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การจัดการความรู้ ของพนักงานการไฟฟ้ าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาสภาพปั จจุ บันการจัดการของพนักงานการไฟฟ้ า และการจัดการความรู ้ ของ
พนักงานการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นการวิจยั แบบผสม เก็บข้อมูลเชิงปริ มาณด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 400 คน ที่ เป็ นพนักงานและ ผูบ้ ริ หารของเขตการไฟฟ้ า ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 18 เขต เก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้แก่ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน
8 คน สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์พหุคูณถดถอย
ผลการวิจัย ด้านสภาพปั จ จุ บัน การจัด การของพนัก งานการไฟฟ้ า ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่า
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการจัดบุคลากร ( Χ =3.87) รองลงมา คือ ด้านการจัดองค์กร ( Χ =3.73)
และด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ การอ านวยการ ( Χ =3.59) ส่ ว นด้า นการจัด การความรู ้ ข องพนั ก งานการไฟฟ้ าในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ด้านที่ มีค่ าเฉลี่ ยสู งที่ สุดคื อการประยุกต์ใช้ความรู ้ ถูกต้อ ง
เที่ยงตรง ( Χ =3.75) รองลงมาคือการสร้างความรู ้ ( Χ =3.74) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการจัดเก็บความรู ้ ( Χ =3.49)
คาสาคัญ: การจัดการความรู ้ การไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

Abstract
The purposes of this research were to examine the current management conditions of employees of Electricity
Authorities, and to investigate the knowledge management of employees of Electricity Authorities in Bangkok and its vicinity.
The mixed method was used to collect quantitative data by means of questionnaire distribution for 400 samples who were
employees and executives of 18 Electricity Authorities in Bangkok and its vicinity. The qualitative data was collected by
interviewing 8 key informants that involved executives and employees of Electricity Authorities in Bangkok and its surrounding
provinces. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and multiple regression.
The results revealed that the current management conditions of employees of Electricity Authorities, in overall, was
ranked at the high level. The aspect showing the highest mean was personnel management ( Χ = 3.87), followed by organization
management ( Χ = 3.73, while the aspect showing the lowest mean was directing ( Χ = 3.59). The knowledge management of
employees of Electricity Authorities in Bangkok and its vicinity, in overall, was rated at the high level. The aspect showing the
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highest mean was applying accurate knowledge ( Χ = 3.75), followed by knowledge creation ( Χ = 3.74), while the aspect
showing the lowest mean was knowledge storage ( Χ = 3.49).
Keywords: Knowledge Management and Electricity Authorities in Bangkok Vicinity

บทนา
การจัดการความรู ้เป็ นศาสตร์ที่มีประโยชน์และมีความสาคัญต่อการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ในการ
เสริ มให้เกิดความรู ้จนนาไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ซึ่ งได้สอดคล้องกับ ประเทศไทยได้เข้าสู่ยคุ แห่ ง
อาเซี ยน พ.ศ. 2558 กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็ นวิสัยทัศน์ของอาเซี ยน ค.ศ. 2020 โดยให้ความสาคัญกับ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ในการให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งการศึกษา การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ การอบรม การประกันสุขภาพในสถานประกอบการ
การใช้เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม ภายใต้ความร่ วมมือของประชาคมอาเซี ยน (Building an ASEAN Association, 2015)
ดังนั้นการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จึงจาเป็ นต้องพัฒนาบุคลากรขององค์กร ด้านการเรี ยนรู ้ให้มีความต่อเนื่ อง
เพื่อนาความรู ้ของบุคลากรมาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงาน ตลอดจนให้ความรู ้แก่ชุมชน และองค์กรต่างๆ ให้ทราบถึงปั ญหาในการ
ดาเนินกิจกรรมของการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล Woraphat (2006 : 137) กล่าวว่า การจัดการความรู ้เป็ นเทคนิ ค
หรื อหัวใจสาคัญในการขุดค้น ความรู ้ต่างๆ ออกมาแล้วบริ หารจัดการ รักษาไว้อย่าให้หาย โดยนาไปถ่ายทอด เปรี ยบเทียบ เหมือนว่า
จัดเก็บอยูใ่ นห้องสมุด เป็ นแหล่งสื บค้นเรี ยนรู ้ โดยให้ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และจากการศึกษาข้อมูลบันทึกการใช้พลังงานของการ
ไฟฟ้ า พบว่า การไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีปริ มาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องในส่ วนของการใช้
พลังงานไฟฟ้ า เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิ บัติงานนั้น จาเป็ นต้องมี การจัดการความรู ้ เนื่ องจากมี ส่วนสาคัญ ในการเป็ น
แบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการจัดการความรู ้กบั องค์การอื่นๆ ในสังคม ส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ าในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ในการใช้ความรู ้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั การจัดการของพนักงานการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพือ่ ศึกษาการจัดการความรู ้ของพนักงานการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ศึกษาสภาพปั จจุบนั การจัดการความรู ้ของพนักงานไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีประชากร คือ กลุ่ม
บุ คคลประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ ระดับ ปฏิ บัติ การในองค์การ พนักงาน วิศวกร ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง พนักงานการไฟฟ้ าในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลทั้ง 18 เขต มีจานวนทั้งหมด 4,212 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1973)
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % กาหนดความคลาดเคลื่อนไม่เกิ น 0.05 จากการคานวณได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน วิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถามขึ้นอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็ นพื้นฐาน ทั้งนี้ ได้แยก
แบบสอบถามออก เป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล โดยข้อคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบตั ิงาน และประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างแบบสอบถามขึ้นโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี
กระบวนการบริ หารจัดการ POSDCoRB ของ (Gulick & Urwick, 1956)
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ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างแบบสอบถามขึ้นโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี
การจัดการความรู ้ของ Marquardt (Marquardt, 2002)
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพได้นาเข้ามาเสริ มเพื่อให้การวิจยั ในครั้งนี้ มีความน่ าเชื่ อถือยิ่งขึ้นโดยมีการศึ กษาเอกสารที่ สร้าง
แบบการสัม ภาษณ์ เชิ งลึ กให้ ค รอบคลุ ม ถึ งเนื้ อหาเพื่ อ ให้ไ ด้ม าซึ่ งข้อมู ล ที่ ถู ก ต้อ งของผูป้ ฏิ บัติ งานจริ ง โดยการศึ ก ษาทบทวน
วรรณกรรมในแนวคิดหลักการ และทฤษฎี ของการบริ หารจัดการความรู ้ ทั้งเอกสารวิชาการ และงานวิจยั ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์ เชิ งลึกผูบ้ ริ หารขององค์กร โดยดาเนิ นการเก็บข้อมูล ระหว่างเดื อน
พฤษภาคม - สิ งหาคม 2559
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามนั้น เริ่ มด้วยการนาแบบสอบถามจานวน 400 ชุด ที่รวบรวมได้มาตรวจสอบ
ข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั จะทาการตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก พร้อมทั้ง
แจกแบบสอบถามเพิ่ ม เติ ม และท าการตรวจสอบจนกระทั่งได้แ บบสอบถามที่ ส มบู รณ์ จ านวน 400 ชุ ด ครบตามจานวน การ
ประมวลผลโดยโปรแกรมสถิ ติ ส าเร็ จ รู ป SPSS for Window (Statistical Package for the Social Science) เพื่ อ ท าการวิ จัย ทาง
สั งคมศาสตร์ อ ัน ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequencey) ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (Standard Deviation) ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์พหุคูณถดถอยและสถิติเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ข้อมูลด้านลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พนักงานการไฟฟ้ าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จานวน 234 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 58.50 มี อายุระหว่าง 32 - 37 ปี
จานวน 102 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.50 วุฒิการศึ กษา พนักงานส่ วนใหญ่ จบระดับปริ ญญาตรี จานวน 248 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 62.00
สถานภาพของบุคลากรเป็ นข้าราชการรัฐวิสาหกิจระดับ 10 จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.75 รองลงมาเป็ นข้าราชการรัฐวิสาหกิ จ
ระดับ 5 จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.25 และอื่นๆ จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.25 รายได้ พนักงานส่วนใหญ่ มีค่าจ้างและ
เงินเดือนอยูใ่ นระหว่าง 40,001 - 50,000 บาท จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.50 และมีรายได้เงินประจาตาแหน่งและรายได้อื่น ๆ
ต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 321 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.25
สภาพปั จจุบนั การจัดการของพนักงานการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ =3.72, S.D.=0.92) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ องค์กรมีการกาหนด
บทบาทตามความชานาญไว้อย่างชัด เจน ( Χ =4.02, S.D.=0.83) รองลงมา บุ ค ลากรเข้าใจการเรี ยนรู ้ คื อ การพัฒ นาคนแล้วให้
คนพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ( Χ =3.90, S.D.=0.88) การวางแผนที่ดีมีความสัมพันธ์กบั ผลกาไรที่สูงขึ้นขององค์กร ( Χ =3.77, S.D.=0.99)
ตามลาดับ
2. ด้านการจัดองค์กร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ =3.73, S.D.=0.89) ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ องค์กรมีการจัด
สายบังคับ บัญชาจากบริ หารสู งสุดลงมาถึงผูป้ ฎิบตั ิระดับล่างตามภารกิจอย่างถูกต้องและเหมาะสม ( Χ =3.90, S.D=0.87) รองลงมา
องค์กรมี การกาหนดตาแหน่ งงานตามการจัดองค์กรไว้อย่างชัดเจน ( Χ =3.90, S.D.=0.87) และองค์กรมีการรวบรวมอานาจและ
กระจายอานาจ ไว้อย่างชัดเจน ( Χ =3.87, S.D.=0.87) ตามลาดับ
3. ด้านการจัด บุ ค ลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( Χ =3.87, S.D.=.086) ด้านที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ องค์ ก ร
มีแนวนโยบายในการคัดเลือกสรรหาไว้อย่างชัดเจน ( Χ =3.95, S.D=0.89) รองลงมา คือ องค์กรได้กาหนดคุณสมบัติตามตาแหน่งไว้
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อย่า งเหมาะสมและชัด เจน ( Χ =3.95, S.D=0.87) และองค์ก รก าหนดอัต ราว่า จ้าง ตามระบุ ต าแหน่ ง ไว้อ ย่างเหมาะสม ( Χ =
3.87, S.D.=0.87) ตามลาดับ
4. ด้า นการอ านวยการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( Χ =3.59, S.D.=0.92) ด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ องค์ ก ร
มี การอานวยการเพื่อใช้ภาวะผูน้ าในการปฏิ บัติงานและอานวยการ ( Χ =3.86, S.D=0.88) รองลงมา คื อ องค์กรมี การอานวยการ
ในภารกิจหน้าที่อย่างถูกต้องและเหมาะสม ( Χ =3.78, S.D.=1.0) และผูบ้ ริ หาสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับองค์กรภายนอกให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ( Χ =3.61, S.D.=0.99) ตามลาดับ
5. ด้านการประสานงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ =3.68, S.D.=0.91) ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ บุ คลากรมีความ
ร่ วมมือผูกพัน มีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน มีการประสานงานซึ่งกันและกันเสมอ ( Χ =3.89, S.D=0.87) รองลงมา คือ ผูบ้ ริ หารงานได้อธิบาย
รายละเอี ย ดของงาน เป้ าหมายของลักษณะงาน ผลงานที่ ดี การตอบแทนที่ ดี ( Χ =3.86, S.D.=0.81) และการประสานงานที่ ดี
ลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดในการทางานเสมอ ( Χ =3.85, S.D.=0.86) ตามลาดับ
6. ด้านการรายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ =3.63, S.D.=0.92) ด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ การรายงานใน
องค์ ก รอยู่ ใ นรู ปแบบอย่ า งเป็ นทางการเสมอความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รภายนอกให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู ้ กั น ( Χ =
3.89, S.D=0.90) รองลงมา คือ การรายงานในองค์กรมีความชัดเจน และเน้นจุดสาคัญเป็ นพิเศษ ( Χ =3.86, S.D.=0.88) และข้อมูลที่
ได้ หรื อจากสถิติต่าง ๆ คือผลที่ได้จากการดาเนินงานจริ งเหมาะสม ( Χ =3.66, S.D.=0.98) ตามลาดับ
การจัดการความรู ้ของพนักงานการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า
1. การหาความรู ้ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( Χ =3.59, S.D.=1.0) ด้านที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ บุ ค ลากรมี การเรี ย นรู ้
เทคโนโลยี ร่ วมกั น ( Χ =3.74, S.D.=0.90) รองลงมา บุ คลากรได้ ร่ วมแสดงวิ สั ย ทั ศ น์ เ ป็ นองค์ ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ ( Χ =
3.72, S.D.=1.01) และบุคลากรมีการเรี ยนรู ้ขอ้ มูลในการแก้ปัญหาร่ วมกัน ( Χ =3.57, S.D.= 1.06) ตามลาดับ
2. การสร้างความรู ้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ =3.74, S.D.=0.86) ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ บุคลากรมีความสนใจ
ในการศึ กษาดูงานด้านเทคโนโลยีและการบริ ห ารงานองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ( Χ =3.96, S.D.=0.73) รองลงมา
บุ ค ลากรได้รั บ การส่ งเสริ ม องค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ( Χ =3.89, S.D.=0.88) บุ ค ลากรมี ก ารแสวงหาความรู ้ อ ย่างมี คุ ณ ภาพ การ
บริ หารงานองค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศ ( Χ =3.81, S.D.=0.95) ตามลาดับ
3. การจัด เก็ บ ความรู ้ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( Χ =3.49, S.D.=0.86) ด้านที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ สามารถเข้าถึ ง
แหล่ ง ข้อ มู ล ได้ท างสื่ อ ออนไลน์ ได้เสมอ ( Χ =3.94, S.D.=0.85) รองลงมา เทคโนโลยีคื อ แหล่ งข้อ มู ล ในการเรี ย นรู ้ ( Χ =
3.93, S.D.=0.81) บุคลากรมีการจัดเก็บความรู ้ที่รวดเร็ ว ( Χ =3.81, S.D.=0.91) ตามลาดับ
4. การวิเคราะห์ ก ารจัด ท าเหมื อ งความรู ้ โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ( Χ =3.71, S.D.=0.89) ด้านที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด
คือ องค์กรให้บริ การความรู ้แก่ชุมชนมาก เพียงใด ในเรื่ องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ( Χ =3.98, S.D.=0.78) และรองลงมา บุคลากร
เข้าใจการเรี ยนรู ้ คื อ การพัฒ นาคนเพื่ อให้ ค นพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ( Χ =3.92, S.D.=0.90) การไฟฟ้ าในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล เป็ นแบบอย่างที่ดีในการวิเคราะห์ความรู ้ก่อนนาไปประยุกต์ใช้ ( Χ =3.87, S.D.=0.93) ตามลาดับ
5. การถ่ า ยทอดความรู ้ ก ารแจกจ่ า ยความรู ้ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( Χ =3.72, S.D.=0.88) ด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย
สู งสุ ด คื อ บุ ค ลากรมี การแบ่ งปั น ความรู ้ ป ระสบการณ์ และ สร้ างมิ ตรภาพ ( Χ =3.92, S.D.=0.88) รองลงมา บุ ค ลากรสามารถ
ถ่ายทอดความรู ้ และแจกจ่ ายความรู ้ โดยผ่านช่ องทางสื่ อออนไลน์ ( Χ =3.88, S.D.=0.81) มี อุป กรณ์ เทคโนโลยีในการบริ การที่
ทันสมัย ( Χ =3.86, S.D.=0.95) ตามลาดับ
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6. การประยุ ก ต์ ใ ช้ค วามรู ้ ถู ก ต้อ งเที่ ย งตรง โดยรวมอยู่ใ นระดั บ มาก ( Χ =3.75, S.D.=0.85) ด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย
สู งสุ ด คื อ บุ คลากรมี ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้เพื่ออนุ รักษ์พ ลังงานและผลักดันให้เป็ นประสบความสาเร็ จ ( Χ =3.94 S.D.=0.85)
รองลงมา บุคลากรมีความสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ( Χ =3.85, S.D.=0.81) บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ถูกต้อง
เที่ยงตรง กับกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กร ( Χ =3.73, S.D.=0.85) ตามลาดับ

สรุ ปและอภิปรายผล
จากข้อค้นพบด้านสภาพปั จจุบนั การจัดการของพนักงานการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล นามาอภิปราย
ในแต่ละด้าน ดังนี้
การวางแผน (Planning) มี อานาจในการพยากรณ์ ต่อตัวแปรตาม คื อการจัดการความรู ้ของพนักงานการไฟฟ้ าในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการวางแผนที่ มีผลและสามารถพยากรณ์ การจัดการความรู ้ได้ ย่อม
เป็ นไปตามแนวคิดทฤษฏี POSDCoRB อีกทั้งเมื่อพิจารณาจาก แนวคิดทฤษฏีการจัดการความรู ้จะเห็ นได้ว่ามีความสัมพันธ์กนั ใน
ลักษณะส่ งผลเชิ งบวก หรื อ ไม่ผ กผัน จากผลการศึ กษาค้น พบว่า “การวางแผน” เป็ นปั จจัยน าไปสู่ กระบวนการพัฒ นาความรู ้
ความสามารถ ศักยภาพของการวางแผน เพื่ อให้เกิ ดความรวดเร็ ว ลดขั้น ตอนและความซ้ าซ้อ นในการท างาน ท าให้ป ระหยัด
ค่าใช้จ่าย มีการใช้ทรัพยากร ที่ อยู่อย่างจากัดอย่างคุม้ ค่า มีการกาหนดแผนงานและตัวบุคคลที่ มีหน้าที่ ในการรับผิดชอบตรงตาม
ตาแหน่ งงาน มีความเหมาะสมกับลักษณะงานไม่เกิดการเสี ยหาย การวางแผนที่ดีจาเป็ นต้องกาหนดแผนแม่บทในแต่ส่วนออกมา
เพื่อให้เป็ นแผนที่ ทุกส่ วนหรื อเขตได้ดาเนิ นงานตามแผนในแต่ละปี 5 ปี หรื อ 10 ปี เป็ นการวางเค้าโครงกิ จกรรม สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Payom (2009) ได้กล่าวว่า การวางแผนที่สาคัญของผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารฝ่ ายจะกาหนดบุคลากรที่องค์กรต้องการวางแผน
กาลังพล ซึ่ งต้องจัดตามความรู ้ หรื อตามประสบการณ์ของงาน ทั้งนี้ เพื่อที่องค์กรไม่ตอ้ งประสบปั ญหาเรื่ องการขาดแคลน สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Sucharit (1997) ได้กล่าวเกี่ ยวกับการวางแผนว่า ในการวางแผนควรกาหนดวิธีการต่างๆ ที่ ใช้เพื่อการตรวจสอบว่า
แผนดังกล่าวมีการวางแผนที่ดีและมีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง
ด้านการจัดบุคลากร (Staffing) มีอานาจในการพยากรณ์ต่อตัวแปรตาม คือการจัดการความรู ้ของพนักงานการไฟฟ้ าใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการจัดบุคลากรที่มีผลและสามารถพยากรณ์การจัดการความรู ้ได้
ย่อมเป็ นไปตามแนวคิดทฤษฏี POSDCoRB อีกทั้งเมื่อพิจารณาจาก แนวคิดทฤษฏีการจัดการความรู ้จะเห็นได้วา่ มีความสัมพันธ์กนั
ในลักษณะส่ งผลเชิงบวก หรื อไม่ผกผัน จากผลการศึกษาค้นพบว่า “การจัดบุคลากร” เป็ นปั จจัยหลักที่สาคัญมีความเหมาะสมเป็ นอย่าง
ยิง่ คือการจัดการบุคลากรไม่มากจนเกินไป ในการบริ หารจัดการของฝ่ ายบริ หารเพื่อกาหนดหรื อวางแผนในการจัดหาบุคลากรของแต่ละ
ฝ่ าย มีจานวนเท่าไรเพื่อให้เพียงพอต่อการดาเนิ นงานขององค์กรทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการบริ หารจัดการงานในอนาคตเป็ น
การกาหนดโครงสร้างขององค์กร โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงานองค์กรจะประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ต้องอาศัย
บุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถในการดาเนินงาน และเหมาะสมกับตาแหน่งงาน บุคลากรช่วยพัฒนาองค์กรให้เจริ ญเติบโต ช่วยในการ
เป็ นสื่ อกลางในการประสานงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ข้อค้นพบดังกล่าว จึงสะท้อน
ให้เห็นความสาคัญของการจัดบุคลากร ในแง่ที่เป็ นองค์ประกอบการบริ หารจัดการ ด้านการจัดบุคลากรหรื อเป็ นปั จจัยที่เป็ นแนวคิด
ทฤษฎีที่อธิ บายถึง “การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์” เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารเพื่อให้เกิดความสามารถในการขับเคลื่อนบุคคลของ
องค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และธารงรักษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพคู่กบั องค์กรการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ข้อค้นพบ จากการศึกษาในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Pongkorn (2003) พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั ซี เมนส์ จากัด มี 4 ด้าน คือ ด้านส่ วนบุคคล ด้านลักษณะงาน ด้านลักษณะองค์กร ด้านประสบการณ์จากการทางาน และสรุ ป
ได้วา่ การจัดบุคลากร ที่ส่งผลต่อการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลหมายถึง กระบวนการสรร
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หาการคัดเลือก การอบรม การจ่ายค่าผลตอบแทน การรักษาไว้ และร่ วมกันใช้ความรู ้ ทักษะประสบการณ์ในการดาเนิ นงาน หรื อ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ตามเป้ าหมายขององค์กรหรื อวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ด้านการอานวยการ (Directing) มีอานาจในการพยากรณ์ต่อตัวแปรตาม คือการจัดการความรู ้ของพนักงานการไฟฟ้าใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย การอานวยการ ที่ มีผลและสามารถพยากรณ์การจัดการความรู ้ ได้
ย่อมเป็ นไปตามแนวคิดทฤษฏี POSDCoRB อีกทั้งเมื่อพิจารณาจาก แนวคิดทฤษฏีการจัดการความรู ้จะเห็นได้วา่ มีความสัมพันธ์กนั
ในลักษณะส่ งผลเชิงบวก หรื อไม่ผกผัน จากผลการศึกษาค้นพบว่า “การอานวยการ” มีความเหมาะสมในการบริ หารงานต้องมีช้ นั
เชิงในการทางาน มีกลยุทธ์ หรื อมีเทคนิ คในการบริ หารงานในการประสานงานร่ วมมือโดยมีคุณธรรมใช้การปรับทฤษฎีภาวะผูน้ า
ตามสถานการณ์ หรื อผูท้ ี่มีความสามารถหรื อศิลปะจูงใจให้ผอู ้ ื่นคิดตามหรื อปฏิบตั ิตาม ซึ่งก็คือ กระบวนการจูงใจ และการตัดสิ นใจ
มีมนุ ษย์สัมพันธ์ให้กลุ่มหรื อองค์กรปฏิ บตั ิเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของกลุ่มหรื อขององค์กร ข้อค้นพบดังกล่าว จึ งสะท้อนให้เห็ น
ความส าคัญ ของการอ านวยการ ในแง่ ที่ เป็ นองค์ป ระกอบการบริ ห ารจัด การ ด้านการอ านวยการหรื อ เป็ นปั จจัย ที่ อ ธิ บ ายถึ ง
“การอานวยการ” เกี่ ยวข้องกับผูบ้ ริ หารที่ตอ้ งมอบหมายงานให้มีความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน เพื่อให้เกิดความยินดี ท้ งั ผูส้ ั่งการ
และผู ้ป ฏิ บัติ ก าร ท าให้ อ งค์ ก รการไฟฟ้ า ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ได้อ ย่างมี อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ Marisa (2005) ได้กล่าวว่า การอานวยการหรื อสั่งการ เป็ นหน้าที่ ของ
ผูบ้ ริ หาร องค์กรชั้นนาที่ประสบผลสาเร็ จนั้น ล้วนแล้วแต่การอานวยการ การรับรู ้ที่เป็ นทิศทาง
ด้านการประสานงาน (Coordinating) มี อานาจในการพยากรณ์ ต่อตัวแปรตาม คื อการจัดการความรู ้ของพนักงานการ
ไฟฟ้า ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย การประสานงาน ที่มีผลและสามารถพยากรณ์การจัดการ
ความรู ้ ได้ ย่อมเป็ นไปตามแนวคิ ดทฤษฏี POSDCoRB อี ก ทั้งเมื่ อพิ จารณาจาก แนวคิ ด ทฤษฏี ก ารจัด การความรู ้ จะเห็ น ได้ว่ามี
ความสัมพันธ์กนั ในลักษณะส่ งผลเชิ งบวก หรื อไม่ผกผัน จากผลการศึ กษาค้นพบว่า “การประสานงาน” มีความสาคัญต่อความ
สอดคล้องกับนโยบาย ขององค์กรเพื่ อเป็ นการประสานให้ ส่ วนต่ าง ๆ ของกระบวนการท างานมี ค วามต่ อ เนื่ อ งกัน เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนิ นงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และราบรื่ นเพื่อให้องค์กรดาเนิ นงานได้อย่างถูกต้องจึงมีการวางแผนที่ดี โดยกาหนดให้เป็ น
นโยบาย ในการประสานงาน กาหนดผูท้ ี่รับผิดชอบ กาหนดวันเวลาแล้วเสร็ จ กาหนดสถานที่ที่แน่นอน เพื่อความสะดวกแก่ทุกฝ่ าย
ให้ทางานได้ง่ายขึ้ น และตรงตามเป้ าหมาย ข้อค้น พบดังกล่าว สะท้อนให้เห็ นถึ งความส าคัญ ของการประสานงานในแง่ที่ เป็ น
องค์ประกอบการบริ หารจัดการ ด้านการประสานงานหรื อเป็ นปั จจัยที่อธิ บายถึง “การประสานงาน” เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารที่มีผลต่อ
บุคคลในองค์กรเกิดการร่ วมมือกันในระหว่างหน่ายงาน ให้มีความสอดคล้องกัน ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ โดยผูบ้ ริ หารสามารถ
ติดต่อสื่ อสารกับบุคคลทุกระดับ ทุกส่วนที่ตอ้ งเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทาให้การจัดการความรู ้
ของพนักงานการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เกิดผลสาเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Suda (2003) ได้กล่าวว่า กระบวนการทางานของกลุ่มบุคคล หรื อของหน่วยงานที่ทางานด้วยความร่ วมมือ
ร่ วมแรงร่ วมใจกันในการทางาน เพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้และระยะเวลาที่ตอ้ งการ
ในด้านการจัดการความรู ้ของพนักงานการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปราย
ได้แก่
การประยุกต์ใช้ความรู ้ ถูกต้องเที่ ยงตรง พบว่าการจัดการความรู ้ของพนักงานการไฟฟ้ า ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล มีความคิดเห็ นต่อการประยุกต์ใช้ความรู ้ถูกต้องเที่ ยงตรง ในระดับความเป็ นจริ งมาก โดยจากการสัมภาษณ์ พบว่า การ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ถูกต้องเที่ ยงตรง จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ นั้น ผูบ้ ริ หารต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความรู ้ที่มีความ
หลากหลาย อาทิเช่น การมีความรู ้ทางด้านการเงินการคลัง ด้านการก่อสร้าง ด้านการผลิตภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วย
ในการประยุกต์ใช้ความรู ้ นอกจากนี้ตอ้ งเข้าใจในหลักการประเมินผลความรู ้ มีการใช้ความรู ้อย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Feliciano (2008) พบว่า เทคโนโลยีและผูส้ นับสนุ นองค์กร เป็ นสิ่ งที่ ทาให้ระบบการจัดการความรู ้ มี
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ประสิ ทธิ ผลมากที่ สุด และมีการกระตุน้ ผูป้ ฏิบัติงานด้วยความรู ้ (knowledge worker) ให้มีปฏิ สัมพันธ์กบั ฐานความรู ้มากกว่างาน
ที่ทาประจา
การสร้างความรู ้ พบว่าการจัดการความรู ้ของพนักงานการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีความคิดเห็นต่อ
การสร้างความรู ้ ในระดับความเป็ นจริ งมาก โดยจากการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิพบว่า การสร้างความรู ้ จะมีผลสัมฤทธิ์ นั้น ผูบ้ ริ หาร
ต้องมีความสามารถในการมองเห็นถึงความสาคัญ แล้วนามาปรับปรุ ง ทดสอบ เพื่อพัฒนาเป็ นความรู ้ใหม่ปรับใช้ในองค์กรเพื่อสร้าง
นวัตกรรม สร้างมูลค่าให้กบั องค์กรการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต่อไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chang et al.,
(2003) พบว่า การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ เป็ นการเรี ยนรู ้ผา่ นการปฏิบตั ิที่รวมถึงการให้ผทู ้ ี่มีส่วนร่ วมในการสะท้อนบนประสบการณ์
ของตนเอง
การถ่ายทอดความรู ้การแจกจ่ายความรู ้ พบว่า การจัดการความรู ้ของพนักงานการไฟฟ้ า ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลมี ความคิ ดเห็ นต่ อการถ่ ายทอดแจกจ่ ายความรู ้ ในระดับความเป็ นจริ งมาก โดยจากการสัม ภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ พบว่า
การถ่ายทอดความรู ้การแจกจ่ายความรู ้ จะมีผลสัมฤทธิ์น้ นั ผูบ้ ริ หารต้องมีความสามารถในการส่งผ่านความรู ้ จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีก
หลาย ๆ บุ คคล หรื อจากหน่ วยงานหนึ่ งไปสู่ อีกหลาย ๆ หน่ วยงาน โดยเทคนิ ค วิธีการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งจะเป็ นสื่ อใน
การส่ งผ่านความรู ้ อย่างรวดเร็ ว ถูกต้องและมีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wijarn (2003) พบว่า การสร้างบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนความรู ้ในกลุ่มบุคลากร ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ เปิ ดกว้างในการเรี ยนรู ้ เมื่อมีการแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ระหว่าง
บุคคลที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศในแขนงต่าง ๆ ก็จะส่งผลให้การถ่ายทอดความรู ้การแจกจ่ายความรู ้ มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น
การวิเคราะห์ การจัดท าเหมื องความรู ้ พบว่า การจัดการความรู ้ ของพนักงานการไฟฟ้ า ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล มีความคิดเห็นต่อ การวิเคราะห์การจัดทาเหมืองความรู ้ร่วมในระดับความเป็ นจริ งมาก โดยจากการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ
พบว่า การวิเคราะห์การจัดทาเหมืองความรู ้น้ นั คือรู ปแบบ กระบวนการต่าง ๆ เพื่อนาเอาความรู ้ที่ได้มาไปวิเคราะห์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องแม่นยาก่อนจะเอาความรู ้น้ นั ไปใช้ประโยชน์ให้กบั องค์กรจากผลการสัมภาษณ์ดงั กล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Piyanat (2008) ได้วจิ ยั การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบของ
การจัด การความรู ้ ใ นสถานศึ ก ษา 2) รู ป แบบการจัด การความรู ้ ข องสถานศึ ก ษา โดยใช้ Factor Analysis ผลการวิ จัย พบว่า
องค์ประกอบของการจัดการความรู ้ของสถานศึ กษาประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ 1) การเตรี ยมการตามกระบวนการจัดการ
ความรู ้ 2) การนิ เทศติดตามผล 3) การแบ่งบันและแลกเปลี่ยน ความรู ้ 4) การจัดเก็บความรู ้ 5) การเปลี่ยนค่านิ ยมและพฤติกรรมใน
การทางานของบุคลากร 6) การวางแผน 7) การติดต่อสื่ อสาร 8) การสร้างความรู ้ และ 9) การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 2)
รู ปแบบการจัดการความรู ้ของสถานศึกษามีความถูกต้องและนามาใช้ประโยชน์
การหาความรู ้ พบว่า การจัดการความรู ้ของพนักงานการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีความคิดเห็นต่อ
การหาความรู ้ ในระดับความเป็ นจริ งมาก โดยจากการสัมภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ พบว่า การหาความรู ้ มี อยู่หลายทางเลื อก อาทิ เช่ น
การหาความรู ้จากแหล่งภายใน และจากแหล่งภายนอก แต่ตอ้ งมีความเหมาะสมกับภารกิ จ เป้ าหมายขององค์กร เพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงค์ขององค์กร แล้วมาปรับปรุ งและสร้างความได้เปรี ยบในเชิงแข่งขัน โดยอาศัยข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น
หลักสาคัญในการหาความรู ้ หรื อจากวารสาร บทความวิจยั หรื อสิ่ งตี พิ มพ์อื่น ๆ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Trapp (1999) เป็ น
กระบวนการที่ ป ระกอบด้วยงาน จานวนมากซึ่ งมี การบริ ห ารจัดการในลักษณะของการบู รณาการ (Integrated) เกิ ด ประโยชน์
ที่คาดหวังไว้การจัดการความรู ้จึง แนวคิดองค์รวมที่ จะจัดการบริ หารจัดการทรัพยากรที่เป็ นความรู ้ในองค์ กร เป็ นศิลปะของการ
สร้างคุณค่าจากทรัพย์สินที่แตะต้องไม่ได้ (Intangible)
การจัดเก็บความรู ้ พบว่า การจัดการความรู ้ของพนักงานการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีความคิดเห็น
ต่อการจัดเก็บความรู ้ในระดับความเป็ นจริ งมาก โดยจากการสัมภาษณ์ผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า การจัดเก็บความรู ้น้ นั เป็ นกระบวนการ
ที่ผบู ้ ริ หารหรื อบุคลากรขององค์กรการไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีหน้าที่จดั เก็บฐานข้อมูลอาจอยูใ่ นรู ป เอกสาร หรื อ
บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ มีการจาแนกหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการนามาใช้ที่มีความสะดวกรวดเร็ ว และอยูบ่ นพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง

370

วารสารสังคมศาสตร์วชิ าการ
ปี ที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม 2562

มี ค วามสอดคล้อ งกับ งานวิจัย Sveiby (2001) การจัด การความรู ้ เป็ นศิ ล ปะของการสร้ างคุ ณ ค่ าจากทรั พ ย์สิ น ที่ แ ตะต้อ งไม่ ไ ด้
(Intangible Assets) ขององค์กร

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการทาวิจยั เปรี ยบเทียบการจัดการความรู ้ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. ควรมีการวิจยั การจัดการความรู ้การประหยัดพลังงานขององค์กร และอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าในปริ มาณที่สูง
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