ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเพือการวิจัย
แบบสั มภาษณ์ เพือการวิจัย
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แบบสอบถาม
ตัวแบบการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง
A Knowledge Management Model of The Metropolitan Electricity Authority

โดย ไพรัตน์ ต้ นสิ น

แบบสอบถามนีเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
พฤศจิกายน 2559
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แบบสอบถามเพือการวิจัย
เรือง ตัวแบบการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้ านครหลวง

A Knowledge Management Model of The Metropolitan Electricity Authority
คําชีแจงแบบสอบถาม
ด้วยทางบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้อนุ ญาตให้
นายไพรัตน์ ต้นสิ น รหัส 5519203001 นักศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ
จัดทําดุษฎีนิพนธ์เรื อง “ตัวแบบการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง ” (A Knowledge
Management Model of The Metropolitan Electricity Authority)”
จึงขอความกรุ ณาจากท่าน ตอบแบบสอบถาม เพือศึกษามีปัจจัยอะไรบ้าง ทีส่ งผล
ต่อการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
โดยมีแบบสอบถามฉบับนีจะประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ
(1) ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
(2) มีปัจจัยอะไรบ้างทีส่ งผลต่อ การจัดการของการไฟฟ้ านครหลวง
(3) มีปัจจัยอะไรบ้างทีส่ งผลต่อ การจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
(4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผู้วจิ ัยขอขอบพระคุณทีท่ านกรุณาให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามในครังนี

นายไพรัตน์ ต้นสิ น
นักศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
พฤศจิกายน 2559
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แบบสอบถาม
เรือง ตัวแบบการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้านครหลวง
คําชี แจง แบบสอบถามทังหมดแบ่ งเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 มีปัจจัยอะไรบ้างทีส่ งผลต่อ การจัดการของการไฟฟ้ านครหลวง
ตอนที 3 มีปัจจัยอะไรบ้างทีส่ งผลต่อ การจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
ตอนที 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตอนที 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําแนะนํา กรุ ณาใส่ เครื องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความทีตรงกับท่านมากทีสุ ด
1. เพศ
1)  ชาย
2)  หญิง
2. อายุ
1)
3)
5)
7)






ตํากว่า 20 ปี
26-31 ปี
38-43 ปี
50-55 ปี

2)
4)
6)
8)






20-25 ปี
32-37 ปี
44-49 ปี
56 ปี ขึนไป

3. สถานภาพ
1)  พนักงาน
3)  ลูกจ้างชัวคราว

2)  ลูกจ้างประจํา
4)  คูส่ มรสของพนักงาน และ/
หรื อ สมาชิกในครัวเรื อน
5)  คู่สมรสของลูกจ้างประจํา 6)  คู่สมรสของลูกจ้างชัวคราว
และ/หรื อ สมาชิกในครัวเรื อน
และ/หรื อ สมาชิกในครัวเรื อน
7)  อืน ๆ ระบุ ......................................................................................
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4. วุฒิการศึกษา
1)
3)
5)
7)






ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาเอก

2)  มัธยมศึกษาตอนต้น
4)  อนุปริ ญญาตรี /ปวส.
6)  ปริ ญญาโท
8)  อืน ๆ ระบุ .............................

5) ฝ่ าย / สํานักงานไฟฟ้ านครหลวงเขต .......................................................................................
6) ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง
1) 
3) 
5) 
7) 
9) 

พนักงานระดับ 5
พนักงานระดับ 7
พนักงานระดับ 10
พนักงานระดับ 12
พนักงานระดับ 14

7) ค่าจ้างและเงินเดือน (ไม่รวมค่าตําแหน่ง)
1)  ตํากว่า 10,000 บาท
3)  20,001 – 30,000 บาท
5)  40,001 – 50,000 บาท
7)  60,001 – 70,000 บาท
9)  80,001 – 90,000 บาท
11)  100,001 บาทขึนไป
8) ค่าตําแหน่งและรายรับอืน ๆ
1)  ตํากว่า 10,000 บาท
3)  20,001 – 30,000 บาท
5)  40,001 – 50,000 บาท

2)  พนักงานระดับ 6
4)  พนักงานระดับ 8
6)  พนักงานระดับ 11
8)  พนักงานระดับ 13
10)  อืน ๆ ……………………
2) 
4) 
6) 
8) 
10) 

10,000 - 20,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
50,001 – 60,000 บาท
70,001 – 80,000 บาท
90,001 – 100,000 บาท

2)  10,000 - 20,000 บาท
4)  30,001 – 40,000 บาท
6)  50,001 บาทขึนไป
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ตอนที 2 ปัจจัยทีส่ งผลต่ อการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้ านครหลวง
โปรดทําเครื องหมาย  ลงในช่องอันดับความสําคัญ รายการต่าง ๆ ท่านคิดว่าในสภาพปั จจุบนั
เกิดขึนมากในระดับใดและรายการดังกล่าวท่านมีความต้องการให้เกิดขึนมากน้อยเพียงใด
กรณี คาํ ถามบวก 5 = มากทีสุ ด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยทีสุ ด
กรณี คาํ ถามลบ 5 = น้อยทีสุ ด 4 = น้อย 3 = ปานกลาง 2 = มาก 1 = มากทีสุ ด
รายการ
การวางแผน (planning)

คะแนน
5 4 3 2 1

1.องค์กรของท่านมีการกําหนดบทบาทตามความชํานาญไว้อย่างชัดเจน
2.องค์กรของท่านไม่มีแผน ช่วยลดความไม่แน่นอน เพือปรับองค์กรให้
สอดคล้องกับความเปลียนแปลง
3.องค์กรของท่านมีแผนลดความซําซ้อนและสิ นเปลืองในการทํางาน
4.ผูบ้ ริ หารของท่านไม่มีแผนและสามารถปรับทิศทางเมือสิ งแวดล้อม
เปลียนไป
5.องค์กรของท่ านเดิ นตามแผนที มี คุณภาพและปฏิ บตั ิ ตามแผน ทําให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึนขององค์กรเสมอ
6.การวางแผนทีดีมีความสัมพันธ์กบั ผลกําไรทีสูงขึนขององค์กร

การจัดองค์ กร (Organizing)
1.องค์กรของท่านมีการกําหนดบทบาทตามความชํานาญไว้อย่างชัดเจน

2.องค์กรของท่านไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดแบ่งกลุ่มงาน
ตามฝ่ ายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
3.องค์กรของท่านมีการจัดสายบังคับบัญชาจากบริ หารสู งสุ ดลงมาถึงผู ้
ปฎิบตั ระดับล่างตามภารกิจอย่างถูกต้องและเหมาะสม
4.องค์กรของท่านไม่มีการจัดกําหนดช่วงการบังคับบัญชา เพือให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพอย่างเหมาะสม
5.องค์กรของท่านมีการรวบรวมอํานาจ กระจายอํานาจไว้อย่างชัดเจน
6.องค์กรของท่านไม่มีการกําหนดโครงสร้างการตัดสิ นใจตามภารกิจ
หน้าทีไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5 4 3 2 1
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การจัดบุคลากร (Staffing)

5 4 3 2 1

1.องค์กรของท่านมีแนวนโยบายในการคัดเลือกสรรหาไว้อย่างชัดเจน
2.องค์กรของท่านไม่มีแผนรองรับอัตรากําลังพลเพิม สรรหา คัดเลือก
ไว้อย่างชัดเจน
3.องค์กรของท่านกําหนดอัตราว่าจ้างตามระบุตาํ แหน่งไว้อย่าง
เหมาะสม
4.องค์กรของท่ านไม่มีแนวนโยบายในการฝึ กอบรมบุ คลาครทังและ
ใหม่อย่างชัดเจน
5.องค์กรของท่านได้กาํ หนดคุณสมบัติตามตําแหน่ ง ไว้อย่างเหมาะสม
และชัดเจน
6.องค์กรของท่านไม่มีการ สรรหา และคัดเลือก บุคลากรตามสื อต่าง ๆ
เพือประสานงานซี งกันและกัน
การอํานวยการ (Directing)
5 4 3 2
1.องค์กรของท่านมีการอํานวยการเพื อใช้ภาวะผูน้ าํ ในการปฏิ บตั ิ งาน
และอํานวยการ
2.ผูบ้ ริ หารของท่านไม่มีการอํานวยการเพือแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
3.องค์กรของท่านมีการอํานวยการในการส่ งเสริ มให้บุคลากรเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน
4.ผูบ้ ริ หารของท่านไม่สร้างเครื อข่ ายความร่ วมมือกับองค์กรภายนอก
ให้เกิดการแลกเปลียนความรู ้กนั
5.องค์กรของท่านมีการอํานวยการเพือให้เกิดแรงจูงใจ ให้งานมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
6.องค์กรของท่านไม่มีการอํานวยการในภารกิจหน้าทีอย่างถูกต้อง
เหมาะสม

การประสานงาน (Coordinating)
1.บุคลากรของท่านมีความร่ วมมือผูกพัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีการ
ประสานงานซึ งกันและกันเสมอ
2.บุคลากรของท่านไม่ได้ปฏิบตั ิตามในคําอธิ บายลักษณะงาน
3.ผูบ้ ริ หารงานของท่านได้อธิ บายรายละเอียดของงาน เป้ าหมายของ
ลักษณะงาน ผลงานทีดี การตอบแทนทีดี
4.การประสานงานทีดีลดขันตอนและข้อผิดพลาดในการทํางานเสมอ

1

5 4 3 2 1
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การประสานงาน (Coordinating)

5 4 3 2 1

5.องค์กรของท่านไม่มีประโยชน์จากการประสานด้านเทคโนโลยีเพือ
ลดข้อผิดพลาดเสมอ
6.การประสานทีดีทาํ ให้ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลและผลกําไรของ
องค์กร

การรายงาน (Reporting)

5 4 3 2 1

1.การรายงานในองค์กรของท่าน มีความชัดเจน และเน้นจุดสําคัญเป็ น
พิเศษ
2.องค์กรของท่านไม่มีความถูกต้องและแม่นยําในการรายงาน
3.ในการรายงานผล ไม่เป็ นส่ วนสําคัญอย่างมากในการบริ หารงาน
4.ข้อมูลทีได้ หรื อจากสถิติต่าง ๆ คือผลทีได้จากการดําเนินงานจริ ง
5.หัวหน้างานหรื อผูบ้ ริ หารเมื อได้รับรายงานไม่สามารถแปรผลและ
เข้าใจได้ทนั ที
6.ในการรายงานในองค์กรของท่ า นอยู่ใ นรู ป แบบอย่า งเป็ นทางการ
เสมอความร่ วมมือกับองค์กรภายนอกให้เกิดการแลกเปลียนความรู ้กนั

การงบประมาณ (Budgeting)
1.องค์กรของท่ านมี งบประมาณส่ งเสริ มฝึ กอบรมให้บุคลากรรั บการ
พัฒนาสมรรถนะทีเหมาะสม
2.องค์กรของท่านไม่มีงบประมาณในการจัดซื อจัดจ้างด้านเทคโนโลยีที
เหมาะสมและเพียงพอต่อบุคลากร
3.องค์กรของท่านมีงบประมาณเพียงพอในการฝึ กอบรมบุคลากรด้าน
ทักษะทังในประเทศและต่างประเทศ
4.องค์กรของท่านมีงบประมาณเพียงพอด้านผลตอบแทนทีเหมาะสม
5.องค์ ก รของท่ า นไม่ มี ง บประมาณในการบริ หารจั ด การด้ า น
สิ งแวดล้อม
6.องค์กรของท่าน มีงบประมาณในการบริ หารจัดการความรู ้แก่ชุมชน

5 4 3 2 1
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ตอนที 3 ปัจจัยทีส่ งผลต่ อการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้ านครหลวง
โปรดทําเครื องหมาย  ลงในช่องอันดับความสําคัญ รายการต่าง ๆ ท่านคิดว่าในสภาพปั จจุบนั
เกิดขึนมากในระดับใดและรายการดังกล่าวท่านมีความต้องการให้เกิดขึนมากน้อยเพียงใด
รายการ
การหาความรู้

คะแนน
5 4 3 2 1

1.บุคลากรได้มีการเรี ยนรู ้แนวนโยบายแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy
Efficiency Delelopment Plan: EEDP) พ.ศ. 2558-2579
2.บุคลากรไม่มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3.บุคลากรมีการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีร่วมกัน
4.บุคลากรไม่มีการเรี ยนรู ้ขอ้ มูลในการแก้ปัญหาร่ วมกัน
5.บุคลากรได้ร่วมแสดงวิสยั ทัศน์เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
6.บุคลากรไม่ได้รับการเรี ยนรู ้จากสื อสารทีหลากหลาย

การสร้ างความรู้

5 4 3 2

1

5 4 3 2

1

1.บุคลากรได้รับการส่ งเสริ ม องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2.บุคลากรไม่ได้สร้างความรู ้เพือพัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอ
3.บุ ค ลากรมี ค วามสนใจในการศึ กษาดูงาน ด้า นเทคโนโลยี และการ
บริ หารงานองค์กร ทังในประเทศและต่างประเทศ
4.บุคลากรไม่มีการแสวงหาความรู ้ทีรวดเร็ ว
5.บุคลากรมีการแสวงหาคาวมรู ้อย่างมีคุณภาพ
การบริ หารงานองค์การทังในประเทศและต่างประเทศ
6.บุคลากรไม่มีการแสวงหาคาวมรู ้อย่างคุม้ ทุน

การจัดเก็บความรู้
1.บุคลากรมีการจัดเก็บคาวมรู ้ทีรวดเร็ ว
2.บุคลากรไม่มีการจัดเก็บความรู ้ทีคุม้ ทุน
3.เทคโนโลยีคือแหล่งข้อมูลในการเรี ยนรู ้ของท่าน
4.การจัดเก็บความรู ้ของท่านไม่อยูใ่ นรู ปแบบ วารสารหนังสื อและไอที
5.ท่านสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทางสื อออนไลน์ได้เสมอ
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5 4 3 2

1

5 4 3 2

1

5 4 3 2

1

6.ท่านและบุคลากรของท่านไม่สามารถจัดเก็บความรู ้ได้อย่างมีคุณภาพ

การวิเคราะห์ ความรู้ การจัดทําเหมืองความรู้
1.บุคลากรเข้าใจการเรี ยนรู ้คือ การพัฒนาคนเพือให้คนพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.การไฟฟ้ านครให้ความรู ้ การดูสัญลักษณ์ “Energy Star” ก่ อนซื อ
เสมอ
3.การไฟฟ้ านครเป็ นแบบอย่างที ดี ใ นการวิเ คราะห์ความรู ้ ก่อนนําไป
ประยุกต์ใช้
4.การไฟฟ้ านครสร้างจิตสํานึกในการเรี ยนรู ้
5.ท่านและองค์กรให้บริ การความรู ้ แก่ ชุมชนมากเพียงใด ในเรื องการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
6.ท่านและบุคลากรไม่ส่งเสริ มผลักดันให้บุคลากรสร้างและพัฒนา สิ ง
ใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

การถ่ ายทอดแจกจ่ ายความรู้
1.บุคลากรมีการแบ่งปันความรู ้ประสบการณ์และสร้างมิตรภาพ
2.บุคลากรของท่านไม่ได้รับการส่ งเสริ มและให้คิดอย่างสร้างสรรค์
พร้อมให้ความรู ้แก่เพือนร่ วมงานเสมอ
3.ท่ านสามารถถ่ ายทอดความรู ้ แ ละแจกจ่ า ยความรู ้ โ ดยผ่านช่ อ งทาง
สื อ ออนไลน์
4.ผูบ้ ริ ห ารและบุ ค ลากรของท่ า นไม่ ใ ห้ค วามสํา คัญ ต่ อ การแจกจ่ า ย
ความรู ้ และคิดแบบเป็ นระบบ
5.ท่านมีอุปกรณ์เทคโลยีในการบริ การทีทันสมัย
6.การถ่ายทอดและแจกจ่ายความรู ้อย่างไม่มีคุณภาพและคุม้ ทุน

ตอนที 4 ข้ อเสนอแนะ
ท่านต้องการให้การไฟฟ้ านครหลวงปรับปรุ งและพัฒนาในประเด็นอะไรบ้าง พร้อมระบุเหตุผล
1…………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณอย่ างสู งในความกรุ ณาของท่
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แบบสั มภาษณ์ เชิ งลึก (in-depth interviewing questions)
กรอบการสั มภาษณ์
1. ท่านคิดว่า “องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง” มีประโชน์ต่อองค์กร และ
สังคมต่อมากน้อยแค่ไหนพร้อมให้เหตุผล
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. องค์กรการไฟฟ้ านครหลวง และพนักงาน ควรปฏิบตั ิหน้าทีอย่างไรให้แก่ประชาชนโดย
ให้ประชาชนตระหนักความรู ้เบืองต้นพลังงานไฟฟ้ า และมีนโยบายอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. ในการสร้างความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การถ่ายทอดความรู ้ และการประยุกต์ใช้ความรู ้
อันไหนสําคัญทีสุ ดในการพัฒนาประเทศ
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4. ในทัศนะของท่านอยากเห็นภาพลักษณ์ในอนาคต พนักงานของการไฟฟ้ านครหลวงมี
ความสามารถในด้านใด หรื อ เน้นบทบาทในด้านใด แก่ผบู ้ ริ โภค และสังคม
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
5. ท่านคิดว่าทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ ส่ งผลต่อการบริ หารจัดการการความรู ้ของการไฟฟ้ านคร
หลวง อย่างไร
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6. ท่านคิดว่าทฤษฎีการบริ หารจัดการ POSDCORB ของกูลิค และเออร์ วกิ ค์ ส่ งผลต่อการ
ต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบพระคุณอย่ างสู งในความกรุ ณาของท่ าน

