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รูปแบบการจัดการความรูใ้ นกระบวนการผลิ ตไฟฟ้ า
: กรณี ศึกษาโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ
สุวทิ ย์ สายสุธนาวิชญ์1* อธิศานต์ วายุภาพ2 และ ภาณุ บูรณจารุกร3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ระบบและกลไกการจัดการความรูใ้ นกระบวนการผลิตไฟฟ้า และเพื่อพัฒนา
หารูปแบบการจัดการความรูใ้ นกระบวนการผลิตไฟฟ้า การวิจยั ครัง้ นี้ใช้กรอบการวิจยั เชิงคุณภาพและเก็บข้อมูลโดยใช้
เครือ่ งมือในการวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง วิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึกใช้เทคนิคการทําการสนทนากลุ่ม
กับผูบ้ ริหารและผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับการจัดการความรูจ้ ํานวน 25 ราย โดยใช้โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็ นกรณีศกึ ษา ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้วธิ กี ารจําแนกกลุม่ เนื้อหา รวมถึงศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมทิ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการความรูใ้ นโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ผลการวิจยั พบว่า การจัดการความรูใ้ นกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีรปู แบบเฉพาะและผูว้ จิ ยั นําไป
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการความรูใ้ นกระบวนการผลิตไฟฟ้าขึน้ ใหม่เรียกว่า “โมเดลไดมอนด์การจัดการความรู”้
ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนแรก การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านเพื่อฝึ กทักษะ ประสบการณ์ให้กบั
บุคลากรและให้ความสําคัญเฉลีย่ มากถึงร้อยละ 70 ส่วนทีส่ อง การเรียนรูจ้ ากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (ลปรร.) ผ่านตลาด
นัดความรู้ หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากปฏิบตั งิ านแล้วจะนํ าประสบการณ์และความสําเร็จจากการทํางานมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน และให้ความสําคัญเฉลี่ยร้อยละ 20 ส่วนที่สาม การเรียนรูจ้ ากการได้รบั การ
ถ่ายทอดและฝึกอบรมสัมมนาและให้ความสําคัญเฉลีย่ ร้อยละ 10 ส่วนองค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากกระบวนการจัดการความรูถ้ ูก
จัดเก็บไว้ในคลังความรู้ ที่เรียกว่า เว็บภูมปิ ญั ญาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หรือคลังความรู้ ซึ่งจําแนกองค์ความรู้ทางด้าน
เทคนิ ค ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2551-2554 มีจํา นวน 2,853 เรื่อ ง และขยายผลจากองค์ค วามรู้นํ า ไป
ปรับปรุงมาตรฐานการทํางานโดยจัดทําเป็ นคู่มอื การปฏิบตั งิ านและนํ ามาใช้ปฏิบตั งิ าน องค์ความรูห้ ลักส่วนใหญ่เป็ น
องค์ความรูข้ องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
คําสําคัญ: ระบบและกลไกการการจัดการความรู,้ รูปแบบการจัดการความรู,้ กระบวนการผลิตไฟฟ้า, โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
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Knowledge Management Model in Electricity Generation Process
: A Case Study of Maemoh Power Plant
Suwit Saisuthanawit1* Athisarn Wayuparb2 and Panu Buranajarukorn3
Abstract
The purposes of this research were to study the mechanism and systems of knowledge management in
the electricity generation process, and to develop a model of knowledge management in the electricity
generation process. This study used a qualitative research, and in-depth interviews of 25 persons who
involves in the knowledge management and secondary data collection of the mae moh power plant are used
as a case study. Research tool used by in-depth structured interviews, and the focus group. The analysis of
data used the method classify content as well as secondary research related to knowledge management in
the mae moh power plant.
The results showed that knowledge management in the mae moh power plant is the only form and led to
the development of a new one called Diamond KM model, which consists of three main parts: 1) Learning by
practice order to skill and experience training of personnel and to emphasis of the importance average which
is as much as 70 percent. 2) Learning by sharing called the exchange of learning pass market knowledge or
the exchange platform learning, after the operation is complete, the experience and the success based on the
worked involved in the exchange of learning, and to emphasis of the importance average 20 percent. 3)
Learning by transfer knowledge and training, seminars and to emphasis of the importance average 10
percent. The knowledge gained from the knowledge management process are stored in the knowledgebase
called Mae Moh's wisdom or "KM Corner". That classification of technical knowledge in electricity generation
process, in B.E. 2008-2011 there were 2,853 issues is the result of knowledge, and extension based on
knowledge to improve the standard of work, by providing an operations manual-work instruction : WI. Most of
the knowledge used to operators is core knowledge of the mae moh power plant.
Keywords: Mechanism and Systems of KM, Knowledge Management Model, Electricity Generation Process,
Mae Moh Power Plant
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1. บทนํา
กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งเกิด
ผลลัพ ธ์ท่ีดีไ ด้ต้อ งขึ้น อยู่ก ับ สมรรถนะของบุ ค ลากรที่
ควบคุมดูแล และแก้ไขปญั หาเพื่อไม่ให้กําลังผลิตขาด
แคลนไม่ว่าจะเป็ นช่วงที่มคี วามต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
(Peak Load) หรือในช่วงของการใช้ไฟฟ้าปกติ ดังนัน้
สมรรถนะของบุ คลากรที่ร บั ผิด ชอบกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าจึงมีความจําเป็ นอย่างมากทีต่ ้องได้รบั การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มาจากการเรียนรูจ้ ากการทํางานที่
สังสมประสบการณ์
่
เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถทัง้ ของ

การเดิ น เครื่ อ งผลิ ต ไฟฟ้ าและการซ่ อ มบํ า รุ ง รัก ษา
โรงไฟฟ้ า การเรี ย นรู้ จ ากการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการทํางานเป็ นทีม
และการเรียนรูจ้ ากการถ่ายทอดฝึ กอบรมทัง้ เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการในหน่ วยงานของตนเอง การจัดการ
ความรู้ หากต้องการศึก ษาในแง่ของกิจ กรรมแล้ว จะ
คลอบคลุมใน 4 ประเด็น เริม่ ตัง้ แต่ 1) การสร้างความรู้
2) การแสวงหาความรู้ 3) การถ่ายโอนความรู้ และ 4)
การนําความรูไ้ ปใช้ [1]

รูปที่ 1 โมเดลปลาทู “Tuna Model”
ส่วนการจัดการความรูใ้ นรูปแบบ "ปลาทู" แสดงในรูปที่
1 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักของรูปแบบการจัดการความรู้
สัมพันธ์กบั บุคคล 3 กลุ่มในการดําเนินการจัดการความรู้
เปรียบการจัดการความรู้ เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่ม ี 3
ส่วนคือ 1) หัวปลา (Knowledge Vision : KV) หมายถึง
เป้าหมายหลักของการดําเนินการจัดการความรู้ สะท้อน
"วิส ยั ทัศน์ ความรู้ หรือหัวใจของความรู้ เพื่อการบรรลุ
วิสยั ทัศน์ ขององค์กร ส่วนที่เป็ นเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ หรือ
ทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่ อนที่จะทํ าจัดการ
ความรู้ ต้องตอบให้ได้วา่ "เราจะทํา KM ไปเพื่ออะไร " โดย
"หัวปลา" จะต้องเป็ น "คุณกิจ" หรือผูด้ ําเนินกิจกรรม KM

_13-1534(001-158).indd 3

ทัง้ หมด บุคคลทีม่ คี วามสําคัญในการส่งเสริมให้เกิดหัวปลา
ที่ช ัดเจน คือ"คุ ณเอื้อ(ระบบ)” 2) ตัวปลา (Knowledge
Sharing : KS) หมายถึง การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ หรือการ
แบ่งปนั ความรู้ เป็ นส่วนของการแลกเปลีย่ นความรู้ บุคคล
สําคัญในการส่งเสริมให้เกิด "ตัวปลา" ที่ทรงพลังคือ "คุณ
อํานวย" ซึง่ จะมีบทบาทสําคัญทีจ่ ะช่วยกระตุน้ ให้ "คุณกิจ"
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ท่ซี ่อน
เร้นทีอ่ ยู่ในตัว (ความรูท้ อ่ี ยู่ในตัวบุคคล เช่น ทักษะพิเศษ,
ภูมปิ ญั ญาต่าง ๆ เป็ นต้น) "คุณกิจ" พร้อมอํานวยให้เกิด
บรรยากาศในการเรียนรูแ้ บบเป็ นทีม ให้เกิดการหมุนเวียน
ความรู้ ยกระดับความรู้และเกิดนวัตกรรม 3)หางปลา
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(Knowledge Asset : KA) หมายถึง ขุมความรู้ ทีไ่ ด้จาก
การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ผู้ สกัด ขุ ม ความรู้ ออกมาจาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละบันทึกไว้ใช้งานต่อ คือ
"คุณกิจ" โดยที่การจดบันทึกขุมความรู้ อาจมี "คุณลิขติ "
เก็บสะสม "เกร็ดความรู"้ ทีไ่ ด้จากกระบวนการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ "ตัวปลา" ซึ่งอาจเก็บส่วนของ "หางปลา" ด้วยวิธี
ต่าง ๆ เช่น ICT ซึง่ เป็ นการสกัดความรูท้ ซ่ี ่อนเร้นให้เป็ น
ความรูท้ ่เี ด่นชัด นํ าไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียน
ใช้ พร้อมยกระดับต่อไป [2] สอดคล้องกับ การไฟฟ้าฝา่ ย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยสายงานรองผู้ว่าการ
ผลิตไฟฟ้าซึ่งมีหน้ าที่ควบคุมบริหารจัดการโรงไฟฟ้าทัว่
ประเทศทัง้ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังนํ้ า
จึ ง ให้ ค วามสํ า คั ญ ในการจั ด การความรู้ เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของบุคลากรอันจะนําไปสูผ่ ลลัพธ์การทํางาน
ที่เป็ นเลิศขององค์กรได้ โดยจัดทําแผนแม่บทการพัฒนา
หน่ วยงานไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ และได้ถ่ายทอดให้
โรงไฟฟ้ าแต่ ละแห่ งนํ าไปสู่การปฏิบ ัติ ยกตัวอย่างเช่ น
โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็ นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใช้ถ่านหิน
ลิกไนต์เป็ นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตพลังไฟฟ้าได้นําเอา
ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
มาดําเนินการและได้ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของ
ประเทศไทย Thailand Quality Award : TQA มาใช้เพื่อ
ตรวจสอบองค์ ป ระกอบของป จั จัย การบริห ารจัด การ
คุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์การ จากผลการรายงานดังกล่าวพบว่า
้
โรงไฟฟ าแม่เมาะได้ร บั คะแนนในหมวด 4 การวัด การ
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ โดยเฉพาะ ข้อ 4.2 การ
จัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่
ในช่วงระหว่างร้อยละ 50-65 แสดงให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าแม่
เมาะมีจุดแข็งในเรื่องการจัดการความรู้ โดยคณะทํางาน
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้พฒ
ั นากระบวนการจัดการ
ความรู้ ตัง้ แต่ปี 2551 ซึ่งเป็ นต้นแบบการจัดการความรู้
ของ กฟผ. ทําให้สามารถจัดเก็บองค์ความรูข้ ององค์กรได้
เพิม่ ขึน้ ทุกปี องค์ความรูข้ องโรงไฟฟ้าเกิดจาก 2 แหล่ง คือ
การทบทวนของหน่ วยงานหลัง การปฏิบ ัติ งาน (After
Action Review: AAR) จัดเก็บความรูท้ ไ่ี ด้ไว้ในคลัง
ความรู้ ในทุกเดือน KM Office จะจัดเวที “ตลาดนัด
ความรู้” โดยเชิญผู้ปฏิบตั ิงานจากต่างหน่ วยงานและ
ผู้ปฏิบตั ิงานที่ใกล้เกษียณครัง้ ละ 5 กลุ่มวิชาชีพเพื่อนํ า
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หลักปฏิบตั ิท่ดี ี (Best practice) หรือบทเรียนจาก
ประสบการณ์ ทํ า งาน มาร่ ว มแบ่ ง ป นั ถ่ า ยทอดและ
แลกเปลี่ยนความรูร้ ่วมกัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้ อง
คณะทํางานวิชาชีพ (Cross Functional Team: CFT) ซึง่
จัดตัง้ ตามความรู้หลักขององค์กร จัด “ตลาดนัดความรู้
เฉพาะเรื่อง” ปี ละ 3 ครัง้ โดยเรื่องที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ั หาที่กํ าลัง
จะต้ องตอบสนองกลยุ ทธ์ หลัก หรือเป็ นป ญ
ประสบอยู่ ความรู้ท่ไี ด้ทงั ้ หมดจะถูกรวบรวมเก็บในคลัง
ั ญา แสดงในรู ปที่ 2 โมเดลผีเสื้อ
ความรู้ในเว็บภู ม ิป ญ
“Butterfly Model” ซึ่งสืบค้นหาความรูผ้ ่านโปรแกรมที่
ช่ ว ยในการสื บ ค้ น หาข้ อ มู ล ในอิ น เทอร์ เ น็ ต (Search
engine) และมีการปรับปรุงเว็บภูมปิ ญั ญาให้ใช้งานง่าย
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้คลังความรู้ในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทัง้ นี้หน่ วยงานระดับกองจะต้องนําหลัก
ปฏิบตั ทิ ่ดี ี วิชาชีพ 2 เรื่องต่อปี เพื่อมอบรางวัลและให้ทุก
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องนํ าไปปฏิบตั ิ รวมทัง้ รวบรวมความรู้
เสนอคณะกรรมการบริหารโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ (คบ-ฟม.)
เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทุกปี [3] จากสภาพการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในบริบทของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้า
หนึ่งของ กฟผ. ได้นําระบบการจัดการความรู้ (KM) มา
ประยุกต์ใช้งานเพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศขององค์กร
ดังนั น้ ผู้ว ิจ ัยจึงศึกษารู ปแบบการจัดการความรู้ใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และพัฒนา
หารูปแบบการจัดการความรูใ้ นกระบวนการผลิตไฟฟ้า อัน
จะนํ าไปสู่แบบอย่างที่ดีของการขับเคลื่อนกระบวนการ
จัดการความรู้ให้ก ับองค์กร และเพื่อใช้ในการปรับปรุ ง
วางแผน กําหนดเป็ นนโยบาย เป้าหมายในโรงไฟฟ้า ให้ม ี
คุณค่าสูงสุด ตามบริบทขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล นอกจากนัน้ ยังสามารถใช้เป็ นปรัชญาเพื่อ
เป็ นหลักในการปฏิบตั ใิ นโรงไฟฟ้าและสามารถนํ าองค์การ
บรรลุสเู่ ป้าหมายตามพันธกิจ และวิสยั ทัศน์ขององค์กรได้
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อศึกษาระบบและกลไกการจัดการความรูใ้ น
กระบวนการผลิตไฟฟ้า
2.2 เพื่ อ พั ฒ นาหารู ป แบบการจั ด การความรู้ ใ น
กระบวนการผลิตไฟฟ้า
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3. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
วิธดี ําเนินการวิจยั ครัง้ นี้ กําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจยั เชิงคุณภาพ ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรในที่เกี่ยวข้อง
การจัด การความรู้ ใ นกระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ าสัง กั ด
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 25 คน ได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงไฟฟ้า
แม่ เมาะประกอบด้ ว ย ผู้ อํ า นวยการฝ่ า ยการผลิต และ
ผู้อํานวยการฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะรวม 2 คน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องการจัดการความรูใ้ นกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วย หัวหน้าคณะทํางานวิชาชีพ
(CFT) รวม 7 คน หัวหน้ากองเพิม่ ผลผลิต หัวหน้ า
สํานักงานจัดการความรู้ (KM office) และวิทยากรจัดการ
ความรู้ รวม 4 คน และหัวหน้างานในกระบวนการผลิต
ไฟฟ้ารวม 12 คน
3.2 ขัน้ ตอนการดําเนินการและเครือ่ งมือวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้มขี นั ้ ตอนดําเนินการวิจยั 6 ขัน้ ตอนดังนี้
3.2.1 ศึ ก ษาระบบและกลไกการจัด การความรู้ ใ น
กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยวิเคราะห์
และสังเคราะห์เนื้ อหาการจัดการความรู้จากเอกสารที่
เกีย่ วข้อง
3.2.2 ทําการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ในการให้ ส ัม ภาษณ์ แ บบเจาะจง โดยพิ จ ารณาจาก
คุณสมบัติเฉพาะบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรูใ้ นกระบวนการผลิตไฟฟ้าจํานวน 25 คน
3.2.3 สร้างเครื่องที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง(Structured Interview) เพื่อต้องการ
ทราบแนวทาง ระบบและกลไกการจัด การความรู้ ใ น
กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมกับ
บริบทขององค์กร
3.2.4 นําเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ทีเ่ ป็ นแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกให้ผู้ทรงคุ ณวุ ฒ ิจํานวน 7 ท่ าน ตรวจสอบความ
เหมาะสมและนํ ามาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง
ก่ อนนํ าไปเก็บข้อมู ลโดยวิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึกแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมู ลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผู้ ถู ก สัมภาษณ์ แ ละ
้ า เพื่อเก็บข้อมูลโรงไฟฟ้ ามี
ลักษณะทัวไปของโรงไฟฟ
่
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ประวัตคิ วามเป็ นมา บทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบหลัก
รวมถึงบทบาทหน้ าที่ของผู้ถูกสัมภาษณ์ (ใช้สมั ภาษณ์
เฉาะผูบ้ ริหารโรงไฟฟ้า)
ส่วนที่ 2 แนวคําถามในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
คําถามทีเ่ กี่ยวกับแนวทาง ระบบและกลไกหรือวิธปี ฏิบตั ทิ ่ี
เหมาะสมการจัดการความรูใ้ นโรงไฟฟ้า ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมต่อ
ความสําเร็จในการจัดการความรู้ การมุ่งเน้ นให้น้ํ าหนัก
ความสํ า คั ญ ของการเรี ย นรู้ ท่ี เ กิ ด จากขั ้น ตอนใน
กระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้
เชื่อมโยงต่อผลลัพธ์การจัดการความรูข้ องโรงไฟฟ้า
3.2.5 ดําเนินการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง
ตามที่ได้กําหนด และดําเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลจากโมเดลผีเสือ้ ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะและข้อมูลทีไ่ ด้
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาพัฒนาหารูปแบบการ
จัดการความรูใ้ นกระบวนการผลิตไฟฟ้า
3.2.6 นํารูปแบบการจัดการความรูใ้ นกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าที่พฒ
ั นาขึ้นไปตรวจสอบผ่านกระบวนการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) โดยเชิญกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
และผู้ให้สมั ภาษณ์ วพิ ากษ์ พิจารณาให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อนํ าไปปรับปรุงแก้ไขหลังจากนัน้ นํ าเสนอ
ต่อที่ประชุม (คบ-ฟม.) และคณะกรรมการพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรูส้ ายงาน รวฟ. (คพร-ฟ.) ให้ความเห็นชอบ
และนําเข้าใช้งาน
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีหนังสือขอ
ความอนุ เ คราะห์ จ ากผู้ บ ริห ารสู ง สุ ด ของโรงไฟฟ้ า
แม่เมาะเพื่อขอสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง และขอ
เก็บ ข้อ มูล ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การจัด การความรู้ โดยเริ่ม
ดําเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างช่วงวันที่ 10 มกราคม
2555 ถึง วัน ที่ 20 เมษายน 2555 เก็บ ข้อ มู ล โดยใช้
กล้องวีดีโอและเครื่องอัดเสีย งหลังจากเก็บข้อ มูลครบ
ตามกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแล้ว ผู้วจิ ยั ได้นําข้อมูลจาก
เครื่องบัน ทึก เสียงและเครื่องบันทึกภาพวีดีโ อมาถอด
เป็ นข้อความจากนัน้ ทําการจัดระเบียบข้อมูลด้วยการจัด
กลุ่มข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู่ ทําการสรุปข้อมูล และแปล
ความหมายของข้ อ ค้ น พบ และผู้ ว ิ จ ัย ได้ ใ ช้ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากนัน้ ทําการ
ตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิ คสามเส้า (Triangulations)
โดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ที่
ทําการสัมภาษณ์ว่า ข้อมูลมีความถูกต้องและสอดคล้อง
กัน หรือ ไม่ เสร็จ แล้ว นํ า เสนอผลการวิจ ัย ในรู ป แบบ
พรรณาอธิบ ายข้อ ค้น พบ ซึ่ง เป็ น วิธีก ารของระเบีย บ
วิธี ก ารวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ มาอธิบ ายปรากฏการณ์ ท่ี
เกิดขึน้ [4] เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์
สภาพแวดล้ อ มของโรงไฟฟ้ าแม่ เ มาะ และเอกสาร
หลักฐานสิง่ ที่ปรากฏ ที่เป็ นข้อมูลทุติยภูม ิ รวมทัง้ สรุป
ประเด็นความคิดและข้อเสนอแนะ
4. สรุปผลการวิ จยั
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ใ น
กระบวนการผลิต ไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าแม่ เ มาะ โดย
มุ่งเน้นศึกษาถึงระบบและกลไกการจัดการความรู้ และ
พัฒนาหารูปแบบการจัดการความรูใ้ นกระบานการผลิต
ไฟฟ้ า รวมถึง การมุ่ง เน้ น ให้น้ํ า หนัก ความสํา คัญ ของ
กระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจยั
ได้ดงั นี้
4. บริ บทโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต
แห่งประเทศไทย
1) ลัก ษณะองค์ก รและสภาพแวดล้อ มขององค์ก ร
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (รฟม.) เป็ นโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งของ
กฟผ. ซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกํากับดูแลของ
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กระทรวงพลังงาน รฟม. ตัง้ อยู่ทอ่ี ําเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลําปาง ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2518 เป็ นแหล่งผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกไนต์ขนาดใหญ่ ในเขตภาคเหนื อ
ป จั จุ บ ัน ติด ตัง้ เครื่อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ้ าจํ า นวน 10 เครื่อ ง
ประกอบด้วยเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด 150 เมกะวัตต์
(MW) จํานวน 4 เครื่อง และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด
300 MW จํานวน 6 เครื่อง มีกําลังการผลิตติดตัง้ รวม
ทัง้ สิน้ 2,400 MW ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละประมาณ
18,000 ล้านหน่ วย (GWh) โดยใช้ถ่านหินลิกไนต์จาก
เหมืองแม่เมาะเป็ นเชื้อเพลิง ประมาณ 16 ล้านตันต่อปี
และส่ ง มอบพลัง งานไฟฟ้ า ให้ แ ก่ ส ายงานระบบส่ ง
(รวส.) ของ กฟผ.เป็ นผูร้ บั ซือ้ พลังงานไฟฟ้าทัง้ หมดราย
เดีย วตามข้อ ตกลงซื้อ ไฟฟ้ า(PPA) ซึ่ง มี
NCC
้
รับผิดชอบควบคุมดูแลให้ระบบกําลังไฟฟาของประเทศ
มีความมันคง
่
เชื่อถือได้ และฝา่ ยปฏิบตั กิ ารภาคเหนือ
(อปน.) รับผิดชอบควบคุมการรับและส่งพลังงานไฟฟ้า
จากสถานีไฟฟ้าของ กฟผ. ผ่านสายส่งไฟฟ้าไปยัง
สถานี ไ ฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่ว นภู ม ิภ าค (กฟภ.) ของ
ระบบจําหน่ าย ซึ่งมีการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.
ภาคเหนือ) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบควบคุมการส่งจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าที่เหมาะสม เพื่อจําหน่ ายให้ผูใ้ ช้ไฟฟ้า (End
users)
ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยมี
โครงสร้างและกลไกการส่งมอบของอุ ตสาหกรรมผลิต
ไฟฟ้ า ในประเทศในภาพรวม ซึ่งอยู่ภายใต้ก ารกํา กับ
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ กิ จ ก า ร พ ลั ง ง า น ต า ม
พระราชบัญ ญัติก ารประกอบกิจ การพลัง งาน ปี พ.ศ.
2550 ประกอบด้วยระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจําหน่ าย
และผูใ้ ช้สดุ ท้าย [5]
2) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมและ
โครงสร้างองค์กร
จุดประสงค์ : โรงไฟฟ้าแม่เมาะก่อตัง้ ขึน้ มาเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้ า ต้นทุ นตํ่า จากเชื้อเพลิงถ่ า นหินลิก ไนต์
ภายในประเทศ เพื่อทดแทนและลดการพึ่งพาพลังงาน
นําเข้าจากต่างประเทศ รวมทัง้ ส่งเสริมความมันคงระบบ
่
จ่ายไฟฟ้าของประเทศ โดยถูกกําหนดให้ผลิตจ่ายไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง (Base Load) วิสยั ทัศน์ : โรงไฟฟ้าแม่
เมาะได้กําหนดวิสยั ทัศน์ คือ "เป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้าชัน้ นํ าใน
ระดับสากลและเป็ นที่เชื่อมันของสั
่
งคม" พันธกิจ :
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 4 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2556

โรงไฟฟ้ าแม่เมาะมีพนั ธกิจ ได้แก่ "ผลิตไฟฟ้าอย่างมี
คุณภาพ มันคง
่
ต้นทุนทีเ่ หมาะสม ใส่ใจสิง่ แวดล้อม
เป็ นกัลยาณมิตรกับชุมชนและผูป้ ฏิบตั งิ านมีความสุขใน
การทํางาน" ค่านิยม กฟผ. : กฟผ. เป็ นองค์กรแม่ท่ี
กําหนดและถ่ายทอดค่านิยม ให้กบั หน่ วยงานในสังกัด
ยึดถือและมีนโยบายนํ าไปปฏิบตั ิ คือ FIRM-C ได้แก่
การตัง้ มันในความเป็
่
นธรรม F: Fairness การสํานึกใน
ความรับผิดชอบและหน้าที่ R: Responsibility and
Accountability การยึดมันในคุ
่ ณธรรม I: Integrity การ
เคารพในคุณค่าของคน M: Mutual Respect for
People การมุ่งมันในการพั
่
ฒนาอย่างต่อเนื่องและการ
ทํางานเป็ นทีม C: Commitment to Continuous
Improvement and Teamworkวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่
รักองค์การ มุง่ งานเลิศ เทิดคุณธรรม โดยมีพฤติกรรมที่
สะท้อนวัฒนธรรมแต่ละด้าน ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรยึดถือ
ปฏิบตั ิ โครงสร้างการบริหารงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะมี
ผูช้ ่วยผูว้ ่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็ นผูบ้ ริหารสูงสุด แบ่งการ
บริหารออกเป็ น ฝ่ายการผลิต ฝ่ายบํารุงรักษา ฝ่าย
จัด การ และศูน ย์บ ริก ารงานก่ อ สร้า งและมีห น่ ว ยงาน
ระดับกอง ระดับแผนกอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชา
4.2 ระบบและกลไกการจั ด การความรู้ ใ น
กระบวนการผลิ ตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ
1) ระบบกลไกและรู ป แบบการจัด การความรู้ใ น
กระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าแม่ เ มาะ มี
องค์ประกอบหลัก  ส่วน ได้แก่ ) การเรียนรูจ้ ากการ
ทํางาน 2) การเรียนรูจ้ ากการแลกเปลีย่ นเรียนรูห้ รือที่
เรียกว่า ลปรร. ผ่าน “ตลาดนัดความรู้”
หรือ เวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ 3) การเรียนรูจ้ ากการถ่ายทอดและ
ใช้ความรู้ โดยมีรายละเอียดขององค์ประกอบดังนี้
1. การเรียนรูจ้ ากการทํางาน เริม่ ทีห่ น่ วยงาน ก่อนการ
เริม่ งานได้นําการเตรียมความพร้อมก่อนการทํางานมาใช้ท่ี
เรียกว่า BAR (Before Action Review) เพื่อเตรียมความ
พร้อมของทีมงานโดยซักซ้อมขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน ข้อ
ควรระวัง ความปลอดภัย เพื่อป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่
อาจจะเกิดขึน้ และเมือ่ ปฏิบตั งิ านแล้วเสร็จจะมีการทบทวน
หลังการทํางานโดยใช้เครื่องมือ AAR (After Action
Review) เพื่อปรับปรุงวิธกี ารทํางานให้ดยี งิ่ ขึน้ ลดความ
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ผิ ด พลาดที่ จ ะเกิ ด ซํ้ า เกิ ด เป็ น ความรู้ ใ หม่ และสร้ า ง
วัฒนธรรมการเรียนรู้จากการทํางาน ของทีมงาน สร้าง
คุณสมบัติความเป็ นคนมันใจตนเอง
่
เคารพตนเองและใน
ขณะเดียวกัน ก็เคารพผูอ้ ่นื ด้วย เครื่องมือ AAR ทําให้เกิด
การเรียนรูแ้ บบ Group reflective learning จาก
ประสบการณ์ ตรงของแต่ละคน ด้วยการพบปะพูดคุยกัน
ของผูร้ ่วมปฏิบตั งิ านหลังทํางานเสร็จ โดยมาร่วมกันสรุป
บทเรียนว่า แต่ละคนมีความรูส้ กึ อย่างไรต่อการปฏิบตั งิ าน
ทีผ่ ่านมา ส่วนใดทีท่ ําได้ดเี พราะเหตุใด และส่วนใดทีน่ ่าจะ
ทําได้ดกี ว่า จุดทีค่ วรปรับปรุง เพราะเหตุใด เพื่อทีจ่ ะนําจุด
ดีไปขยายผลดําเนินการในงานอย่างเดียวกันสําหรับครัง้
ต่ อ ไป หรื อ ในงานที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ส่ ว นจุ ด ที่ เ ป็ น
ข้อบกพร่องก็จะนําไปหาวิธแี ก้ไขปรับปรุงโดยทีไ่ ม่ตอ้ งการ
หาคนผิด ตัวอย่างคําถาม AAR
เช่น เราได้เรียนรู้
อะไรบ้าง, เรากังวลเรื่องอะไรบ้าง, เรามีอะไรค้างคาใจที่
อยากจะบอกเพื่อน ๆ บ้าง, เราลืมอะไรบ้าง, บรรลุ
เป้าหมายไหม, อะไรทีท่ าํ ได้ดแี ล้ว, อะไรทีย่ งั ต้องปรับปรุง,
หากทํางานเช่นนี้ อีก จะทําให้ดีกว่าเดิมควรทําอย่างไร
เป็ นต้น การใช้ BAR/AAR สามารถยกระดับปรับปรุงการ
ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง ความรูท้ ไ่ี ด้จากการใช้ BAR/AAR
จะถูกนําขึน้ เก็บทีค่ ลังความรู้ “KM Corner”
2. การเรี ย นรู้ จ ากการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ห รือ ที่
เรียกว่า ลปรร. ผ่าน “ตลาดนัดความรู้”
หรือ เวที
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง ส่ ว นมากมี ก ารจั ด การโดย
คณะทํางานวิชาชีพ (CFT), KM Office, หน่ วยงาน หรือ
ผู้บ ริห าร ในการจัด เวที ลปรร. สามารถออกแบบให้
ตอบสนองความต้องการหรือวัตถุประสงค์ได้หลากหลาย
โดยการกําหนดหัวเรื่องในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
กําหนดกลุ่มคนทีจ่ ะเข้าร่วมเวที ลปรร. ความรูท้ ่ไี ด้จาก
เวที ลปรร. จะถูกจัดเก็บเข้าในคลังความรู้ ยกตัวอย่าง
เช่ น การจัด เวทีแ ลกเปลี่ย นเรีย นรู้ “ตลาดนัด ความรู้
เฉพาะเรื่อง” จัดขึน้ โดยคณะทํางาน CFT ซึง่ แต่ละ CFT
จะเป็ นผู้กําหนดหัวข้อเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
เวทีต ลาดนัด ความรู้เ ฉพาะเรื่อ งแต่ ล ะครัง้ ซึ่ง จะเป็ น
หัวข้อเรื่องที่จะต้องตอบสนองกลยุทธ์ของโรงไฟฟ้าแม่
เมาะหรือเป็ นปญั หาที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะกําลังประสบอยู่
แสดงในรูป ที่ 3 ความรู้ท่ีไ ด้จ ากเวทีน้ี เป็ น ความรู้ท่ี
องค์กรจําเป็ นต้องใช้ในปจั จุบนั และในอนาคต และจะถูก
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จัดเก็บในคลังความรู้ ในส่วนของ CFT/COP ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยตรงตามภารกิจหลักของ
องค์กร เพื่อเชื่อมโยงผูป้ ฏิบตั งิ านจากแผนกต่าง ๆ ที่ม ี
วิชาชีพคล้ายคลึงกัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ จ ากการทํ า งาน ในปี 2554 มี CFT
จํ า นวน 8 คณะ ได้แ ก่ 1) คณะทํ า งานวิช าชีพ ไฟฟ้ า
(Electrical)
2) คณะทํางานวิชาชีพอุ ปกรณ์ ระบบ
ควบคุมและเครื่องมือวัด (Control & Instrument) 3)

คณะทํางานวิชาชีพหม้อนํ้ า(Boiler) 4) คณะทํางาน
วิช าชีพกังหัน (Turbine)
5) คณะทํา งานวิช าชีพ
บํารุงรักษา FGD (Flue Gas Desulphurization
System) (FGD Maintenance) 6) คณะทํางานวิชาชีพ
เดินเครื่องโรงไฟฟ้า (Power plant operation) 7)
คณะทํางานวิชาชีพเดินเครื่อง FGD(FGD Operation)
8) คณะทํางานวิชาชีพระบบสายพานลําเลียง (Coal &
Ash Conveyer)

รูปที่ 3 การจัดวงแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นกระบวนการจัดการความรูข้ องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
3. การเรียนรูจ้ ากการถ่ายทอดและใช้ความรู้ หัวหน้า
แผนกแต่ละวิชาชีพคัดเลือกความรูจ้ ากคลังความรูท้ ่เี ห็น
ว่าเป็ นประโยชน์ในการทํางานส่งให้ KM Office จัดการ
อบรมถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรอาจเป็ นเจ้าของเรื่อง
หรือผู้ท่แี ผนกเห็นเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนํ า
ความรูจ้ ากคลังความรูอ้ อกไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน
นอกจากนี้ การเรียนรู้จากการทํางานและการเรียนรู้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ยังได้รบั ความรู้จาก
ภายนอก หรือเรียนรูจ้ ากผู้เชี่ยวชาญ (Learning from
experts) การฝึ กอบรม (In house training) จากการสอน
งาน (On the job training) และระบบพีเ่ ลีย้ ง(Coaching)
รวมถึงมีการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้สามารถปฏิบตั งิ านได้
ซึ่งเป็ นพื้นฐานความรู้ท่ีนําไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน โดย
การเรียนรูข้ องบุคลากรในกระบวนการผลิตไฟฟ้ามีปจั จัย
ส่งเสริมในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิข์ ององค์กร
ได้แก่ ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารในองค์กร (Leadership) กล
ยุทธ์การจัดการความรูข้ ององค์กร (Strategy) โครงสร้าง
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พื้นฐานขององค์ การที่สนั บสนุ นต่ อการจัดการความรู้
(Structure) เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้
(Information & Technology) วัฒนธรรมองค์การทีส่ ง่ เสริม
ต่อการจัดการความรู้ (Culture) การฝึ กอบรมและให้
ความรูแ้ ก่บุคลากร (Training) การวัดผลการจัดการ
ความรู้ (Evaluation) เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM
Tools) ซึ่งปจั จัยส่งเสริมการจัดการความรูท้ ่กี ล่าวมาเป็ น
ฐานรากที่เอื้อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ โดยมีองค์ ค วามรู้ ท่ีเป็ น ทรัพยากรที่ม ีค่ าของ
องค์กรจัดเก็บในคลังความรู้ “KM Corner” และบุคลากร
สามารถใช้ เ ป็ นเวที เ รี ย นรู้ ป ระกอบการทํ า งาน ซึ่ ง
เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ขององค์กร กระบวนการจัดการ
ความรู้ต้องสอดคล้องวิสยั ทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
(Vision & Mission) ทีท่ าํ ให้คนในองค์กรรูเ้ ป้าหมายและ
นโยบายขององค์กรอย่างชัดเจน ทําให้คนในองค์กรมุ่ง
ดําเนิ นงานให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันตามที่องค์กร
ต้องการได้งา่ ย
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 4 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2556

รูปที่ 4 รูปแบบการจัดการความรูใ้ นกระบวนการผลิตไฟฟ้า โมเดลไดมอนด์การจัดการความรู้ “Diamond KM Model”
2) การมุ่ งเน้ นให้น้ํ าหนั กความสําคัญของขัน้ ตอน
กระบวนการจัดการความรูใ้ นโรงไฟฟ้าแม่เมาะส่วนใหญ่
มุ่งเน้นให้น้ํ าหนักความสําคัญในเรื่องการเรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบตั งิ านโดยเฉลี่ยมากถึงร้อยละ 70 รองลงมาเป็ นการ
เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก ับผู้ม ีประสบการณ์
ร้อยละ 20 ส่วนที่เหลือเป็ นการเรียนรู้จากการสอนงาน
ของรุน่ พี่ เช่น Coaching, OJT และการถ่ายทอดความรูใ้ น
ทีมงานร้อยละ 10 จากประเมินของกลุ่มตัวอย่าง อันเนื่อง
มาจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าต้องลงมือปฏิบตั งิ านเพื่อให้
เกิดทักษะการทํางานทัง้ ในเรื่องของการเดินเครื่องเพื่อ
ผลิตไฟฟ้า และงานบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า เพราะบางครัง้
ต้ องใช้ท ักษะ ความรู้ความสามารถหลายด้ านในการ
ทํางาน ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การดําเนินงานของโรงไฟฟ้า
แม่เมาะสามารถจัดเก็บองค์ความรู้ทางด้านเทคนิ คใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้าตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551-2554 จํานวน
2,853 เรื่อง จากรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้าทีไ่ ด้วเิ คราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล
จากการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ม
ตัวอย่างและเก็บข้อมูลทุติยภูม ิ ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นารูปแบบ
้
การจัดการความรูใ้ นกระบวนการผลิตไฟฟาขึน้ ใหม่ ตาม
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ขัน้ ตอนดําเนินการวิจยั ทีก่ ล่าวมา เรียกว่าโมเดลไดมอนด์
(Diamond Knowledge Management Model) แสดง
ในรูปที่ 4 ที่มอี งค์ความรูเ้ ป็ นทรัพยากรที่มคี ่าถูกจัดเก็บ
ในคลังความรู้ “KM Corner” ซึ่งเปรียบเสมือนขุมทรัพย์
ขององค์กรเรียกว่า “Diamond” ที่สะท้อนความสัมพันธ์
ระหว่างปจั จัยส่งเสริมการจัดการความรูแ้ ลtกระบวนการ
จัดการความรู้ เพือ่ นําไปสูว่ สิ ยั ทัศน์องค์กร
5. อภิ ปรายผลการวิ จยั
การจัดการความรู้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้มกี าร
พัฒนารูปแบบเพื่อให้เกิดการปรับตัวของหน่ วยงานที่นํา
การจัดการความรูม้ าประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงไฟฟ้าซึ่งส่งผลต่อขีดความสามารถของบุคลากรให้เกิด
ทักษะ ความรูไ้ ด้ โดยสามารถสรุปเป็ นรูปแบบกระบวนการ
การจัดการความรูเ้ พื่อให้เกิดนวัตกรรมในการนํ าโมเดลไป
ปรับใช้ และนําไปสูร่ ปู แบบการจัดการความรูใ้ นกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าเพื่อสามารถนํ าไปใช้ก บั องค์กรอื่นที่ม ีบริบท
ใกล้เคียงกับกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยมุง่ เน้นกระบวนการ
จัดการความรูใ้ นโมเดล 3 ส่วนหลัก ประกอบไปด้วย 1)การ
เรียนรู้จากการทํางาน ใช้เครื่องมือ BAR/AAR 2)การ
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เรียนรูจ้ ากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน “ตลาดนัดความรู้”
หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3)การเรียนรูจ้ ากการถ่ายทอด
และใช้ความรู้ สอดคล้องกับ [6] ทีร่ ะบุไว้ในแผนแม่บทการ
พัฒนาหน่ วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสายงาน
ผลิตไฟฟ้าฉบับที่ 3 ทีร่ ะบุไว้ในข้อ 3 ให้มสี ภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้คนกล้าคิด กล้าทํา เพื่อทําให้มผี ลการดําเนิน
งานที่ดขี น้ึ โดยการพัฒนาหน่ วยงานไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้จําเป็ นต้องมีแนวทางขับเคลื่อนทัวทั
่ ง้ องค์กรจึง
กําหนดรูปแบบการจัดการความรู้ (KM Model) ของสาย
งานผลิตไฟฟ้า และนํา KM Model ไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พื่อให้
บุ ค ลากรของสายงานผลิ ต ไฟฟ้ าปฏิ บ ัติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับ [2] ได้
คิดค้นรูปแบบการจัดการความรูไ้ ว้ คือ รูปแบบปลาทูหรือ
ทีเ่ รียกว่า "โมเดลปลาทู" แสดงในรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึง
รู ปแบบการจัดการความรู้ภาพรวมของการจัดการที่
ครอบคลุม ทัง้ ความรูท้ ช่ี ดั แจ้งและความรูท้ ฝ่ี งั ลึกโดยมีสงิ่
ที่ต้องดําเนินการจัดการความรู้อยู่  ส่วน คือ กําหนด
ส่วนหัว หมายถึง “Knowledge Vision” เป็ นการกําหนด
เป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ชี ดั เจน ซึ่งสอดคล้อง
โมเดลที่ พ ัฒ นาขึ้น ในส่ ว นของการจัด การความรู้ ใ ห้
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร ส่วนตัวปลา
หมายถึง “Knowledge Sharing” เป็ นการแลกเปลีย่ น
ความรู้ซ่งึ กันและกัน ให้ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสอดคล้องกับการ
เรียนรูท้ เ่ี กิดจากเวทีแลกเปลีย่ นผ่านตลาดนัดความรู้ และ
ส่วนหางปลา หมายถึง “Knowledge Assets” เป็ นขุม
ความรูท้ ไ่ี ด้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรูโ้ ดยมีเครื่องมือในการ
จัดเก็บความรู้ท่มี ชี วี ติ ไม่หยุดนิ่ง นอกจากจัดเก็บความรู้
แล้ว ยังง่ายในการนํ าความรู้ออกมาใช้จริง สอดคล้องกับ
การจัดเก็บความรูท้ ไ่ี ด้จากกระบวนการจัดการความรูน้ ํามา
จัดเก็บไว้ทค่ี ลังความรูห้ รือ “KM Corner”
6. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
รูปแบบการจัดการความรูใ้ นกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่
ได้จากการวิจ ยั ครัง้ นี้ สามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ได้ก ับ
องค์กรที่ม ีนโยบายให้บุ คลากรมีเวลาทํ ากิจกรรมการ
จัดการความรู้ โดยมุ่งเน้น  ส่วนหลัก ได้แก่ การส่งเสริม
ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ใ นการทํ า งาน การเรี ย นรู้ ใ นการ
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แลกเปลีย่ น ประสบการณ์ การเรียนรูจ้ ากการฝึ กอบรมและ
การสอนงาน เป็ นต้น จากรูปแบบการจัดการความรู้ใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้า สามารถใช้เป็ นปรัชญาเพื่อเป็ น
หลัก ในการปฏิ บ ัติ และสามารถนํ า องค์ ก ารบรรลุ สู่
เป้าหมายตามพันธกิจ และวิสยั ทัศน์ขององค์กรได้ และ
ควรจะทดสอบป จั จัย ส่ ง เสริ ม การจั ด การความรู้ ใ ห้
สอดคล้องกับบริบทขององค์กรนัน้ ๆ
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