บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาของปั ญหา
การไฟฟ้ านครหลวง (กฟน) เป็ นรัฐวิสาหกิ จประเภทสาธารณู ปโภคสาขาพลังงาน สังกัด
กระทรวงมหาดไทย จัดตังขึนเมือวันที 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2501โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง คือ
1) การผลิ ตพลังงานไฟฟ้ า 2) จัดให้ได้มาและการจําหน่ ายพลังงานไฟฟ้ า 3) ดําเนิ นธุ รกิ จเกี ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ าและเป็ นธุ รกิจอืนทีเกียวเนื อง หรื อเป็ นธุ รกิจทีเป็ นประโยชน์ต่อการไฟฟ้ านครหลวง
พ.ศ. 2504 ได้โอนโรงไฟฟ้ าที ดํา เนิ นการอยู่ใ ห้ก ับ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง ประเทศไทย (กฝผ)
กระทรวงการคลังโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในฐานะผูก้ าํ กับดูแลรัฐวิสาหกิจ
ได้กาํ หนดนโยบายผูถ้ ือหุ ้น ภาครัฐต่อการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน) คือมุ่งจําหน่ายไฟฟ้ าทีมีคุณภาพ
และมีความพอเพียงต่อความต้องการภายในประเทศ สร้างพันธมิตรทางธุ รกิ จ เพือสร้ างมูลค่าเพิม
จากสิ นทรัพย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม ในยุคโลกาภิวฒั น์ (globalization) เป็ นยุค
เศรษฐกิ จฐานความรู ้ (knowledge base economy : KBE) ได้ให้ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิ จที
ขับเคลือนด้วยองค์ความรู ้ ดังนันทุกองค์กรต้องมีการปรับ สภาพต่อการเปลียนแปลงนัน ๆ สําหรับ
ความเจริ ญต่าง ๆ ทีเกิดขึนเป็ นการใช้ปัญญาและนวัตกรรมเป็ นการใช้ฐานความรู ้เป็ นองค์ประกอบ
ทีสําคัญ เพือยกระดับการจัดการความรู ้ (knowledge management) ซึ งเป็ นศาสตร์ ทีมีการพัฒนาต่อ
เนื องมาจากหลักการและทฤษฎีวิชาการหลายสาขา อาทิเช่ น การบริ หารจัดการ สังคมศาสตร์ และ
องค์กรการไฟฟ้ านครหลวง ซึ งเป็ น”ผูน้ าํ ด้านการเปลี ยนแปลง” (change agent) หรื อองค์กรทีมี
บทบาทขับเคลือนสังคม อาทิเช่น โครงการเรารักษ์ตน้ ไม้ เพือเป็ นการบรรเทาภาวะโลกร้อน (global
warming) และโครงการลดมลพิษจากขยะมีพิษ เพือให้สังคมรู ้รักษ์สิงแวดล้อม สําหรับการจัดการ
ความรู ้ ของการไฟฟ้ านครหลวง ถื อว่าเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีสุ ดขององค์กร ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุ น
ความรู ้อย่างเต็มทีเพราะความรู ้เป็ น ทรัพย์สินทางปั ญญา ซึ งการจัดการความรู ้เป็ นการเรี ยนรู ้ในเชิ ง
ปฏิ บตั ิ อนั เกิ ดจากประสบการณ์ ทาํ งานจริ ง เป็ นตัวอย่า งที ดี (the best practices) คนที ไม่ มี
ประสบการณ์ ส ามารถเรี ย นรู ้ นํา ไปใช้ ป ระโยชน์ และนํา ไปต่ อ ยอดพัฒ นาเป็ นความรู ้ ใ หม่
ประยุกต์ใช้กบั องค์กรได้ Maquardt (2002) ได้กล่าวว่า การจัดความรู ้นนมี
ั 6 ขัน คือ การหาความรู ้
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การสร้ า งความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การวิเคราะห์ การทําเหมื องความรู ้ การถ่ ายโอนการเผยแพร่
ความรู ้ การประยุกต์ใช้ความรู ้ ถูกต้องเที ยงตรง หากองค์กรการไฟฟ้ านครหลวง สามารถจัดการ
ความรู ้และภูมิปัญญาของบุคลากร ทังทีกําลังปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั หรื อใกล้เกษียณอายุการทํางาน
องค์กรสามารถเก็บรวบรวมองค์ความรู ้ของบุคลากรมาได้ทาํ การจัดเก็บความรู ้ ตามกระบวนการ
ของ Maquardt องค์กรการไฟฟ้ านครหลวงสามารถเพิมมูลค่าอีกหลาย ๆ มิติ อาทิเช่ น การพัฒนา
บุคลากร ด้านการวิจยั ด้านเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรม องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ซึ งครบทุกมิติสามารถ
นํา พาองค์ก รได้เปรี ย บคู่ แข่ ง ขันและนํา พาการไฟฟ้ านครหลวงไปสู่ เป้ าหมายและสํา เร็ จตามที
คาดหวังไว้ องค์กรทีจะได้เปรี ยบคู่แข่งขันแบบยังยืนได้ในสภาพทีเป็ นแปลงนัน จําเป็ นอย่างยิงที
องค์กรจะต้องจัดการความรู ้ คือ การเรี ยนรู ้ ดีกว่า เร็ วกว่า วิสัยทัศน์ ประสิ ทธิ ภาพ ทังนี เพราะ การ
จัดการความรู ้ เป็ นหัวใจหลักในการพัฒนาองค์กร
1.2 ความสํ าคัญของปั ญหา
การจัดการความรู ้เป็ นศาสตร์ ทีมีประโยชน์และมีความสําคัญต่อการไฟฟ้ านครหลวงในการ
เสริ มให้เกิดความรู ้จนนําไปสู ้การประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ซึ งได้สอดคล้อง
กับ ประเทศไทยได้เข้าสู่ ยุคแห่ งอาเซี ย น พ.ศ. 2558 ส่ ง ผลให้ ความรู ้ คื อ “การพัฒนาทรั พยากร
มนุษย์” อันเป็ นวิสัยทัศน์ของอาเซี ยน ค.ศ. 2020 โดยให้ความสําคัญกับ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ในการให้มีโอกาสเข้าถึ งแหล่งการศึ กษา การเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต การอบรม การประกันสุ ขภาพใน
สถานประกอบการ การใช้เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม ภายใต้ความร่ วมมือของประชาคม
อาเซี ยน (การศึกษาการสร้างประชาคมอาเซี ยน, 2558) ดังนัน การไฟฟ้ านครหลวง จึงจําเป็ นต้อง
พัฒนาบุคลากรขององค์กร ด้านการเรี ยนรู ้ ให้มีความต่อเนื อง เพือนําความรู ้ มาประยุกต์ใช้กบั การ
ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนให้ความรู ้แก่ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ให้ทราบถึงปั ญหาในการดําเนิ นกิจกรรมต่าง
ๆ ของการไฟฟ้ านครหลวง ก็มีความจําเป็ นต้องใช้พลังงานไฟฟ้ าเป็ นปริ มาณมาก วรภัทร์ ภู่เจริ ญ
(2548, น. 137) การจัดการความรู ้เป็ นเทคนิ ค หรื อหัวใจสําคัญในการขุดค้น ความรู ้ต่าง ๆ ออกมา
แล้วบริ หารจัดการ รั กษาไว้อย่า ให้หาย โดยนําไปถ่ ายทอด เปรี ยบเที ยบ เหมื อนว่าจัดเก็ บอยู่ใ น
ห้องสมุด เป็ นแหล่งสื บค้นเรี ยนรู ้ โดยให้ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และจากการศึกษาข้อมูลบันทึกการใช้
พลังงานของการไฟฟ้ านครหลวง พบว่า การไฟฟ้ านครหลวง มีปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าทีเพิมสู งขึ น
อย่า งต่ อเนื องในส่ วนของการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าเพื ออํา นวยความสะดวกในการปฏิ บ ตั ิ ง านนัน
จําเป็ นต้องมีการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง เนื องจากมีส่วนสําคัญในการเป็ นแบบอย่าง
ในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการจัดการความรู ้กบั องค์การอืน ๆในสังคม ส่ งเสริ มการจัดการความรู ้
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ของก ารไฟฟ้ านครหลวงในการใช้พลังงานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ถึ งอย่างไรการไฟฟ้ า
นครหลวงก็ยงั มีปัญหาทีสําคัญต้องแก้ไขควบคู่ไปกับการจัดการความรู ้ได้แก่
1.2.1 ปัญหาด้ านสิ งแวดล้ อม
ปั ญหาสิ งด้านสิ งแวดล้อม ของการไฟฟ้ านครหลวง ซึ งเป็ นปั ญหาทีต้องเร่ งแก้ไข
อย่างเร่ งด่วน เช่นปั ญหาภาวะโลกร้ อน ปั ญหาการบริ หารจัดการเศษวัสดุอุปกรณ์ทีเหลื อใช้ ปั ญหา
ทางนํา ปั ญหาทางเสี ยงและฝุ่ นละออง ทางการไฟฟ้ านครหลวง จัดทํา 8 โครงการเพือเป็ นการอนุ
ลักษณ์สิงแวดล้อม
1.1) โครงการลดมลภาวะจากขยะพิษ เพือเป็ นการสร้างความรู ้ ความเข้าใจทางการ
ไฟฟ้ านครหลวงจึงเชิ ญชวนให้พนักงาน เรื องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เช่น ถ่านไฟฉายทุกชนิ ด
แบตเตอรี โทรศัพท์มือถื อและจากกล้องถ่ายรู ป และหลอดไฟฟ้ า ให้ทาํ การคัดทิ งลงในขยะมี พิษ
โครงการนีจัดทําขึน เมือวันที 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
1.2) โครงการเรารักษ์ตน้ ไม้ เพือเป็ นการบรรเทาภาวะโลกร้ อน (global warming)
พนักงานงานของการไฟฟ้ านครหลวงทีมีจิตอาสาและชุ มชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และบํารุ งรักษา
ต้นไม้ เพือเป็ นการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาระบบนิ เวศไว้ เป็ นการฟื นฟูพืนทีสี เขียวควบคู่ไปกับ
การเรี ยนรู ้ดา้ นพันธ์ป่าไม้ อันได้แก่ ป่ าวนเกษตรแบบสวนบ้าน ป่ าบึงนําจืด และป่ าชายเลนทัวไป
โดยต้นกล้ามีอตั ราการรอดเฉลียที 97% สามารถลดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 16.16 ตันต่อปี
1.3) โครงการ การไฟฟ้ านครหลวง รักษ์ตน้ ไม้ นําพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง
ร่ วมกับชุ มชนปลูกต้นไม้และบํารุ งรักษาต้นไม้ 95 ชนิ ด จํานวน 12,000 ต้น บนพืนที 46 ไร่ ทีสวน
ศรี นครเขือนขันธ์ ตําบลบางกอบัว อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1.4) โครงการประกวดถ่ายภาพภูมิทศั น์ ทังนีเพือให้พนักงานได้แสดงภาพภูมิทศั น์
ในเขตนครหลวง
1.5) โครงการศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้อมเบืองต้นจากการจัดทําแนวป้ องกันการ
กัดเซาะชายฝังป้ อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ
1.6) โครงการปลูกหญ้าทะเลรักษ์สิงแวดล้อม การไฟฟ้ านครหลวงร่ วมกับจังหวัด
ตรังเพือปลูกหญ้าทะเลเพือคืนธรรมชาติให้กบั ทะเลไทย บริ เวณเกาะค้างคาว ตําบลท่าข้าม อําเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง
1.7) โครงการป่ าชายเลนพิทกั ษ์นครหลวง การไฟฟ้ านครหลวงร่ วมกับกองทัพเรื อ
บริ เวณป้ อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ปลูกป่ าชายเลนจํานวน200ไร่
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1.8) โครงการรณรงค์ ปั นจัก รยานลดภาวะโลกร้ อ น การไฟฟ้ านครหลวงให้
ความสํา คัญกับปั ญหาภาวะโลกร้ อน เพื อเป็ นการลดการใช้นามั
ํ นอันเป็ นส่ วนหนึ งที ปล่ อยก๊า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ทีทําลายเรื อนกระจกบนชันบรรยากาศโลก
1.2.2 ปัญหาการต่ อต้ านจากชุ มชน
ปั ญหาการต่อต้านจากชุ มชน จะเห็ นได้ว่าหากมี การก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ าทุ ก ๆ ที จะมี
ชุ มชนออกมาเดินขบวนต่อต้านการสร้ างโรงไฟฟ้ าเสมอ ทังนี อาจมีความเกรงกลัวกับผลกระทบต่อ
สิ งแวดล้อมและระบบนิเวศน์รอบ ๆ ชุมชน และทีอยูอ่ าศัย
1.2.3 ปัญหาการบริหารความเสี ยง
การไฟฟ้ านครหลวง ตระหนักถึ งปั ญหาการบริ หารความเสี ยงได้ให้การสนับสนุ น
การดําเนินงานด้านความเสี ยงให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ เพือลดการสู ญเสี ย รวมทังสร้างมูลค่าเพิมให้กบั
องค์กร และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
1.2.4 การให้ ความรู้ การใช้ ไฟฟ้ าแก่ชุมชนและปัญหา
การไฟฟ้ านครหลวง การให้ความรู ้แก่ประชาชนโดยการออกสื อต่าง ๆ และช่องทาง
กระจายเสี ยง การไฟฟ้ านครหลวงยังเฝ้ าระวังวิฤตการณ์ มาตังแต่เริ มต้น เช่ นการตรวจเยียมผูใ้ ช้
ไฟฟ้ าในคลองบางหลวง เพือให้ความรู ้แก่ประชาชน และประชาชนทัวไปสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
แก่ชุมชนที www.ma.or.th เพือสร้างความสัมพันธ์ทีดีกบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าประเภททีอยูอ่ าศัยหรื อชุ มชน
ให้ได้รับความรู ้ หรื อความพึง พอใจ และมี ความปลอดภัย มากขึ น โดยการออกหน่ วยบริ การ ให้
คํา ปรึ ก ษา แนะนํา เกี ยวกับ เรื องไฟฟ้ าเป็ นการจัดในรู ป แบบเดี ย วกัน ทัง 18 เขต เช่ น การดู แ ล
สายไฟฟ้ าให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย การตัดแต่งต้นไม้ไม่ให้กีดขวางสายไฟฟ้ า
ด้วยเหตุผลเบืองต้น ได้มีการเปลี ยนแปลงเกิดขึนมีลกั ษณะหลายประการล้วนมีผลต่อการ
ดําเนินงานองค์กร และทําให้องค์กรได้รับข้อมูลทังภายในและภายนอกองค์กร ดังนันองค์กรจึงต้อง
มีกระบวนการจัดการความรู ้ กบั ข้อมูลเหล่านันให้เป็ นความรู ้ ทีสร้ างประโยชน์กบั องค์กร และนํา
ความรู ้เหล่านันมาจัดการให้เกิดประสิ ทธิ ภาพกับองค์กร ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาเพือศึกษา
สภาพปั จจุบนั ของการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง เพือศึกษาการจัดการความรู ้ของการ
ไฟฟ้ านครหลวง เพือศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการและการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านคร
หลวง และเพือเสนอตัวแบบการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง ซึ งจะส่ งผลให้การจัดการ
ความรู ้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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1.3 โจทย์การวิจัย
มีปัจจัยอะไรบ้างทีส่ งผลการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ าของนครหลวง
1.4 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
2. เพือศึกษาการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการและการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
4. เพือเสนอตัวแบบการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
1.5 ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตในการวิจยั ประกอบด้วย ดังนี
1.5.1 ตัวแปรทีศึกษา ประกอบด้ วย
1) ตัวแปรต้น คือ การจัดการของการไฟฟ้ านครหลวง ซึ งวิเคราะห์จากทฤษฏี ดา้ น
การจัดการ จํา นวน 7 ตัวแปร คื อ การวางแผน (planning) การจัดองค์ก ร (organizing) การจัด
บุ คลากร (staffing) การอํานวยการ (directing) การประสานงาน (coordinating) การรายงาน
(reporting) การงบประมาณ (budgeting)
2) ตัวแปรตาม คื อ การจัด การความรู ้ ข องการไฟฟ้ านครหลวงซึ งประกอบด้ว ย
กิ จกรรมหลักในการจัดการความรู ้ 6 ด้าน การหาความรู ้ การสร้ างความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การ
วิเคราะห์การจัดทําเหมืองความรู ้ การถ่ายทอดแจกจ่ายความรู ้ การประยุกต์ใช้ความรู ้
3) สถานภาพส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ตําแหน่ง การศึกษา เงินเดือน
สํานักงานเขตการไฟฟ้ าทีทํางาน
1.5.2 ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากร คื อ ผูบ้ ริ หารและพนักงานการไฟฟ้ านครหลวงทัง 18 เขต ซึ งมีจาํ นวน
พนักงานทังสิ น 4,212 คน ดัง ตารางที 1.3
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ตารางที 1.3 แสดงจํานวนพนักงานการไฟฟ้ านครหลวงจําแนกตาม เขตต่าง ๆ
ชื อเขตการไฟฟ้านครหลวง
- เขตวัดเลียบ
- เขตคลองเตย
- เขตสามเสน
- เขตบางใหญ่
- เขตนนทบุรี
- เขตบางเขน
- เขตบางกะปิ
- เขตมีนบุรี
- เขตบางพลี
- เขตสมุทรปราการ
- เขตยานนาวา
- เขตราษฏร์ บูรณะ
- เขตบางขุนเทียน
- เขตธนบุรี
- เขตลาดพร้าว
- เขตลาดกระบัง
- เขตประเวศ
- เขตบางบัวทอง
รวม

จํานวนประชากร / คน
313
244
286
227
291
240
208
214
199
250
222
274
255
252
176
174
169
218
4,212

1.5.3 ขอบเขตด้ านพืนที
ทําการศึกษาวิจยั ทุกฝ่ าย กลุ่มงานช่าง กลุ่มงานสํานักงาน กลุ่มงานนักบริ หาร ของ
การไฟฟ้ านครหลวงทัง 18 เขต
1.5.4 ขอบเขตด้ านเวลา
ระยะเวลาในการศึกษา 15 พฤษภาคม 2559 – สิ งหาคม 2559
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1.6 ประโยชน์ ทได้
ี รับ
1. สามารถพัฒนาความรู ้ในเชิ งลึกเพือการจัดการความรู ้ ทีมีผลต่อพนักงานการไฟฟ้ านคร
หลวง
2. สามารถนําแนวทางทีได้จากการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ทีเป็ นจริ งได้อย่างเหมะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
3. นําตัวแบบทีได้จาการวิจยั การจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวงมาใช้กบั หน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ
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