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ใบสมคัรเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร  TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ   
ชื่อเรื่องน าเสนอ Digital 1125 ถำมปุ๊บ ตอบป๊ับ พร้อมปรับข้อมูล  
เป็น “วิธีปฏิบตัิที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด 

4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
ชื่อหน่วยงาน  กำรประปำนครหลวง  
ที่อยู่  400 ถนนประชำช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10120 
โทรศัพท์ 025040123 โทรสำร 025002583   เว็บไซต์ www.mwa.co.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) นำงสำววนัสนันท์ แจ้งสว่ำง   ต ำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ 5 สบร.กบช.ฝปก. 
โทรศัพท์ 025040123 ต่อ 1312      โทรสำร 025002583 
มือถือ 0897987977         อีเมล wanussanun.j@mwa.co.th 
สรุปจุดทีเ่ป็น “วิธีปฏบิัตทิี่เป็นแบบอยา่งที่ดีเยี่ยม” 

กำรพัฒนำองค์ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่รับโทรศัพทท์ั้งด้ำนเทคโนโลยี และข้อมูลที่เข้ำใจยำก พร้อมถ่ำยทอดควำมรู้ผ่ำน
กระบวนกำรฝึกอบรมด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย จำกกำรกลั่นกรองเนื้อหำโดยบุคลำกรของหน่วยงำนเอง 
ประสิทธิผล  
ผลกำรทดสอบควำมรู้เปรียบเทียบก่อนและหลังกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เพิ่มขึ้นจำกเดิม 15% และเมื่อเปรียบเทียบ 
ผลทดสอบระหว่ำงปี 2561 มำกกกว่ำ ปี 2560  
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได ้
             [ / ] อนุญำต   
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : Digital 1125 ถามปุ๊บ ตอบปั๊บ พร้อมปรับข้อมูล 

การประปานครหลวง 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

ศูนย์บริการประชาชน การประปานครหลวง หรือ MWA Call Center 1125 เริ่มก่อตั้งขึ้นในป ีพ.ศ. 2527 
ภำยใต้ชื่อว่ำ "ศูนย์ปฏิบัติกำร กำรประปำนครหลวง" และใช้เลขหมำยโทรศัพท์ 3 หลัก เพื่อควำมสะดวกในกำรจดจ ำ
ของผู้ใช้น้ ำ คือ เลขหมำย "125" ต่อมำในปี พ.ศ. 2540 ได้เปลี่ยนแปลงหมำยเลขโทรศัพท์สำยด่วนจำกเลข 3 หลัก 
คือ "125" เป็นเลขหมำย 4 หลัก คือ "1125" จำกนั้นในปี พ.ศ. 2546 ศูนย์ประสำนงำนได้มีกำรปรับปรุงงำนรับฟัง
ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน ฯลฯ เป็นระบบ "Call Center" เพื่อที่จะสำมำรถให้บริกำรรับเรื่องร้องเรียน บริกำรข้อมูล
ต่ำงๆ ให้แก่ผู้ที่โทรศัพท์เข้ำมำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนสำรสนเทศของกำรประปำนคร
หลวง ต่อมำในปี พ.ศ. 2559 ศูนย์บริกำรประชำชน ได้ปรับเปลี่ยนระบบ Call Center เป็น 30 คู่สำย และเพิ่ม
ระบบเช่ือมต่อกับ Social Network โดยมีช่องทำงติดต่อได้แก่ website, E-mail, Facebook, Twitter, Web Chat 
และ Line@  

กำรบริกำร ถือเป็นสิ่งส ำคัญในกำรด ำเนินกำรขององค์กร กำรที่องค์กรจะประสบควำมส ำเร็จได้นั้น ต้องมำ
จำกควำมร่วมมือร่วมใจของบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรพัฒนำบุคลกรที่ต้องมี หน้ำที่
ให้บริกำรหรือติดต่อกับลูกค้ำ ให้สำมำรถให้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวังหรือเหนือควำมคำดหวังของลูกค้ำ  

โครงกำรนี้จึงเกิดขึ้นจำกควำมตั้งใจของผู้บริหำร พนักงำน ผู้ปฏิบัติงำน ในกองบริกำรประชำชน ฝ่ำย
ปฏิบัติกำรกำรประปำนครหลวง ที่ต้องกำรยกระดับกำรให้ผู้บริกำรของผู้ปฏิบัติงำนใน MWA Call Center 1125 
ก้ำวไปสู่ควำมเป็นมืออำชีพ ด้วยกำรมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนและงำนบริกำรยิ่งขึ้น โดยมีกำรปรับปรุง เพิ่ม
เนื้อหำสำระควำมรู้งำนบริกำรของกำรประปำนครหลวงให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบันมำกที่สุด โครงกำร 
“Digital 1125 ถำมปุ๊บ ตอบปั๊บ พร้อมปรับข้อมูล” ประกอบด้วยกำรปรับปรุงเนื้อหำข้อมูลในระบบ Knowledge 
Base (KB) พร้อมด้วยกำรจัดท ำหลักสูตรฝึกอบรม “กำรทบทวนและเพิ่มพูนควำมรู้พื้นฐำนเจ้ำหน้ำที่ MWA Call 
Center 1125” เพื่อน ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบอบรมและวิดีทัศน์ถ่ำยท ำระหว่ำงกำรฝึกอบรมน ำไปปรับเป็น 
One Point Knowledge (OPK) เพื่อเป็นข้อมูลควำมรู้ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ Call Center 1125 โดยหลักสูตรดังกล่ำว
เป็นหลักสูตรกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ ควำมรู้เบื้องต้นในกำรรับแจ้งเหตุ สอบถำม และข้อร้องเรียน ของเจ้ำหน้ำที่ 
ประกอบเป็นตัวอย่ำงค ำถำมที่พบบ่อย (FAQ) และควำมรู้เกี่ยวกับ กปน. เบื้องต้น ทั้งยังมีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรใช้งำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น กำรใช้อุปกรณ์ในกำรท ำงำน และระบบงำน CIS, GIS, iMind CRM เป็นต้น เพื่อ
สร้ำงมำตรฐำนควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่ Call Center 1125 ที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในกำรให้บริกำรข้อมูลแก่ผู้ใช้น้ ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไป  

 
วิสัยทัศน์ คา่นิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 
วิสัยทัศน์ “เปน็องค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บรกิำรงำนประปำ มีธรรมำภิบำล และได้มำตรฐำนในระดับสำกล” 
พันธกิจ 

1) สร้ำงกำรเติบโตและควำมยั่งยืนขององค์กร 
       2) ด ำเนินกำรตำมแผนน้ ำประปำปลอดภัยขององค์กำรอนำมัยโลก ด้วยกำรพัฒนำระบบน้ ำดิบ - ผลิต - 
จ่ำย ให้มีเสถียรภำพ 
       3) พัฒนำงำนประปำอย่ำงมืออำชีพให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       4) ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีให้ประชำชนได้มีน้ ำประปำใช้ถ้วนหน้ำ 
ค่านยิม “มุ่งมัน่ พัฒนำตน พัฒนำงำน บริกำรสังคม ด้วยควำมโปร่งใส ใส่ใจคณุภาพ” 
ทิศทางและนโยบายการด าเนินงาน 
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กำรประปำนครหลวง (กปน.) มีควำมมุ่งมั่นในกำรยกระดับองค์กรสู่กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization: HPO) โดย มุ่ ง เน้นกำรบริหำรจัดกำรที่ ยึ ดหลักธรรมำภิบำล ( Corporate 
Governance) และควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibility) กำรบูรณำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทั่วทั้ง
องค์กร ตลอดจนถึงกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อท ำให้ กปน. สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มได้อย่ำงสมดุล 

         แผนผงัการด าเนนิงาน 
1. รวบรวมข้อมูลจำกกำรสอบถำมควำมต้องกำรของเจ้ำหน้ำที่ 1125 ว่ำสงสัยหรือไม่เข้ำใจด้ำนข้อมูลหรือกำรใช้งำน
ระบบตรงส่วนใด 
2. น ำข้อมูลดังกล่ำว ไปหำรือกับผู้รู้ (วิทยำกร) ภำยในองค์กรเพื่อกลั่นกรองข้อมูลออกมำเป็นเอกสำรประกอบกำร
อบรม 
3. จำกเอกสำรประกอบกำรอบรมน ำไปปรับเป็น Presentation ส ำหรับกำรฝึกอบรม 
4. เตรียมควำมพร้อมในกำรพูดของผู้รู้ (วิทยำกร) แต่ละท่ำน ส ำหรับกำรฝึกอบรม 
5. จัดท ำแบบทดสอบก่อนและหลังกำรอบรม เพื่อวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจของเจ้ำหน้ำที่ 1125 
6. ก ำหนดวันและด ำเนินกำรฝึกอบรม ท ำกำรทดสอบก่อนและหลังกำรอบรม พร้อมถ่ำยภำพวดิีทัศน์กำรฝึกอบรม 
7. ตัดต่อภำพวดิีทัศน์กำรฝึกอบรมเพ่ือน ำไปเป็นข้อมูลควำมรู ้
8. วิเครำะห์ผลกำรทดสอบ เรียงล ำดับคะแนน เพื่อให้รำงวัลผู้คะแนนสูงสุด และข้อเสนอแนะ 
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รายละเอียดหลักสูตรและขอ้มูลความรู ้

 

ผลการทดสอบองค์ความรูเ้จ้าหนา้ที่ก่อนและหลังการฝึกอบรม 
ผลกำรทดสอบในปี 2560 มีค่ำเฉลี่ยคะแนน Pre test คิดเป็นร้อยละ 59.85 และค่ำเฉลี่ยคะแนน Post 

Test คิดเป็นร้อยละ 78.48 และค่ำเฉลี่ยเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงคะแนน Pre test และ Post Test 
คิดเป็นร้อยละ 18.63  

ผลกำรทดสอบในปี 2561 มีค่ำเฉลี่ยคะแนน Pre test คิดเป็นร้อยละ 62.44 และค่ำเฉลี่ยคะแนน Post 
Test คิดเป็นร้อยละ 84.22 และค่ำเฉลี่ยเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงคะแนน Pre test และ Post Test 
คิดเป็นร้อยละ 21.78  

โดยเมื่อเปรียบเทียบแล้วแสดงว่ำผู้เข้ำฝึกอบรมสำมำรถท ำข้อสอบได้มำกขึ้น เนื่องจำกค่ำเฉลี่ยคะแนนของปี 
2561 มีจ ำนวนมำกกว่ำปี 2560 ซึ่งแสดงว่ำผู้เข้ำอบรมยังสำมำรถจดจ ำข้อมูลควำมรู้เดิมเมื่อปี 2561 ได้ และยัง
สำมำรถรับรู้ข้อมูลควำมรู้ใหม่ที่เพิ่มพูนให้เป็นอย่ำงดี 

การน าไปใช้ประโยชน ์
1.  เกิดองค์ควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่ 1125 เพิ่มมำกขึ้น 
2.  เกิดกระบวนกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่และผู้มีควำมรู้ (ภำยในหน่วยงำน) มำกขึ้น 
3.  1125 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไดอ้ย่ำงรวดเร็ว 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. กำรก่อเกิดของ ผู้รู้ หรือวิทยำกร ท ำให้มีผู้ท ำหน้ำที่ เป็นศูนย์กลำงกำรให้ควำมรู้นอกกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็น
ทำงกำร ก่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ หำกองค์กรสร้ำงผู้รู้เพิ่มขึ้นจะท ำให้เกิดสังคมควำมรู้ที่กระจำยควำมรู้ได้
กว้ำงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 
2. กำรสร้ำงข้อมูลควำมรู้อันเกิดจำกควำมต้องกำรรู้ของผู้ใช้ ท ำให้เกิดควำมต่ืนตัวและผู้ใช้ให้ควำมสนใจมำกขึ้น 
3. ผลทดสอบองค์ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ก่อนและหลังกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำไปพัฒนำทักษะเพิ่มเติมแต่ละบุคคลได้ตำม
ควำมเหมำะสม เช่น เพิ่มเติมควำมรู้แบบเฉพำะกลุ่มผู้ได้คะแนนน้อย และส่งเสริมผู้ได้คะแนนมำกเป็นผู้รู้ต่อไป 


