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บทคัดย่ อ
การประปานครหลวงได้ มีการนํา ระบบสารสนเทศบริ หารจัดการนําสูญเสีย (WLMA)
มาใช้ สนับ สนุ น ในการทํ า งานด้ า นการลดนํ าสู ญ เสี ย ซึ งการที จะให้ ได้ ป ระโยชน์ จ ากระบบ
สารสนเทศอย่างคุ้มค่าหรื อไม่นนั ไม่อาจวัดได้ จากรายได้ ทีเพิมขึนหรื อต้ นทุนทีลดลงเพียงอย่าง
เดียวเท่านัน ดังนัน ในงานวิจยั นีจึงต้ องการศึกษาว่าปั จจัยใดทีจะทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเกิดความคิด
ใหม่ๆ ในการประยุกต์ใช้ ระบบงานบริ หารจัดการนําสูญเสียให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับ รูปแบบงาน
ทีเปลียนแปลง อันจะทําให้ เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนด้ านระบบสารสนเทศมากยิงขึน
ในการทํางานวิจยั นีได้ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื อ
ทดสอบสมมติฐานงานวิจัย ซึงจะมี สาขาของการประปานครหลวง ทีใช้ ระบบ WLMA อยู่ทงสิ
ั น
จํานวน 16 สาขา แต่เนื องจากมี อีก 2 ส่วนย่อย คือ ฝ่ ายเทคโนโลยี เพื อการลดนําสูญ เสียและ
ศูน ย์ บ ริ การประชาชน (Call Center 1125) ที เป็ น กลุ่ม ตัวอย่างและสํ าหรั บ งานวิจัย นี ได้ ศึก ษา
ความสัม พันธ์ ของปั จ จัยด้ านการรับรู้ ของบุคคลเกี ยวกับสภาพแวดล้ อมในงาน อันได้ แก่ ความ
ต้ องการของงาน, ความอิสระในงาน,ความสามารถในงาน และความรู้สึกล้ นมือ ซึงแบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คื อ ความรู้ สึ ก ล้ นมื อ ด้ านทรั พ ยากรที ไม่ เ พี ย งพอและความรู้ สึ ก ล้ นมื อ ทางด้ าน
ความสามารถในงานทีไม่เพียงพอ ซึงมีผลต่อพฤติกรรมการคิดสร้ างสรรค์สิงใหม่ในการใช้ ระบบ
WLMAของผู้ปฏิบตั งิ านทีเกียวกับระบบ WLMA ของการประปานครหลวง
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมการคิดสร้ างสรรค์สิงใหม่ในการใช้
ระบบ WLMA นันได้ แก่ ความอิสระในงาน, ความเป็ นเจ้ าของงาน, และความรู้สึกล้ นมือทางด้ าน
ความสามารถในงานทีไม่เพียงพอ
จากปั จจัยทีส่งผลทัง 3 ปั จจัย พบว่า ปั จจัยทีส่งผลมากทีสุดคือ ความเป็ นเจ้ าของ
งาน ดังนันเพือก่อให้ เกิดประโยชน์ ตอ่ องค์กรให้ มากขึน องค์กรควรกําหนดการฝึ กอบรมด้ านระบบ
สารสนเทศขององค์กรว่าจะต้ องมุง่ เน้ นให้ เห็นว่างานทีทําเกียวกับระบบทุกงานมีความสําคัญไม่แพ้
กันทังงานทีเป็ นของตนหรื องานทีเป็ นของผู้อืนอีกทังต้ องมีการอบรมผู้ใช้ ระบบทุกระดับชัน
ในส่วนของปั จจัยอิสระในงาน พบว่า มีผลโดยตรงกับพฤติกรรมการคิดสร้ างสรรค์สิง
ใหม่ในการใช้ ระบบ WLMA อีกทังความรู้สึกเป็ นธรรมระหว่างความทุ่มเททํางานกับผลตอบแทน
(Effort-Reward Fairness) ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ ระหว่างความอิสระในงานกับ พฤติกรรมการ
คิดสร้ างสรรค์สิงใหม่ในการใช้ ระบบ WLMA กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างนันเป็ นระดับของผู้ปฏิบตั ิงาน
และมีระดับของเงินเดือนทีไม่สงู จึงทําให้ เมือมีอํานาจในการตัดสินใจในการทํางานมากพอก็จะเกิด
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พฤติกรรมในการปรับ ปรุ งงานให้ ดีขึนโดยมุ่งใส่ใจที ผลตอบแทนที จะได้ รับว่าเป็ น ธรรมหรื อไม่
ดังนัน เพือเป็ นการส่งเสริมให้ เกิดพฤติกรรมการสร้ างความคิดใหม่ในการใช้ ระบบ WLMA มากขึน
การประปานครหลวงควรสร้ างความรู้ สึกเป็ นธรรมระหว่างความทุ่ม เททํ างานกับผลตอบแทน
เพือให้ พนักงานเกิดความภักดีตอ่ องค์กรและรักษาผลประโยชน์ให้ องค์กร
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Abstract
Metropolitan Waterworks Authority ( MWA) has Water Leakage Management
Application (WLMA) system to support work on reducing water loss. This will benefit from
the information systems that are not worth it. Can’t be measured by revenue increases or
cost reductions alone, so in this research was to study the factors that will make the new
ideas. In the application of water loss management system in accordance with the format
change. This will make it worthwhile to invest more information.
In this study, the questionnaire is to collect data to test the research
hypotheses. This is a branch of the Metropolitan Waterworks systems WLMA a total of 1 6
branches, but because there are two parts, i.e., the technology to reduce water loss and
Public Service Center ( Call Center 1 1 2 5 ) , the samples for research. This relationship
between the factors of the individual perception of the environment in addition to the work,
job demands, job autonomy, job competence and feel overload. There are two kinds of
feeling overload, i. e. , quantitative overload and qualitative overload which effect to the
innovative behavior of the system. WLMA worker associated with WLMA of MWA.
The results were factors affecting the innovative behavior of the system
include job autonomy, job owner and qualitative overload.
Factors affecting these three factors, the factors that affect the most is job
owner. In order to bring benefits to the organization more. The organization should define
training, enterprise information system that will have to focus that work on every job is
important, equally as active as their own or that of others, and need to be. Training users of
all levels.
The independent factors in the work that has a direct effect on behavior in
the use of innovative WLMA and a fair return on the effort to work with. ( Effort-Reward
Fairness) also affect the relationship between job autonomy in the conduct of innovative,
using a system WLMA. The sample is a level of performance and low level of salary to use
the system more WLMA Authority should create a sense of fairness and commitment to
return to work to make employee loyalty to the organization and benefits to the
organization.
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