บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื อง ตัวแบบการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวงโดยมีวตั ถุประสงค์ 1) ผล
การศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง 2) ผลการศึกษาการ
จัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง 3) เพือศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการและการจัดการ
ความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง 4) เพือเสนอตัวแบบการจัดการและการจัดการความรู ้ของการ
ไฟฟ้ านครหลวง การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไปนี เป็ น 2 ขันตอน คือ
ตอนที 4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั เชิงปริ มาณ
ตอนที 4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั เชิงคุณภาพ
ตอนที 4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริมาณ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทีสมบูรณ์ จํานวน 400 ชุ ด คิดเป็ น
ร้อยละ100 เปอร์ เซนต์เต็ม แบ่งการวิเคราะห์เป็ นประเด็นตามกลุ่มของข้อมูลดังนี
4.1.1 ข้อมูลคุณลักษณะพืนฐานของประชากร
4.1.2 ผลการศึ ก ษาสภาพปั จจุ บ นั ของการการจัดการความรู ้ ข องการไฟฟ้ านครหลวง
4.1.3 ผลการศึกษาการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
4.1.4 เพือศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการและการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านคร
หลวง
4.1.5 เพือเสนอตัวแบบการจัดการและการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
ตอนที 4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
4.2.1 ผลสรุ ปข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถามปลายเปิ ด
4.2.2 ผลสรุ ปจากการสัมภาษณ์การจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
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ตอนที 4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริมาณ
4.1.1 ข้ อมูลคุณลักษณะพืนฐานของประชากร
ตารางที 4.1 คุณลักษณะข้อมูลพืนฐานของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง
คุณลักษณะของประชากร

จํานวน

(n=400)
ร้ อยละ

รวม

234
166
400

58.50
41.50
100 .00

7
37
76
102
84
49
25
20

1.80
9.30
19.00
25.50
21.00
12.20
6.20
5.00

รวม

400

100.00

รวม

6
32
77
248
35
1
1
400

1.50
8.00
19.25
62.00
8.75
0.25
0.25
100.00

เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
- ตํากว่า 20 ปี
- 20-25 ปี
- 26-31 ปี
- 32-37 ปี
- 38-43 ปี
- 44-49 ปี
- 50-55 ปี
- 56ปี ขึนไป
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
อืน ๆ
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ตารางที 4.1 คุณลักษณะข้อมูลพืนฐานของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง (ต่อ)
คุณลักษณะของประชากร
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ ง
- พนักงานระดับ 5
- พนักงานระดับ 6
- พนักงานระดับ 7
- พนักงานระดับ 8
- พนักงานระดับ 9
- พนักงานระดับ 10
- พนักงานระดับ 11
- พนักงานระดับ 12
- พนักงานระดับ 13
- อืน ๆ ระบุ
รวม
ค่ าจ้ างและเงินเดือน
- ตํากว่า 10,000 บาท
- 10,000-20,000 บาท
- 20,001-30,000 บาท
- 30,001-40,000 บาท
- 40,001-50,000 บาท
- 50,001-60,000 บาท
- 60,001-70,000 บาท
- 70,001-80,000 บาท
- 80,001-90,000 บาท
- 90,001-100,000 บาท
- 100,001 บาทขึนไป
รวม

จํานวน

(n=400)
ร้ อยละ

53
39
43
28
3
59
45
19
10
101

13.25
9.75
10.75
7.00
0.75
14.75
11.25
4.75
2.50
25.25

400

100.00

22
41
44
30
90
48
67
25
16
14
3

5.50
10.25
11.00
7.50
22.50
12.00
16.75
6.25
4.00
3.50
0.75

400

100.00
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ตารางที 4.1 คุณลักษณะข้อมูลพืนฐานของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง (ต่อ)
คุณลักษณะของประชากร
เงินประจําตําแหน่ งและรายได้ อนื ๆ ต่ อเดือน
- ตํากว่า 10000 บาท
- 10,000-20,000 บาท
- 20,001-30,000 บาท
- 30,001-40,000 บาท
- 40,001-50,000 บาท
- 50001 บาทขึนไป
รวม

จํานวน

(n=400)
ร้ อยละ

321
57
3
13
4
2
400

80.25
14.25
0.75
3.25
1.00
0.50
100.00

จากตารางที 4.1 เป็ นคุณลักษณะข้อมูลพืนฐานของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวงของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 234 คน (ร้ อยละ 58.50) มีอายุ
ระหว่ า ง 32-37 ปี จํ า นวน 102 คน (ร้ อยละ 25.50) วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา พนั ก งานส่ วนใหญ่
จํา นวน 248 คน (ร้ อยละ 62.00) จบระดับ ปริ ญ ญาตรี สถานภาพของบุ ค ลากรเป็ นข้า ราชการ
รั ฐวิส าหกิ จระดับ 10 จํานวน 59 คน (ร้ อยละ 14.75) รองลงมาเป็ นข้าราชการรั ฐวิส าหกิ จระดับ
5 จํานวน 53 คน (ร้อยละ 13.25)และอืน ๆ จํานวน 101 คน (ร้อยละ 25.25) รายได้ พนักงานส่ วนใหญ่
มีค่าจ้างและเงินเดือนอยูใ่ นระหง่าง 40,001-50,000 บาท จํานวน 90 คน (ร้อยละ 22.50) และมีรายได้
เงินประจําตําแหน่งและรายได้อืน ๆ ต่อเดือน ตํากว่า 10,000 บาท จํานวน 321 คน (ร้อยละ 80.25)
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ตารางที 4.2 สรุ ปค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของตัวแปรต้น ระดับผลการศึกษาสภาพ
ปั จจุบนั การจัดการของการไฟฟ้ านครหลวง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตัวแปรต้ น
การวางแผน
การจัดองค์กร
การจัดบุคลากร
การอํานวยการ
การประสานงาน
การรายงาน
การงบประมาณ
ค่ าเฉลียรวม

Χ

3.72
3.73
3.78
3.59
3.68
3.63
3.70
3.69

S.D.
.92
.89
.86
.92
.91
.92
.92
.91

ค่ าระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลําดับที
2
3
1
7
5
6
4

จากตารางที 4.2 สรุ ป ค่ าเฉลี ยและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต้น ผลการศึ ก ษา
สภาพการจัด การของการไฟฟ้ านครหลวงให้ ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพที เป็ นจริ งที ส่ ง ผลโดย
ภาพรวม ( Χ =3.69 S.D.=.91) และรายด้า นอยู่ใ นระดับ เป็ นจริ งมากเกื อ บทุ ก ข้อ โดย 3 อัน ดับ
แรก คื อ การส รรหาบุ คล ากร ( Χ =3.78 S.D.=.86) รองลงมา คื อ การวางแผน( Χ =
3.72 S.D.=.92) การจัดองค์กร ( Χ =3.73 S.D.=.89) ตามลําดับ
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ตารางที 4.3 สรุ ปค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม ผลการศึกษาสภาปั จจุบนั
การจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวแปรตาม
การหาความรู ้
การสร้างความรู ้
การจัดเก็บความรู ้
การวิเคราะห์การจัดทําเหมืองความรู ้
การถ่ายทอดความรู ้การแจกจ่ายความรู ้
การประยุกต์ใช้ความรู ้ถูกต้องเทียงตรง
ค่ าเฉลียรวม

Χ

3.59
3.74
3.49
3.71
3.72
3.75
3.66

S.D.
1.0
.86
.92
.89
.88
.85
.90

ค่ าระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลําดับที
5
2
6
4
3
1

จากตารางที 4.3 สรุ ปค่าเฉลี ยและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม ผลการศึ กษา
สภาพปั จจุบนั การจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวงให้ความคิดเห็นต่อสภาพทีเป็ นจริ งทีส่ งผล
โดยภาพรวม ( Χ =3.66 S.D.=.90) และรายด้านอยู่ในระดับเป็ นจริ งมากเกื อบทุกข้อ โดย 3 อันดับ
แรก คื อ การประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ถู ก ต้อ งเที ยงตรง ( Χ =3.75 S.D.=.85) รองลงมา คื อ การสร้ า ง
ความรู ้ ( Χ =3.74 S.D.=.86) การถ่ายทอดความรู ้การแจกจ่ายความรู ้ ( Χ =3.72 S.D.=.88) ตามลําดับ
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4.1.2 ผลการศึกษาการจัดการของการไฟฟ้านครหลวง
ตารางที 4.4 ผลการศึกษาการจัดการการวางแผนของการไฟฟ้ านครหลวง
(n=400)
การวางแผน

ระดับความคิดเห็น
S.D. ค่ าระดับ อันดับที
Χ
1.องค์กรมีการกําหนดบทบาทตามความชํานาญ 4.02
.83 มากทีสุ ด
1
ไว้อย่างชัดเจน
2.องค์ก รมี แผน ช่ วยลดความไม่ แ น่ นอน เพื อ 3.59
.87
มาก
5
ป รั บ อ ง ค์ ก ร ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
เปลียนแปลง
3. องค์กรมีแผนลดความซําซ้อนและ
3.68
.94
มาก
4
สิ นเปลืองในการทํางาน
4.องค์กรและบุคลากรให้ความรู ้แก่ชุมชน
3.38
.99 ปานกลาง
6
5.บุ ค ลากรเข้า ใจการเรี ย นรู ้ คื อ การพัฒ นาคน 3.90
.88
มาก
2
แล้วให้คนพัฒนา ผลิตภัณฑ์
6.การวางแผนทีดีมีความสัมพันธ์กบั ผลกําไรที
3.77
.99
มาก
3
สู งขึนขององค์กร
ค่ าเฉลียรวม
3.72
.92
มาก
จากตารางที 4.4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามการจัดการด้านการวางแผนของการไฟฟ้ านคร
หลวงส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก กล่าวคือ ภาพรวม ( Χ =3.72 S.D.=.92) โดย 3 อันดับแรก คือ องค์กร
มีการกําหนดบทบาทตามความชํานาญไว้อย่างชัดเจน ( Χ =4.02 S.D.=.83) รองลงมา บุคลากรเข้าใจ
การเรี ย นรู ้ คื อ การพัฒนาคนแล้วให้ค นพัฒนา ผลิ ตภัณฑ์ ( Χ =3.90 S.D.=.88) การวางแผนที ดี มี
ความสัมพันธ์กบั ผลกําไรทีสู งขึนขององค์กร ( Χ =3.77 S.D.=.99) ตามลําดับ
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ตารางที 4.5 ผลการศึกษาการจัดการด้านการจัดองค์กรของการไฟฟ้ านครหลวง
(n=400)
การจัดองค์ กร

ระดับความคิดเห็น
Χ
S.D.
1.องค์กรมี การกําหนดตําแหน่ งงานตามการจัด 3.90
.87
องค์กรไว้อย่างชัดเจน
2.องค์ ก รมี ก ารกํา หนดหลัก เกณฑ์ ใ นการจัด 3.51
.95
แบ่งกลุ่มงานตามฝ่ ายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
3. องค์กรมีการจัดสายบังคับบัญชาจากบริ หาร 3.90
.87
สู ง สุ ดลงมาถึ งผูป้ ฎิ บ ตั ิ ระดับ ล่ า งตามภารกิ จ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. องค์กรมีการจัดกําหนดช่วงการบังคับบัญชา
3.63
.83
เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพอย่างเหมาะสม
5.องค์ ก รมี ก ารรวบรวมอํา นาจและกระจ่ า ย 3.87
.87
อํานาจ ไว้อย่างชัดเจน
6. องค์กรมีการกําหนดโครงสร้างการตัดสิ นใจ 3.56
.94
ตามภารกิ จห น้ า ที ไว้ อ ย่ า งถู กต้ อ งแล ะ
เหมาะสม
ค่ าเฉลียรวม
3.73
.89

ค่ าระดับ
มาก

อันดับที
2

มาก

6

มาก

1

มาก

4

มาก

3

มาก

5

มาก

จากตารางที 4.5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามการจัดการด้านการจัดองค์กรของการไฟฟ้ านคร
หลวงส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก กล่าวคือ ภาพรวม ( Χ =3.73 S.D.=.89) โดย 3 อันดับแรก คือ องค์กร
มีการจัดสายบังคับ บัญชาจากบริ หารสู งสุ ดลงมาถึ งผูป้ ฎิบตั ิระดับล่างตามภารกิจอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ( Χ =3.90 S.D=.87) รองลงมา องค์กรมีการกําหนดตําแหน่งงานตามการจัดองค์กรไว้อย่าง
ชัดเจน ( Χ =3.90 S.D.=.87) และองค์กรมีการรวบรวมอํานาจและกระจ่ายอํานาจ ไว้อย่างชัดเจน
( Χ =3.87 S.D.=.87) ตามลําดับ
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ตารางที 4.6 ผลการศึกษาการจัดการด้านการจัดบุคลากรของการไฟฟ้ านครหลวง
(n=400)
การจัดบุคลากร

ระดับความคิดเห็น
Χ
S.D.
1.องค์กรมีแนวนโยบายในการคัดเลื อกสรรหา 3.95
.89
ไว้อย่างชัดเจน
2.องค์กรมี แผนรองรั บอัตรากําลังพลเพิม สรร 3.56
.84
หา คัดเลือก ไว้อย่างชัดเจน
3.องค์กรกําหนดอัตราว่าจ้างตามระบุตาํ แหน่ ง 3.87
.87
ไว้อย่างเหมาะสม
4.องค์ ก รมี แ นวนโยบายในการฝึ กอบรม 3.74
.82
บุคลาครทังเก่าและใหม่อย่างชัดเจน
5.องค์กรได้กาํ หนดคุ ณสมบัติตามตําแหน่ ง ไว้ 3.95
.87
อย่างเหมาะสมและชัดเจน
6. องค์กรมีการ สรรหา และคัดเลื อก บุคลากร 3.62
.86
ตามสื อต่างๆ เพือประสานงานซี งกันและกัน
เสมอ
ค่ าเฉลียรวม
3.87
.86

ค่ าระดับ
มาก

อันดับที
1

มาก

6

มาก

3

มาก

4

มาก

2

มาก

5

มาก

จากตารางที 4.6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามการจัดการด้านการจัดบุ คลากรของการไฟฟ้ า
นครหลวงส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก กล่าวคือ ภาพรวม ( Χ =3.87 S.D.=.86) โดย 3 อันดับแรก คือ
องค์กรมีแนวนโยบายในการคัดเลือกสรรหาไว้อย่างชัดเจน ( Χ =3.95 S.D=.89) รองลงมา คือ องค์กร
ได้กาํ หนดคุ ณสมบัติตามตําแหน่ งไว้อย่า งเหมาะสมและชัดเจน ( Χ =3.95 S.D=.87) และองค์ก ร
กําหนดอัตราว่าจ้างตามระบุตาํ แหน่งไว้อย่างเหมาะสม ( Χ =3.87 S.D.=.87) ตามลําดับ
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ตารางที 4.7 ผลการศึกษาการจัดการด้านการอํานวยการของการไฟฟ้ านครหลวง
(n=400)
การอํานวยการ

ระดับความคิดเห็น
Χ
S.D. ค่ าระดับ อันดับที
1.องค์ก รมี การอํานวยการเพื อใช้ภาวะผูน้ าํ ใน 3.86
.88
มาก
1
การปฏิบตั ิงานและอํานวยการ
2.ผูบ้ ริ ห ารมี ก ารอํา นวยการเพื อแก้ไ ขปั ญ หา 3.28
.91 ปานกลาง
6
อย่างสร้างสรรค์
3.องค์ก รมี ก ารอํา นวยการในการส่ ง เสริ ม ให้ 3.55
.87
มาก
4
บุคลากรเรี ยนรู ้ร่วมกัน
4.ผูบ้ ริ หาสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือกับองค์กร 3.61
.99
มาก
3
ภายนอกให้เกิดการแลกเปลียนความรู ้กนั
5.องค์กรมี การอํานวยการเพือให้เกิ ดแรงจูงใจ 3.49
.98
มาก
5
ให้งานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
6. องค์กรมีการอํานวยการในภารกิจหน้าทีอย่าง 3.78
1.0
มาก
2
ถูกต้องและเหมาะสม
ค่ าเฉลียรวม
3.59
.92
มาก
จากตารางที 4.7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามการจัดการด้านการอํานวยการของการไฟฟ้ านคร
หลวงส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก กล่าวคือ ภาพรวม ( Χ =3.59 S.D.=.92) โดย 3 อันดับแรก คือ องค์กร
มีการอํานวยการเพือใช้ภาวะผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิงานและอํานวยการ ( Χ =3.86 S.D=.88) รองลงมา คือ
องค์กรมี การอํานวยการในภารกิ จหน้าทีอย่างถู กต้องและเหมาะสม ( Χ =3.78 S.D.=.1.0) และผู ้
บริ ห าสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กับ องค์ ก รภายนอกให้ เ กิ ด การแลกเปลี ยนความรู ้ ก ัน ( Χ =
3.61 S.D.=.99) ตามลําดับ
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ตารางที 4.8 ผลการศึกษาการจัดการด้านการประสานงานของการไฟฟ้ านครหลวง
(n=400)
การประสานงาน

ระดับความคิดเห็น
Χ
S.D. ค่ าระดับ อันดับที
1.บุ คลากรมี ความร่ วมมื อผูกพัน มี ปฏิ สัมพันธ์ 3.89
.87
มาก
1
ต่อกัน มีการประสานงานซึ งกันและกันเสมอ
2.บุ ค ลากรได้ป ฏิ บ ตั ิ ตามในคําอธิ บายลักษณะ 3.38
.93 ปานกลาง
5
งาน
3.ผูบ้ ริ หารงานได้อธิ บายรายละเอียดของงาน
3.86
.81
มาก
2
เป้ าหมายของลักษระงาน ผลงานทีดี การตอบ
แทนทีดี
4. การประสานงานทีดีลดขันตอนและ
3.85
.86
มาก
3
ข้อผิดพลาดในการทํางานเสมอ
5.องค์ ก รมี ป ระโยชน์ จ ากการประสานด้า น 3.36
.97 ปานกลาง
6
เทคโนโลยีเพือลดข้อผิดพลาด
6.การประสานที ดี ท ํา ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ 3.76
1.0
มาก
4
ประสิ ทธิ ผล และผลกําไรขององค์กร
ค่ าเฉลียรวม
3.68
.91
มาก
จากตารางที 4.8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามการจัดการด้านการประสานงานของการไฟฟ้ า
นครหลวงส่ วนใหญ่ อยู่ใ นระดับ มาก กล่ า วคื อ ภาพรวม ( Χ =3.68 S.D.=.91) โดย 3 อัน ดับ แรก
คือ บุคลากรมีความร่ วมมือผูกพัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีการประสานงานซึ งกันและกันเสมอ ( Χ =
3.89 S.D=.87) รองลงมา คือ ผูบ้ ริ หารงานได้อธิ บายรายละเอียดของงาน เป้ าหมายของลักษณะงาน
ผลงานที ดี การตอบแทนที ดี ( Χ =3.86 S.D.=.81) และการประสานงานที ดี ล ดขันตอนและ
ข้อผิดพลาดในการทํางานเสมอ ( Χ =3.85 S.D.=.86) ตามลําดับ
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ตารางที 4.9 ผลการศึกษาการจัดการด้านการรายงานของการไฟฟ้ านครหลวง
(n=400)
การรายงาน

ระดับความคิดเห็น
Χ
S.D. ค่ าระดับ อันดับที
1.การรายงานในองค์กรมีความชัดเจน และเน้น 3.86
.88
มาก
2
จุดสําคัญเป็ นพิเศษ
2.องค์ ก รมี ค วามถู ก ต้ อ งและแม่ น ยํา ในการ 3.30
.90 ปานกลาง
6
รายงาน
3.ในการรายงานผลเป็ นส่ วนสําคัญอย่างมาก
3.55
.87
มาก
4
ในการบริ หารงาน
4.ข้อมูลทีได้ หรื อจากสถิติต่าง ๆ คือผลทีได้จาก 3.66
.98
มาก
3
การดําเนินงานจริ งเหมาะสม
5.หัวหน้า งานหรื อผูบ้ ริ หารเมื อได้รับ รายงาน 3.49
.98
มาก
5
สามารถแปรผลและเข้าใจได้ทนั ที
6.ในการรายงานในองค์กรอยู่ในรู ปแบบอย่าง 3.89
.90
มาก
1
เป็ นทางการเสมอความร่ ว มมื อ กับ องค์ ก ร
ภายนอกให้เกิดการแลกเปลียนความรู ้กนั
ค่ าเฉลียรวม
3.63
.92
มาก
จากตารางที 4.9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามการจัดการด้านการรายงานของการไฟฟ้ านคร
หลวงส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก กล่าวคือ ภาพรวม ( Χ =3.63 S.D.=.92) โดย 3 อันดับแรก คือ ในการ
รายงานในองค์กรอยูใ่ นรู ปแบบอย่างเป็ นทางการเสมอความร่ วมมือกับองค์กรภายนอกให้เกิ ดการ
แลกเปลี ยนความรู ้กนั ( Χ =3.89 S.D=.90) รองลงมา คือ การรายงานในองค์กรมีความชัดเจน และ
เน้นจุดสําคัญเป็ นพิเศษ ( Χ =3.86 S.D.=.88) และข้อมูลทีได้ หรื อจากสถิติต่าง ๆ คือผลทีได้จากการ
ดําเนินงานจริ งเหมาะสม ( Χ =3.66 S.D.=.98) ตามลําดับ
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ตารางที 4.10 ผลการศึกษาการจัดการด้านการงบประมาณของการไฟฟ้ านครหลวง
(n=400)
การงบประมาณ

ระดับความคิดเห็น
Χ
S.D.
1.องค์ ก รมี ง บประมาณส่ ง เสริ ม ฝึ กอบรมให้ 3.86
.88
บุคลากรรับการพัฒนาสมรรถนะทีเหมาะสม
2.องค์ ก รมี ค วามถู ก ต้ อ งและแม่ น ยํา ในการ 3.51
.87
รายงาน
3. องค์กรมีงบประมาณเพียงพอในการฝึ กอบรม 3.68
.93
บุ ค ลากรด้ า นทั ก ษะทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ
4 . อ ง ค์ ก ร มี ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พี ย ง พ อ ด้ า น 3.73
.96
ผลตอบแทนทีเหมาะสม
5.องค์ ก รมี ง บประมาณในการบริ ห ารจัด การ 3.55
.93
ด้านสิ งแวดล้อม
6.องค์ ก รมี ง บประมาณในการบริ ห ารจัด การ 3.89
.91
ความรู ้แก่ชุมชน
ค่ าเฉลียรวม
3.70
.92

ค่ าระดับ
มาก

อันดับที
2

มาก

6

มาก

4

มาก

3

มาก

5

มาก

1

มาก

จากตารางที 4.10 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามการจัดการด้านการงบประมาณของการไฟฟ้ า
นครหลวงส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก กล่าวคือ ภาพรวม ( Χ =3.70 S.D.=.92) โดย 3 อันดับแรก คื อ
องค์กรมีงบประมาณในการบริ หารจัดการความรู ้แก่ชุมชน ( Χ =3.89 S.D=.91) รองลงมา คือ องค์กร
มี ง บประมาณส่ งเสริ มฝึ กอบรมให้ บุ ค ลากรรั บ การพั ฒ นาสมรรถนะที เหมาะสม ( Χ =
3.86 S.D.=.88) และ องค์กรมีงบประมาณเพียงพอด้านผลตอบแทนทีเหมาะสม ( Χ =3.73 S.D.=.96)
ตามลําดับ
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4.1.3 ผลการศึกษาการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้ านครหลวง
ตารางที 4.11 ผลการศึกษาการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
(n=400)
การหาความรู้

ระดับความคิดเห็น
S.D. ค่ าระดับ
Χ
1.บุ ค ลากรได้มี ก ารเรี ย นรู ้ แ นวนโยบายแผน
3.53
.95
มาก
อนุ รักษ์ (Energy Efficiency Development
Plan : EEDP) พ.ศ.2558-2579)
2.บุคลากรมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้
3.50
.92
มาก
ร่ วมกัน
3.บุคลากรมีการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีร่วมกัน
3.74
.90
มาก
4.บุ คลากรมีการเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลในการแก้ปัญหา
3.57
1.06
มาก
ร่ วมกัน
5.บุ ค ลากรได้ร่วมแสดงวิสั ยทัศน์เป็ นองค์ก ร
3.72
1.01
มาก
แห่งการ เรี ยนรู ้
6.บุ ค ลากรได้ รั บ การเรี ยนรู ้ จ ากสื อสารที
3.49
1.18
มาก
หลากหลาย
ค่ าเฉลียรวม
3.59
1.0
มาก

อันดับที
4
5
1
3
2
6

จากตารางที 4.11 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นว่า การจัดการความรู ้ ข องการไฟฟ้ านคร
หลวง ในการหาความรู ้อยูใ่ นระดับมาก กล่าวคือ ภาพรวม ( Χ =3.59 S.D.=1.0) โดย 3 อันดับแรก คือ
บุ ค ลากรมี ก ารเรี ย นรู ้ เทคโนโลยี ร่ วมกัน ( Χ =3.74 S.D.=.90) รองลงมา บุ ค ลากรได้ร่ว มแสดง
วิสัยทัศน์เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ( Χ =3.72 S.D.=1.01) และบุ คลากรมีการเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลในการ
แก้ปัญหาร่ วมกัน ( Χ =3.57 S.D.=.1.06) ตามลําดับ
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ตารางที 4.12 ผลการศึกษาการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
(n=400)
การสร้ างความรู้

ระดับความคิดเห็น
Χ
S.D. ค่ าระดับ
1.บุ คลากรได้รับการส่ งเสริ ม องค์กรแห่ งการ
3.89
.88
มาก
เรี ยนรู ้
2.บุคลากรได้สร้างความรู ้เพือพัฒนาตนเอง
3.62
.79
มาก
อย่างสมําเสมอ
3.บุคลากรมีความสนใจในการศึกษาดูงานด้าน
3.96
.73
มาก
เทคโนโลยีและการบริ หารงานองค์กร ทังใน
ประเทศและต่างประเทศ
4.บุคลากรมีการแสวงหาความรู ้ทีรวดเร็ ว
3.68
.86
มาก
5.บุคลากรมีการแสวงหาความรู ้อย่างมีคุณภาพ
3.81
.95
มาก
การบริ หารงานองค์การทังในประเทศและ
ต่างประเทศ
6.บุคลากรมีการแสวงหาความรู ้อย่างคุม้ ทุน
3.47
.95
มาก
ค่ าเฉลียรวม
3.74
.86
มาก

อันดับที
2
5
1

4
3

6

จากตารางที 4.12 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นว่าการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านคร
หลวง ในการสร้ า งความรู ้ อยู่ในระดับมาก กล่ าวคื อ ภาพรวม ( Χ =3.74 S.D.=.86) โดย 3 อันดับ
แรก คือ บุคลากรมีความสนใจในการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและการบริ หารงานองค์กร ทังใน
ประเทศและต่างประเทศ ( Χ =3.96 S.D.=.73) รองลงมา บุคลากรได้รับการส่ งเสริ ม องค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ( Χ =3.89 S.D.=.88) บุคลากรมีการแสวงหาความรู ้อย่างมีคุณภาพ การบริ หารงานองค์การทัง
ในประเทศและต่างประเทศ ( Χ =3.81 S.D.=.95) ตามลําดับ
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ตารางที 4.13 ผลการศึกษาการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
(n=400)
การจัดเก็บความรู้
1.บุคลากรมีการจัดเก็บความรู ้ทีรวดเร็ ว
2.บุคลากรมีการจัดเก็บความรู ้ทีคุม้ ทุน
3.เทคโนโลยีคือแหล่งข้อมูลในการเรี ยนรู ้
4.การจัดเก็บความรู ้อยูใ่ นรู ปแบบวารสาร
หนังสื อและไอที
5.สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทางสื อออนไลน์
ได้เสมอ
6.บุ ค ลากรสามารถจัด เก็ บ ความรู ้ ไ ด้อ ย่ า งมี
คุณภาพ
ค่ าเฉลียรวม

ระดับความคิดเห็น
Χ
S.D. ค่ าระดับ อันดับที
3.81
.91
มาก
3
2.87
1.01 ปานกลาง
5
3.93
.81
มาก
2
2.84
1.05 ปานกลาง
6
3.94

.85

มาก

1

3.52

.89

มาก

4

3.49

.86

มาก

จากตารางที 4.13 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นว่าการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านคร
หลวง ในการจัดเก็บความรู ้อยู่ในระดับมาก กล่ าวคื อ ภาพรวม ( Χ =3.49 S.D.=.86) โดย 3 อันดับ
แรก คื อ สามารถเข้าถึ งแหล่ งข้อมูลได้ทางสื อออนไลน์ ได้เสมอ ( Χ =3.94 S.D.=.85) รองลงมา
เทคโนโลยีคือแหล่งข้อมูลในการเรี ยนรู ้ ( Χ =3.93 S.D.=.81) บุคลากรมีการจัดเก็บความรู ้ทีรวดเร็ ว
( Χ =3.81 S.D.=.91) ตามลําดับ
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ตารางที 4.14 ผลการศึกษาการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
(n=400)
การวิเคราะห์ การจัดทําเหมืองความรู้
1.บุคลากรเข้าใจการเรี ยนรู ้คือ การพัฒนาคน
เพือให้ คนพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.การไฟฟ้ านครให้ความรู ้ การดูสัญลักษณ์
“Energy Star” ก่อนซือเสมอ
3.การไฟฟ้ านครเป็ นแบบอย่ า งที ดี ใ นการ
วิเคราะห์ความรู ้ก่อนนําไปประยุกต์ใช้
4.การไฟฟ้ านครสร้างจิตสํานึ กในการเรี ยนรู ้
5.องค์กรให้บริ การความรู ้แก่ชุมชนมาก เพียงใด
ในเรื องการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
6.บุ ค ลากรส่ ง เสริ ม ผลัก ดันให้บุ ค ลากรสร้ า ง
และพัฒนา สิ งใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์
ค่ าเฉลียรวม

ระดับความคิดเห็น
Χ
S.D.
3.92
.90

ค่ าระดับ
มาก

อันดับที
2

3.57

.81

มาก

4

3.87

.93

มาก

3

3.56
3.98

.93
.78

มาก
มาก

5
1

3.46

.97

มาก

6

3.71

.89

มาก

จากตารางที 4.14 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นว่า การจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านคร
หลวง ในการวิ เ คราะห์ ก ารจัด ทํา เหมื อ งความรู ้ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก กล่ า วคื อ ภาพรวม ( Χ =
3.71 S.D.=.89) โดย 3 อันดับแรก คื อ องค์กรให้บริ การความรู ้ แก่ ชุ มชนมาก เพี ยงใด ในเรื องการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า ( Χ =3.98 S.D.=.78) และรองลงมา บุคลากรเข้าใจการเรี ยนรู ้คือ การพัฒนา
คนเพื อให้ ค นพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ( Χ =3.92S.D.=.90) การไฟฟ้ านครเป็ นแบบอย่ า งที ดี ใ นการ
วิเคราะห์ความรู ้ก่อนนําไปประยุกต์ใช้ ( Χ =3.87 S.D.=.93) ตามลําดับ
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ตารางที 4.15 ผลการศึกษาการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
(n=400)
การถ่ ายทอดการแจกจ่ ายความรู้
1.บุคลากรมีการแบ่งปั นความรู ้ประสบการณ์
และ สร้างมิตรภาพ
2.บุ ค ลากรได้รั บ การส่ ง เสริ ม และให้ คิ ด อย่า ง
สร้ างสรรค์พร้ อมให้ความรู ้ แก่เพือนร่ วมงาน
เสมอ
3.บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู ้และแจกจ่าย
ความรู ้โดยผ่านช่องทางสื อออนไลน์
4.ผูบ้ ริ หารและบุคลากรให้ความสําคัญต่อการ
แจกจ่ายความรู ้ และคิดแบบเป็ นระบบ
5. มีอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริ การทีทันสมัย
6.การถ่ า ยทอดและแจกจ่ า ยความรู ้ อ ย่ า งมี
คุ ณภาพและคุ ม้ ทุนด้านเทคโนโลยีเทศและการ
สื อสาร
ค่ าเฉลียรวม

ระดับความคิดเห็น
S.D.
Χ
3.92
.88

ค่ าระดับ
มาก

อันดับที
1

3.48

.88

มาก

6

3.88

.81

มาก

2

3.56

.95

มาก

5

3.86
3.66

.95
.82

มาก
มาก

3
4

3.72

.88

มาก

จากตารางที 4.15 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นว่าการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านคร
หลวง ในการถ่ ายทอดการแจกจ่ายความรู ้ อยู่ในระดับมาก กล่ าวคื อ ภาพรวม ( Χ =3.72 S.D.=.88)
โดย 3 อัน ดับ แรก คื อ บุ ค ลากรมี ก ารแบ่ ง ปั น ความรู ้ ป ระสบการณ์ แ ละ สร้ า งมิ ต รภาพ ( Χ =
3.92 S.D.=.88) รองลงมา บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู ้และแจกจ่ายความรู ้โดยผ่านช่องทางสื อ
ออนไลน์ ( Χ =3.88 S.D.=.81) มีอุปกรณ์ เทคโนโลยีในการบริ การทีทันสมัย ( Χ =3.86 S.D.=.95)
ตามลําดับ
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ตารางที 4.16 ผลการศึกษาการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
(n=400)
การประยุกต์ ใช้ ความรู้ ถูกต้ องเทียงตรง
1.พนักงานมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้เพืออนุ รักษ์
พลังงานและผลักดันให้เป็ นประสบ
ความสําเร็ จ
2.บุ ค ลากรฝึ กเพิ มพู น ทั ก ษะเพื อเป็ นฐาน
สร้างสรรค์นวัตกรรม
3.บุ คลากรมี ค วามสามารถใช้เทคโนโลยีอย่า ง
เหมาะสม
4.องค์กรให้ความรู ้แก่ชุมชน
5.บุ ค ลากรสามารถอธิ บ ายและเข้า ใจ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม “CSR”
6.บุ คลากรสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ ถูกต้อง
เทียงตรง กับกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กร
ค่ าเฉลียรวม

ระดับความคิดเห็น
Χ
S.D.
3.94
.85

ค่ าระดับ
มาก

อันดับที
1

3.59

.88

มาก

6

3.85

.81

มาก

2

3.71
3.70

.79
.92

มาก
มาก

4
5

3.73

.85

มาก

3

3.75

.85

มาก

จากตารางที 4.16 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นว่าการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านคร
หลวง ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ถู ก ต้อ งเที ยงตรงอยู่ ใ นระดับ มาก กล่ า วคื อ ภาพรวม ( Χ =
3.75 S.D.=.85) โดย 3 อันดับแรก คื อ บุ คลากรมี ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ เพืออนุ รักษ์พลัง งานและ
ผลักดันให้เป็ นประสบความสํา เร็ จ ( Χ =3.94 S.D.=.85) รองลงมา บุ คลากรมี ความสามารถใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ( Χ =3.85 S.D.=.81) บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ถูกต้องเทียงตรง
กับกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กร ( Χ =3.73 S.D.=.85) ตามลําดับ
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4.1.4 การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ าง การจั ดการและการ
จัดการความรู้ ของการไฟฟ้ านครหลวง
(1) การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์
1.1) การวิเคราะห์ สัมประสิ ทธิสหสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรต้ น กับตัวแปรตาม
เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ กับการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ ด้วยเทคนิ คสหสัมพันธ์เพียร์ สัน (r) โดยใช้หลักของ (Guildforf,
1973) ดังตารางที 4.17
ตารางที 4.17 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีส่ งผลต่อการจัดการ และการจัดการความรู ้
ของการไฟฟ้ านครหลวง
ตัวแปรทีส่ งผลต่ อการจัดการ
Χ

การวางแผน (x1)
การจัดองค์กร (x2)
การจัดบุคลากร (x3)
การอํานวยการ(x4)
การประสานงาน(x5)
การรายงาน (x6)
การงบประมาณ (x7)
ค่ าเฉลียรวม

3.72
3.73
3.78
3.59
3.68
3.63
3.70
3.69

S.D.
.92
.89
.86
.92
.91
.92
.92
.90

การจัดการความรู้ ของการไฟฟ้า
นครหลวง
(r)
Sig.
อันดับที
.697
.000
6
.720
.000
2
.705
.000
4
.701
.000
5
.706
.000
3
.737
.000
1
.693
.000
7
.708
.000

จากตารางที 4.17 แสดงค่าความสัมพันธ์ เพียร์ สัน (r) โดยภาพรวมของตัวแปรต้น หรื อ
ปั จจัยที มี ผลต่อการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง ทัง 7 ตัวระหว่าง .693 - .737 ซึ งมี ค่า
ความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ ตัวแปรตาม หรื อการจัดการความรู ้ ข องการไฟฟ้ านครหลวง โดยค่ า
Significance เท่ากับ 0.00 เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในแต่ละตัวแปรกับตัวแปรตาม พบว่า
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การวางแผน ทีมีผลต่ อการจั ดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง ที ระดับ .697 โดยค่า
significant เท่ากับ 0.00 แสดงว่าการวางแผนซึ งเป็ นตัวแปรต้นที 1 มีค่าความสัมพันธ์เชิ งบวก กับ
การจัด การความรู ้ ข องการไฟฟ้ านครหลวง ซึ งเป็ นตัว แปรตาม อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที
ระดับ .01
การจัดองค์ กร ทีมีผลต่ อการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง ทีระดับ .720 โดยค่า
significant เท่ากับ 0.00 แสดงว่าการจัดองค์กรซึ งเป็ นตัวแปรต้นที 2 มีค่าความสัมพันธ์เชิ งบวก
กับ การจัดการความรู ้ ข องการไฟฟ้ านครหลวง ซึ งเป็ นตัวแปรตาม อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ที
ระดับ .01
การจัดหาบุคลากร ทีมีผลต่ อการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง ทีระดับ .705 โดย
ค่า significant เท่ากับ 0.00 แสดงว่าการจัดหาบุคลากรซึ งเป็ นตัวแปรต้นที 3 มีค่าความสัมพันธ์เชิ ง
บวกกับการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง ซึ งเป็ นตัวแปรตาม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที
ระดับ .01
การอํานวยการ ทีมีผลต่ อการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง ทีระดับ .701 โดยค่า
significant เท่ากับ 0.00 แสดงว่าการอํานวยการซึ งเป็ นตัวแปรต้นที 4 มีค่าความสัมพันธ์เชิ งบวก
กับ การจัดการความรู ้ ข องการไฟฟ้ านครหลวง ซึ งเป็ นตัวแปรตาม อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ที
ระดับ .01
การประสานงาน ทีมีผลต่ อการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง ทีระดับ .706 โดยค่า
significant เท่ากับ 0.00 แสดงว่าการประสานงานซึ งเป็ นตัวแปรต้นที 5 มีค่าความสัมพันธ์เชิงบวก
กับ การจัดการความรู ้ ข องการไฟฟ้ านครหลวง ซึ งเป็ นตัวแปรตาม อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ที
ระดับ .01
การรายงาน ทีมีผลต่ อการจั ด การความรู้ ของการไฟฟ้ านครหลวง ที ระดับ .737 โดยค่ า
significant เท่ากับ 0.00 แสดงว่าการรายงานซึ งเป็ นตัวแปรต้นที 6 มีค่าความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการ
จัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง ซึ งเป็ นตัวแปรตาม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที ระดับ .01
การงบประมาณ ทีมีผลต่ อการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง ทีระดับ .693 โดยค่า
significant เท่ากับ 0.00 แสดงว่าการงบประมาณซึ งเป็ นตัวแปรต้นที 7 มีค่าความสัมพันธ์เชิ งบวก
กับ การจัดการความรู ้ ข องการไฟฟ้ านครหลวง ซึ งเป็ นตัวแปรตาม อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ที
ระดับ .01
1.2) ความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรต้ น ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต้นเพื อศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ก ันเองของตัวแปร ซึ งเรี ย กว่า Multicollinerity โดยใช้วิธี ก าร
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Corelation Analysis ระหว่างตัวแปรต้น คือ การจัดการของการไฟฟ้ านครหลวง ทัง 7 ตัวแปร ดัง
ตารางที 4.18
ตารางที 4.18 เมเตริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรต้นทีมีผลต่อการจัดการความรู ้ของการ
ไฟฟ้ านครหลวง ทัง 7 ตัวแปร
ตัวแปรทีส่ งผลต่ อการจัดการของการไฟฟ้ านคร (x1) (x2)
หลวง
การวางแผน (x1)
1.00 .641
การจัดองค์กร (x2)
1.00
การจัดบุคลากร (x3)
การอํานวยการ (x4)
การประสานงาน (x5)
การรายงาน (x6)
การงบประมาณ (x7)

(x3) (x4) (x5) (x6) (x7)
.560 .586 .546 .521
.608 .537 .538 .588
1.00 .544 .516 .573
1.00 .591 .591
1.00 .615
1.00

.503
.534
.578
.515
.574
.629
1.00

มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01

จากตารางที 4.18 ผลการวิจยั พบว่าตัวแปรต้น ไม่ปรากฏว่าคู่สัมพันธ์ใด มีค่าความสัมพันธ์
เกิ น กว่า 0.85 ณ ระดับ ความสํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ 0.01 จึ ง ถื อ ว่า ตัว แปรทังหมดไม่ มี ปั ญ หา
ความสัมพันธ์กนั เอง Multicollinerity โดยใช้วิธี Enter Method ซึ งสามารถศึกษาวิเคราะห์ตวั แปร
ทังหมดที ส่ งผลต่อตัวแปรตามได้ด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์ พหุ คูณถดถอย (Multible Regression
Analysis) เพือศึกษาอิทธิ พลของตัวแปรต้นทีส่ งผลต่อตัวแปรตามได้
(2) การวิเคราะห์ ตัวแปรต้ นทีส่ งผลกระทบต่ อการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง
การทดสอบสมมติฐานทัง 7 ตัวแปรคือ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การอํานวยการ
การประสานงาน การรายงาน การงบประมาณ ซึ งสามารถทํานายการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ า
นครหลวงได้ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ด้วยการนําตัวแปรต้นทัง 7 ตัวแปร ทีส่ งผลต่อ
การจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง โดยใช้วิธี วิเคราะห์ ความสั ม พันธ์ พ หุ คูณ (Multible
Regression Analysis) นําตัวแปรต้นทุกตัวเข้าสมการแล้วพิจารณาผลการวิเคราะห์ตวั แปรตัวใดบ้าง
มีนยั สําคัญทางสถิติในสมการพยากรณ์
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ตารางที 4.19 ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ พหุ คูณของตัวแปรต้นที ส่ งผลต่อการจัดการ
ความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
ตัวแปรทีส่ งผลต่ อการจัดการ
ความรู้ ของการไฟฟ้ านครหลวง
ค่าคงที
การวางแผน (x1)
การจัดองค์กร (x2)
การจัดบุคลากร (x3)
การอํานวยการ (x4)
การประสานงาน (x5)
การรายงาน (x6)
การงบประมาณ (x7)
R = .649 R2 = .421

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
b
Std. Error
Beta
5.707
1.007
.182
.049
.206
.087
.053
.094
.117
.054
.119
.150
.051
.161
.100
.051
.108
.033
.051
.037
.142
.048
.161
SEest = 2.261 F = 40.77 Sig = .000

t
5.667
3.702
1.645
2.172
2.937
1.961
.644
2.940

Sig.
.000
.000
.101
.030
.004
.051
.520
.003

R แทน ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์พหุ คูณ
R2 แทน ค่าสัมประสิ ทธิ การพยากรณ์
SEest แทน ความคลาดเคลือนมาตรฐานของการพยากรณ์
F แทน สถิติทีใช้เปรี ยบกับค่าวิกฤตจากการแจกแจงแบบเอฟ เพือทราบนัยสําคัญของ R
จากตารางที 4.19 พบว่า ปั จจัยหลัก 5 ตัวแปร ซึ งเป็ นตัวพยากรณ์ การจัดการความรู ้ ของการ
ไฟฟ้ านครหลวง (Ty) ถูกคัดเลื อกเข้าสมการพยากรณ์ ผลการวิเคราะห์ได้เรี ยงสมการตามลําดับตัว
พยากรณ์ ที มี ค่ า b และ Beta ซึ งสอดคล้องกับตารางที 4.19 ปั จจัยหลักที เป็ นตัวพยากรณ์ ได้แก่ การ
วางแผน (x1) การจัดบุคลากร (x3) การอํานวยการ (x4) การประสานงาน (x5) และการงบประมาณ
(x7) ตามลําดับ โดยปั จจัยหลักทัง 5 ตัว สามารถพยากรณ์การจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
(R2) เท่ากับ .421 และมี ความคลาดเคลื อนในการพยากรณ์ (SEest) เท่ากับ 2.261 ที ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01
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ค่าสถิติจากตาราง นํามาสร้างเป็ นสมการพยากรณ์การจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
ได้ดงั นี
สมการคะแนนดิบ : y
= 5.707+.182 x1+.117 x3 +.150 x4+.100x5+.142x7
สมการคะแนนมาตรฐาน : y = .206x1+.119x3+.161x4+.108x5+.161x7
เมือ y แทน การจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
(x1) แทน การวางแผน
(x3) แทน การจัดบุคลากร
(x4) แทน การอํานวยการ
(x5) แทน การประสานงาน
(x7) แทน การงบประมาณ
4.1.5 ผลการศึกษาเพือเสนอตัวแบบการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้ านครหลวง
จากแนวคิดตัวแปรทีมีผลต่อการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง ทําให้พบว่า
แนวคิ ดตัวแปรที มี ผลต่อการจัดการความรู ้ เป็ นแนวคิ ดเกี ยวกับด้านการหาความรู ้ ด้านการสร้ าง
ความรู ้ ด้านการจัดเก็บความรู ้ ด้านการถ่ายทอดความรู ้การแจกจ่ายความรู ้ และด้านการประยุกต์ใช้
ความรู ้ ถูกต้องเทียงตรง ซึ งครอบคลุ มตัวแปรต้นด้านต่าง ๆ ที มีผลต่อการจัดการความรู ้ ของการ
ไฟฟ้ านครหลวง ในงานศึกษาวิจยั หรื อมีผกู ้ ล่าวถึงไว้ทงหมด
ั
ส่ วนแนวคิดองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้นนั
ด้วยการวางแผน การอํานวยการ การงบประมาณขององค์กร เพือให้เกิดการเรี ยนรู ้ทวทั
ั งองค์กร ซึ ง
การเรี ยนรู ้ทาํ ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และเกิดประสิ ทธิ ภาพตามมา โดยในระดับบุคคลนัน
จําเป็ นต้องอาศัยการเรี ยนรู ้ ของบุคคลทีจะทําให้เกิ ดความรู ้ ส่ วนการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่มนันต้องอาศัย
ภาวะผูน้ าํ ร่ วมกัน ความเสี ยสละ และกล้าทีจะแบ่งปั นความรู ้มากขึน ดังนันจากการพิจารณาถึงการ
เรี ยนรู ้ ในระดับต่าง ๆ และองค์ประกอบทีสําคัญขององค์กร คือ การวางแผน การจัดบุคลากร การ
อํานวยการ การประสานงาน เมือนําแนวคิดปั จจัยทีมีผลการจัดการความรู ้เกียวกับการจัดการความรู ้
ของการไฟฟ้ านครหลวง และผลทีได้จากการสนทนากลุ่มย่อยทําให้ได้ตวั แปรอิสระ 7 ตัวแปรที
เป็ นตัวแปรต้นในการศึกษาวิจยั ครังนี อันประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร
การอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน การงบประมาณ โดยตัวแปรดังกล่ าวนันสามารถ
จําแนกตามความเกี ยวข้องในระดับองค์กรออกได้เป็ น 3 ระดับ คือในระดับองค์กร ระดับผูบ้ ริ หาร
และระดับพนักงาน โดยตัวแปรทีเกียวข้องในระดับองค์กรมากทีสุ ด 3 ปั จจัยคือ การจัดองค์กร การ
อํา นวยการ การงบประมาณ ส่ วนปั จจัย ที เกี ยวข้องในระดับ ผูบ้ ริ หารมากที สุ ด 4 ปั จจัย คื อ การ
วางแผน การจัดบุคลากร การประสานงาน การรายงาน และทีเกียวข้องในระดับพนักงานมากทีสุ ด
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คือ การหาความรู ้ การสร้างความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การวิเคราะห์ความรู ้การทําเหมืองความรู ้ การ
ถ่ายทอดความรู ้การแจกจ่ายความรู ้ การประยุกต์ใช้ความรู ้ถูกต้องเทียงตรง ซึ งได้นาํ ตัวแปรทัง 7 ตัว
แปรในการทบทวนวรรณกรรม เพือนํามาสร้ างตัวแบบ การชี วัดการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ า
นครหลวง ในการศึกษาครังนี ได้จากการศึกษานิ ยาม หรื อการให้ความหมายการจัดการความรู ้ใน
แนวคิดการจัดการความรู ้ต่าง ๆ การศึกษาแนวคิดกระบวนการจัดการความรู ้ทงในทางทฤษฏี
ั
และ
จากวงจรกระบวนการจัดการความรู ้จนทําให้ได้พลวัตรกระบวนการจัดการความรู ้ อันประกอบไป
ด้วย 6 ขันตอน การหาความรู ้ การสร้ างความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การวิเคราะห์ ความรู ้ การจัดทํา
เหมืองความรู ้ การถ่ายทอดความรู ้การแจกจ่ายความรู ้ การประยุกต์ใช้ความรู ้ ถูกต้องเทียงตรง โดย
กระบวนการทัง 6 นันจะมีความสัมพันธ์กนั เป็ นวัฏจักรลักษณะพลวัตรต่อเนื องกันไป ในการศึกษา
วิจยั ครังนี จึงประกอบไปด้วยการทบทวนวรรณกรรมทีเกี ยวกับตัวแปรทีมีผลต่อการจัดการความรู ้
ของการไฟฟ้ านครหลวง ดังแสดงในแผนภาพ 4.1 เพือนํามาสร้างกรอบแนวคิดในงานวิจยั และการ
สร้างตัวแบบการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง ทีได้เป็ นผลของการทดสอบสมมติฐานทีได้
ศึกษาในครังนีดังทีแสดงไว้ในแผนภาพที 4.1
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ระดับจัดองค์ กร
การอํานวยการ

การงบประมาณ

การจัดการความรู้
การหาความรู ้

การสร้างความรู ้

การวางแผน

การจัดเก็บ
ความรู ้

การวิเคราะห์
ความรู ้

การประสานงาน

การถ่ายทอด
ความรู ้

การประยุกต์ใช้
ความรู ้

ระดับพนักงาน

การจัดบุคลากร

ระดับผู้บริหาร

ตัวแบบการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง
ภาพที 4.1 ตัวแบบการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง
ตัวแบบวงจรการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวงโดยปั จจัยที ส่ งผลต่อดําเนิ นการ
ภาพการจัดการความรู ้ ได้แก่ การจัดบุคลากร การสร้ างความรู ้ การงบประมาณ ดังนันการจัดการ
ความรู ้ ข ององค์ก รต้องดํา เนิ นการเพิ มพนักงานที มี ค วามรู ้ มี ป ระสบการณ์ ตรงกับ ตํา แหน่ ง งาน
คัดเลื อกจากทัศนคติทีเก่งเพียงอย่างเดี ยวคงไม่เพียงพออีกต่อไป คงต้องคัดเลื อกจากทัศนคติ ทีมี
ความรั บ ผิ ดชอบสู ง มี ค วามซื อสั ตย์ และสามารถทํา งานร่ ว มกับ คนอื นได้เ ป็ นอย่า งดี จึง จะเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพกับองค์กร ส่ วนการสร้ างความรู ้ ให้กบั พนักงาน โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมความรู ้เพิม
มากขึนทังความรู ้ในเรื องการการจัดการความรู ้ การออกแบบการเรี ยนรู ้ จึงจะทําให้เกิดภาพแห่ งการ
จัดการความรู ้ทวทั
ั งองค์กร
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ในส่ วนของการดําเนิ นงานตามผลงานวิจยั นําหนักความสําคัญของปั จจัยกับการจัดการ
ความรู ้ นัน คือการดําเนิ นการวางแผน การอํานวยการ และการงบประมาณ ผูบ้ ริ หารควรนํา 3 ตัว
แปรแต่ละตัวแปรมาดําเนิ นงานที ทําให้เกิ ดการจัดการความรู ้ ให้มากที สุ ด โดยองค์กรต้องมี การ
ตรวจสอบติดตามและมีการประเมินผลการจัดการความรู ้ มีการดําเนินการอย่างเป็ นขันตอนสัมพันธ์
กัน รวมถึ งให้มีแผนกการจัดการความรู ้ ขึนในองค์กร เพือให้พนักงานมีการฝึ กอบรมและพัฒนา
ตนเองให้เป็ นพนักงานผูม้ ีความรู ้ เมือพนักงานมีความรู ้การทํางานก็จะลดข้อผิดพลาดลง เป็ นการลด
ของเสี ยในกระบวนการผลิ ต หากของเสี ยเพิมมากขึน นันหมายความว่า ค่าต้นทุนต่อหน่ วยเพิมขึน
ฉะนันการมีประสบการณ์ทีสู งสามารถใช้ประสบการณ์ เพือให้เกิ ดความเชื อมันในการทํางาน การ
ตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทําให้องค์กรมีผลกําไร ทําให้พนักงานได้มีเงินเดือนเพิมมากขึน
และสวัสดิ การอืน ๆ ตามมา นอกจากนันจากผลการวิจยั ในเชิ งลึกในการสนับสนุ นทีสําคัญทีจะทํา
ให้องค์กรการไฟฟ้ านครหลวงมีการจัดการความรู ้ได้แก่ทฤษฎีทางการจัดการ และทฤษฎีการจัดการ
เรี ยนรู ้ ดังจะได้กล่าวคือ “ ตัวแบบการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง” ซึ งได้ถูกแยกการ
ดําเนินการทีสําคัญไว้ 3 ระดับ ดังต่อไปนี
ระดับจัดองค์ กร คือ การดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กรตามตัวแบบการจัดการ
ความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง ด้านนโยบายขององค์กร
(1) การงบประมาณ (budgeting) เป็ นภารกิจทีเกียวกับการวางแผนการทําบัญชี การควบคุม
เกี ยวกับการเงิ นและการคลังบุ คลการต้องการวางแผนค่าใช้จ่ายจริ งขององค์กรเพือให้ธุรกิ จของ
องค์กรได้ดาํ เนินการสู่ เป้ าหมายและบรรลุวตั ถุประสงค์
(2) การอํานวยการ (directing) เป็ นภารกิ จเกี ยวกับ นโยบายขององค์ก รเพือให้เกิ ดความ
ชัดเจนในการสังการหรื ออํานวยการโดยให้บุคลากรมีการฝึ กอบรม วิธีการ ขันตอน ปั ญหาทีจะเกิด
ทังนี เพื อให้บุค ลากรเกิ ดการเรี ย นรู ้ ร่วมกันแลกเปลี ยนความรู ้ ก ัน และมี สมัค รสมานสามัคคี ก ัน
ตามมา มีความช่วยเหลือกันในกระบวนการทํางาน
ระดั บผู้บ ริ หาร คื อ การดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารระดับกลางขององค์กรตามตัวแบบการ
จัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง โดยนํานโยบายขององค์กรมาดําเนิ นการให้เกิดผลสัมฤทธิ
ด้านการจัดการความรู ้ และเป็ นตัวเชื อมประสานงานการดําเนิ นงานระหว่าง ระดับการจัดองค์กร
และระดับพนักงาน เพือให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง
(1) การวางแผน (planning) การไฟฟ้ ามหานครหลวงจะต้องกําหนดแผนแม่บทในแต่ส่วน
ออกมาเพือให้เป็ นแผนทีทุกส่ วนหรื อเขตได้ดาํ เนิ นงานตามแผนในแต่ละปี ห้าปี หรื อสิ บปี เป็ นการ
วางเค้าโครงกิ จกรรม ซึ งเป็ นการเตรี ยมการก่อนลงมือปฏิ บตั ิ เพือให้การดําเนิ นการสามารถบรรลุ
เป้ าหมายทีวางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามกลยุทธ์ต่าง ๆ
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(2) การจัดบุคลากร (staffing) ซึ งจะเห็นได้วา่ การจัดบุคลากรของการไฟฟ้ ามหานครหลวง
เป็ นส่ วนสําคัญเป็ นอย่างมากทีจะสามารจัดบุคลากรทีดีมีคุณภาพ สามารถทํางานร่ วมกับคนอืนได้
เป็ นอย่างดี และสามารถบรรลุ เป้ าหมาย ฉะนันบุคลากรขององค์กรจึงเป็ นสิ นทรัพย์ทีมีคุณค่าของ
องค์กรการจัดหาบุ คลากรที เก่ งเพียงอย่างเดี ยวคงไม่จาํ เป็ นอี กต่อไป ทังนี เพือให้ได้บุคลากรมา
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับการจัดแบ่งหน่วยงานทีกําหนดไว้องค์กรมีการจัด
จ้าง วางแผน สรรหา คัดเลือก และอบรม กําลังพลทีจะมาสนับสนุ นในหน่วยงาน ต่าง ๆ เพือให้งาน
ที ตังเป้ าหมายได้บรรลุ เป้ าหมาย พร้ อมทังมี การพัฒนาให้สมาชิ กที ปฏิ บตั ิ งานในองค์กรเพิมพูน
ความรู ้ มีสุขภาพกายสุ ขภาพจิตทีดีในการทํางาน
(3) การประสานงาน (coordinating) จําเป็ นต้องให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเพือเป็ น
การประสานให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทํางานมีความต่อเนื องกัน เพือให้การดําเนิ นงานเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้ อย และราบรื นเพือให้องค์กรดําเนิ นงานได้อย่างถูกต้องจึงมีการวางแผนทีดี โดย
กํา หนดให้เ ป็ นนโยบาย ในการประสานงาน กํา หนดผูท้ ี รั บ ผิด ชอบ กํา หนดวันเวลาแล้วเสร็ จ
กําหนดสถานทีทีแน่นอน เพือความสะดวกแก่ทุกฝ่ ายให้ทาํ งานได้ง่ายขึนและตรงตามเป้ าหมาย
ระดับพนักงาน คือ การดําเนิ นงานด้านการจัดการความรู ้ระดับปฏิบตั ิการและนําความรู ้ ที
ได้มานันไปใช้ หรื อระดับทีแลกเปลียนความรู ้กนั ในระหว่างการทํางานและความรู ้ทีนํามาใช้ในการ
ดําเนินการนันต้องเป็ นความรู ้ทีถูกต้องเหมาะสม
(1) การหาความรู ้ (knowledge acquisition) จะเห็นได้วา่ วิธีการแนวทางในการคัดเลื อก
ความรู ้ ทีมี ความเหมาะสมกับภารกิ จ หรื อเป้ าหมายขององค์กร เพือตอบสนองวัตถุ ประสงค์ของ
องค์กรและเพือเป็ นการพัฒนาความรู ้ ให้ทนั เหตุการณ์ โดยเป็ นการเลื อกข้อมูลและสารสนเทศจาก
แหล่งต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกองค์กร
(2) การสร้างความรู ้ (knowledge creation) หากบุคลากรได้รับการส่ งเสริ มเป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้องค์กรก็จะมีความสามารถในการนําความรู ้แสวงหามาและนํามาปรับปรุ ง พัฒนาความรู ้
ใหม่หรื อสร้างนวัตกรรมซึ งเกิ ดขึนในกระบวนการทํางานทีดี ก็จะส่ งผลให้การทํางานไม่ผิดพลาด
และไม่เกิ ดการทํางานที ซําซ้อนกัน ไม่เกิ ดของเสี ยในกระบวนการ ของเสี ยทีเกิ ดขึนล้วนแต่เป็ น
ต้นทุนในกระบวนการทังสิ น หากบุคลากรขององค์การมีความสามารถในการจํามีความเข้าใจ ก็จะ
เกิดผลกําไรต่อองค์การตามมา
(3) การจัดเก็บความรู ้ (knowledge storage) เป็ นตัวแปรทีสําคัญขององค์กร ทีบุคลากร ที
บุคลากรทีจะมีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เพือเป็ นการสร้างวิสัยทัศน์ ทีทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการ
จัดเก็บฐานข้อมูลทีถูกต้องขององค์ความรู ้ ก็จะลดความผิดพลาดในการทํางานและทํางานได้อย่าง
สะดวก
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(4) การวิเคราะห์ความรู ้ทาํ เหมืองความรู ้ (knowledge analysis and data mining) บุคลากร
ขององค์การไฟฟ้ านครหลวงพร้อมรับต่อการเปลี ยนแปลงและพร้อมอุทิศเวลาให้กบั การทํางานใน
องค์กรเต็มความสามารถเพือให้องค์กรบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตามที ตังไว้ บรรยากาศในการทํางาน
เป็ นไปแบบสร้างสรรค์และเป็ นกัลยาณมิตร เอืออาทรซึ งกันและกัน เปิ ดโอกาสให้ทุกคนแสดงออก
ซึ งความคิดเห็นยอมรับซึ งกันและกันและให้รางวัลแก่บุคคลทีทํางานได้บรรลุเป้ าหมาย สิ งนีก็จะทํา
ให้บุคลากรเกิดการวิเคราะห์สิงต่าง ๆ ได้ตามมา
(5) การถ่ายทอดแจกจ่ายความรู ้ (knowledge transfer and dissemination) เป็ นการใช้
รู ปแบบ วิธีการ ต่าง ๆ ของการไฟฟ้ ามหานครหลวง ในการส่ งผ่านความรู ้ จากบุคคลหนึ งไปสู่ อีก
บุคคลหนึ ง หรื อจากองค์กรไปสู่ หน่ วยงานทีเกี ยวข้องเพือให้เกิ ดการพัฒนาองค์กร โดยใช้เทคนิ ค
วิธีการ สื ออิเล็กทรอนิ กส์ และภายในบุคคลทีมีการเคลื อนย้ายข้อมูลสารสนเทศ และความรู ้ ทังมี
เป้ าหมายและไม่มีเป้ าหมายทังหมดในองค์กร เพือให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างเป็ นกัลยาณมิตร
(6) การประยุกต์ใช้ความรู ้ถูกต้องเทียงตรง (knowledge application and validation) การใช้
และการประเมินผลความรู ้ โดยบุคลากรในองค์กร โดยความสําเร็ จ สามารถพิจารณาได้จากความ
ต่อเนืองหมุนเวียนและการใช้ความรู ้อย่างสร้างสรรค์สาํ หรับความรู ้และประสบการณ์ทีมากมายของ
องค์กรการประยุกต์ใช้ความรู ้เป็ นส่ วนสําคัญต่อการสร้างความสามารถของบุคลากร ทําให้บุคลากร
หรื อสมาชิกในองค์กรดําเนินงานโดยไม่มีการผิดพลาดทําให้องค์กรสู่ เป้ าหมาย
ดังนันแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง ต้องมีการพัฒนา
ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี ควบคู่กนั ไป คือการจัดเก็บความรู ้ ให้มีความเหมาะสม มีการปรับหรื อการจัด
องค์ ก รให้ ท ัน เหตุ ก ารณ์ ข องยุ ค โลกาภิ ว ฒ
ั น์ การสรรหาบุ ค ลากรก็ เ ป็ นสิ งจํา เป็ นให้ ต รงตาม
จุดประสงค์ของส่ วนต่าง ๆ ทีเสนอขึนมา การวางแผนก็ตอ้ งให้สอดคล้องกลับนโยบายหลักของ
องค์กรและรัฐบาลมาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
ตอนที 4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
4.2.1 ผลสรุ ปข้ อเสนอแนะของผู้ตอบคําถามปลายปิ ด
จากข้อ มู ล ที ได้รั บ จากแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี ยวกับ ข้อ เสนอแนะจากผูต้ อบ
แบบสอบถามสามารถสรุ ปข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถามปลายเปิ ด เป็ นประเด็นสําคัญได้ 4
ประเด็นดังนี
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1. สถาบันการศึกษาให้วิชาการด้านวิชาการ ควรพัฒนางานวิชาการให้มีผลในการ
ปฏิ บตั ิ อย่า งจริ ง จัง มี นโยบาย และงบประมาณงานวิจยั อย่างต่ อเนื อง เพือปรั บ ปรุ งคุ ณภาพการ
จัดการความรู ้
2. รัฐบาลควรสนับสนุนการศึกษาระดับผูป้ ฏิบตั ิการ เพือเข้าอบรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เพือสร้างองค์ความรู ้ใหม่ สร้างผูเ้ ชียวชาญหลาย ๆ ด้าน และสร้างวัตกรรมใหม่ ๆ คืนสู่ องค์กร
3. กําหนดผูผ้ ลิตและจําหน่ ายอุปกรณ์ ไฟฟ้ าขนาดใหญ่ให้ดาํ เนิ นการเพิมพูนความรู ้
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้ าเบืองต้นเพือเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนทัวไป
4.2.2 ผลสรุ ปจากการสั มภาษณ์ การจัดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง สามารถสรุ ป
ประเด็นสํ าคัญได้ ดังนี
จากการสัมภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ 8 ท่านซึ งเป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 5 ท่าน ในประเด็น
ปั จจัยทีส่ งผลต่อจํานวน 7 ประเด็น ในประเด็นเกียวกับการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
ผลการศึกษาพบว่า
1. การวางแผน กับการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง ผูท้ รงคุณวุฒิทงหมด
ั
ต่างเห็นตรงกันว่า การวางแผน สามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพการจัดการความรู ้ได้เป็ นอย่างมาก และมี
ความสําคัญเป็ นอย่างมากดังได้สัมภาษณ์ กิตติพงษ์ วีระโพธิ ประสิ ทธิ ผูอ้ าํ นวยการไฟฟ้ านครหลวง
เขตสมุทรปราการ, ยโสธร สุ ขประสงค์ ผูอ้ าํ นวยการไฟฟ้ านครหลวง เขตบางพลี, พิพฒั น์ ชลอําไพ
ผูอ้ าํ นวยการไฟฟ้ านครหลวงเขตประเวศ (การสื อสารส่ วนบุคคล, 10 - 15 มกราคม 2560) ได้ให้
ความคิ ด เห็ น ตรงกัน ว่า “การวางแผน คื อ หัว ใจหลัก ของการทํา งาน” ซึ งทุ ก องค์ก รหากไม่ ใ ห้
ความสําคัญองค์กรนันก็ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมาย บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
จากผลการทีสัมภาษณ์มาข้างต้น การวางแผน เป็ นสิ งสําคัญมากของการดําเนิ นงาน
ของการไฟฟ้ านครหลวง หากมีการวางแผน มีการประชุ ม มีการกําหนดหน้าทีในการดําเนิ นงานที
ชัดเจน ไม่เกิ ดการทํางานทีซําซ้อนกันซึ งจะไม่เกิ ดประโยชน์ต่อองค์กร การวางแผนทีดี สามารถ
กํา หนดข้อดี ข้อเสี ย หรื อผลกระทบในทุ กด้า น เช่ น จากการจัดซื อจัดจ้า งซึ งเป็ นส่ วนสํา คัญอี ก
เช่นกัน นอกจากนันยังสามารถบริ หารความเสี ยง กําหนดวัน เวลา แล้วเสร็ จของการดําเนิ นงาน การ
วางแผนทีดี การเตรี ยมงานทีดี จะส่ งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานไม่เกิดข้อผิดพลาด
2. การจัดองค์ กร กับการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้ านครหลวง ผูท้ รงคุณวุฒิทงหมด
ั
ต่างเห็นตรงกันว่า การจัดองค์กร สามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพการจัดการความรู ้ได้เป็ นอย่างมาก และ
มีความสําคัญเป็ นอย่างมากดังทีได้สัมภาษณ์ จิรยุทธ เลี ยมทอง รองผูอ้ าํ นวยการไฟฟ้ านครหลวง
เขตประเวศ, อนุ สรณ์ อยู่แย้มศรี รองผูอ้ าํ นวยการไฟฟ้ านครหลวง เขตบางพลี (การสื อสารส่ วน

109
บุคคล, 15 มกราคม 2560) ได้กล่าวไว้วา่ “การจัดองค์กร เป็ นหัวใจหลักอีกประเด็นหนึ งทีสําคัญยิง
ซึ งเป็ นนโยบายการบริ หารทัวทังองค์กรเป็ นจุ ดเริ มต้นของการบริ หารงานทังหมดนันคื อการจัด
องค์กร (organization chart) หมายถึงการกําหนดกําลังพลของการไฟฟ้ านครหลวงกําหนดตําแหน่ง
งาน สายการบังคับบัญชา กําหนดฝ่ าย กําหนดแผนกในองค์กร”
3. การจั ดบุ คลากร กับการจั ดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ทังหมดต่างเห็นตรงกันว่า การจัดบุคลากรสามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพการจัดการความรู ้ได้เป็ นอย่าง
มาก และมีความสําคัญเป็ นอย่างมากดังทีได้สัมภาษณ์ จิรยุทธ เลียมทอง รองผูอ้ าํ นวยการไฟฟ้ านคร
หลวง เขตประเวศ, อนุ สรณ์ อยูแ่ ย้มศรี รองผูอ้ าํ นวยการไฟฟ้ านครหลวง เขตบางพลี (การสื อสาร
ส่ วนบุคคล, 15 มกราคม 2560) ได้กล่าวไว้วา่ “ การจัดบุคลากรเป็ นสิ งทียากมันหมายถึงการทําหนึ ง
โครงการ ซึ งเป็ นหน้าทีของฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ทีจะต้องดําเนิ นการให้บรรลุตามแผนงาน หรื อตาม
นโยบายในการจัดหาบุคลากร” ตังแต่การประกาศรับสมัคร การคัดเลื อก การเข้าสู่ ขบวนการโดย
การสอบแข่งขัน การสัมภาษณ์ การตรวจร่ างกาย การอบรมพนักงานใหม่ เป็ นต้น
จากผลการทีสัมภาษณ์ มาข้างต้น การจัดบุคลากรเป็ นตัวแปรทีสําคัญมากของการ
ดําเนิ นงานของการไฟฟ้ านครหลวง ซึ งเป็ นหน้าทีของฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์มีการจัดหาบุคลากรไม่
ตรงตามข้อกําหนดของตําแหน่ ง ไม่มีประสบการณ์ ความชํานาญเฉพาะด้าน การดําเนิ นงานของ
องค์กรไฟฟ้ าจะเกิดข้อผิพลาด ผลงานทีออกมาก็จะไม่ตรงกับความต้องการ ทังนี เพราะทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กรเป็ นผูค้ วบคุมในทุกด้าน เช่น การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่
4. การอํานวยการ กับการจั ดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ทังหมดต่างเห็ นตรงกันว่า การหาความรู ้ สามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพการจัดการความรู ้ได้เป็ นอย่าง
มาก และมีความสําคัญเป็ นอย่างมากดังได้สัมภาษณ์ กิตติพงษ์ วีระโพธิ ประสิ ทธิ ผูอ้ าํ นวยการไฟฟ้ า
นครหลวง เขตสมุทรปราการ (การสื อสารส่ วนบุคคล, 10 มกราคม 2560) กล่าวไว้วา่ การหาความรู ้
มีหลายอย่างหลายรู ปแบบ ทังนี เพือให้ได้มาซึ งความรู ้ ทีถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ทัง ตําราเรี ยน
วารสาร หนังสื อพิมพ์ หรื อตามสื ออินเทอร์ เนต เป็ นต้น, จิรยุทธ เลียมทอง รองผูอ้ าํ นวยการไฟฟ้ า
นครหลวง เขตประเวศ (การสื อสารส่ วนบุคคล, 15 มกราคม 2560) ได้ให้สัมภาษณ์วา่ “ความรู ้คู่กบั
งานและงานคู่กบั คน” นันหมายถึงว่า ความรู ้ ไม่สามารถแยกออกจากสามอย่างนี ได้เลย เพราะทัง
สามอย่างนี มันต้องเกิ ดความสมดุ ลกันในทุกเรื องจึงจะเกิ ดการเรี ยนรู ้ การทํางานทีมีประสิ ทธิ ภาพ
นําองค์ความรู ้มาประยุกต์ใช้ นํามาพัฒนาองค์กรจึงจะทําให้องค์ประสบผลสําเร็ จ
5. การประสานงาน กับการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ทังหมดต่างเห็ นตรงกันว่า การประสานงาน สามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพการจัดการความรู ้ ได้เป็ น
อย่างมาก และมีความสําคัญเป็ นอย่างมากดังได้สัมภาษณ์ อนุสรณ์ อยูแ่ ย้มศรี รองผูอ้ าํ นวยการไฟฟ้ า

110
นครหลวง เขตบางพลี (การสื อสารส่ วนบุคคล, 15 มกราคม 2560) มองว่า “การประสานงานทีดีคือ
การผูบ้ ริ หาร และพนักงานอยูบ่ นพืนฐานข้อมูลเดียวกัน จึงจะเกิดการประสานทีดี” คือ การผูบ้ ริ หาร
และพนักงานได้รับการประสานทีรวดเร็ ว ข้อมูลถูกต้องด้วยเอกสารทีครอบคลุมเดียวกัน
6. การรายงาน กับการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง ผูท้ รงคุณวุฒิทงหมด
ั
ต่างเห็ นตรงกันว่า การรายงานการทําให้ขอ้ มูลถู กต้องเที ยงตรง สามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพการ
จัดการความรู ้ ได้เป็ นอย่างมาก และมีความสําคัญเป็ นอย่างมากดังได้สัมภาษณ์กิตติพงษ์ วีระโพธิ
ประสิ ทธิ ผูอ้ าํ นวยการไฟฟ้ านครหลวง เขตสมุทรปราการ (การสื อสารส่ วนบุคคล, 10 มกราคม
2560) กล่าวไว้วา่ การรายงานนับว่าเป็ นสิ งสําคัญอีกอย่าง นันก็เพือให้เข้ากับสถานการณ์นนั ๆ และ
ง่ า ยต่ อการสื อสารภายในองค์ และที สํ า คัญง่ า ยต่ อการบัน ทึ ก และจัด เก็ บ ผูอ้ ยู่ใ ต้บ งั คับ บัญ ชา
สามารถปฏิ บ ตั ิ ง านได้อ ย่า งถู ก ต้องลดข้อผิดพลาดในกระบวนการ นันคื อ “STEPI” กลยุท ธ์
(strategy) จุดแข็ง (strength) เศรษฐศาสตร์ (economics) นโยบาย (policy) เทคโนโลยีสารสนเทศ
(information technology)
7. การงบประมาณ กับการจั ดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ทังหมดต่างเห็นตรงกันว่า การงบประมาณ สามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพการจัดการความรู ้ได้เป็ นอย่าง
มาก และมีความสําคัญเป็ นอย่างมากดังทีได้สัมภาษณ์ อนุ สรณ์ อยูแ่ ย้มศรี รองผูอ้ าํ นวยการไฟฟ้ า
นครหลวง เขตบางพลี และ จิรยุทธ เลียมทอง รองผูอ้ าํ นวยการไฟฟ้ านครหลวง เขตประเวศ (การ
สื อสารส่ วนบุคคล, 15 มกราคม 2560) ให้ความเห็นว่า “การงบประมาณ ขึนอยูก่ บั รัฐบาลด้วย
เหมือนกันทีควบคุ มงบประมาณในแต่ละปี เพราะการไฟฟ้ าต้องการปิ ดงบการเงิ นให้รัฐบาลและ
สาธารณชนรับทราบทุกปี ” เพราะฉะนันเมือมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดซื อจัดจ้าง และ
มีเทคโนโลยีทีเหมาะสม มีงบประมาณในการบริ หารจัดการค่าผลตอบแทนบุคลากรทีเหมาะสม มี
งบประมาณในการศึกษาดูงานต่างประเทศเพือให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
สรุ ป การจัดการความรู ้ ข องการไฟฟ้ านครหลวง มี ส่ วนสําคัญในการบริ หารจัดการองค์
ความรู ้ ขององค์กร เพือการพัฒนาบุคลากรจาก “ผูไ้ ม่รู้ ให้เป็ นผูร้ ู ้” บุคลากรจะเกิ ดความภูมิใจใน
ตัวเองและองค์ก ร ทํา ให้บุค ลากรเกิ ดความรั ก ความศรั ทธาและความเชื อมัน ไม่ เกิ ดปั ญหาการ
ลาออก (turnkey) ซึ งจะส่ งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

