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การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ า
นครหลวง 2) เพือศึกษาการจัดการความรู้ของการไฟฟ้ านครหลวง 3) เพือศึกษาความสัมพันธ์ของการ
จัดการและการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง 4) เพือเสนอตัวแบบการจัดการความรู ้ ของการ
ไฟฟ้ านครหลวง วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ ทําการสุ่ มประชากรตัวอย่าง จํานวน 400 คน จากพนักงานและ
ผูบ้ ริ ห าร ของเขตการไฟฟ้ านครหลวงจํา นวน 18 เขต เครื องมื อ ที ใช้ใ นการรวบรวมข้อ มู ล เป็ น
แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน และการวิเคราะห์พหุ คูณถดถอย สําหรับการวิจยั เชิงคุณภาพบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สําคัญ คือ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง จํานวน 8 คน
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง จํานวน 7 ปั จจัย
คือ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุ คลากร การอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน และ
การงบประมาณ ข้อมูลการวิจยั ชีให้เห็ นว่าปั จจัยที ใช้ในการจัดการของการไฟฟ้ านครหลวง จํานวน 5
ปั จจัย มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กับการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง คือ การ
วางแผน การอํานวยการ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ส่ วน การจัดบุคลากร

(ข)

การประสานงาน และการงบประมาณ มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แต่ปัจจัย
ด้านการจัดองค์กร และการรายงานไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และข้อมูลจากการวิจยั
เชิ งคุณภาพ สนับสนุ นการผลวิจยั เชิงปริ มาณโดยชี ให้เห็ นว่า ตัวแบบการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ า
นครหลวง ทีใช้ปัจจัยในการดําเนินการจัดการความรู ้นนเป็
ั นตัวแบบทีดี แต่ยงั มีการใช้ปัจจัยด้าน การจัด
องค์กร และการรายงาน ของการปฏิบตั ิงานทีจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุ งต่อไป
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The objective of this research study were 1) to study the current state of knowledge
management of Metropolitan Electricity Authority, 2) to study the knowledge management of
Metropolitan Electricity Authority, 3) to study the relationship between management and knowledge
management of the Metropolitan Electricity Authority and 4) to propose a knowledge management
model of Metropolitan Electricity Authority. The quantitative research method was conducted via a
random sampling of 400 people including employees and executives from 18 metropolitan areas. The
instrument used to collect the data was a questionnaire. Statistics used in data analysis include mean,
standard deviation Coefficient of Pearson’s Correlation and multiple regression analysis for
qualitative research, the key informants were eight executives and employees of the Metropolitan
Electricity Authority.
The research found that there are seven factors affecting the knowledge management of the
Metropolitan Electricity Authority including : planning, organizing, staffing, directing, coordinating,
reporting and budgeting. The results identify five management factors statistically significant with the
knowledge management of the Metropolitan Electricity Authority in which planning and directing
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were statistically significant at .01 level , and staffing, coordinating and budgeting were statistically
significant at the .05 level. Nevertheless, the factors of organizing and reporting were not significantly
correlated. All the findings from quantitative research part were supported by the qualitative result as
confirming the viability of this knowledge management model, notwithstanding its limitations of
organizing and reporting activities needed to be further improved and developed.

