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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความรู้ของสถานดีับเพลิงคลองเตย ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานแนวทางการแก้ไขปญัหาและอุปสรรค และการจัดการความรู้ให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการปฏบิัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 15 คน ผลการวิจยัพบว่า วิธีการจัดการความรู้ของสถานีดับเพลิงคลองเตย 
เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยูใ่นองค์การ  น ามาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ 
และพัฒนาตนเองได้ รวมทั้งปฏบิตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้องค์การบรรลตุามเป้าหมาย องค์ประกอบ
ส าคัญในการสร้างความรู้ คือ คน ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัที่สดุ เพราะเป็นท้ังแหล่งความรู้ และเปน็ผู้น าความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ การจะจัดการความรู้ จะต้องเน้นให้ความส าคญัที่องค์ประกอบนี้มาก โดยจะต้องดึงความรู้จาก
บุคคลนั้นออกมาถ่ายทอดต่อให้ได ้ เทคโนโลยี ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหาจดัเก็บ แลกเปลี่ยนและน าความรู้
ไปใช้ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และกระบวนการความรู้ เป็นการบริหารจัดการเพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้
ไปให้ผู้ใช้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม 

ค าส าคัญ: การจดัการความรู้ นวตักรรม 

บทน า 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11                

“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้อง
รับรู้ข้อมลูข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถสร้างวิสยัทัศน์ และ
ปรับเปลีย่นทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรทีม่ีประสทิธิภาพและมีการเรียนรูร้่วมกัน ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัตริาชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบรหิารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกานี้” (พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) เพื่อสนองตอบ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546และเสรมิสรา้งสมรรถนะของหน่วยงานราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มพูนผลผลิตแห่งชาติ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้
หน่วยงานราชการ เพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนให้เป็นความรู้ โดยทีค่วามรู้มี 2 ประเภท 
คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ทีไ่ด้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสญัชาตญาณของแต่ละ
บุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งตา่งๆ เป็นความรู้ทีไ่มส่ามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย 
เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม และความรู้ที่
ชัดแจ้ง  (Explicit Knowledge)  เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร ทฤษฎี คู่มือ 
 
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การจัดการความรู้ของสถานีดับเพลิงคลองเตย 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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ต่างๆ และบางครั้งเรยีกว่าเป็นความรู้แบบรปูธรรม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่ม
ผลผลติแห่งชาติ  
พ.ศ. 2548) ซึ่งความรู้ ยังกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร บันทึกต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและการจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ขยายแนวความคิดการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือท่ีเรียกกันว่า KM ถือเป็นแนวคิดการจดัการความรู้สมยัใหม่ ให้มีการ
จัดการความรู้ในองค์การโดยก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ ก าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการที่ส าคญัในการปรบัเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของข้าราชการให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
 ปัจจุบันสภาพการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว เป็นผลจากการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ท าให้สังคมมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน  ส่งผลกระทบกบัการด าเนินงานท้ังภายในและภายนอกองค์การ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้ีมไิดส้่งผลกระทบเฉพาะด้านหนึ่งด้านใด แตส่่งผลกระทบในทุกด้านไม่ว่าจะเปน็ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการเมือง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมและประชากร สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมส่งผลต่อองค์การใน
อนาคต การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้องค์การต่าง ๆ และหน่วยงานทั้งหลายต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมรับมือกับการเปลีย่นแปลงและสร้างภูมคิุ้มกนัอย่างมั่นคง 
 จากท่ีได้กล่าวมา การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในการ
พัฒนาองค์การ เป็นเครื่องมือท่ีช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างผูบ้ริหารกับบุคลากรทุกฝ่ายในองคก์าร ท้ังนี้การจัดการ
ความรู้เป็นกระบวนการปฏิบตัิที่กลมกลืนกับงาน เป็นกระบวนการสร้างระบบใหส้ามารถรับรู้ข่าวสาร และประมวลผล
ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สรา้งวิสัยทัศน์และปรับเปลีย่นทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้เป็น 
ผู้ที่มีความรู้ในวิชาการสมัยใหม่ และปฏิบตัิหน้าราชการให้เกิดประสทิธิภาพและมคีุณธรรม สร้างความมีส่วนร่วมใหเ้กิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกนั การจัดการความรูเ้ป็นกระบวนการที่ไมต่ายตัว ข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละองค์การ 
และไม่ยึดติดกับรูปแบบประยุกตป์รับเปลีย่นไปตามสถานการณ์อยา่งกลมกลืน และเหมาะสม เพื่อพฒันาการปฏิบตัิ
ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ มุ่งสูก่ารเป็นองค์การคณุภาพสูง 

 ผู้วิจัยเป็นบุคลากรของสถานีดับเพลิงคลองเตย เป็นหน่วยงานราชการที่รับผดิชอบด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จึงมคีวามสนใจที่จะวจิัยการจดัการความรูส้ถานีดับเพลงิคลองเตย ศึกษาวิธีการจดัการความรู้ ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานจัดการความรู้ ตลอดแนวทางการแกไ้ขและการจัดการความรู้อย่างเหมาะสมเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอ่ไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยัดังนี ้
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้สถานีดับเพลิงคลองเตย 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
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 1. ประชากร (Population) ได้แก ่ข้าราชการ และบคุลากร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ สถานดีบัเพลิง
คลองเตย 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดลักษณะของประชากรทีต่้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสะกุล, 2561ก, หน้า 45) จึงใช้
วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมลูส าคัญ (Key informants) จ านวน 15 คน โดยพิจารณาคณุสมบัติดังนี ้
     1) หัวหน้าสถานีดับเพลิงคลองเตย จ านวน 1 คน 
     2) หัวหน้าชุดและรองหัวหน้าชุด ชุดปฏิบัติการ 1 – 4 จ านวน 8 คน 
     3) เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน ชุดปฏิบตักิาร 1 – 4 จ านวน 6 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณศีึกษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยการ
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
ลักษณะของการสัมภาษณเ์ป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสมัภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถาม
เดียวกัน (วิโรจน์ ก่อสกลุ, 2561ก, หน้า 54) และการสัมภาษณจ์ะท าการสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผู้วิจยัได้ก าหนดวันนัดหมายการสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งใหผู้้ถูกสมัภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณจ์ะใช้
การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสมัภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัมีวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู ดังนี ้
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
    1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
    1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
    1.3 งานวิจัย ได้แก่ วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาคน้คว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอยีด 
    1.4 เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย 
กฎระเบียบ พระราชบัญญตัิ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นตน้ 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมลูโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลอืกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structure interview) โดยที่ผู้วิจัยต้อง
ท าการสัมภาษณไ์ปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจยัจะสมัภาษณ์ตามข้อท่ีก าหนดไวเ้ท่าน้ัน และผู้วิจยั
จะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์  

การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 

 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่เกีย่วข้อง 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล 
ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
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 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัยการจัดการความรู้
ของสถานีดับเพลิงคลองเตย สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงานจัดการความรู้ แนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค และการจัดการความรู้ให้เหมาะสมเพื่อการปฏิบตัิงานให้มปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการน าเสนอผลการวจิัยใน
รูปแบบพรรณนา 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 

 การจัดการความรู้ คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร 
มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด องค์ประกอบส าคัญของวงจรในการสร้าง
ความรู้ มีอยู่ 3 ส่วน คือส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาต ิ(อ้างถึงใน วิโรจน์ 
ก่อสกุล, 2561ข, หน้า 95) 
 1. คน ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัที่สุด เพราะเป็นท้ังแหล่งความรู ้และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ดังนี้ การจะท า KM จะต้องเน้นให้ความส าคญัที่องค์ประกอบนี้ ต้องรู้ว่าความรู้อยู่ที่คนๆไหนและคนๆนั้นเป็นอย่างไร
เพื่อท่ีจะดึงความรูจ้ากบุคคลนั้นออกมาถ่ายทอดต่อให้ได ้
 2. เทคโนโลยี ซึ่งเป็นเครื่องมือเพือ่ให้คนสามารถค้นหาจัดเก็บ แลกเปลี่ยนและน าความรูไ้ปใช้ได้อย่างง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และมคีวามถูกต้อง 
 3. กระบวนการความรู้ เป็นการบริหารจดัการเพื่อน าความรูจ้ากแหล่งความรูไ้ปให้ผู้ใช้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
และนวัตกรรม 

 กระบวนการจดัการความรู้ มีท้ังหมด 7 ข้ันตอน (ชลิดา ศรมณี, 2561ค, หน้า 170-171)  
 1. ค้นหาความรู้ คือ “รู้เรา” ต้องรูว้่าองค์กรมีความรู้อะไร ต้องการความรู้อะไร โดยใช้แผนที่ความรู้เพือ่หา
ขอบเขตความรู้ในองค์กร และท าให้เห็นภาพรวมของคลังความรู้ในองค์กร 

 2. สร้างและแสวงหาความรู้ ก าหนดเนื้อหาของความรู้ที่ต้องการและดักจับความรู้จากแหล่งต่าง ๆ สิ่งส าคัญคือ 
ต้องสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่กระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรยีนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อก่อให้เกดิการสร้างความรู้ใหม่ ๆ 
อยู่ตลอดเวลา 

 3. จัดความรู้ให้เป็นระบบ คือ จดัท าสารบญั และเก็บรวบรวมความรู้ เพื่อให้งายและสะดวกในการใช้งานการ
แบ่งประเภทความรู้จะขึ้นอยู่กับการใช้ความรู้นั้น ๆ  
 4. ประมวลและกลั่นกรองความรู้ สร้างความรู้ในรูปแบบและ๓ษาท่ีเข้าใจง่าย ซึ่งอาจท าได้หลายวิธี คอื  
    - จัดท ามาตรฐานให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาข้อมลู 

    - ใช้ “ภาษา” เดียวกันทั้งองค์กร เช่น จัดท าความหมายของค าต่าง ๆ ท่ีแต่ละหน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงาน 

    - เรียบเรียง และปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพอยู่เสมอ เช่น เนื้อหาครบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

 5. เข้าถึงความรู้ องค์กรต้องมีวิธีการจัดเก็บ และกระจายความรู้ทั้งประเภท Explicit และ Tacit ซึ่งโดยทั่วไป
การกระจายความรู้มี 2 แบบ คือ 
     1) “Push” (การป้อนความรู้) คือ การส่งความรู้ให้ผู้รบัโดยไมม่ีการร้องขอ หรือการกระจายความรู้
แบบ Supply-based เช่น จดหมายเวียน 
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     2) “Pull” (ให้โอกาสเลือกใช้ความรู้) ผู้รับสามารถเลือกรับหรือใช้แต่ข้อมูลที่ต้องการ เพื่อลดปญัหา
การรับข้อมลูที่มากเกินความจ าเปน็ การกระจายความรู้เป็นแบบ “Demand-based” 
 6. แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ประเภท Explicit ท าได้โดยการจัดท าเอกสาร ท าฐานความรู้ รวมทั้งการท าสมุด
หน้าเหลือง โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้เข้าถึงความรูไ้ด้งา่ยและรวดเร็วขึ้น การแบ่งปันความรู้ประเภท Tacit 
ท าได้หลายวิธี เช่น 
    - ทีมข้ามสายงาน 
    - Innovation & Quality 
    - ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) 
    - ระบบพ่ีเลี้ยง 
    - การสับเปลี่ยนงาน และยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน 
    - เวทีส าหรับการแลกเปลีย่นความรู ้
 7. การเรียนรู้ องค์กรจะต้องกระตุน้และสร้างบรรยากาศให้ทุกคนกลา้คิด กล้าท า โดยผู้บริหารต้องยอมรับ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับทิศทางและค่านยิมขององค์กร 

 ปัจจัยที่เอื้อให้การจดัการความรู้ประสบความส าเรจ็ มีดังนี้ (ชลิดา ศรมณ,ี 2561ค, หน้า 171-172)  
 1. ผู้น าองค์กรให้การสนบัสนุน และก าหนดทิศทางกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั รวมทั้งการชมเชยให้รางวัลเพื่อโน้มน้าวให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้  
 2. องค์กรต้องมีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ เพื่อสง่ผ่านความรู้ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 3. เทคโนโลยสีารสนเทศ ท าให้เกดิการแลกเปลีย่นความรู้ได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 4. การฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพือ่สร้างความเขา้ใจและตระหนักถึงความส าคญัของการจัดการความรู้ 
 5. วัดผลอยู่เสมอ จะช่วยให้องค์กรพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ดยีิ่งข้ึน 

 6. โครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสม การแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กรจะด าเนินไปอย่างไมร่าบรื่นถ้าขาดโครงสร้าง
หรือระบบรองรับที่ดี โครงสรา้งนี้อาจหมายถึง สิ่งท่ีจับต้องได้ เช่น สถานท่ี อุปกรณต์่าง ๆ และสิ่งที่จบัต้องไม่ได้ เช่น 
ระบบหรือกลไกท่ีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

 ความส าเร็จของการจดัการความรูเ้กิดจากการผสมผสานการท างานระหว่างองค์ประกอบของการจดัการความรู้ 
ประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้ คือ (Franklin (อ้างถึงใน กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, 2557, หน้า 137-138)  
 1. คน (People) เป็นกลยุทธ์หลักที่องค์การใช้เพื่อสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขันมุ่งท่ีความสามารถของ
คนในองค์การที่จะสรา้งนวัตกรรมและมีความคล่องตัวที่จะปรับเปลีย่นกลยุทธ์ตามสภาวะการณ์ การพัฒนาคนในองค์การ
จึงมีความส าคัญอันดับแรก 
 2. กระบวนการ (Process) ของการจัดการความรู้ประกอบด้วยแนวทางและขั้นตอนของการจัดการความรู้ต้อง
ระบุประเภทของสารสนเทศท่ีต้องการ ท้ังจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก เป็นการแยกแยะวา่ ความรู้ชนิดใดที่ควร
น ามาใช้ในองค์การ แล้วน าความรูน้ั้นมาก าหนดโครงสร้าง รูปแบบและตรวจสอบความถูกต้องขั้นตอนของการจัดการ
ความรู้ จึงประกอบไปด้วย 3 ข้ันตอนได้แก ่
    2.1 การจัดหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ (Knowledge Acquisition) ซึ่งเป็นข้ันตอนของการพัฒนาและ
การสร้างความรู้ใหม่ เช่น การวิจัยและพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิของชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2548) ที่กล่าวสนับสนุนว่า 
การไดม้าซึ่งความรู้จ าเป็นต้องอาศัยการวิจัย จะท าใหม้ีความรู้ใหม่อยู่เสมอ เมื่อน าผลการวิจยัไปใช้ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ก็
มีการวิจัยใหม่ ค้นพบสิ่งใหม่และมกีารน าผลการวิจยันั้นไปพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
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    2.2 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการใช้ความรูร้่วมกันในองค์การมี 4 ระดบัได้แก ่Know 
What (รู้ว่าคืออะไร) Know How (รู้วิธีการ) Know Why (รู้เหตผุล) และ Care Why (ใส่ใจกับเหตผุล) 
    2.3 การใช้หรือเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Utilitization) เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้คนในองค์การ 
สามารถเข้าถึงความรู้ในองค์การได้เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจและการด าเนินงาน 
 3. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology: IT) เป็นเครื่องมือท่ีพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของ
ความรู้ในองค์การให้เป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อบุคคลในเวลาและรูปแบบที่บุคคลนั้นต้องการ เรยีกว่า“ระบบบริหาร
ความรู”้ 

 สถานีดับเพลิงคลองเตย เดิมชื่อสถานีต ารวจดบัเพลิงคลองเตย  เปดิท าการเมื่อปี พ.ศ. 2513   ต่อมาเมื่อปี 
พ.ศ. 2540            ได้ก่อสร้างอาคารที่ท าการขึ้นใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตสูง 5 ช้ันกรุงเทพมหานครไดร้ับมอบภารกิจ
ดับเพลิงจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมือ่ปี พ.ศ. 2546) มีส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยท าหน้าที่รับผิดชอบด้านภารกจิการดับเพลิงและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อย่างเต็มรูปแบบ สถานีต ารวจ
ดับเพลิงคลองเตย ได้เปลี่ยนช่ือเปน็สถานีดับเพลิงคลองเตย ตั้งแต่นัน้มา พ้ืนท่ีรับผิดชอบโดยรอบ ประมาณ 35 ตาราง
กิโลเมตร 

 วิสัยทัศน์สถานดีับเพลิงคลองเตย 

 1. เป็นสถานีดับเพลิงที่ไดร้ับการยอมรับและยกย่องอันดับต้น ๆ ของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และกรุงเทพมหานคร 

 2. เป็นสถานีดับเพลิงที่มีความพรอ้ม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว สร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที 

 พันธกิจสถานีดับเพลิงคลองเตย 

 1. สร้างความแข็งแกร่งในการปฏบิัติงาน ส่งเสริมให้เกดิความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานและองค์กร ดา้นการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 2. ก าหนดให้ความปลอดภัยเป็นกจิกรรม ท่ีส าคัญทีสุ่ดในการปฏิบัตงิาน 

 3. สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี เพื่อคุณภาพการปฏิบตัิงานที่มีคุณภาพ 

 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไวส้ามประเด็น ดังน้ี 
 1. วิธีการจัดการความรู้ของสถานดีับเพลิงคลองเตย มีดังนี้ 
  1) เจ้าหน้าท่ีของสถานีดับเพลิงคลองเตย ส่วนมากเป็นผู้ที่ได้รับการฝกึอบรมมาอย่างดี เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ แต่อาจมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันในบางเหตุการณ์ ท่ีน่าจะน ามาเป็นองค์ความรู้ที่สามารถ
แบ่งปัน แลกเปลี่ยนกันได ้
  2) มีการพัฒนาการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ ตามค าสั่งส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เรื่องการปฏิบตัิหน้าที่ราชการประจ าวันของสถานีดับเพลิงได้รวบรวมงานท่ีต้องปฏิบัติไว้ ทางสถานมีีการสอนงานให้
ความรู้และฝึกสอนทักษะให้ข้าราชการใหม่ ท้ังด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้งานวิทยุสื่อสาร  
  3) มีองค์ความรู้ที่สามารถค้นหาได ้ท้ังในรูปแบบของระบบสารสนเทศ และคู่มือการปฏิบตัิงานของ
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความรู้ของสถานีดบัเพลิงคลองเตย 
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  1) ปัญหาด้านกระบวนการการบรหิารงานยังไมม่ีการวางแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมยัง
ไม่มีงบประมาณที่สนับสนุนงานด้านการจัดการความรู้และพัฒนาบคุลากรของสถานีดบัเพลิง 
  2) ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในจัดการความรู้ของสถานีดับเพลิงคลองเตย 
  3) ปัญหาด้านการติดตามและประเมินผล ยังไมม่ีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานีดับเพลิงคลองเตย 
  1) หน่วยงานให้การสนับสนุนการจัดการความรู้ ในด้านการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงการจดัสรร
งบประมาณอย่างเพียงพอในการด าเนินงานด้านการจดัการความรู้ของสถานีดับเพลิงคลองเตย ซึ่งจะท าให้การจัดการ
ความรู้นั้นประสบผลส าเร็จ 
  2) มีการวางแผนการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ เป็นข้ันตอนกระบวนการ ซึ่งจะช่วยให้การจดัการ
ความรู้นั้นส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
  3) มีการฝึกอบรมสรา้งความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ในการจดัการความรู้ พร้อมทั้งสร้างความ
ตระหนักให้ทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมในองค์การใหม้ีวัฒนธรรมในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกัน 
  4) มีการติดตาม วัดผล ประเมินผลการด าเนินงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงการ
ด าเนินการจัดการความรู้ใหด้ียิ่งขึน้ 
 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายได้ ดังนี้ 

 วิธีการจัดการความรู้ของสถานีดบัเพลิงคลองเตย จะมุ่งเน้นการจดัการความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในสถานี
ดับเพลิงคลองเตยให้เป็นระบบและเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (2557) การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่องสม่ าเสมอ เป้าหมาย คือ การพัฒนางานและ
พัฒนาคน โดยมีความรู้เป็นเครื่องมือ มีกระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ จากการที่เจ้าหน้าทีด่ับเพลิงทุกคนต้อง
ผ่านการฝึกหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัขั้นพ้ืนฐาน ถึงจะสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตาม 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณ,ี 2561ก, หน้า 90) ได้อธิบายว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ ท้ังนี้เพราะความส าเรจ็ขององค์การขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของบุคลากรการฝึกอบรมและพัฒนาถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้เกิดการเรียนรู้ ความช านาญ และทัศนคตสิ่วนการพัฒนานั้นเป็นการเตรียมบุคคลในองค์การ 
และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความรู้ที่ไดร้บัมาและประสบการณ์ที่ผา่นมา อาจแตกต่างกันตามความถนัดและความสนใจใน
บทเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ เสาวลักษณ์ สุขวิรัช (2561, หน้า 56) ได้อธิบายว่า ความรู้จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. Tacit knowledge คือ ความรูท้ี่อยู่ในตัวบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรยีนรู้ พรสวรรค์ ซึ่งสื่อสารหรือถ่ายทอด
ในรูปของตัวเลข สูตร หรือลายลักษณ์อักษรได้ยาก สามารถพัฒนาและแบ่งปันได้ 2. Explicit knowledge คือ ความรู้ที่
เป็นเหตเุป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงาน ซึ่งคนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ยังสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Quinn (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2552, หน้า 32) ได้จ าแนกระดับของความรู้ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก ่ระดับท่ี 1 รู้ว่าคืออะไร (Cognitive Knowledge: 
Know-What) เป็นความรู้เชิงการรับรู้จากการเรยีน การเห็นหรือจดจ ามา มีลักษณะเป็นความรู้ภาคทฤษฏีว่าสิ่งเหล่านั้น 
“คืออะไร” ซึ่งเป็นความรู้ขั้นพื้นฐาน ระดับที่ 2 รู้วิธีการ (Advanced Skill: Know-How) เป็นความรูใ้นภาคทฤษฎีและมี
การน าไปปฏิบัตผิสมผสานกัน เจ้าของความรู้จะเริ่มมีประสบการณ์และเริ่มความเข้าใจในสภาพของความเป็นจริง 
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สามารถน าความรู้ที่มีไปปรับใช้ให้ตรงกับสภาพงานมากขึ้น ระดับที่ 3 รู้เหตุผล (System Understanding:Know-Why) 
เป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเชิงเหตผุลที่สลับซับซ้อนอันอยู่ภายใตเ้หตกุารณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ความรู้ในระดับนี้
สามารถพัฒนาได้บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ในการแก้ไขปญัหา และการอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณร์่วมกับผู้อื่น 
เจ้าของความรู้เริ่มที่จะบรรลุผลในความรู้นั้น สามารถอธิบายเหตุและผล หรือท่ีมาที่ไป ผลของการกระท าและผลของการ
ไม่กระท าได้ ระดบัท่ี 4 ใส่ใจกับเหตุผล (Self-Motivate Creativity: Care-Why) ความรู้ที่อาจกล่าวได้ว่า สามารถน า
ความรู้มาพลิกแพลง ประยุกตไ์ด้อย่างเหมาะสม เป็นความรู้ในลักษณะสร้างสรรค์ และการปรับตัวเพือ่ความส าเร็จ 
สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ ๆ ต่อยอดจากความรู้เดิมได้ เจ้าหน้าท่ีสามารถน าความรู้มาพัฒนาตนเองและมสี่วนร่วมในการ
จัดการความรู้ สร้างสรรค์ ปรับปรงุ และพัฒนาความรู้ใหเ้หมาะสมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรายอื่น ๆ ในสถานี
ดับเพลิงคลองเตย ท้ังนี้รวมถึงการจัดการความรู้ของสถานีดบัเพลิงคลองเตยให้เป็นระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาติ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ข, หน้า 
95) ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้ คือการรวบรวมองค์ความรูท้ี่มีอยู่ในองค์การ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด องค์ประกอบส าคัญของวงจร
ในการสร้างความรู้ มีอยู่ 3 ส่วน คือ 1. คน ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญที่สุด เพราะเป็นทั้งแหล่งความรู้ และเป็นผู้น า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ การจะท า KM จะต้องเน้นให้ความส าคญัที่องค์ประกอบนี้ ต้องรู้ว่าความรู้อยู่ท่ีคน ๆ 
ไหนและคน ๆ นั้นเป็นอย่างไรเพื่อที่จะดึงความรูจ้ากบุคคลนั้นออกมาถ่ายทอดต่อให้ได้ 2. เทคโนโลยี ซึ่งเป็นเครื่องมือ
เพื่อให้คนสามารถค้นหาจดัเก็บ แลกเปลีย่นและน าความรู้ไปใช้ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง 3. 
กระบวนการความรู้ เป็นการบรหิารจัดการเพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและ
นวัตกรรม ทีเ่จ้าหน้าท่ีสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่สามารถค้นหาได้ ทั้งในรูปแบบของระบบสารสนเทศ และคู่มือการ
ปฏิบัติงานของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั  

 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานจัดการความรู้ของสถานีดับเพลิงคลองเตย มีประเด็นที่น ามาอภิปราย 
ดังนี ้
 1. ปัญหาด้านกระบวนการการบรหิารงานยังไมม่ีการวางแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมยังไมม่ี
งบประมาณที่สนับสนุนงานด้านการจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากรของสถานีดับเพลิง ด้วยสถานดีบัเพลิงคลองเตย
เป็นหน่วยงานระดับฝ่าย การบริหารจัดการด้านงบประมาณอยู่ท่ีส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั และกอง
ปฏิบัติการดับเพลิง 1-4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของส านักป้องกันจะเป็นกองวิชาการและแผนงานท่ีจัดหลักสูตรการ
ฝึกอบรม เป็นรูปแบบการก าหนดโครงสร้างองค์การ และการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ด ารง วัฒนา (อ้างถึง
ใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 79) อธิบายว่า นวัตกรรมการบริหาร หมายถึง การด าเนินการใหม่ ๆ เกี่ยวกับ
กระบวนการ โครงสร้างองค์การ หรือการปฏบิัติงาน กรรมวิธีการบริหารไปอย่างชัดเจน สถานีดับเพลงิคลองเตย 
 
 
 2. ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการจดัการความรู้ของสถานีดับเพลิงคลองเตย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลาวลัย ์สุขยิ่ง (2550) ได้วิจัยเรื่อง การจดัการความรู้ในองค์กร กรณีศึกษา : หน่วยงานธุรกิจ 
CDMA บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ที่พบว่าอุปสรรคส าคัญที่คณะท างานให้ความส าคญัคือการสร้างความ
ตระหนักใหผู้้บริหารและพนักงานเห็นถึงความส าคญัและประโยชน์ของการจัดการความรู้ ที่มีผลต่อการพัฒนาตน พัฒนา
งาน และพัฒนาองค์กรโดยองค์กรต้องมีการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้น และสื่อสารให้พนักงานได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างจริงจัง มีการแลกเปลี่ยนข้อมลู ความรู ้ประสบการณ ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างาน 
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  3. ปัญหาด้านการติดตามและประเมินผล ยังไม่มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ ประชา ตันเสนยี์ (อ้างถึงใน สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ, 2560, หน้า 179) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ในการปฏิบตัิงานให้เกิดประโยชนส์ูงสุด และจดัให้มีระบบการประเมินการ
พัฒนาความสามารถของบุคคลเปน็ระยะ ๆ เพื่อช่วยแก้ไขบุคลากรบางกลุ่ม ให้พัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้นและใน
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ผูม้ีขีดความสามารถสูงได้ก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งใหม่ท่ีต้องใช้ความสามารถที่สูงข้ึน 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรู้ให้เหมาะสมในการปฏิบติังาน
ของสถานีดับเพลิงคลองเตย มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังน้ี 
 1. หน่วยงานให้การสนับสนุนการจัดการความรู้ ในด้านการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงการจดัสรรงบประมาณ
อย่างเพียงพอในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสถานีดับเพลิงคลองเตย ซึ่งจะท าให้การจัดการความรู้นั้น
ประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2561ค, หน้า 171-172) ที่สรุปได้ว่า การได้รับการสนับสนุน
จากผู้น าองค์กร และก าหนดทิศทางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจขององค์กรจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน รวมทั้งการชมเชยให้รางวัลเพื่อโน้มน้าวให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งเป็นปจัจยัหนึ่งที่เอื้อให้การ
จัดการความรู้ประสบความส าเรจ็ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจยัของ ลาวัลย ์สุขยิ่ง (2550) ได้วิจัยเรื่อง การจัดการ
ความรู้ในองค์กร กรณีศึกษา : หน่วยงานธุรกิจ CDMA บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ที่พบว่า การให้การ
สนับสนุนจากผู้บรหิารนโยบายที่ชัดเจนด้าน KM ขององค์กรเป็นปัจจัยส าคญัในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในองค์กร 
 2. มีการวางแผนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เป็นข้ันตอนกระบวนการ ซึ่งจะช่วยให้การจดัการความรู้นั้น
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย สอดคล้องกบัแนวคิดของ Franklin (อ้างถึงใน กัลยารตัน์ ธีระธนชัยกุล, 2557, หน้า 137-138) ได้
กล่าวโดยสรุปได้วา่ ความส าเร็จของการจัดการความรู้เกดิจากการผสมผสานการท างานระหว่างองค์ประกอบของการ
จัดการความรู ้ซึ่งกระบวนการ (Process) ของการจัดการความรู้ เปน็องค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญที่จะท าให้การจัดการ
ความรู้ประสบผลส าเร็จ กระบวนการประกอบด้วยแนวทางและขั้นตอนของการจัดการความรูต้้องระบุประเภทของ
สารสนเทศท่ีต้องการ ทั้งจากแหลง่ข้อมูลภายในและภายนอก เป็นการแยกแยะว่า ความรู้ชนิดใดที่ควรน ามาใช้ใน
องค์การ แล้วน าความรู้นั้นมาก าหนดโครงสร้าง รูปแบบและตรวจสอบความถูกต้องขั้นตอนของการจัดการความรู ้จึง
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนได้แก ่1. การจัดหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ (Knowledge Acquisition) ซึ่งเป็นข้ันตอน
ของการพัฒนาและการสร้างความรู้ใหม ่เช่น การวิจัยและพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชุมศักดิ ์อินทร์รักษ์ (2548) 
ที่กล่าวสนับสนุนว่า การได้มาซึ่งความรู้จ าเป็นต้องอาศัยการวิจยั จะท าให้มีความรู้ใหม่อยู่เสมอ เมื่อน าผลการวิจัยไปใช้
ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ก็มีการวิจยัใหม่ ค้นพบสิ่งใหม่และมีการน าผลการวิจัยนั้นไปพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 2. การแบ่งปัน
ความรู ้(Knowledge Sharing) เป็นการใช้ความรู้ร่วมกันในองค์การม ี4 ระดับได้แก่ Know What (รู้ว่าคืออะไร) Know 
How (รู้วิธีการ) Know Why (รู้เหตุผล) และ Care Why (ใส่ใจกับเหตุผล) 3. การใช้หรือเผยแพร่ความรู ้(Knowledge 
Utilitization) เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้คนในองค์การ สามารถเข้าถึงความรู้ในองค์การไดเ้พื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
และการด าเนินงาน 
 3. มีการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ในการจดัการความรู้ พร้อมทั้งสร้างความตระหนัก
ให้ทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมในองค์การให้มีวัฒนธรรมในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกันสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2561ค, หน้า 171-172) ที่ได้กล่าวโดยสรุปไว้ว่า 
การฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคญัของการจัดการความรู้ และการที่องค์กรมี
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนและแบง่ปันความรู้ เพื่อส่งผ่านความรู้ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เป็นส่วนหนึง่ของปัจจัยที่เอื้อให้
การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลาวัลย ์สุขยิ่ง (2550) ได้วิจัยเรื่อง การ
จัดการความรู้ในองค์กร กรณีศึกษา : หน่วยงานธุรกิจ CDMA บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ที่พบว่า 
อุปสรรคส าคญัที่คณะท างานให้ความส าคญัคือการสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและพนักงานเห็นถงึความส าคัญและ
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ประโยชน์ของการจดัการความรู ้ที่มีผลต่อการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรโดยองค์กรตอ้งมีการสรา้ง
แรงจูงใจ กระตุ้น และสื่อสารให้พนักงานได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู ้
ประสบการณ ์และความคิดเห็นเกีย่วกับการท างาน ส่งผลให้เกิดวิธีการท างานหรือผลงานท่ีต่างไปจากเดิม  โดยผ่านการ
ทดลองการท างานหรือสร้างผลงานตามที่คิด และมีการน าความรู้ไปใช้อย่างกว้างขวาง อันจะเป็นส่วนส าคัญท าให ้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร 
 4. มีการติดตาม วัดผล ประเมินผลการด าเนินงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินการจัดการ
ความรู้ให้ดยีิ่งข้ึน สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2561ค, หน้า 171-172) ที่ได้กลา่วโดยสรปุไว้ว่า การวัดผลอยู่
เสมอ จะช่วยให้องค์กรพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งข้ึน ซึ่งเป็นปัจจยัที่เอื้อให้การ
จัดการความรู้ประสบความส าเรจ็ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ควรสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน ทั้งภายในหน่วยงาน รวมถึง
หน่วยงานภายนอก  
 2. ควรปลูกฝัง และสร้างความตระหนักของเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานทุกคน ให้เห็นถึงความส าคญัของการจัดการ
ความรู้ เห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวม 
 3. มีการแบ่งโครงสร้างการปฏิบัตงิานของผู้ปฏิบัติงานออกเป็นกลุ่มตามความถนดั และความสมัครใจของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และมีการจดัการความรู้ตามลักษณะงานของกลุ่ม 
 4. สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลย ีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ให้มากขึ้นเพื่อให้การจดัการความรู้มี
ความถูกต้องและรวดเร็ว 
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