท่ีปรกฎในมาตรวดัน ้า

บา้งหรือไม่ 

2. การบริหารกิจการระบบประปาหมู่บา้นในปัจจุบนั 

2.1 กฎระเบียบของการประปาหมู่บา้น มีการบงัคบัใชอ้ยา่งไร 

2.2 สมาชิกผูใ้ชน้ ้ ามีการปฏิบติัตามกฎระเบียบเป็นอยา่งไร 

2.3 คณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บา้นมีการด าเนินการในการปฏิบติัการ

อยา่งไร 

2.4 สมาชิกผูใ้ชน้ ้ ามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บา้นเป็นอยา่งไร  

2.5 การประสานงานและการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆมีหรือไม่ อยา่งไร 

2.6 คณะกรรมการบริหารกิจการประปา ไดแ้สดงรายรับ-รายจ่ายของกิจการประปาใหท้่าน

ไดท้ราบบา้งหรือไม่ 

2.7 คณะกรรมการบริหารกิจการประปา ไดมี้การส่ือสารขอ้มูลและแจง้ผลการปฏิบติังาน

บริหารกิจการประปาใหท้ราบบา้งหรือไม่ 
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3. การด าเนินการกิจการประปาหมู่บา้นท่ีท่านด าเนินการผา่นมามีปัญหา และอุปสรรค 

อยา่งไร 

4. ท่านคิดวา่ราคาน ้า ณ.ปัจจุบนั มีความคุม้ค่าและเหมาะสมกบัคุณภาพน ้าท่ีท่านไดอุ้ปโภค/

บริโภค หรือไม่ อยา่งไร 

5. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ ในเร่ืองการลดตน้ทุนการผลิตน ้า เพื่อความคุม้ค่า คุม้ราคาของผู ้

อุปโภค/บริโภค 

6. ขอ้เสนอแนะต่อการบริหารประปาหมู่บา้นเพื่อก่อให้เกิดความย ัง่ยนื มีประสิทธิภาพ และ

ก่อใหเ้กิดผลก าไร ควรเป็นอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP
U



 
 
 

105 
  

 

ภาคผนวก ค 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายหอถงัสูงประปาผวิดิน หมู่บา้นบางคะยอ 

            ภาพถ่ายแหล่งน ้าผวิดิน หมู่บา้นบางคะยอ 
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ภาพถ่ายโรงสูบน ้า หมู่บา้นบางคะยอ 

ภาพถ่ายหอถงัสูงประปาใตดิ้น/บาดาล หมู่บา้นโพธ์ิงาม 
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ภาพระบบกรองน ้าบาดาล หมู่บา้นโพธ์ิงาม 

ภาพถ่ายโรงสูบน ้า หมู่บา้นโพธ์ิงาม 
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ภาพถ่ายการเขา้พบผูอ้  านวยการส านกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดันครนายก 

ภาพถ่ายการเขา้สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีผูป้ระสานงานและดูแลระบบประปาหมู่บา้น ส านกั

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดันครนายก 
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ภาพถ่ายการเขา้สัมภาษณ์นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายมูล 

ภาพถ่ายการเขา้สัมภาษณ์ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลสาริกา 
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ภาพถ่ายการเขา้สัมภาษณ์คณะกรรมการประปาหมู่บา้นโพธ์ิงาม 
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ-สกุล ดร. มยรีุ     โยธาวธุ 
วนั เดือน ปีเกดิ 6 กรกฎาคม 2514 
ประวตัิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก Ph.D. in Development 
Administration NIDA 

ประวตัิการท างาน เมษายน 2536 – มีนาคม 2538 พยาบาลวิชาชีพ 
แผนกผูป่้วยในกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศิริราช 
เมษายน 2538 – ธันวาคม 2541พยาบาลวิชาชีพ 
แผนกผูป่้วยในกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล 
บ ารุงราษฎร์ 
มกราคม 2542 – กุมภาพนัธ์ 2546 ผูจ้ดัการแผนก
โรงพยาบาลบา้นแพว้  
ผูอ้  านวยการองคก์รพยาบาล โรงพยาบาลบา้นแพว้ 
มีนาคม 2546 – กุมภาพนัธ์ 2547 อาจารยผ์ูส้อน
ประจ าหลัก สูตร การบริหารจัดการทางการ
พยาบาล   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัคริสเตียน 
มีนาคม 2547 – ธันวาคม 2548 หัวหน้าภาควิชา  
และ อาจารย์ผูส้อนประจ าหลักสูตร การบริหาร
จัดการทางการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั (ABAC) 
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 มกราคม 2549 – สิงหาคม 2549 ผูจ้ดัการแผนก
ผูป่้วยในต่างชาติ  โรงพยาบาลกรุงเทพ 
กนัยายน 2549 – กรกฎาคม 2552 ผูจ้ดัการส่วน  
cluster เด็ก โรงพยาบาลพญาไท 3 
สิงหาคม 2552 – กนัยายน 2554 ผูจ้ดัการแผนก
อาวโุส cluster เด็กโรงพยาบาลพญาไท 3 
ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2556 ผูต้รวจการพยาบาล
โรงพยาบาลพญาไท 3 
เมษายน 2556 – กนัยายน 2556 ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายการพยาบาล ร.พ.เวลิด์ิเมดิคอลเซ็นเตอร์ 
ตุลาคม 2556 – เมษายน 2557 ผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายการพยาบาล ร.พ.เวลิด์ิเมดิคอลเซ็นเตอร์ 
มิถุนายน 2557 – ปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าคณะ 
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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