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บทที 5
สรุปอภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง การจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา ตัวแปรที
ส่ งผลต่ อการจัดการของการไฟฟ้ านครหลวง ไปปฏิ บ ัติ ในองค์กร การไฟฟ้ านครหลวง การสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดาํ เนินงานโดยนําเสนอตามลําดับ ดังต่อไปนี
5.1 สรุ ปผลการวิจยั เชิงปริ มาณ
5.1.1 ผลการดําเนินการตามขันตอนวิจยั
5.1.2 สภาพปั จจุบนั ของการจัดการของการไฟฟ้ านครหลวง
5.1.3 การจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
5.1.4 ความสัมพันธ์ของการจัดการและการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
5.1.5 เสนอตัวแบบการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
5.2 สรุ ปผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
5.3 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจัยปริมาณ
การสรุ ปผลการวิจยั เชิ งปริ มาณสมารถจําแนกตามการสํารวจแบบสอบถามออกได้เป็ น 4
ส่ วน ประกอบด้วย ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม สภาพปั จจุบนั ของการจัดการของการ
ไฟฟ้ านครหลวง การจัด การความรู ้ ข องการไฟฟ้ านครหลวง ความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะ
รายละเอียดดังต่อไปนี
5.1.1 ผลการดําเนินการตามขันตอนวิจัย
ในการวิจยั ครังนี กําหนดโจทย์วิจยั ไว้ คือ มีปัจจัยอะไรบ้างทีส่ งผลต่อการจัดการ
ความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง และนําเสนอรู ปแบบการบริ หารจัดการที มีความสัมพันธ์ กบั การ
จัดการความรู ้การ โดยใช้การวิจยั เชิ งปริ มาณ เป็ นหลัก (Quantitative Research) หน่ วยวิเคราะห์ คือ
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ผูบ้ ริ หาร วิศวกร พนักงานสังกัดการไฟฟ้ านครหลวง 18 เขต จํานวน 400 คน เครื องมือในการวิจยั ที
ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามเกี ยวกับ องค์ประกอบขององค์กร จํานวน 7 ด้าน รวมทังการจัดการความรู ้
ของการไฟฟ้ านครหลวง และข้อมูลในภาพรวมขององค์กร หลังจากนันนําข้อมูลทีเก็บรวบรวมมาได้
ทําการวิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้ วิธี สถิ ติเชิ งพรรณนา เพื ออธิ บายลัก ษณะประชากร ข้อมู ล ตัวแปร
พื นฐาน การทดสอบสมมติ ฐ านเพื อหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร ด้ ว ยการวิ เ คราะห์
สหสั ม พัน ธ์ (Correlation Coefficient) และทํา การตรวจสอบทิ ศ ทางความสั ม พัน ธ์ ด้ ว ยสถิ ติ
สหสัมพันธ์เพียร์ สัน(r) ในขันสุ ดท้าย ผูว้ ิจยั ได้ใช้เครื องมือวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research)
ได้แก่ การวิเคราะห์ ทีได้จากการสัม ภาษณ์ ที มผูบ้ ริ หารการไฟฟ้ านครหลวง จํา นวน 8 ท่าน เพื อ
นํามาใช้อธิ บายผลการวิจยั ทีได้รับจากข้อมูลเชิงปริ มาณและใช้ประกอบการอภิปรายผลการวิจยั
ข้ อ มู ล ทัวไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม พนัก งานการไฟฟ้ านครหวง 18 เขต เป็ น
บุคลากรในการไฟฟ้ านครหลวง เป็ นข้อมูลสถานภาพบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน
พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 234 คน (ร้ อยละ 58.5) มีอายุระหว่าง 32-37 ปี จํานวน 102 คน
(ร้อยละ 25.5) วุฒิการศึกษาจบระดับปริ ญญาตรี จํานวน 248 คน (ร้อยละ 62) สถานภาพของบุคลากร
เป็ นข้าราชการรัฐวิสาหกิจระดับ10 จํานวน 59 คน (ร้อยละ 14.8) รองลงมาเป็ นข้าราชการรัฐวิสาหกิจ
ระดับ5 จํานวน 53 คน (ร้อยละ 13.3) และอืน ๆ จํานวน 101 คน (ร้อยละ 25.3) มีค่าจ้างและเงินเดือน
40,001-50,00 บาท จํานวน 90 คน (ร้ อยละ 22.5) และค่าตําแหน่ งและรายได้อืน ๆ ตํากว่า 10,000
บาท จํานวน 321 คน (ร้อยละ 80.3)
5.1.2 สภาพปัจจุบันของการจัดการของการไฟฟ้านครหลวง จากการสํารวจข้อมูลการ
จัดการของการไฟฟ้ านครหลวง มีค่าความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ =3.69 S.D.=.91) เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อันดับแรกคือ การจัดบุคลากร รองลงมาคือ การวางแผน การจัดองค์กร
การงบประมาณ การประสานงาน การรายงาน การอํานวยการ
(1) การจัดบุคลากร (staffing) พบว่า การจัดการของการไฟฟ้ านครหลวง มี
ความคิ ดเห็ นต่ อการจัด บุ ค ลากรในระดับ ความจริ ง มาก ทังภาพรวม ( Χ =3.87 S.D.=.86) เมื อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อันดับแรกคือ องค์กรมีแนวนโยบายในการคัดเลือกสรรหาไว้อย่างชัดเจน
รองลงมา องค์กรได้กาํ หนดคุณสมบัติตามตําแหน่งไว้อย่างเหมาะสมและชัดเจน และองค์กรกําหนด
อัตราว่าจ้างตามระบุตาํ แหน่งไว้อย่างเหมาะสม ตามลําดับ
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(2) การวางแผน (planning) พบว่าการจัดการของการไฟฟ้ านครหลวงมี ความ
คิดเห็นต่อการวางแผน ในระดับความเป็ นจริ งมาก ทังโดยภาพรวม ( Χ =3.72 S.D.=.92) และทุกราย
ข้อ คือ ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อันดับแรกคือ องค์กรมีการกําหนดบทบาทตามความชํานาญ
ไว้อ ย่า งชัด เจน รองลงมา บุ ค ลากรเข้า ใจการเรี ย นรู ้ คื อ การพัฒ นาคนแล้ว ให้ ค นเป็ นพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ และการวางแผนทีดีมีความสัมพันธ์กบั ผลกําไรทีสู งขึนขององค์กร ตามลําดับ
(3) การจั ดองค์ กร (organizing) พบว่า การจัดการของการไฟฟ้ านครหลวง มี
ความคิดเห็นต่อการจัดองค์กรในระดับความจริ งมาก ทังภาพรวม ( Χ =3.73 S.D.=.89) เมือพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า อันดับแรกคือ องค์กรมีการจัดสายบังคับ บัญชาจากบริ หารสู งสุ ดลงมาถึงผูป้ ฎิบตั ิ
ระดับล่างตามภารกิจอย่างถูกต้องและเหมาะสม รองลงมา องค์กรมีการกําหนดตําแหน่งงานตามการ
จัดองค์ก รไว้อย่า งชัดเจน และองค์ก รมี ก ารรวบรวมอํา นาจและกระจ่ า ยอํา นาจ ไว้อย่า งชัดเจน
ตามลําดับ
(4) การงบประมาณ (budgeting) พบว่าการจัดการของการไฟฟ้ านครหลวงมี
ความคิดเห็นต่อการงบประมาณ ในระดับความเป็ นจริ งมาก ทังภาพรวม ( Χ =3.70 S.D.=.92) เมือ
พิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า อันดับแรกคื อ องค์ก รมี ง บประมาณในการบริ หารจัดการความรู ้ แ ก่
ชุ มชน รองลงมา คือ องค์กรมีงบประมาณส่ งเสริ มฝึ กอบรมให้บุคลากรรับการพัฒนาสมรรถนะที
เหมาะสม และ องค์กรมีงบประมาณเพียงพอด้านผลตอบแทนทีเหมาะสม ตามลําดับ
(5) การประสานงาน (coordinating) พบว่าการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ า
นครหลวง มี ค วามคิ ดเห็ น ต่ อ การประสานงานในระดับ ความเป็ นจริ ง มาก ทังภาพรวม ( Χ =
3.68 S.D.=.91) เมื อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า อันดับแรกคื อ บุ ค ลากรมี ค วามร่ ว มมื อ ผูก พัน มี
ปฏิ สั มพันธ์ ต่อกัน มี ก ารประสานงานซึ งกันและกันเสมอ รองลงมา คื อ ผูบ้ ริ หารงานได้อธิ บาย
รายละเอียดของงาน เป้ าหมายของลักษณะงาน ผลงานทีดี การตอบแทนทีดี และการประสานงานที
ดีลดขันตอนและข้อผิดพลาดในการทํางานเสมอ ตามลําดับ
(6) การรายงาน (reporting) พบว่าการจัดการของการไฟฟ้ านครหลวงให้ความ
คิดเห็นต่อการรายงานในระดับความเป็ นจริ งมาก ทังภาพรวม ( Χ =3.63 S.D.=092) เมือพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า อันดับแรกคื อ ในการรายงานในองค์กรอยู่ใ นรู ปแบบอย่างเป็ นทางการเสมอความ
ร่ วมมือกับองค์กรภายนอกให้เกิดการแลกเปลียนความรู ้กนั รองลงมา คือ การรายงานในองค์กรมี
ความชัดเจน และเน้นจุ ดสําคัญเป็ นพิเศษ และข้อมูลทีได้หรื อจากสถิ ติต่าง ๆ คือผลที ได้จากการ
ดําเนินงานจริ งเหมาะสม ตามลําดับ
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(7) การอํานวยการ (directing) พบว่าการจัดการของการไฟฟ้ านครหลวง มี
ความคิ ดเห็ นต่ อการอํา นวยการ ในระดับ ความจริ ง มาก ทังภาพรวม ( Χ =3.59 S.D.=.92) เมื อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อันดับแรกคือ องค์กรมีการอํานวยการเพือใช้ภาวะผูน้ าํ ในการปฏิ บตั ิงาน
และอํานวยการ รองลงมา คือ องค์กรมีการอํานวยการในภารกิ จหน้าทีอย่างถูกต้องและเหมาะสม
และผูบ้ ริ ห ารสร้ า งเครื อข่ า ยความร่ ว มมื อกับ องค์ก รภายนอกให้ เกิ ดการแลกเปลี ยนความรู ้ ก ัน
ตามลําดับ
5.1.3 ระบบการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้ านครหลวง
จากการสํารวจข้อมูลการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง มี ค่าความ
คิดเห็นภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ =3.66 S.D.=.90) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อันดับแรกคือ
การประยุกต์ใช้ความรู ้ถูกต้องเทียงตรง การสร้ างความรู ้ การถ่ายทอดความรู ้การแจกจ่ายความรู ้
การวิเคราะห์การจัดทําเหมืองความรู ้ การหาความรู ้ การจัดเก็บความรู ้
(1) การประยุกต์ ใช้ ความรู้ ถูกต้ องเทียงตรง พบว่าการจัดการความรู ้ ของการ
ไฟฟ้ านครหลวง มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้ความรู ้ถูกต้องเทียงตรง ในระดับความเป็ นจริ งมาก
ทังโดยภาพรวม ( Χ =3.75 S.D.=.85) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อันดับแรกคือ บุคลากรมีส่วน
ร่ วมในการเรี ยนรู ้เพืออนุ รักษ์พลังงานและผลักดันให้เป็ นประสบความสําเร็ จ รองลงมา บุคลากรมี
ความสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และบุคลากรสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ถูกต้องเทียงตรง
บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ถูกต้องเทียงตรง กับกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กร ตามลําดับ
(2) การสร้ างความรู้ พบว่าการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง มีความ
คิ ดเห็ นต่ อการสร้ างความรู ้ ในระดับ ความเป็ นจริ งมาก ทังในภาพรวม ( Χ =3.74 S.D.=.86) เมื อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อันดับแรกคือ บุคลากรมี ความสนใจในการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
และการบริ หารงานองค์กร ทังในประเทศและต่างประเทศ รองลงมา บุคลากรได้รับการส่ งเสริ ม
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ บุคลากรมีการแสวงหาความรู ้ อย่างมีคุณภาพ การบริ หารงานองค์การทังใน
ประเทศและต่างประเทศ ตามลําดับ
(3) การถ่ ายทอดความรู้ การแจกจ่ ายความรู้ พบว่าการจัดการความรู ้ของการ
ไฟฟ้ านครหลวงมีความคิดเห็ นต่อการถ่ายทอดแจกจ่ายความรู ้ ในระดับความเป็ นจริ งมาก ทังโดย
ภาพรวม ( Χ =3.72 S.D.=.88) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อันดับแรกคื อ บุคลากรมีการแบ่งปั น
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ความรู ้ ประสบการณ์ และ สร้างมิตรภาพ รองลงมา บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู ้ และแจกจ่าย
ความรู ้โดยผ่านช่องทางสื อออนไลน์ มีอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริ การทีทันสมัย ตามลําดับ
(4) การวิเคราะห์ การจัดทําเหมืองความรู้ พบว่าการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ า
นครหลวง มีความคิดเห็นต่อ การวิเคราะห์การจัดทําเหมืองความรู ้ร่วมในระดับความเป็ นจริ งมาก ทัง
โดยภาพรวม ( Χ =3.71 S.D.=.89) เมื อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า อันดับแรกคื อ องค์ก รให้บ ริ ก าร
ความรู ้ แก่ ชุมชนมาก เพียงใด ในเรื องการประหยัดพลัง งานไฟฟ้ า รองลงมา บุ คลากรเข้าใจการ
เรี ยนรู ้ คือ การพัฒนาคนเพือให้คนพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ และชุ มชนและครัวครั วเรื อนมีการประหยัด
พลังงานไฟฟ้ าและเป็ นแบบอย่างทีดีต่อสังคม ตามลําดับ
(5) การหาความรู้ พบว่าการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง มีความ
คิ ดเห็ นต่ อการหาความรู ้ ใ นระดับ ความเป็ นจริ ง มาก ทังโดยภาพรวม ( Χ =3.59 S.D.=1.0) เมื อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อันดับแรกคือ บุคลากรมีการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีร่วมกัน รองลงมา บุคลากร
ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ และบุคลากรมีการเรี ยนรู ้ขอ้ มูลในการแก้ปัญหา
ร่ วมกัน ตามลําดับ
(6) การจัดเก็บความรู้ พบว่าการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวงมีความ
คิดเห็ นต่อการจัดเก็บความรู ้ในระดับความเป็ นจริ งมาก ทังโดยภาพรวม ( Χ =3.49 S.D.=.92) เมือ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อันดับแรกคื อ สามารถเข้าถึ งแหล่ งข้อมูลได้ทางสื อออนไลน์ ได้เสมอ
รองลงมา เทคโนโลยีคื อ แหล่ ง ข้อมู ล ในการเรี ย นรู ้ และบุ ค ลากรมี ก ารจัด เก็ บ ความรู ้ ที รวดเร็ ว
ตามลําดับ
5.1.4 การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ของการจัดการและการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้า
นครหลวง
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ค วามสั มพันธ์ ระหว่ างตัว แปรต้ น กับ ตัว แปรตาม ด้วย
เทคนิคสหสัมพันธ์เพียร์ สัน (r) สรุ ปผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังต่อไปนี
(1) การวิเคราะห์ ค่าสั มประสิ ทธิ สหพันธ์ เพียร์ สันระหว่ างตัวแปรต้ นและตัว
แปรตาม เป็ นการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่าง การจัดการ กับการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ า
นครหลวง โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ สหพันธ์ ด้วยเทคนิ คสหพันธ์เพียร์ สัน (r) พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างการจัดการ กับการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง (ดัง ตารางที 4. 17) ผลการ
วิเคราะห์พบว่าสหพันธ์กนั ทุกตัวแปร ในภาพรวมตัวแปรการจัดการ มีความสัมพันธ์กนั ทุกตัวแปร
กับการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวงในระดับ (0.708) ส่ วนรายด้านพบว่าอันดับแรก การ
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รายงานx6 (0.737) รองลงมา การจัดองค์กรx2 (0 .720) การประสานงานx5 (0.706) การจัดบุคลากรx3
(0.705) การอํานวยการx4 (0.701) การวางแผนx1 (0.697) และการงบประมาณx7 (0.693) ตามลําดับ
(2) การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรต้ น ผลการวิเคราะห์ระหว่างตัว
แปรต้ น โดยวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ทธิ สหพัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรต้น พบว่ า ไม่ มี ร ายคู่ ใ ดที มี
ความสัมพันธ์เกิ น 0.85 จึงถื อว่าตัวแปรทัง 7 ตัวแปร ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ กนั เอง จึงสามารถ
วิเคราะห์ตวั แปรต้น ทังหมดทีส่ งผลต่อตัวแปรตาม เพือศึกษาอิทธิ พลตัวแปรต้นทีส่ งผลต่อตัวแปร
ตาม ด้วยเทคนิคพหุ คูณถดถอย (Multiple Regression Analysis)
(3) ผลการวิเคราะห์ การจัดการ สมการ พยากรณ์ ทีมีผลต่ อ การจัดการความรู้
ของการไฟฟ้านครหลวง
การจัดการทีส่ งผลต่อ การจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง (ดังตาราง
ที 4.19) พบว่า การจัดการ ทีมีต่อการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง คือ
สมการคะแนนดิบ :
y = 5.707+.182 x1+.117x3 +.150x4+.100x5+.142x7
สมการคะแนนมาตรฐาน : y = .206x1+.119x3+.161x4+.108x5+.161x7
เมือ y แทนค่า การจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
X1 แทนค่า การวางแผน
X2 แทนค่า การจัดองค์กร
X3 แทนค่า การจัดบุคลากร
X4 แทนค่า การอํานวยการ
X7 แทนค่า การงบประมาณ
สรุ ปผลตัวแปรทีมีอาํ นาจในการพยากรณ์ ต่อ การจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ า
นครหลวง มี 5 คุ ณลักษณะ ได้แก่ การประสานงานx5 การจัดบุ คลากรx3 การอํานวยการx4 การ
วางแผนx1 และการงบประมาณx7
5.1.5 ผลการวิเคราะห์ การตัวแบบการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้ านครหลวง
ตัวแบบการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง คื อตัวแบบที ได้จากการ
อภิปรายผลการวิจยั ในทางทฤษฎี ด้วยการนําตัวแบบการจัดการความรู ้เพือจําแนกองค์ประกอบของ
การจัดการความรู ้ออกเป็ นองค์ประกอบตามกระบวนการจัดการความรู ้ ตามหลักวิชาการเป็ นไป
ตามทฤษฎีทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ทีได้ผา่ นการศึกษาวิจยั ด้วยการทดสอบสมมติฐานอย่างถูกต้องครบถ้วน
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ตามระเบียบวิธีวจิ ยั โดยองค์ประกอบของตัวแบบองค์ประกอบ มี 13 ตัวแปร คือ การหาความรู ้ การ
สร้ า งความรู ้ การจัด เก็ บ ความรู ้ การวิเ คราะห์ ก ารจัดทํา เหมื องความรู ้ การถ่ า ยทอดความรู ้ ก าร
แจกจ่า ยความรู ้ การประยุกต์ใ ช้ความรู ้ ถูกต้องเที ยงตรง การวางแผน การจัดองค์กร การสรรหา
บุคลากร การอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน การงบประมาณ ซึ งสามารถครอบคลุมด้าน
บริ ห ารจัด การองค์ค วามรู ้ ข องการไฟฟ้ านครหลวง สามารถแยกองค์ป ระกอบการดํา เนิ น การ
ออกเป็ น 3 ประการ ดังต่อไปนี
(1) องค์ประกอบด้านพนักงาน ทีเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญในการขับเคลื อน
องค์ความรู ้ทีได้รับจากการศึกษา อบรม แลกเปลี ยนความรู ้ระหว่างบุคคลและทีมงาน หรื อจากผูม้ ี
ความรู ้ มีประสบการณ์ เฉพาะด้าน โดยผ่านกระบวนการ การจัดการความรู ้ คือ การหาความรู ้ การ
สร้างความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การวิเคราะห์ความรู ้การจัดทําเหมืองความรู ้ การถ่ายทอดความรู ้การ
แจกจ่ายความรู ้ การประยุกต์ใช้ความรู ้ถูกต้องเทียงตรง ทีทําหน้าทีขับเคลือนกระบวนการทีนําไปสู่
องค์กรแห่งการเรี ยนความรู ้ทฤษฎีใหม่ทวทั
ั งองค์กร
(2) องค์ประกอบด้านผูบ้ ริ หารองค์กรนันย่อมเป็ นผูม้ ากด้วยวิชาการความรู ้มาก
ด้วยประสบการณ์ ในการดําเนิ นการทีคอยเติมแต่ง พนักงานทีมีความรู ้ ความสามารถเข้าสู่ องค์กร
โดย การจัดหา คัดเลือก ผลตอบแทน และรักษาไว้ ตามปั จจัยทีมีผลต่อการจัดการของการไฟฟ้ านคร
หลวง อันได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การอํานวยการ การประสานงาน การ
รายงาน การงบประมาณ ทีทําหน้าทีเป็ นโครงสร้างพืนฐานทีสําคัญต่อการจัดการความรู ้
(3) องค์ประกอบด้านจัดองค์กร เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญในการดําเนิ นการทัว
ทังองค์กร ทีนําองค์กรให้ไปในทิศทางใด ซึ งต้องเป็ นองค์กรผูน้ าํ แห่ งการเรี ยนรู ้ใน ด้านเทคโนโลยี
และสร้างนวัตกรรม ปรับเปลียนวิสัยทัศน์ มีความคล่องตัวทีจะเปลียนกลยุทธ์ตามสภาวการณ์ จัดตัง
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ให้เป็ นรู ปกระทํา มี การผสมผสานศาสตร์ หลาย ๆ ศาสตร์ เพือสร้ างความ
ได้เปรี ยบด้านการจัดการความรู ้ และในเชิงธุ รกิจ
สรุ ปตัวแบบการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง มี 3 องค์ประกอบหลักใน
การขับเคลื อนให้ไปสู่ เป้ าหมายที วางไว้ คื อ พนักงาน ผูบ้ ริ หาร และองค์กร โดยบริ บททัง 3 ถู ก
กําหนดไว้ในตัวซึ งต้องทําอย่างสมําเสมอจึงจะเกิดประสิ ทธิ ผลต่อองค์กร ดังแผนภาพที 5.2
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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 5.1 ตัวแบบการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง
5.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
การวิจยั ในครังนีได้ทาํ การสัมภาษณ์เชิงลึกเพือทบทวนการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมีตวั แปรทีมี
อํานาจในการพยากรณ์ ต่อการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ได้แก่
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ผูบ้ ริ หาร วิศวกร พนักงานการไฟฟ้ านครหลวง จํานวน 6 ท่าน สามารถสรุ ปการการสัมภาษณ์เชิ งลึก
มีตวั แปรใดบ้างทีสอดคล้องกับการวิจยั เชิงปริ มาณ ได้ดงั ต่อไปนี
5.2.1 ตัวแปรต้ นทีส่ งผลต่ อการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง มีตวั แปรต้น 7
ตัวแปร ได้แก่ การรายงาน การจัดองค์ก ร การประสานงาน การจัดบุ ค ลากร การอํานวยการ
การวางแผน และการงบประมาณ แต่ มี ผลอยู่ในระดับ ที ไม่ ส ามารถจะชี ได้ว่าจะส่ ง ผลสั ม ฤทธิ
(achievement) ในการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง คือ การรายงาน และการจัดองค์กร ซึ ง
จากการศึกษาเชิงปริ มาณ พบว่า ตัวแปรดังกล่าว ไม่มีอาํ นาจในการพยากรณ์ต่อตัวแปรตาม คือ การ
จัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง แต่ผลการสัมภาษณ์ ผทู ้ รงคุ ณวุฒิของการไฟฟ้ านครหลวง
พบว่า ตัวแปรดังดังกล่าว กลับมีผลสัมฤทธิต่อตัวแปรตามโดยสามารถอธิ ปราย ได้ดงั ต่อไปนี
5.2.1.1 การรายงาน ไม่มีอาํ นาจในการพยากรณ์ ต่อตัวแปรตาม คื อการจัดการ
ความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง แต่ผลการสัมภาษณ์ ผทู ้ รงคุณวุฒิ พบว่า การรายงานมีความสําคัญ
ต่อตัวแปรตาม มีผลกับการเพิมความสามรถบริ หารงานต้องแสดงผลทีมีการทํางานในแต่ละครัง มี
แบบรายงานที ชัดเจน มี ค วามถู กตรงกับ ความเป็ นจริ ง ทันต่ อเหตุ ก ารณ์ เพื อให้ผูไ้ ด้รับ รายงาน
สามารถแปรผลและเข้าใจได้ทนั ที กล่าวโดยสรุ ป “การรายงาน” มีผลกับการเพิมประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานมากขึ นยิงมี การรายงานมากขึ น ยิงให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบความเคลื อนไหวมากขึนหากมี
ข้อผิดพลาดจะสามารถแก้ไขได้ทนั ทีไม่เกิ ดของเสี ยในกระบวนการผลิ ตและไม่เกิ ดผลกระทบต่อ
ด้านอื น ๆ ส่ งผลให้การรายงานมี ความสําคัญต่อการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวงให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากขึน จากผลการสัมภาษณ์ดงั กล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ (2549) อธิ บายว่า การรายงานเป็ นการเสนอความคิดเห็นหรื อยืนเรื อง การ
ควบคุ มตรวจสอบรวมทังการประเมิ นผลการบริ หารขององค์กรทังจากภายในและภายนอก การ
ประเมินผลอาจดําเนินการก่อนการปฏิบตั ิงาน ขณะปฏิบตั ิงานและหลังปฏิบตั ิงาน รวมตลอดทังการ
จัดการจัดทํารายงาน แสดงผลการปฏิบตั ิงาน นอกจากนียังมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Perter
F.Drucker (2005) ได้กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง การกําหนดหน้าทีการงานทีต้องปฏิบตั ิ เพือให้
บรรลุเป้ าหมายขององค์กร โดยกําหนดว่าจะดําเนิ นการอย่างไร และดําเนิ นการเมือไร เพือให้สําเร็ จ
ตามแผนทีวางไว้ การวางแผนต้องครอบคลุมทังในระยะสันและระยะยาว Richard L. Daft (2006)
ได้เ สนอแนวคิ ด การวางแผน ประกอบด้ว ยการกํา หนดขอบเขตของธุ ร กิ จ ตังเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนกําหนดวิธีการเพือให้สมารถดําเนิ นงานได้ตามวัตถุ ประสงค์หรื อเป้ าหมาย
ทีตังไว้
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5.2.1.2 การจัดองค์กร ไม่มีอาํ นาจในการพยากรณ์ ต่อตัวแปรตาม คือการจัดการ
ความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง แต่ผลการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ พบว่า การจัดองค์กรมีความสําคัญ
ต่อตัวแปรตาม มีผลกับการเพิมความสามารถบริ หารงานด้านการจัดองค์กรของการไฟฟ้ านครหลวง
เป็ นการจัด แบ่ ง งานขององค์ก ร พร้ อ มทังกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ และบทบาทหน้า ที และความ
รับผิดชอบของหน่ วยงาน ผูบ้ ริ หาร หรื อผูอ้ าํ นวยการเขตการไฟฟ้ านครหลวง ควบคุ มคอยดูแลให้
การปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ขององค์กร เพือให้เกิ ดความร่ วมมือกันทํางานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ กล่าวโดยสรุ ป “การจัดองค์กร” มีผลกับการเพิมประสิ ทธิ ภาพโครงสร้างขององค์กร
คื อ การบริ หารและการจัดการ โดยให้ความสํา คัญต่อ โครงสร้ าง เป้ าหมาย วัตถุ ประสงค์ และ
นโยบาย ให้มีความชัดเจน เพือให้การจัดองค์กรเป็ นไปตามแบบแผนของการจัดการความรู ้ของการ
ไฟฟ้ านครหลวงให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากขึน จากผลการสัมภาษณ์ ดงั กล่ าวมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Bartol & Martin (1991) กล่าวถึงการจัดองค์กรหรื อหน่วยงาน โดย
การแบ่งงานขององค์กร หรื อหน่ วยงานย่อย พร้อมทังการกําหนดวัตถุประสงค์ การกําหนดอํานาจ
หน้า ที ความรั บ ผิด ชอบ และลัก ษณะการบัง คับ บัญชาของหน่ วยงานหลัก หน่ ว ยงานที ปรึ ก ษา
หน่วยงานช่วยเหลือ การจัดองค์กรแสดงในรู ปแผนภูมิขององค์กร เพือบุคลากรขององค์กรเข้าใจใน
บทบาทหน้าที ความรับผิดชอบ และได้สอดคล้องกับงานวิจยั Schemerhorn, Hunt, & Osborn
(2000, p. 8) ได้อธิ บายว่า “เป็ นการแบ่งงาน และทรัพยากร เพือให้งานบรรลุผลสําเร็ จ”
5.2.1.3 การประสานงาน มีอาํ นาจในการพยากรณ์ ต่อตัวแปรตาม คือ การจัดการ
ความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง และผลการสัมภาษณ์ ผทู ้ รงคุณวุฒิ พบว่า มีความสําคัญต่อตัวแปร
ตามเช่ นกัน มี ผลกับการเพิมความสามารถของบุ คลากรในการติ ดต่อสื อสารระหว่างหน่ วยงาน
เพือให้เกิ ดความเข้าใจเป็ นไปอย่างมี ระเบียบสอดคล้องกันไม่เกิ ดความเข้าใจทีผิด หรื อเกิ ดความ
ซําซ้อนกันในการปฏิ บตั ิงานทําให้งานของการไฟฟ้ านครหลวง มี ประสิ ทธิ ภาพยิงขึน กล่ าวโดย
สรุ ป “การประสานงาน” มีผลกับการกําหนดโครงสร้างการติดต่อสื อสารทังภายในและภายนอกให้
ชัดเจน เพือปฏิ บตั ิงานร่ วมกันให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ และมีผลกับการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ า
นครหลวงมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน จากผลการสัมภาษณ์ดงั กล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วิทยากร มณี เนตร (2555, น. 1) ได้อธิ บายว่า การติดต่อสื อสารเพือให้เกิดความเข้าใจทีตรงกันใน
การปฏิ บตั ิ งาน มีเป้ าหมายเดี ยวกัน มีความสอดคล้องกัน ทังเวลา และกิ จกรรมทีจะต้องให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทีวางไว้อย่างราบรื น จึงจะนํามาซึ งประสิ ทธิ ภาพ
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5.2.1.4 การจัดบุคลากร มีอาํ นาจในการพยากรณ์ต่อตัวแปรตาม คือ การจัดการ
ความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง และผลการสัมภาษณ์ ผทู ้ รงคุณวุฒิ พบว่ามีความสําคัญต่อตัวแปร
ตามเช่ นกัน มี ผลกับเพิมความสามารถของบุ คคลในระดับ นโยบายขององค์ก รไม่ว่า จะเป็ นการ
บริ หารใด ๆ ต้องอาศัยบุคคลเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานทังสิ น ซึ งการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
จะปฏิ บตั ิงานสําเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดี หรื อตามพันธกิ จขององค์การย่อมอยู่ทีตัวบุคคล ซึ งบุคคลของ
องค์กรการไฟฟ้ ามหานครต้องมีคนดีมีความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งทีทีได้รับมอบหมาย และ
มีความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที จึงทําให้องค์กรได้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กล่าว
โดยสรุ ป “การจัดบุคลากร” มีผลกับการกําหนดนโยบายด้านการบริ หารบุคลากรต้องมีความชัดเจน
ในการกําหนดวัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ในกระบวนการคัดเลือกบุคคลทีจะเข้ามาบริ หาร
องค์กร ต้องมี การกํา หนดคุ ณสมบัติข องตัวบุ คคลจึ ง จะเกิ ดประสิ ท ธิ ภาพในการดําเนิ นงาน เพื อ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และมีผลกับการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวงมี
ประสิ ท ธิ ภาพมากยิงขึ น จากผลการสั ม ภาษณ์ ดัง กล่ า วมี ค วามสอดคล้องกับ แนวคิ ดทฤษฎี ข อง
(Brizius & Butterriess, Sentell, 1994) พบว่าความสอดคล้องบุคลากรในองค์กรโดยมองว่าองค์กรมี
การดํา เนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนัน บุ ค คลต้อ งมี ก ารพัฒ นาความรู ้ ฝึ กอบรมอยู่เ สมอ มี
ระบบสื อสารทีดี มีการพัฒนาทักษะและวิสัยทัศน์ ให้ทนั เหตุการณ์ และทันสมัยอยูเ่ สมอ
5.2.1.5 การอํานวยการ มีอาํ นาจในการพยากรณ์ต่อตัวแปรตาม คือ การจัดการ
ความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง และผลการสัมภาษณ์ ผทู ้ รงคุณวุฒิ พบว่ามีความสําคัญต่อตัวแปร
ตามเช่นกัน มีผลกับการเพิมความสามารถของการอํานวยการในระดับนโยบายขององค์กรเป็ นการ
กําหนดทิศทางการปฏิบตั ิงานมีการดูแลซึ งกันและกันและพึงพาอาศัยกัน โดยเชื อมโยงแต่ละฝ่ ายทํา
ให้การปฏิ บตั ิงานระหว่างหน่ วยงานมีความราบรื นและสอดคล้องกัน ซึ งมีการมอบหมายงานกัน
อย่างเหมาะสม ลักษณะงานทีมอบหมายนันต้องคํานึงถึง ความรู ้ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน และ
เพือให้เกิ ดความพอใจระหว่างผูส้ ังการและผูร้ ับคําสัง งานจึงจะดําเนิ นการไปด้วยความเรี ยบร้ อย
และไม่เกิดปั ญหาต่อองค์กร กล่าวโดยสรุ ป “การอํานวยการ” มีผลกับการกําหนดนโยบายด้านการ
การอํานวยการผูบ้ งั คับบัญชาต้องมีความรู ้ ความสามารถที จะอํานวยการและมอบหมายงานคอย
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานและติดตามการปฏิบตั ิงานจึงจะเกิดประสิ ทธิภาพ และมีผลกับการจัดการ
ความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวงมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน จากผลการสัม ภาษณ์ ดงั กล่ าวมี ความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สันติ บุญภิ รมย์ (2552) พบว่า เป็ นการวินิจฉัยสังการควบคุ ม บังคับ
บัญชา การดูแลปฏิบตั ิการ การมอบหมายงาน และการติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามคําสัง
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5.2.1.6 การวางแผน มีอาํ นาจในการพยากรณ์ต่อตัวแปรตาม คือ การจัดการความรู ้
ของการไฟฟ้ านครหลวง และผลการสัมภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ พบว่ามี ความสํา คัญต่ อตัวแปรตาม
เช่ นกัน มีผลกับการเพิมความสามารถระดับบุคลในการวางแผนระดับนโยบายขององค์กร การ
วางแผนนันเป็ นสิ งสําคัญอีกประการหนึ ง และละหน่ วยงานย่อยต้องมีการวางแผนออกจากแผน
แม่ บ ททังนี ก็ เพื อให้ก ารวางแผนเกิ ดความแม่ นยํา มากขึ น แต่ อย่า งไรต้องมี ค วามสอดคล้องกัน
ผูบ้ ริ หารต้องทําหน้าทีในการวางแผน เพราะการวางแผนนันเป็ นกระบวนการแรกของกระบวนการ
ของการบริ หาร ผูบ้ ริ หารต้องมีความตระหนักดีว่า การวางแผนเป็ นทิศทางหรื อเป็ นกรอบของการ
ดําเนิ นงานทังหมด ซึ งวางแผนนันอาจจะเป็ นระยะสันหรื อระยะยาว ขึนอยู่กบั 5 คําถาม คือ what,
(ทําอะไร) when, (ทําเมือไร) why, (ทําไมถึงทํา) who, (จะให้ใครทํา) และhow many (จํานวนเท่าไร)
จึงจะทําให้การวางแผนนันมีประสิ ทธิ ภาพของการจัดการความรู ้ กล่าวโดยสรุ ป “การวางแผน” มี
ผลกับ การเพิมความสามารถของบุ คคลในการตัดสิ นใจที มี เหตุ ผล การวางแผนที ดี จึงช่ วยขยาย
ขอบเขตของนัก คิ ดระดับผูบ้ ริ หาร และช่ วยให้ผูบ้ ริ หารมี ความคล่ องตัวในสภาพของการแก้ไ ข
ปั ญ หาได้ ดี มี ผ ลงานที ดี ต ามมา สามารถเพิ มวิ สั ย ทัศ น์ ก ารวางแผนที กว้า งไกลมากขึ น จึ ง มี
ความสําคัญต่อการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง กล่าวโดยสรุ ป “การวางแผน” มีผลกับ
ข้อจํากัดระยะเวลา การวางแผนซึ งเกียวกับเงิน และเป็ นตัวกําหนดผลการขาดทุนหรื อกําไร นันคือ
การนําเข้า ซึ ง วัสดุ อุปกรณ์ เครื องจักร และทรัพยากรต่าง ๆ ทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด และทีมีความจําเป็ น
ต่ อ กระบวนการ ข้อ กํา หนดเรื องความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของการวางแผนจึ ง มี
ความสําคัญต่อความสําเร็ จของการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวงจากผลการสั มภาษณ์
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Bartol & Martin (1997) พบว่า การวางแผนหรื อ
กําหนดการทํางานขององค์การไว้ล่วงหน้าจะทําอะไรในการบริ หารงานใด ๆ ก็ตามผูบ้ ริ หารจะต้อง
ทํา หน้า ที ในการวางแผนเพรา ะ การวางแผนเป็ นหน้า ที ประการแรกของกระบวนการบริ ห าร
ผูบ้ ริ หารจะต้องมีความตระหนักอยูเ่ สมอ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ (2549)
ได้อธิ บายว่า การจัดทําแผนขององค์กร การคิดหาวิธีการทีจะใช้ในการบริ หาร เป็ นเรื องทีเกี ยวกับ
รายละเอียดของงานทีจะทําในอนาคต โดยมีกระบวนการบริ หารตังแต่การเตรี ยมการทําแผน การ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยเพือหาทางพัฒนา การปฏิ บตั ิตามแผน โดยกําหนดงบประมาณเพือลงมื อ
ปฏิบตั ิตามแผน
5.2.1.7 การงบประมาณ มีอาํ นาจในการพยากรณ์ ต่อตัวแปรตาม คือ การจัดการ
ความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง และผลการสัมภาษณ์ ผทู ้ รงคุณวุฒิ พบว่ามีความสําคัญต่อตัวแปร
ตามเช่ นกัน มีผลกับเพิมความสามารถในระดับนโยบายขององค์กรมีความจําเป็ นอย่างยิงในการ
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บริ ห ารงานทุ ก ระดับ ทุ ก หน่ ว ยงาน เพราะองค์ก รต้อ งดํา เนิ น งานด้ว ยงบประมาณรวมทังการ
คาดการณ์ ล่วงหน้าถึ งรายรับรายจ่ายทีจะเพิมหรื อลดลงในอนาคต เพือให้การบริ หารงบประมาณ
ขององค์กรเป็ นไปได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ กล่ าวโดยสรุ ป “การวางแผน” มี ผลกับการกําหนด
วัตถุประสงค์ ของ การวางแผน ข้อจํากัดระยะเวลา การวางแผนซึ งเกียวกับเงิน และเป็ นตัวกําหนด
ผลการขาดทุนหรื อกําไร นันคือการนําเข้า ซึ ง วัสดุ อุปกรณ์ เครื องจักร และทรัพยากรต่าง ๆ ทีมีอยู่
อย่างจํากัด และทีมีความจําเป็ นต่อกระบวนการ ข้อกําหนดเรื องความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
ของการวางแผนจึงมีความสําคัญต่อความสําเร็ จของการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง จาก
ผลการสัมภาษณ์ ดงั กล่ าวมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรกาญจน์ สุ ขสดเขียว (2556) พบว่า
การวัดผลและการนําผลสะท้อนมาวัดผลระดับปฏิ บตั ิงานด้านการบริ หารงบประมาณและการเงิ น
และการรายงานผล กรณี ศึกษารัฐวิสคอนซิ น ระดับความเข้าใจในการวัดผลระดับปฏิบตั ิงาน 1) ด้าน
พัฒ นาบุ ค ลากรและบทบาทหน้ า ที 2) ด้า นผลสะท้อ นระดับ ปฏิ บ ัติ ง าน 3) ด้า นการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนนําผลสะท้อนมาวัดผลระดับปฏิบตั ิงาน
5.2.2 ในประเด็นการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง ผูท้ รงคุณวุฒิมีความเห็น
สอดคล้องว่า องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นสิ งทีดี ต่อองค์กรแต่ยงั ขาดการสนับสนุ นอย่างจริ งจัง ทัง
องค์กรการไฟฟ้ า และภาครัฐบาล ทังนี เพราะต้องใช้งบประมาณสู งในการดําเนิ นการโดยจากการ
สัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิมีความคิดสอดคล้องกันทัง 6 ตัวแปร ดังต่อไปนี
5.2.2.1 การประยุกต์ใช้ความรู ้ถูกต้องเทียงตรง พบว่าการจัดการความรู ้ของการ
ไฟฟ้ านครหลวง มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้ความรู ้ถูกต้องเทียงตรง ในระดับความเป็ นจริ งมาก
โดยจากการสัมภาษณ์ พบว่า การประยุกต์ใช้ความรู ้ ถูกต้องเที ยงตรง จะให้เกิ ดผลสัมฤทธิ นัน
ผูบ้ ริ หารต้องมี ความรู ้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความรู ้ ทีมี ความหลากหลาย อาทิเช่ น การมี
ความรู ้ทางด้านการเงินการคลัง ด้านการก่อสร้าง ด้านการผลิตภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
ช่วยในการประยุกต์ใช้ความรู ้ นอกจากนี ต้องเข้าใจในหลักการประเมินผลความรู ้ มีการใช้ความรู ้
อย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ การจัดการความรู ้ทีประยุกต์ใช้ความรู ้ web based โดยมุ่งวัด
ความคิดเห็นของพนักงานในองค์กร มุมมองของพนักงานในการใช้ web based และองค์กรได้สร้าง
สนับ สนุ น การจัดการความรู ้ อย่า งไร และเผยแพร่ องค์ค วามรู ้ ใ นองค์ก รอย่า งไร สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Feliciano (2008) พบว่า เทคโนโลยีและผูส้ นับสนุนองค์กร เป็ นสิ งทีทําให้ระบบการ
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จัดการความรู ้มีประสิ ทธิ ผลมากทีสุ ด และมีการกระตุน้ ผูป้ ฏิบตั ิงานด้วยความรู ้ (knowledge worker)
ให้มีปฏิสัมพันธ์กบั ฐานความรู ้มากกว่างานทีทําประจํา
5.2.2.2 การสร้ างความรู ้ พบว่าการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง มี
ความคิดเห็นต่อการสร้างความรู ้ ในระดับความเป็ นจริ งมาก โดยจากการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิพบว่า
การสร้ างความรู ้ จะมีผลสัมฤทธิ นัน ผูบ้ ริ หารต้องมีความสามารถในการมองเห็ นถึ งความสําคัญ
แล้วนํามาปรับปรุ ง ทดสอบ เพือพัฒนาเป็ นความรู ้ใหม่ปรับใช้ในองค์กรเพือสร้าง นวัตกรรม สร้าง
มูลค่าให้กบั องค์กรการไฟฟ้ านครหลวงต่อไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chang, Gray, Jones and
other (2003) พบว่า การเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิ เป็ นการเรี ยนรู ้ ผา่ นการปฏิ บตั ิทีรวมถึงการให้ผทู ้ ีมี
ส่ วนร่ วมในการสะท้อนบนประสบการณ์ของตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chen (2004)
พบว่า องค์กรทีประสบผลสําเร็ จนันต้องนําความรู ้มาใช้ในองค์กร คือผูบ้ ริ หารทีมีพฤติกรรมในการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนกระบวนการการจัดการความรู ้ โดยกําหนดให้เป็ นกลยุทธ์และวิสัยทัศน์องค์กร
5.2.2.3 การถ่ายทอดความรู ้การแจกจ่ายความรู ้ พบว่าการจัดการความรู ้ของการ
ไฟฟ้ านครหลวงมีความคิ ดเห็ นต่อการถ่ายทอดแจกจ่ายความรู ้ในระดับความเป็ นจริ งมาก โดยจาก
การสัมภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ พบว่า การถ่ ายทอดความรู ้ การแจกจ่ายความรู ้ จะมี ผลสัมฤทธิ นัน
ผูบ้ ริ หารต้องมีความสามารถในการส่ งผ่านความรู ้ จากบุคคลหนึ งไปสู่ อีกหลาย ๆ บุคคล หรื อจาก
หน่วยงานหนึ งไปสู่ อีกหลาย ๆ หน่วยงาน โดยเทคนิ ค วิธีการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ งจะเป็ นสื อ
ในการการส่ งผ่านความรู ้ อย่างรวดเร็ ว ถู กต้องและมีความรั บผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วิจารณ์ พานิ ช (2548) พบว่า การสร้างบรรยากาศการแลกเปลียนความรู ้ในกลุ่มบุคลากร ควรสร้าง
สภาพแวดล้อมทีเปิ ดกว้างในการเรี ยนรู ้ เมือมีการแลกเปลียนความรู ้กนั ระหว่างบุคคลทีเกียวกับการ
ปฏิ บ ัติ ง านที เป็ นเลิ ศ ในแขนงต่ า ง ๆ ก็ จ ะส่ ง ผลให้ ก ารถ่ า ยทอดความรู ้ ก ารแจกจ่ า ยความรู ้ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Ruggles (1997) การจัดการความรู ้ เกี ยวกับ
กระบวนการ 3 หลัก คื อ การก่ อให้เกิ ดความรู ้ การรวบรวมความรู ้ และการถ่ายทอดความรู ้ การ
ก่อให้เกิ ดความรู ้ หมายถึ ง การนําความรู ้ ใหม่เข้ามาสู่ ตวั เอง หรื อสู่ กลุ่มของบุคคล โดยการเรี ยนรู ้
หรื อจากการสร้ างสรรค์ขึนมาเอง การสังเคราะห์ การรวบรวม การประยุกต์ใช้ ส่ วนกระบวนการ
สุ ดท้าย คื อการถ่ ายทอดความรู ้ การแจกจ่ายความรู ้ จากที หนึ งไปสู่ อีกหน่ วยหนึ ง หรื อจากบุคคล
หนึ งไปสู่ อี ก หลาย ๆ คน แต่ อย่า งไรก็ ตามพลัง ที ขับ เคลื อน การสั ง เคราะห์ การรวบรวม การ
ประยุกต์ใช้ ทังสามอย่างนี คือการบริ การจัดการความรู ้ ทีจะช่ วยให้องค์กรเพิมประสิ ทธิ ภาพ และ
คุณค่าของกระบวนการเหล่านีให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
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5.2.2.4 การวิเคราะห์การจัดทําเหมืองความรู ้ พบว่าการจัดการความรู ้ของการ
ไฟฟ้ านครหลวง มีความคิดเห็ นต่อ การวิเคราะห์การจัดทําเหมืองความรู ้ร่วมในระดับความเป็ นจริ ง
มาก โดยจากการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ พบว่า การวิเคราะห์การจัดทําเหมืองความรู ้นนั คือรู ปแบบ
กระบวนการต่าง ๆ เพือนําเอาความรู ้ทีได้มาไปวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยําก่อนจะเอา
ความรู ้นนไปใช้
ั
ประโยชน์ให้กบั องค์กรจากผลการสัมภาษณ์ดงั กล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Leitch and Rosen (2001) และ Collison and Parcell (2004) พบว่าต้องมี 3 องค์ประกอบ ซึ งเกิด
จาก การผสมผสานการทํางาน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) โดย
องค์ประกอบทังสามจะมีส่วนของความสําเร็ จร่ วมกันไม่สามารถแยกจาก กันได้ คือ 1) ด้านคน
(People) การจัดการความรู ้ จะไม่สามารถประสบผลสําเร็ จได้หากขาดคน 2) ด้านกระบวนการ
(Business Process) ประกอบด้วยแนวทางและขันตอนของการจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งระบุประเภทของ
สารสนเทศที ต้องการโดยจะต้องเข้าใจวิสัยทัศน์ทีชัดเจนขององค์กร การให้บรรลุเป้ าหมายอะไร มี
3 ขันตอน คือ(1) การจัดหาความรู ้ จากแหล่งความรู ้ต่างๆ (Knowledge Acquisition) (2) การ
แลกเปลียนความรู (Knowledge Sharing) (3) การใช้และเผยแพร่ ความรู ้ (Knowledge Utilization)
3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานของความรู ้ ในองค์การให้ความรู ้ทีเกิดประโยชน์ต่อบุคคลในเวลาและรู ปแบบทีเหมาะสมที
บุคคลนันต้องการ การจัดการความรู ้ จะประสบผลสําเร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ต้องอาศัยทังคน
และ เทคโนโลยี (Orr and Person, 2003) และสอดคล้องกับ ปิ ยะนาถ บุญมีพิพิธ (2551) ได้วิจยั การ
พัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ของ สถานศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือทราบ 1) องค์ประกอบของ
การจัดการความรู ้ ในสถานศึ กษา 2) รู ปแบบการจัดการความรู ้ ของสถานศึ กษา โดยใช้ Factor
Analysis ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของการจัดการความรู ้ของสถานศึกษาประกอบด้วย 9 องค์
ประกอบ คือ 1) การเตรี ยมการตามกระบวนการจัดการความรู ้ 2) การนิ เทศติดตามผล 3) การแบ่ง
บันและแลกเปลียน ความรู ้ 4) การจัดเก็บความรู ้ 5) การเปลียนค่านิ ยมและพฤติกรรมในการทํางาน
ของบุคลากร 6) การวางแผน 7) การติดต่อสื อสาร 8) การสร้างความรู ้ และ 9) การยกย่องชมเชยและ
การให้รางวัล 2) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของสถานศึกษามีความถูกต้องและนํามาใช้ประโยชน์
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ World Bank (2002) ได้ระบุถึงการบูรณาการความรู ้โดยการรวบรวม
ความรู ้ แลกเปลี ยนความรู ้ เกิ ดความรู ้ ใหม่ ส่ งผลให้คนในองค์ก รนํา ความรู ้ ใหม่ ไปประยุก ต์ใ ช้
ปฏิ บตั ิงานบรรลุผลสําเร็ จเป้ าหมายขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sallis and Jones
(2002) พบว่า การจัดการความรู ้เป็ นกระบวนการของการใช้ความรู ้อย่างเหมาะสม ซึ งประกอบด้วย
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การแสวงหาความรู ้ การเก็บรวบรวมความรู ้ การสร้ างความรู ้ และการแลกเปลี ยนความรู ้ ระหว่าง
ทีมงาน
5.2.2.5 การหาความรู ้ พบว่าการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง มีความ
คิดเห็นต่อการหาความรู ้ในระดับความเป็ นจริ งมาก โดยจากการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ พบว่า การ
หาความรู ้ มีอยูห่ ลายทางเลือก อาทิเช่น การหาความรู ้จากแหล่งภายใน และจากแหล่งภายนอก แต่
ต้องมีความเหมาะสมกับภารกิจ เป้ าหมายขององค์กร เพือตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร แล้ว
มาปรับปรุ งและสร้างความได้เปรี ยบในเชิ งแข่งขัน โดยอาศัยข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นหลักสําคัญในการหาความรู ้ หรื อจากวารสาร บทความวิจยั หรื อสิ งตีพิมพ์อืน ๆ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Trapp (1999) เป็ นกระบวนการทีประกอบด้วยงาน จํานวนมากซึ งมีการบริ หารจัดการ
ในลักษณะของการบูรณาการ (Integrated) เกิดประโยชนทีคาดหวังไว้การ จัดการความรู ้จึง แนวคิด
องค์รวมทีจะจัดการบริ หารจัดการทรัพยากรทีเป็ นความรู ้ในองค์กร เป็ นศิลปะของการสร้างคุณค่า
จากทรัพย์สิ นทีแตะต้องไม่ได้ (Intangible) สอดคล้องกับ Peter Senge ( 1990 ) พบว่า องค์กร แห่ ง
การเรี ยนรู ้ คือ สถานทีซึ งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื อง สามารถสร้าง
ผลงานตามวัตถุ ประสงค์ เป็ นซึ งเกิ ดรู ปแบบการคิดใหม่ หลากหลาย ทีซึ งแต่ละคนมีอิสระที จะ
สร้างแรงบันดาลใจ ซึ งทุกคนต่างเรี ยนรู ้วิธีการ เรี ยนรู ้ร่ วมกัน David A. Gavin (1993) พบว่า องค์
กรที มี ลกั ษณะใน การสร้ าง แสวงหา ความรู ้ และมี การเปลี ยนแปลงพฤติ กรรมอันเป็ นมาจาก
ความรู ้ใหม่
5.2.2.6 การจัดเก็บความรู ้ พบว่าการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวงมี
ความคิดเห็ นต่อการจัดเก็บความรู ้ ในระดับความเป็ นจริ งมาก โดยจากการสัมภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
พบว่า การจัดเก็บความรู ้ นนเป็
ั นกระบวนการทีผูบ้ ริ หารหรื อบุคลากรขององค์กรการไฟฟ้ านคร
หลวง มีหน้าทีจัดเก็บฐานข้อมูล อาจอยู่ในรู ป เอกสาร สารสาร หรื อบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ มี
การจําแนกหมวดหมู่ เพือง่ายต่อการนํามาใช้ทีมีความสะดวกรวดเร็ ว และอยู่บนพืนฐานข้อมูลที
ถูกต้อง มีความสอดคล้องกับงานวิจยั Sveiby (2001) การจัดการความรู ้เป็ นศิลปะของการสร้าง
คุณค่าจากทรัพย์สินทีแตะต้องไม่ได้ (intangible assets) ขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Gates (1995) พบว่า การจัดเก็บความรู ้ การรวบรวมความรู ้ และเผยแพร่
สารสนเทศกับผูท้ ีต้องการใช้ความรู ้ ได้อย่างรวดเร็ ว รวมทังยังต้องการกลันกรอง และวิเคราะห์
สารสนเทศให้พร้ อมที จะใช้ประโยชน์ได้เสมอ การจัดการความรู ้ เริ มต้นที เป็ นเครื องหมายทาง
ธุ รกิจ กระบวนการและการยอมรับถึงความต้องการในการแบ่งปั น ข้อมูลของคนในองค์กร
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5.3 อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั ในครังนี นําไปสู่ การค้นพบ ตัวแบบการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
ซึ งเป็ นการต่อยอดองค์ความรู ้ในเชิงทฤษฎีและงานวิจยั ทีได้ 5 ตัวแปรซึ งประกอบด้วย การวางแผน
การจัดบุคลากร การอํานวยการ การประสานงาน และการงบประมาณ ตามลําดับ โดยปั จจัยหลัก
ทัง 5 ตัวแปรมีผลต่อการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวงโดยมีกระบวนการจัดการความรู ้ทีมี
ประสิ ท ธิ ผ ล ประกอบไปด้ ว ย การจัด เก็ บ ความรู ้ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ถู ก ต้อ งเที ยงตรง
การถ่ ายทอดการแจกจ่ า ยความรู ้ การวิเคราะห์ การจัดทํา เหมื องความรู ้ การสร้ า งความรู ้ การหา
ความรู ้ ซึ งพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นว่าทุกตัวแปรโดยภาพรวมส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ซึ ง
ผูว้ จิ ยั จะได้ดาํ เนินการอภิปรายดังต่อไปนี
5.3.1 อภิปรายผลสภาพปัจจุบันของ การจัดการของการไฟฟ้ านครหลวง
(1) การวางแผน (planning) มี อ าํ นาจในการพยากรณ์ ต่ อ ตัว แปรตาม คื อ การ
จัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการวางแผนทีมีผลและสามารถ
พยากรณ์ การจัดการความรู ้ ได้ ย่อมเป็ นไปตามแนวคิดทฤษฏี POSDCoRB อีกทังเมือพิจารณาจาก
แนวคิดทฤษฏี การจัดการความรู ้จะเห็ นได้ว่ามีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะส่ งผลเชิ งบวก หรื อไม่
ผกผัน จากผลการศึ ก ษาค้นพบว่า “การวางแผน” เป็ นปั จจัย นํา ไปสู่ ก ระบวนการพัฒนาความรู ้
ความสามารถ ศักยภาพของการวางแผน เพือให้เกิ ดความรวดเร็ ว ลดขันตอนและความซําซ้อนใน
การทํางาน ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย มี การใช้ทรัพยากรที อยู่อย่างจํากัดอย่างคุ ม้ ค่า มี การกําหนด
แผนงานและตัวบุ ค คลที มี ห น้า ที ในการรั บ ผิ ดชอบตรงตามตํา แหน่ ง งาน มี ค วามเหมาะสมกับ
ลักษณะงานไม่เกิ ดการเสี ยหาย การวางแผนที ดี จาํ เป็ นต้องกําหนดแผนแม่บทในแต่ส่วนออกมา
เพือให้เป็ นแผนทีทุกส่ วนหรื อเขตได้ดาํ เนิ นงานตามแผนในแต่ละปี ห้าปี หรื อสิ บปี เป็ นการวางเค้า
โครงกิจกรรม ซึ งเป็ นการเตรี ยมการก่อนลงมือปฏิบตั ิ เพือให้การดําเนิ นการสามารถบรรลุเป้ าหมาย
ที วางไว้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามกลยุท ธ์ ต่า ง ๆ สิ งเหล่ า นี ล้วนส่ ง ผลต่ อ กระบวนการด้า นการ
วางแผนทีมี ความเป็ นเลิ ศขององค์กร และมี ความสําคัญต่อการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านคร
หลวง ให้มีความทันสมัยทันเหตุการณ์มากทีสุ ด เพราะการวางแผนมีผลต่อการจัดเก็บความรู ้ทีดีแล้ว
สามารถนํา ความรู ้ ม าใช้ไ ด้ภ ายใต้ส ถานการณ์ ที มี ค วามจํา เป็ น การจัด การความรู ้ นันก็ จ ะเกิ ด
ประโยชน์แก่ องค์กร โดยผูน้ าํ ควรกําหนดทิ ศทางและแนวทางให้ชัดเจน มี ขอ้ มูลการวางแผนที
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ถูกต้อง เพือให้การวางแผนด้านการจัดการความรู ้ให้สู่ความเป็ นเลิศหรื อให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน
โดยการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื องมื อ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพือมารองรั บด้านการวางแผน ข้อ
ค้นพบจากการศึกษาในครังนีมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พยอม วงศ์สารศรี (2552) อธิ บายว่า
การวางแผนทีสําคัญของผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารฝ่ ายจะกําหนดบุคลากรทีองค์กรต้องการวางแผนกําลัง
พล ซึ งต้องจัดตามความรู ้ หรื อตามประสบการณ์ ของงาน ทังนี เพือทีองค์กรไม่ตอ้ งประสบปั ญหา
เรื องการขาดแคลน สอดคล้ อ งกับ สํ า นั ก งานข้ า ราชการพลเรื อน (2551) การวางแผนเป็ น
กระบวนการที เกี ยวกับ การระบุ วตั ถุ ป ระสงค์ที ต้องการ มี การกําหนดกลยุท ธ์ ต่า ง ๆ ที จะทํา ให้
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์นนั โดยการวางแผนจะช่วยทําให้องค์กรมองเห็นภาพข้างหน้าว่าอะไร
ควรทํา อะไรไม่ ควรทํา หรื ออะไรที ควรจะเตรี ย มตัว และเตรี ยมพร้ อมเพื อรั บ สถานการณ์ ที จะ
เกิดขึน
กล่าวโดยสรุ ปองค์ความรู ้ใหม่ทีได้คน้ พบจากการศึกษาในครังนี คือ “การวางแผน”
ซึ งเป็ นองค์ประกอบทางการจัดการทีมีความสําคัญต่อการดําเนิ นงาน และต่อการพัฒนาสู่ การเป็ น
องค์กรที มี ประสิ ทธิ ภาพ ด้านการจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง ในการวางแผนพัฒนา
ทักษะ ความรู ้และความสามารถของผูน้ าํ องค์กร ผูบ้ ริ หาร พนักงาน โดยการกําหนดทิศทางทีชัดเจน
มีการสรรหาบุคลากรที มีประสบการณ์ เฉพาะด้านการวางแผนมาดําเนิ นงานเพือให้ประโยชน์ต่อ
การจัดการความรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพขององค์กรการไฟฟ้ านครหลวงต่อไป
(2) การจัดบุคลากร (staffing) มีอาํ นาจในการพยากรณ์ ต่อตัวแปรตาม คือการ
จัดการความรู ้ ข องการไฟฟ้ านครหลวง ความสั มพันธ์ ระหว่า งปั จจัย การจัดบุ ค ลากรที มี ผลและ
สามารถพยากรณ์ ก ารจัดการความรู ้ ไ ด้ ย่อ มเป็ นไปตามแนวคิ ด ทฤษฏี POSDCoRB อี ก ทังเมื อ
พิจารณาจาก แนวคิดทฤษฏี การจัดการความรู ้จะเห็ นได้ว่ามีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะส่ งผลเชิ ง
บวก หรื อไม่ผกผัน จากผลการศึ ก ษาค้นพบว่า “การจัดบุ ค ลากร” เป็ นปั จจัยหลักที สําคัญมี ความ
เหมาะสมเป็ นอย่างยิงคือการจัดการบุคลากรไม่มากจนเกินไป ในการบริ หารจัดการของฝ่ ายบริ หารเพือ
กําหนดหรื อวางแผนในการจัดหาบุ คลากรของแต่ ละฝ่ าย มี จ าํ นวนเท่ าไรเพื อให้เพี ยงพอต่ อการ
ดําเนินงานขององค์กรทังนีเพือไม่ให้เกิดผลกระทบในการบริ หารจัดการงานในอนาคตเป็ นการกําหนด
โครงสร้างขององค์กร โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงานองค์กรจะประสบผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที
วางไว้ ต้องอาศัยบุคลากรทีมีความรู ้ ความสามารถในการดําเนิ นงาน และเหมาะสมกับตําแหน่ งงาน
บุ คลากรช่ วยพัฒนาองค์กรให้เจริ ญเติ บโต ช่ วยในการเป็ นสื อกลางในการประสานงานต่ าง ๆ ทัง
ภายในองค์กรและนอกองค์กร ทังภายในและภายนอกประเทศ ข้อค้นพบดังกล่าว จึงสะท้อนให้เห็ น
ความสําคัญของการจัดบุคลากร ในแง่ทีเป็ นองค์ประกอบการบริ หารจัดการ ด้านการจัดบุคลากร
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หรื อเป็ นปั จจัยทีเป็ นแนวคิดทฤษฎีทีอธิ บายถึง “การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์” เกียวข้องกับ
ผูบ้ ริ หารเพือให้เกิดความสามารถในการขับเคลือนบุคคลขององค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
ธํารงรักษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพคู่กบั องค์กรการไฟฟ้ านครหลวง ข้อค้นพบจากการศึกษาในครังนีมี
ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Armstrong (2006) ได้ให้ความหมายของการจัดบุคลากรว่า การใช้
กลยุทธ์เชิงรุ กทีมีความสัมพันธ์กนั อย่างต่อเนืองในการจัดการบุคลากรทีมีคุณค่ามากทีสุ ดในองค์กร
และข้อค้นพบจากการศึกษาในครังนี มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นําเพชร อยูส่ กุล (2553) มี
ความสําคัญต่อการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในสถานการณ์ต่าง ๆ การพัฒนาบุคลากร การเพิม
ทักษะและความสามารถ การสร้ างขวัญกําลังใจและความผูกพันในการทํางาน รวมทังการให้การ
บริ การทีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ISO (international organization for standardization) และ
นําไปสู่ การเป็ นองค์กรทีมีการปฏิ บตั ิงานเป็ นเลิ ศด้านต่าง ๆ ทีบริ ษทั ได้รับรางวัลต่อเนื อง ซึ งมีการ
พัฒนาทักษะความรู ้ ความสามารถให้มีความเหมาะสมกับภารกิจงานทีมีลกั ษณะการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ โดยมีการตังเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคล มีการส่ งเสริ มและแก้ไขใน
ส่ วนของสมรรถนะในการทํางานทีมีความจําเป็ นในการทํางานและพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและ
เต็มศักยภาพ
กล่าวโดยสรุ ปองค์ความรู ้ใหม่ทีได้คน้ พบจากการศึกษาในครังนี คือ “การจัดบุคลากร”
ซึ งเป็ นองค์ประกอบทางการจัดการทีมีความสําคัญต่อการดําเนิ นงาน และต่อการพัฒนาสู่ การเป็ น
องค์กรทีมีประสิ ทธิ ภาพ ด้านการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง เพราะบุคลากรเป็ นกลไก
สํา คัญในการขับ เคลื อนสู่ เป้ าหมายและความสํา เร็ จขององค์ก ร ฉะนันการสรรหา การคัดเลื อก
บุคลากรจึงมีความจําเป็ นทีผลักดันในการใช้บุคลากรให้ตรงกับความรู ้ ความสามารถทีเป็ นทักษะ
เฉพาะด้านให้เต็มศักยภาพ ด้วยการสร้ างแรงจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสม การฝึ กอบรม
และพัฒนา เพือกระตุน้ ให้บุคลากรเกิดความเต็มใจและยินดี ในการปฏิบตั ิหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
เพือให้ประโยชน์ต่อการจัดการความรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพขององค์กรการไฟฟ้ านครหลวงต่อไป
(3) การอํานวยการ (directing) มีอาํ นาจในการพยากรณ์ ต่อตัวแปรตาม คือการ
จัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย การอํา นวยการ ที มี ผลและ
สามารถพยากรณ์ ก ารจัดการความรู ้ ไ ด้ ย่อ มเป็ นไปตามแนวคิ ด ทฤษฏี POSDCoRB อี ก ทังเมื อ
พิจารณาจาก แนวคิดทฤษฏี การจัดการความรู ้จะเห็ นได้ว่ามีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะส่ งผลเชิ ง
บวก หรื อไม่ผกผัน จากผลการศึกษาค้นพบว่า “การอํานวยการ” มีความเหมาะสมในการบริ หารงาน
ต้องมีชนเชิ
ั งในการทํางาน มีกลยุทธ์ หรื อมีเทคนิ คในการบริ หารงานในการประสานงานร่ วมมื อ
โดยมีคุณธรรมใช้การปรับทฤษฎีภาวะผูน้ าํ ตามสถานการณ์ หรื อผูท้ ีมีความสามารถหรื อศิลปะจูงใจ
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ให้ผูอ้ ืนคิดตามหรื อปฏิ บตั ิตาม ซึ งก็คือ กระบวนการจูงใจ และการตัดสิ นใจ มีมนุ ษย์สัมพันธ์ให้
กลุ่ ม หรื อองค์ก รปฏิ บ ัติเ พื อให้ บ รรลุ เป้ าหมายของกลุ่ ม หรื อ ขององค์ก ร ข้อค้น พบดัง กล่ า ว จึ ง
สะท้อนให้เห็นความสําคัญของการอํานวยการ ในแง่ทีเป็ นองค์ประกอบการบริ หารจัดการ ด้านการ
อํานวยการหรื อเป็ นปั จจัยทีอธิ บายถึง “การอํานวยการ” เกียวข้องกับผูบ้ ริ หารทีต้องมอบหมายงาน
ให้มีความเหมาะสมกับตําแหน่งงาน เพือให้เกิดความยินดีทงผู
ั ส้ ังการ และผูป้ ฏิบตั ิการ ทําให้องค์กร
การไฟฟ้ านครหลวงบรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ ได้อย่างมีอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ข้อ
ค้นพบจากผลการศึ กษาในครังนี มี ความความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สันติ บุ ญภิ รมย์ (2552)
อธิ บายว่า เป็ นการวินิจฉัยสังการควบคุม บังคับบัญชา การดูแลปฏิบตั ิการ การมอบหมายงาน และ
การติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามคําสัง
กล่ า วโดยสรุ ปองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ที ได้ ค ้ น พบจากการศึ ก ษาในครั งนี คื อ “การ
อํานวยการ” เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญต่อกระบวนการสังการของผูบ้ ริ หาร โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล
บนพืนฐานทีเป็ นจริ ง สามารถตรวจสอบหรื อวิศวกรรมย้อนกลับในการดําเนิ นงาน ถูกต้องอย่างมี
เหตุ ผล ด้วยการดําเนิ นงานของผูร้ ่ วมงานอย่างราบรื นเรี ยบร้ อย ไม่เกิ ดผลกระทบต่อองค์กรการ
จัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
(4) การประสานงาน (coordinating) มีอาํ นาจในการพยากรณ์ ต่อตัวแปรตาม คื อ
การจัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย การประสานงาน ทีมีผล
และสามารถพยากรณ์ การจัดการความรู ้ได้ ย่อมเป็ นไปตามแนวคิดทฤษฏี POSDCoRB อีกทังเมือ
พิจารณาจาก แนวคิดทฤษฏี การจัดการความรู ้จะเห็ นได้ว่ามีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะส่ งผลเชิ ง
บวก หรื อไม่ผกผัน จากผลการศึกษาค้นพบว่า “การประสานงาน” มีความสําคัญต่อความสอดคล้อง
กับ นโยบายขององค์ ก รเพื อเป็ นการประสานให้ ส่ ว นต่ า ง ๆ ของกระบวนการทํา งานมี ค วาม
ต่อเนื องกัน เพือให้การดําเนิ นงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย และราบรื นเพือให้องค์กรดําเนิ นงาน
ได้อย่างถูกต้องจึงมีการวางแผนทีดี โดยกําหนดให้เป็ น นโยบาย ในการประสานงาน กําหนดผูท้ ี
รั บ ผิดชอบ กํา หนดวันเวลาแล้วเสร็ จ กํา หนดสถานที ที แน่ นอน เพื อความสะดวกแก่ ทุก ฝ่ ายให้
ทํางานได้ง่ายขึนและตรงตามเป้ าหมาย ข้อค้นพบดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการ
ประสานงานในแง่ ทีเป็ นองค์ประกอบการบริ หารจัดการ ด้านการประสานงานหรื อเป็ นปั จจัย ที
อธิ บายถึง “การประสานงาน” เกียวข้องกับผูบ้ ริ หารทีมีผลต่อบุคคลในองค์กรเกิดการร่ วมมือกันใน
ระหว่า งหน่ ว ยงาน ให้มี ค วามสอดคล้องกัน ตระหนัก ถึ ง บทบาทหน้า ที โดยผูบ้ ริ หารสามารถ
ติดต่อสื อสารกับบุคคลทุกระดับ ทุกส่ วนทีต้องเกียวข้องเพือสร้างความเข้าใจทังภายในและภายนอก
องค์กร ทําให้การจัดการความรู ้ขององค์กรการไฟฟ้ านครหลวงเกิดผลสําเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์
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ได้อย่า งมี อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ข้อค้นพบจากผลการศึ ก ษาในครั งนี มี ความความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ รั ตนาภรณ์ ศรี พ ยัคฆ์ (2553) ได้เสนอแนวคิ ดว่า การติ ดต่อสื อสารให้เกิ ดความคิ ด
ความเข้าใจทีตรงกัน มีความราบรื น มีความสอดคล้องกัน ไม่มีการขัดแย้งกัน การประสานงานจึง
เป็ นกระบวนการของการบริ หาร และการปฏิบตั ิงานในองค์กร ข้อค้นพบจากผลการศึกษาในครังนี
มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิทยากร มณี เนตร (2555) ได้อธิ บายถึงความสอดคล้องของการ
ติ ด ต่ อ สื อสารเพื อให้ เ กิ ด ความเข้า ใจที ตรงกัน ในการปฏิ บ ัติ ง าน มี เ ป้ าหมายเดี ย วกัน มี ค วาม
สอดคล้องกัน ทังเวลา และกิจกรรมทีจะต้องให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทีวางไว้อย่างราบรื น จึงจะนํามา
ซึ งประสิ ทธิ ภาพ
กล่ า วโดยสรุ ปองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ที ได้ ค ้น พบจากการศึ ก ษาในครั งนี คื อ “การ
ประสานงาน” เป็ นองค์ประกอบทางด้านการบริ หารจัดการทีมีความสําคัญต่อการจัดการความรู ้ของ
การไฟฟ้ านครหลวง ในการผัก ดัน ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งบุ ค คล หน่ วยงาน ทรั พ ยากร เพื อให้
ความสัมพันธ์นนั ๆ สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน เกิดบรรลุ ตามเป้ าหมาย
ผลสําเร็ จร่ วมกันและระยะเวลาตามต้องการ
(5) การงบประมาณ (budgeting) มีอาํ นาจในการพยากรณ์ต่อตัวแปรตาม คือการ
จัดการความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย การงบประมาณที มี ผลและ
สามารถพยากรณ์ ก ารจัดการความรู ้ ไ ด้ ย่อ มเป็ นไปตามแนวคิ ด ทฤษฏี POSDCoRB อี ก ทังเมื อ
พิจารณาจาก แนวคิดทฤษฏี การจัดการความรู ้จะเห็ นได้ว่ามีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะส่ งผลเชิ ง
บวก หรื อไม่ผกผัน จากผลการศึกษาค้นพบว่า “การงบประมาณ” มีความสําคัญ คือการงบประมาณ
ไม่มากจนเกินไปหรื อน้อยจนเกินไป ซึ งเป็ นภารกิจทีเกียวกับการวางแผนการทําบัญชี การควบคุม
เกี ยวกับการเงิ นและการคลัง บุ คลากรต้องการวางแผนค่าใช้จ่ายจริ งขององค์กรเพือให้ธุรกิ จของ
องค์กรได้ดาํ เนิ นการสู่ เป้ าหมายและบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ ข้อค้นพบดังกล่ าว สะท้อนให้เห็ นถึ ง
ความสําคัญของการงบประมาณในแง่ทีเป็ นองค์ประกอบการบริ หารจัดการ ด้านการงบประมาณ
หรื อเป็ นปั จจัยทีอธิ บายถึง “การงบประมาณ” เกี ยวข้องกับผูบ้ ริ หารทีมีผลต่อการคาดการณ์ การใช้
งบประมาณไว้ล่วงหน้า เกียวกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ให้เป็ นไปอย่าง
ทัวถึ ง และตามความสํ า คัญ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน ของการไฟฟ้ านครหลวง ข้อ ค้น พบจากผล
การศึ ก ษาในครั งนี มี ค วามสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ เจริ ญ พงษ์ ศุ ภ ธี ร ะธาดา (2555) ได้ใ ห้
ความหมายการงบประมาณว่า “เป็ นงานอันเกี ยวกับการจัดสรรทรัพยากรการเงิ นให้แก่หน่ วยงาน
ต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื อนําไปใช้ในการดํา เนิ นงานขององค์ก ร โดยให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์และ
เป้ าหมายทีวางไว้ร่วมกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรกาญจน์ สุ ขสดเขียว (2556) ได้อธิ บายว่า
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“การดํา เนิ นการใช้เงิ นงบประมาณ ที ได้รับ อย่า งเป็ นระบบ ตรงตามวัต ถุ ป ระสงค์ถู ก ต้องตาม
ระเบียบ ทันเวลา และเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
กล่ าวโดยส รุ ปองค์ ค วามรู ้ ใหม่ ที ได้ ค ้ น พบจากการศึ กษาในครั งนี คื อ
“การงบประมาณ” เป็ นองค์ประกอบทางด้านการบริ หารจัดการทีมีความสําคัญต่อการจัดการความรู ้
ของการไฟฟ้ านครหลวง ในการผักดันงบประมาณให้เกิ ดความสมดุ ลในแต่ละไตรมาส เพือการ
ดําเนิ นการด้านการเงิ น ภายในระยะเวลาปั จจุบนั และระยะเวลาภายหน้า ภายใต้การควบคุ มดูแล
และ รั ดกุ ม เพื อการเปรี ย บเที ย บปรั บ ปรุ ง งบประมาณให้ป ระโยชน์สู ง สุ ด ของกิ จกรรม และมี
ประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
5.3.2 อภิปรายผล การจัดการความรู้ ของการไฟฟ้ านครหลวง
ในองค์ประกอบของการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง องค์ประกอบที
สําคัญนันคือ พนักงาน ทีมีความรู ้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Drucker (1998) ได้กล่าวไว้วา่ ความรู ้
นันมีความหลากหลาย และเป็ นความรู ้เฉพาะทาง ยังเป็ นความรู ้ทีซ่ อนเร้นทีอยูใ่ นตัวของบุคคลใน
รู ปแบบทักษะความชํานาญ ทําให้องค์กรการไฟฟ้ านครหลวง มีพนักงานทีมีความรู ้อยู่เป็ นจํานวน
มากมีความหลากหลายและมีความความรู ้ เฉพาะทาง อาทิเช่น ผูบ้ ริ หาร วิศวกร พนักงาน มีความรู ้
พนักงานที มีความรู ้ มากทีสุ ดคื อ วิศวกร เนื องจากเป็ นจุ ดศูนย์รวมของการบริ หารจัดการทังหมด
หรื อแหล่งจัดเก็บองค์ความรู ้
(1) การจัดเก็บความรู ้ (knowledge storage) จะเห็นได้วา่ เป็ นปั จจัยทีสําคัญของ
องค์กร ทีบุคลากรทีจะมีการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน เพือเป็ นการสร้ างวิสัยทัศน์ ทีมีการทุ่มเทความพยายาม
อย่างมากในการจัดเก็บฐานข้อมูลทีถูกต้องของ องค์ความรู ้ ก็จะลดข้อผิดพลาดในการทํางานและ
ทํางานได้อย่างสะดวก
1.1) การจัดการด้านเอกสาร จะเห็ นได้วา่ การจัดเก็บความรู ้ของการไฟฟ้ า
นครหลวงจะอยู่ในรู ปแบบของเอกสาร วารสาร หรื อสื อสิ งพิมพ์ต่าง ๆ เพือสะดวกในการอ่านใน
การพกพาไปในทีต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิหน้าทีตามหน้างานอาทิเช่น แบบโครงสร้าง (shop drawing)
หนังสื ออ่านทบทวนความรู ้ เป็ นต้น สิ งเหล่านี เป็ นการจัดเก็บความรู ้ ทีดี มีประสิ ทธิ ภาพต่อองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้
1.2) การจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บความรู ้ เป็ นทีนิ ยม
แพร่ หลายอย่างของทุกองค์กรเพราะมีความสะดวกในการค้นคว้าในทุกสถานที พกพาไปในทีต่าง ๆ
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หรื อการใช้สืออินเตอร์ เน็ตในการศึกษา สามารถอ่านทบทวนได้โดยไม่ตอ้ งเกรงว่าข้อมูลในการ
จัดเก็บจะสู ญหาย
(2) การประยุกต์ใช้ความรู ้ ถูกต้องเที ยงตรง (knowledge application and
validation) การใช้และการประเมิ นผลความรู ้ โดยบุ คลากรในองค์กร โดยความสําเร็ จ สามารถ
พิจารณาได้จากความต่ อเนื องหมุ นเวีย นและการใช้ค วามรู ้ อย่า งสร้ า งสรรค์สํา หรั บ ความรู ้ และ
ประสบการณ์ทีมากมายขององค์กรการประยุกต์ใช้ความรู ้เป็ นส่ วนสําคัญต่อการสร้างความสามารถ
ของบุคคล ทําให้บุคลากรหรื อสมาชิ กในองค์การดําเนิ นงานโดยไม่มีการผิดพลาดทําให้องค์กรสู่
เป้ าหมาย
(3) การถ่ายทอดการแจกจ่ายความรู ้ (knowledge transfer and dissemination)
เป็ นการใช้รูปแบบ วิธีการ ต่าง ๆ ของการไฟฟ้ านครหลวงในการส่ งผ่านความรู ้ จากบุคคลไปสู่ อีก
บุคคล หรื อจากองค์กรไปสู่ หน่วยงานทีเกียวข้องเพือให้เกิดการพัฒนาองค์กร โดยใช้เทคนิ ค วิธีการ
สื ออิเล็กทรอนิกส์ และภายในบุคคลทีมีการเคลือนย้ายข้อมูลสารสนเทศ และความรู ้ ทังมีเป้ าหมาย
และไม่มีเป้ าหมายทังหมดในองค์กร เพือให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างเป็ นกัลยาณมิตร
(4) การวิเคราะห์การจัดทําเหมืองความรู ้ (knowledge analysis and data mining)
บุคลากรขององค์การไฟฟ้ านครหลวงพร้อมรับต่อการเปลี ยนแปลงและพร้ อมอุทิศเวลาให้กบั การ
ทํางานในองค์กรเต็มความสามารถเพือให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีตังไว้ บรรยากาศในการ
ทํางานเป็ นไปแบบสร้ างสรรค์และเป็ นกัลยาณมิตร เอืออาทรซึ งกันและกัน เปิ ดโอกาสให้ทุกคน
แสดงออกซึ งความคิดเห็นยอมรับซึ งกันและกันและให้รางวัลแก่บุคคลทีทํางานได้บรรลุเป้ าหมาย
สิ งนีก็จะทําให้บุคลากรเกิดการวิเคราะห์สิงต่าง ๆ ได้ตามมา
(5) การสร้ างความรู ้ (knowledge creation)เป็ นกระบวนการพัฒนา และการ
สร้างความรู ้ใหม่เพือเป็ นการพัฒนาบุคลากรให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ สร้างความรู ้ใหม่ให้กบั องค์กร สร้าง
นวัตกรรมใหม่ ให้กบั องค์ก ร และคิ ดแบบเป็ นระบบ ซึ งเป็ นการสร้ างความรู ้ ด้วยตัวบุ คคลและ
องค์กร การไฟฟ้ านครหลวง เพือใช้ความรู ้นนมาพั
ั
ฒนาตัวเองและองค์กร ซึ งบุคลากรในองค์กร
สามารถเรี ยนรู ้ ความรู ้จากสิ งเหล่านี ดังต่อไปนี
5.1) การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงาน
5.2) เรี ยนรู ้จากผูม้ ีประสบการณ์
5.3) เรี ย นรู ้ จากที มงานมาปรั บ ปรุ งแล้วผนวกกับทฤษฎี โดยผ่านการ
ตรวจสอบ และรับรอง จากผูม้ ีองค์ความรู ้เฉพาะด้าน จึงนํามาใช้กบั องค์กรการไฟฟ้ านครหลวง
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สรุ ปการสร้างความรู ้ คือการนําองค์ความรู ้ทีกระจัดกระจาย คน วิธีการ ทรัพยากรทัวทัง
องค์กร มารวบรวมเป็ นฐานข้อมูล (data base) นํามาวิเคราะห์ภายใต้เงือนไขทฤษฎีต่าง ๆ มารองรับ
ความน่าจะเป็ นจึงนําความรู ้นนมาปฏิ
ั
บตั ิงานจริ ง
(6) การหาความรู ้ ในองค์กรการไฟฟ้ านครหลวงเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิ จฐานนิ ยม
องค์กรใดหรื อบุคลากรมีความรู ้ คือมีพลังและบารมีดา้ นความรู ้ (knowledge power) เนื องจากการ
หาความรู ้เป็ นการแลกเปลียนบุคคลต่อบุคคลเป็ นการพัฒนาความรู ้มาจากทฤษฎีมาปรับปรุ งเพือใช้
งานได้จริ งตามประสบการณ์ ของตนเองหรื อที มงาน จะเห็ นได้ว่าวิธีการแนวทางในการคัดเลื อก
ความรู ้ ทีมี ความเหมาะสมกับภารกิ จ หรื อเป้ าหมายขององค์กร เพือตอบสนองวัตถุ ประสงค์ของ
องค์กร
สรุ ปผลทีได้จากการวิจยั ในครังนี สามารถนํามาใช้แก้ปัญหาการจัดการความรู ้ ของ
การไฟฟ้ านครหลวง ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากยิ งขึ นถ้ า องค์ ก รนํา แนวทางที ได้ จ ากการวิ จ ัย ไป
ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นองค์ก ร ซึ งองค์ก รจะอยู่รอดได้ใ นสั ง คมยุค ปั จ จุ บ ันที มี ค วามผัน ผวนสู ง ใน”ยุ ค
นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0” ซึ งการหาความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวงขึนอยู่กบั คน กระบวนการ
และการจัดการหาความรู ้ จากแหล่ ง ต่า ง ๆ แล้วนํา ความรู ้ นันมาปรั บ ปรุ งตามประสบการณ์ ก าร
ทํางาน ความรู ้ เหล่านี มีลกั ษณะบูรณการมีความจําเพาะต่อบริ บทของตัวเอง และเป็ นองค์กรฉลาด
และสร้ างสรรค์ สนองตอบความต้องการของสังคม ด้วยการบริ การด้านพลังงานไฟฟ้ าอย่างจริ งจัง
ต่อสังคมอันเป็ นผูร้ ับบริ การ ซึ งการจัดการความรู ้นนเป็
ั นรากฐานทีเชื อมโยงไปสู่ การพัฒนาชุ มชน
และประเทศชาติอย่างยังยืนตลอดไป
5.4 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
จากวิจยั เรื อง “ตัวแบบการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง” ในครังนีสื บเนื องมาจาก
การทีผูว้ จิ ยั ต้องการ สร้างตัวแบบการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง ให้เกิดผลสัมฤทธิ และ
สอดคล้องกับ บริ บ ทของการจัดการความรู ้ ข ององค์ก ร จากผลการศึ ก ษาผูว้ ิจยั พบว่า ประเด็น ที
น่ าสนใจในการศึ กษาเพิมเติ ม เพือจะได้นาํ ผลการวิจยั ดังกล่ าวมาเป็ นข้อมูลในการปรั บปรุ งการ
จัดการความรู ้ โดยผูว้ จิ ยั ได้แยกข้อเสนอแนะดังต่อไปนีคือ
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5.4.1 ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบายและการบริหารจัดการ
(1) รั ฐ บาลควรมี นโยบายส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ใ ห้ ก ับ เจ้า หน้า ที รั ฐ บาล หรื อ
ประชาชนและบุคลากรท้องถินให้ได้รับโอกาส การเรี ยนรู ้ การอบรมเสริ มทักษะ ซึ งจะทําให้เกิ ด
การเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งทําให้การบริ หารงานเกิดผลสัมฤทธิ มากยิงขึน
(2) นโยบายด้านการบริ หารงานภายในองค์กร ควรมี การปรั บปรุ งให้มีความ
ทันต่ อ การเปลี ยนแปลงของโลกในยุค โลกาภิ วฒั น์และมี ก ารประชาสั ม พันธ์ ใ ห้เจ้า หน้า ที หรื อ
บุคลากรทีปฏิ บตั ิงานอยู่ในองค์กรรับทราบและมีความร่ วมมือ มีส่วนร่ วม มีความเข้าใจทีถูกต้อง
ของการกําหนดนโยบาย ซึ งจะทําให้เกิดความเข้าใจตรงกันในทิศทางการบริ หาร มีความร่ วมมือใน
การขับเคลือนองค์กรด้วยบุคลากรทีมีความรู ้ความสามารถอยูค่ ู่กบั การไฟฟ้ านครหลวง
(3) จัด ทํา หลัก สู ตรการพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องบุ ค ลากร เช่ น มี ต ัวชี วัด (key
performance indicator : KPI) เพือชี วัดประสิ ทธิ ภาพการทํางานและตําแหน่งงาน การประเมินผล
งาน อย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม ไม่ให้เกิ ดการลําเอียงในตัวรู ปแบบของการประเมิน ควรมีการ
ชี แจงให้บุคลากรให้รับทราบถึ งนโยบายและวัตถุ ประสงค์ และใครได้รับประโยชน์ มี ขอ้ ดี และ
ข้อเสี ยอย่างไร
(4) ควรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางานซึ งเจ้าหน้าทีส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้นาํ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือฝึ กอบรมการพัฒนา
บุคลากรและเป็ นการเก็บข้อมูลพืนฐานของความรู ้ เพือเป็ นการเผยแพร่ ความรู ้ ให้กบั บุคลากรของ
องค์กรอีกช่องทางหนึง มีความสะดวกรวดเร็ วทันต่อความต้องการทีจะนําเอาความรู ้ทีถูกต้องไปใช้
5.4.2 ข้ อเสนอแนะเชิ งปฏิบัติการ
(1) การไฟฟ้ านครหลวง ควรส่ ง เสริ มให้ บุ ค ลากรคิ ด และเรี ยนรู ้ อ ย่ า ง
สร้ า งสรรค์ และมี ก ารให้ ร างวัล แก่ ผู ้ส ร้ า งนวัต กรรมใหม่ ๆ มี ก ารแลกเปลี ยนความรู ้ ก ัน ใน
คณะทํา งาน เพื อถ่ า ยโอนความรู ้ ก ัน อย่า งไม่ มี ขี ด จํา กัด และความรู ้ ที ได้จ ากการเรี ย นรู ้ ไ ปใช้
ปฏิบตั ิงานจริ งอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ
(2) ส่ งเสริ มให้มีแผนกการเรี ยนรู ้ขึนในองค์กร เพือให้มีการแลกเปลียนความรู ้
กัน อย่ า งสมําเสมอระหว่ า งหน่ ว ยงาน จัด อบรมสั ม มนาบุ ค ลากรตรงตามความต้อ งการของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานจริ ง เพือพัฒนาให้มีความต่อเนืองและยังยืน
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ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่ อไป
(1) ควรมี ก ารทํา วิจยั เปรี ยบเที ย บการจัดการความรู ้ การไฟฟ้ านครหลวง การไฟฟ้ าฝ่ าย
ผลิต และการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
(2) ควรมีการศึกษาวิจยั เชิ งคุ ณภาพ เพือค้นหาข้อมูลเชิ งลึ กด้าน การจัดการความรู ้ของการ
ไฟฟ้ านครหลวง
(3) ควรมีการวิจยั การจัดการความรู ้การประหยัดพลังงานขององค์กร และอุตสาหกรรมทีมี
การใช้ไฟฟ้ าในปริ มาณทีสู ง
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