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การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูส้ ําหรับธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัย
ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ธัญญรัตน์ พุฒผึ้ง1* มงคล หวังสถิตย์วงษ์2 และ ปรีดา อัตวินิจตระการ3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้และปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้ของธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 2) พัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ และ 3) จัดทําคู่มือการจัดการความรู้ โดยทําการวิจัยแบบผสมผสานในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมีขั้นตอน
คือ (1) ศึกษาองค์ความรู้ที่สําคัญและปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนําในธุรกิจระบบป้องกันอัค คีภัย (2) สํา รวจองค์ค วามรู้ที่สํา คัญ และ
ปัจ จัย แห่ง ความสํา เร็จ ในการจัด การความรู้ โดยใช้แ บบสอบถามเก็บ ข้อ มูล ความคิดเห็นของพนักงานและลูกค้า
(3) นําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบและคู่มือการจัดการความรู้ และ (4) ทํา การตรวจสอบ
ประเมิน และพิจารณาความเหมาะสมของรูป แบบและคู่มือ การจัด การความรู้ โดยผู้ท รงคุณ วุฒิด้านธุรกิจระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และด้านการจัดการความรู้จากภาครัฐและเอกชนโดยใช้การ
ประชุมสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) องค์ความรู้ท่ีสําคัญของธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโ ตรเคมี ประกอบด้ว ย 6 กลุ่มหลัก คือ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
การตลาดและการขาย การออกแบบ การบริการและซ่อมบํารุง และภาษาอังกฤษ 2) รูปแบบการจัดการความรู้สําหรับ
ธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักคือ บทบาทของ
ผู้นําองค์กร ระบบการจัดการความรู้ ปัจจัยสนับสนุน และผลลัพธ์ และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า
รูปแบบและคู่มือการจัดการความรู้สําหรับธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการมากที่สุด มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และง่ายต่อ
การนําไปใช้ในสถานประกอบการในระดับมากที่สุด และสามารถนํารูปแบบและคู่มือการจัดการความรู้ไปใช้ในสถาน
ประกอบการ
คําสําคัญ: รูปแบบการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ ระบบป้องกันอัคคีภัย
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The Development of Knowledge Management Model for
Fire Protection System Business in Petroleum and Petrochemical Industries
Thanyarat Putphueng1* Mongkol Wangsathitwong2 and Preeda Attavinijtrakarn3
Abstract
The purpose of this research was to 1) study important knowledge and important factors for
development of knowledge management model for fire protection system business in petroleum
and petrochemical industries 2) develop knowledge management model 3) create knowledge
management manual. The study was a mixed method of qualitative and quantitative approaches,
consisted of main steps: (1) study fire protection system business, important knowledge and
important factors for development of knowledge management model by in-depth interview top
managements of leading companies in fire protection system business, (2) survey important
knowledge and key success factors of knowledge management from employees and customers by
questionnaires, (3) development of knowledge management model and manual by analysis result
of qualitative and quantitative data, and (4) checking and evaluating the appropriateness of
knowledge management model and manual by luminaries of fire protection system business,
petroleum and petrochemical, and knowledge management from the private and public sectors by
focus group. The results of this study were as follows: 1) the important knowledge of fire
protection system business in petroleum and petrochemical industries consists of 6 knowledge
categories: Product, Regulation and standard related to product, Sales and Marketing, Design,
Service and maintenance, and English. 2) the knowledge management model for fire protection
system business in petroleum and petrochemical industries consists of 4 main components :
Leader’s roles, Knowledge management system, Supporting factors, and Result. 3) the focus group
of luminaries concluded with highest degree of evaluation that the developed model and manual
are suitable and beneficial, concise and easy to implement, and consensus that the developed
model and manual are practical for the business.
Keywords: Knowledge Management Model, Knowledge Management, Fire Protection System
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1. บทนํา
การบริหารความเสี่ยงเป็นเรือ่ งสําคัญและจําเป็นอย่าง
ยิ่งในการดําเนินธุรกิจ เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของ
แต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับและขนาด
ของความเสี ยหายที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคตอยู่ ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กรเป็นสําคัญ ระบบบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพสะท้อนให้เห็นถึงการมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้อันเป็นรากฐานสําคัญที่จะ
ทําให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จากการศึกษา
พบว่าร้อยละ 90 ของสาเหตุที่ทําให้การดําเนินธุรกิจต้อง
หยุ ด ชะงั ก เกิ ด จากพิ บั ติ ภั ย และอุ บั ติ ภั ย กระทรวง
อุตสาหกรรม [1] ได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้
และเหตุ ฉุ กเฉิ นในโรงงานอุ ตสาหกรรม ตั้ งแต่ ตุ ลาคม
2556–มกราคม 2557 ระบุว่าเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้และ
เหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น 44 ครั้ง สาเหตุมาจากเพลิงไหม้มาก
ที่สุด 24 ครั้ง ด้านความเสียหายพบว่ามีผู้เสียชีวิตจํานวน
8 คน บาดเจ็ บ 10 คน มู ล ค่ า ความเสี ย หายรวม
221,376,000 บาท ซึ่งนับว่าสูงมาก International
Association of Oil & Gas Producers [2] ได้สรุป 100
เหตุการณ์หลักที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ระเบิดและเพลิง
ไหม้โรงงานปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ทั่วโลกในช่วงปี
ค.ศ. 1972–2001 ตามประเภทอุตสาหกรรมดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุป 100 เหตุการณ์หลักที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้
Industry
Refinery
Petrochemical
Gas Processing
Terminals/
Distribution
Total

Total Loss Percent of
No.
(100 K
Total USD (and %) of
USD 2002)
Incidents
4,958
47
49
4,072
38.5
33
1,170
11
10
363
3.5
8
10,563

100

100

จากตารางที่ 1 จะเห็ นว่ าอุ ตสาหกรรมปิ โตรเลี ยม
และปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงด้านการเกิด
อัคคีภัยสูง และผลกระทบจากอัคคีภัยอยู่ในระดับ สูง
มากทั้งต่อองค์กร พนักงาน ลูกค้าและชุมชนโดยรอบ อีก
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ทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอีกด้วย
เนื่ อ งจากอุ ตสาหกรรมดั งกล่ า วมี ความสํ าคั ญต่ อ การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ําที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ มากมาย
ธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัยจึงมีบทบาทที่สําคัญที่จะช่วย
ลดระดั บ ความเสี่ ย ง ความรุ น แรง และมู ล ค่ า ความ
เสียหายให้กับอุตสาหกรรมดังกล่าว องค์กรที่ประกอบ
ธุรกิจด้านการออกแบบ ติดตั้ง และบริการด้านระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพื่อรองรับและตอบสนองความ
ต้องการของอุ ตสาหกรรมปิ โตรเลี ยมและปิ โตรเคมี ใน
ประเทศไทยมีจํานวนน้อย อีกทั้งยังประสบปัญหาด้าน
การขาดแคลนบุคลากรที่มีทกั ษะและประสบการณ์ ทําให้
ต้องพึ่งพิงผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ และเกิดปัญหาการดึง
ตัวบุคลากรที่มีประสบการณ์ภายในธุรกิจเดียวกัน ส่งผล
ให้องค์กรต้องเสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
ใหม่ และสูญเสียองค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในบุคคล เนื่องจาก
ธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัยมีคุณลักษณะเป็นงานที่ต้อง
อาศั ย ความเชี่ ย วชาญเฉพาะทาง ลั ก ษณะงานเชิ ง
วิศวกรรม ทําให้ความรู้ส่วนใหญ่เป็นความรู้เฉพาะตั ว
หรือความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)
จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว
พบว่า การศึกษาองค์ความรู้ที่สําคัญและการพัฒนารูปแบบ
และคู่มือการจัดการความรู้สําหรับธุรกิจระบบป้องกัน
อัคคีภัยเป็นประเด็นที่สําคัญและท้าทายอย่างยิ่ง เพื่อให้
องค์กรธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัยนําไปประยุกต์เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความรู้ ทักษะ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย
พร้ อมให้ บริ การที่ มี คุ ณภาพกั บลู กค้ าในอุ ตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 ศึกษาองค์ความรู้และปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ
สําคัญในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของธุรกิจ
ระบบป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมี
2.2 พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้
2.3 จัดทําคู่มือการจัดการความรู้
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 ระบบป้องกันอัคคีภัย
อัคคีภัย หรือภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้ หมายถึง สาธารณภัย
ประเภทหนี่งที่เกิดจากไฟ ไฟเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ให้
ความร้อน ความร้อนของไฟที่ขาดการควบคุม ดูแล จะ
ทําให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณทีม่ ีเชื้อเพลิงเกิด
การลุกไหม้ต่อเนื่อง หากปล่อยเวลาของการลุกไหม้ให้
นานเกิ นไป จะทํ าให้ เกิ ดการติ ดต่ อลุ กลามมากยิ่ งขึ้ น
สภาวะของไฟจะรุ นแรงมากขึ้ น ถ้ าหากการลุ กไหม้ มี
เชื้อเพลิงหนุน หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามาก
ความร้ อนแรงก็ จะมากยิ่ งขึ้ น [3] การป้ องกั นอั คคี ภั ย
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) การป้องกันอัคคีภัยในเชิงรุก
ระบบการป้องกันอัคคีภัยเชิงรุก เช่นระบบหัวกระจายน้ํา
ดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ระบบสารสะอาดดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ เป็น
ต้น [4] และ 2) การป้องกันอัคคีภัยในเชิงรับ [5] เป็นการ
ป้องกันไม่ให้ไฟและควันไฟลุกลามออกไปยังพื้นที่หรือ
ห้องใกล้เคียง โดยการทําให้ไฟอยู่ภายในพื้นที่จํากัดและ
เมื่อเชื้อเพลิงที่อยู่ภายในพื้นที่นั้นหมดลงไฟก็จะดับลงไป
ด้วย ส่วนประกอบที่สําคัญในการป้องกันอัคคีภัยแบบเชิง
รับ ได้แก่ โครงสร้างอาคารการแบ่งส่วนอาคารหรือการ
แบ่งกั้นพื้นที่และการควบคุมวัสดุติดไฟลักษณะของธุรกิจ
ระบบป้องกันอัคคีภัยในประเทศไทยเป็น นิช มาร์เก็ต
(Niche Market) เป็นสินค้าสําหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
สามารถแบ่งตลาดของธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัยตาม
ประเภทลูกค้าได้ดังนี้ 1) ลูกค้ากลุ่มอาคาร คลังสินค้า
โรงแรม โรงมหรสพ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป ผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มนี้ที่จด
ทะเบียนดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีจํานวนค่อนข้างมาก
การแข่งขันค่อนข้างสูง ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นบริษัทที่ลงทุนโดยคนไทย 2) ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า ผู้ประกอบการธุรกิจ
ในกลุ่ มนี้ ที่ จดทะเบี ยนดํ า เนิ นธุ รกิ จในประเทศไทยมี
จํานวนน้อยการแข่งขันต่ํา ใช้เงินลงทุนสูง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นบริษัทที่ลงทุนโดยชาวต่างชาติ และผู้ประกอบการ
รายใหญ่ในประเทศไทยเป็นบริษัทต่างชาติ
3.2 การจัดการความรู้
การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ
ในการบริ หารความรู้ อั นเป็ นสิ นทรัพย์ ทางปัญญาของ
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องค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงการกําหนดความรู้ การรวบรวม
ความรู้ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
ทําการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเพื่อให้พนักงานสามารถ
เข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้
และการสร้างความรู้หรือต่อยอดความรู้ภายในองค์กร
เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน [6] ประเภทของความรู้ แบ่งเป็น 2
ประเภท คือ 1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)
คือความรู้ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้หรือพรสวรรค์ ซึ่งสื่อสารหรือถ่ายทอดในรูป
ของตัวเลข สูตรหรือ ลายลักษณ์อักษรได้ยาก ความรู้
ชนิดนี้พัฒนาและแบ่งปันกันได้ และเป็นความรู้ที่ก่อให้
เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน และ 2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) คือ ความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล
สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้
เช่ น หนั งสื อ คู่ มื อ เอกสาร และรายงาน ซึ่ งทํ าให้ คน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย [7] ระดับของความรู้ แบ่งเป็น 6
ระดับ คือ รู้จําเข้าใจประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมิน และ
สร้าง [8] กระบวนการการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6
กระบวนการ คือ 1) การกําหนดความรู้ 2) การรวบรวม
ความรู้ 3) การจัดระเบียบความรู้ 4) การแบ่งปันความรู้
5) การใช้ความรู้ และ 6) การสร้างความรู้ [9]
3.3 องค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์ กรแห่ งการเรียนรู้ หมายถึ ง องค์ กรที่สามารถ
สร้างให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ ทุกคนในองค์กรต้องการ
พัฒนาขีดความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง โดยการ
เรียนรู้ที่เป็นระบบจากแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเพื่อนําความรู้นั้นมารวบรวม จัดการและใช้ความรู้
เพื่อพัฒนาตนเอง และองค์กรอย่างต่อเนื่อง [10] องค์กร
แห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้เป็นทฤษฎีที่มีความ
สัมพันธ์เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน มีความเกื้อหนุนกัน
กล่าวคือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ประสบความ
สําเร็จมีการจัดการความรู้เป็นปัจจัยสําคัญ ในขณะเดียวกัน
การสร้างระบบการจัดการความรู้ให้ประสบความสําเร็จ
อย่างยั่งยืน องค์กรต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวัฒนธรรมการเรียนรู้เป็นหนึ่งใน
วัฒนธรรมขององค์กรและทําให้องค์กรเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ในที่สุด
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3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Pawlowski and Bick [11] ได้ศึกษากรอบการ
ปฏิบัติงานการจัดการความรู้ระดับโลกเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จสําหรับผู้ที่ทําหน้าที่ตัดสินใจและผู้ปฏิบั ติ
ผลการวิจัยพบว่า กรอบการปฏิบัติงานการจัดการความรู้
ระดั บโลกมี องค์ ประกอบ คื อ 1) กระบวนการ ได้ แก่
กระบวนการทางธุ ร กิ จ กระบวนการความรู้ และ
กระบวนการภายนอก 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
บุคลากร องค์กร และสังคม 3) บริบทต่าง ๆ ได้แก่
วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ นโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 4) ความรู้ ได้แก่ องค์ประกอบ
ของความรู้ ประเภทของความรู้ และปั ญ หาที่ จ ะนํ า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 5) เครื่องมือและสิ่งอํานวยความ
สะดวก ได้ แก่ เครื่ องมื อที่ เกี่ ยวกั บบุ คลากร เช่ น การ
หมุนเวียนงาน การให้คําปรึกษา การพัฒนาทีมงาน การ
วางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การจัดงานแสดง
ความรู้ เป็นต้น เครื่องมือด้านเทคโนโลยี เช่น ระบบการ
จัดการความรู้ และระบบการสื่อสารต่าง ๆ เป็นต้น 6)
ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ องค์ความรู้ ความสําเร็จของโครงการ
จัดการความรู้ ทุนทางปัญญา และการวัดผลการเป็น
องค์กรระดับโลก เช่น หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ ความร่วมมือ
ในองค์กร ความเข้มข้นของการสื่อสาร ความสามารถระดับ
โลกที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการจัดการ
ความรู้ คื อ 1) การบู ร ณาการโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น
เทคโนโลยี 2) การกําหนดกลยุทธ์ทางความรู้ ได้แก่ ผู้ใช้
ความรู้ แหล่งความรู้ กระบวนการ การจัดเก็บความรู้
และองค์ความรู้ 3) กําหนดโครงสร้างความรู้ที่ชัดเจน 4)
การจูงใจและพันธสัญญา 5) วัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุน
การแบ่งปันและใช้ความรู้ 6) ผู้บริหารระดับสูงให้การ
สนับสนุน ให้ทรัพยากร มีภาวะผู้นําและให้การอบรม 7)
มีการกําหนดตัววัดผลสําเร็จเพื่อประเมินผลการจัดการ
ความรู้ 8) กําหนดเป้าหมายของระบบการจัดการความรู้
ที่ชัดเจน 9) กําหนดกระบวนการในการรวบรวมและใช้
ความรู้ 10) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ 11)
การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันความเสียหาย
ของความรู้
Wong and Aspinwall [12] ได้ศึกษาปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จในการจัดการความรู้ของวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดย่อมในสหราชอาณาจักร พบว่าวิธีที่องค์กร
ดําเนินการจัดการความรู้ที่มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ1)
การจัดเก็บความรู้ไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2) การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ และ 3)
การใช้อินทราเนตในการเผยแพร่และหาสารสนเทศ วิธีการ
อื่นๆ ได้แก่ 4) การพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน
5) การหาวิธีปฏิบัติที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร 6)
สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ 7)
กําหนดกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ 8) แต่งตั้งทีมงาน
จัดการความรู้ 9) ให้รางวัลแก่พนักงานที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการความรู้ และ 10) การวัดมูลค่าของทรัพย์สิน
ทางปัญญา ปัจจัยที่ทําให้การจัดการความรู้ประสบความ
สําเร็จเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ 1) ภาวะผู้นําและ
การสนับสนุนจากผู้บริหาร 2) วัฒนธรรมองค์กร 3) กล
ยุทธ์และเป้าหมาย 4) ทรัพยากร 5) กระบวนการและ
กิจกรรม 6) การให้การศึกษาและอบรม 7) การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 8) เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) การจูงใจ
10) โครงสร้างพื้นฐาน และ 11) การวัดผล เหตุผลที่ไม่
ดําเนินการจัดการความรู้เรียงตามลําดับจากมากไปน้อย
ประกอบไปด้วย 1) ไม่มั่นใจในประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 2)
ไม่รู้จักการจัดการความรู้ 3) ขาดแคลนบุคลากร 4) ไม่มี
เวลา 5) ไม่เข้าใจการจัดการความรู้ 6) ขาดทรัพยากร
ด้ านการเงิ น 7) ไม่ สนใจ/ไม่ มี ความต้ องการ และ 8)
ผู้บริหารไม่สนับสนุน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย เป็ น แบบผสมผสานในเชิ ง คุ ณ ภาพและ
ปริมาณมีขั้นตอน ดังนี้
4.1 การสังเคราะห์ความรู้ในเรื่องระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย การจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้
และการบริหารการเปลี่ยนแปลงจากเอกสาร แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4.2 การศึกษาองค์ความรู้ที่สําคัญและปัจจัยที่เป็น
องค์ ประกอบสํ าคั ญในการพั ฒนารู ปแบบการจั ดการ
ความรู้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงจํานวน
12 คน จากบริษัทชั้นนํา 7 บริษัท
4.3 การสํารวจองค์ความรู้ที่สําคัญและปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จในการจัดการความรู้โดยใช้แบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
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ของครอนบาคได้ค่าเท่ากับ 0.967 และนําแบบสอบถาม
ไปเก็บข้อมูลความคิดเห็นของพนักงานจากบริษัทชั้นนํา
7 บริษัท จํานวน 124 คนและลูกค้า 102 บริษัท จํานวน
102 คน รวมทั้งหมด 226 คน
4.4 การพัฒนารูปแบบและคู่มือการจัดการความรู้
โดยการบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
4.5 การตรวจสอบ ประเมินและพิจารณาความ
เหมาะสมของรู ปแบบและคู่มื อการจั ดการความรู้ โดย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นธุ ร กิ จ ระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ด้ า น
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และด้าน การ
จัดการความรู้จากภาครัฐและเอกชนจํานวน 20 คน โดย
ใช้การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
5. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาองค์ความรู้ที่สําคัญ การพัฒนารูปแบบ
และคู่ มื อ การจั ด การความรู้ ข องธุ ร กิ จ ระบบป้ อ งกั น
อัคคีภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี มีดังนี้
5.1 องค์ความรู้ที่สําคัญประกอบด้วย 6 องค์ความรู้

หลักและ 10 องค์ความรู้ย่อย คือ 1) องค์ความรู้ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความรู้เรื่องระบบป้องกันอัคคีภัยและ
ความรู้เรื่องอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 2) องค์ความรู้
ด้านมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกัน
อัคคีภัย ได้แก่ มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ
(NFPA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 3) องค์ความรู้ด้าน
การตลาดและการขาย ได้ แ ก่ การสร้ า งและบริ ห าร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า 4) องค์ความรู้ด้านการออกแบบ
ได้แก่ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบป้องกัน
อัคคีภัย 5) องค์ความรู้ด้านการบริการและซ่อมบํารุง
ได้แก่ ความรู้ด้านองค์ประกอบและลักษณะการทํางาน
ของผลิตภัณฑ์ และความรู้ และทักษะในการวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา และ 6) องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ได้แก่ การสื่อสาร การวิเคราะห์และจับประเด็นความ
ต้องการจากลูกค้า และการสรุปความและการรายงาน
ข้อมูลให้ลูกค้าทราบ
5.2 รูปแบบการจัดการความรู้สื่อด้วยรูปบ้านการ
จัดการความรู้ (House of KM) ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 รูปแบบการจัดการความรู้
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบหลั ก เรี ย งตามลํ า ดั บ
ความสําคัญ ได้แก่ 1) บทบาทของผู้นําองค์กร 2) ระบบ
การจัดการความรู้ ได้แก่การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared
Vision) การจั ด การความรู้ อ ย่ า งมี แ บบแผน และ
กระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย 6 กระบวนการ
คื อ การกํ า หนดความรู้ การรวบรวมความรู้ การจั ด
ระเบียบความรู้ การแบ่งปันความรู้ การใช้ความรู้ และ
การสร้างความรู้ 3) ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้
ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000
และ 4) ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ได้แก่ การวัดผลใน
ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือการสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้และการจัดการความรู้ขึ้นในองค์กร
5.3 คู่มือการจัดการความรู้ มีเนื้อหาในรายละเอียด
ที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ แ ละตั ว อย่ า ง โดยมี เนื้ อ หาในแต่ ล ะบท
ได้แก่ บทที่ 1 รูปแบบการจัดการความรู้ บทที่ 2 การ
วางแผนการจัดการความรู้ บทที่ 3 การกําหนดความรู้
บทที่ 4 การรวบรวมและจัดระเบียบความรู้ บทที่ 5 การ
แบ่งปันความรู้ บทที่ 6 การใช้และสร้างความรู้ และบทที่
7 ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้
5.4 ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามความคิดเห็นใน
การวิ พากษ์ ในด้ านความคิดเห็ นเกี่ ยวกั บรู ปแบบการ
จั ด การความรู้ สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ผู้เข้าร่วมประชุม
สนทนากลุ่ม 20 คน มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่ามี
ความชั ด เจน เข้ า ใจง่ า ย และง่ า ยต่ อ การนํ า ไปใช้ ใ น
สถานประกอบการในระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.45
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50
มีความถูกต้อง
ครบถ้วนในระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.45 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย
4.25 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามความ
คิดเห็นในการวิพากษ์ ในด้านความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรู้
หัวข้อการประเมินรูปแบบ
1. ความเหมาะสม
เป็นประโยชน์ต่อ
สถานประกอบการ
2. เป็นที่ต้องการสําหรับ
สถานประกอบการ
3. สามารถนําไปใช้ใน
สถานประกอบการได้เป็น
อย่างดี
4. มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
และง่ายต่อการนําไปใช้ใน
สถานประกอบการ
5. มีความถูกต้อง ครบถ้วน
โดยรวม



SD

ระดับ
ความเห็น

4.25

0.43 มากที่สุด

4.20

0.40

มาก

4.15

0.36

มาก

4.45

0.50 มากที่สุด

4.45
4.30

0.50 มากที่สุด
0.46 มากที่สดุ

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
6.1 รูปแบบและคู่มือการจัดการความรู้สําหรับธุรกิจ
ระบบป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตร
เคมีพัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริ บทของการดํ าเนิ นธุ รกิ จและพื้ นฐานในด้ านปั จจั ย
สนั บ สนุ น การจั ด การความรู้ ข องธุ ร กิ จ ระบบป้ อ งกั น
อัคคีภัยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง
ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 20
คน มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่ารูปแบบและคู่มือการ
จั ด การความรู้ สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่พฒ
ั นาขึ้น มีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการมาก
ที่สุด มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และง่ายต่อการนําไปใช้ใน
สถานประกอบการในระดับมากที่สุด และมีมติเอกฉันท์
ในการนํ ารู ปแบบและคู่ มื อการจั ดการความรู้ ไปใช้ ใน
สถานประกอบการแสดงว่ารูปแบบและคู่มือการจัดการ
ความรู้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและสามารถนําไป ใช้
ในธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
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6.2 องค์กรที่สนใจนํารูปแบบและคู่มือการจัดการ
ความรู้ไปใช้ควรพิจารณาประเด็นสําคัญต่าง ๆ ดังนี้ 1)
ผู้นําองค์กรมีบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรไปในทิศทางทีต่ ้องการ ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการจัดการความรู้ มีความตั้งใจจริงในการจัดการ
ความรู้ ทําตัวเป็นแบบอย่างในเชิงการปฏิบัติ ติดตามผล
และปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง 2) ผู้นําองค์กรไม่สามารถ
ดําเนินการจัดการความรู้ได้ด้วยตัวเองเพียงลําพัง ควร
กําหนดผู้รับผิดชอบเป็นบุคคลหรือทีมงานในการจัดการ
ความรู้ขององค์กรที่ชัดเจน เพื่อทําหน้าที่รณรงค์ ส่งเสริม
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก้ ปั ญ หา ให้ คํ าแนะนํ า เรื่ อ งการ
จั ด การความรู้ 3) ผู้ นํ า องค์ ก รสามารถเลื อ กกํ า หนด
วัตถุประสงค์ในการจัดการความรู้ให้เหมาะกับบริบทของ
องค์กรและความพร้อมในด้านต่าง ๆ 4) องค์กรธุรกิจ
ระบบป้ องกั นอั คคี ภั ยในอุ ตสาหกรรมปิ โตรเลี ยมและ
ปิโตรเคมี ควรพิจารณาองค์ความรู้ด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมใน
การนําไปจัดการความรู้ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีให้กับพนักงานเพื่อให้มีความ
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการของลูกค้า การประเมิน
และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัยในโรงงาน
ลูกค้า 5) การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ สามารถทําได้
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การแบ่งปันความรู้
กับลูกค้า ผู้ผลิต และผู้ขาย (Supplier)เป็นต้น ควรมีการ
จัดอบรมความรู้ด้านระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ให้กับลูกค้าเพื่อให้มีความรู้ในระดับพื้นฐานที่สามารถใช้
งานระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 6) นอกจากระบบบริหารคุณภาพ ISO
9000 องค์กรสามารถใช้ระบบการเพิ่มผลผลิตอื่น ๆ
เป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การจั ด การความรู้ เช่ น Total
Quality Management (TQM), Total Productive
Maintenance (TPM), กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QC
Circle), 5ส เป็นต้น
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
7.1.1 ผู้ประกอบธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัยใน
ประเทศไทยสามารถนํารูปแบบการจัดการความรู้และ
คู่มือการจัดการความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาระบบการ
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จัดการความรู้ภายในองค์ กร เพื่ อเพิ่ มศักยภาพในการ
แข่งขัน
7.1.2 สถาบันการศึกษาสามารถนํารูปแบบการ
จัดการความรู้และคู่มือการจัดการความรู้สําหรับธุรกิจ
ระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นา
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจระบบ
ป้องกันอัคคีภัยในประเทศไทยและรองรับตลาดแรงงาน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7.1.3 นักวิจัยสามารถนําผลการวิจยั ครัง้ นี้ไปใช้
เป็นข้อมูลสนับสนุนในการทํางานวิจัยต่อเนื่องหรือหัวข้อ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ
(Competency Development) ของตําแหน่งงานหลัก
ที่ สํ าคั ญ สํ าหรั บธุ รกิ จระบบป้ องกั นอั คคี ภั ย เพื่ อ การ
กําหนดกลุ่มของทักษะ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้ง
พฤติ ก รรม ทั ศ นคติ ที่ บุ ค ลากรจํ า เป็ น ต้ อ งมี เ พื่ อ การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7.2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ระหว่างองค์กร เช่น การจัดการความรู้ระหว่างองค์กรกับ
บริษัทผู้ผลิต การจัดการความรู้ระหว่างองค์กรกับลูกค้า
การจัดการความรู้ระหว่างองค์กรกับบริษัทผู้รับเหมาช่วง
เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกันตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทาน
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