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ของเจ้าหน้าที่ที่ลาออกไปแล้วได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว เช่น เรียน
รู้ระเบียบหน้าที่ต่างๆ หรือเรียนรู้งานและวิธีการแก้ปัญหาในงานนั้น
ที่เจ้าหน้าที่คนเก่าได้บันทึกเก็บไว้

4.  Knowledge Discovery เป็นการหาวิธีที่จะเข้าถึงส่วน
ต่างๆ ทีไ่ม่เคยเข้าได้มาก่อน ซึง่ข้อมลูส�าคญับางอย่างอยูใ่น Platform 
ทีเ่ข้าถึงยากส�าหรบัทกุคน หรอืถูกกันด้วย Password เช่น SAP ดงันัน้ 
จึงต้องหาวิธีสกัดข้อมูลเหล่านี้ออกมาในรูปแบบที่เข้าถึงได้ทุกคน

5.  Expertise Location ช่วยในการหาว่าใครในองค์การที่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องใด เนื่องจากการเก็บข้อมูลบุคคลในองค์การ
และผลงานของคนๆ นัน้ ย่อมสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่าใครถนดั
เรื่องอะไร

ประโยชน์ของ KM

1.  เพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ
2.  ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคลากร

เกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต
3.  เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอด
4.  เป็นการลงทนุในต้นทนุมนษุย์ ในการพฒันาความสามารถ

ทีจ่ะแบ่งปันความรู้ทีไ่ด้เรียนรู้มาให้กับคนอืน่ๆ ในองค์การและน�าความ
รู้ไปปรบัใช้กบังานทีท่�าอยูใ่ห้เกดิประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ เป็นการพฒันา
คนและพัฒนาองค์การ

5.  ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผน
ด�าเนินงานให้รวดเร็วและดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศ หรือแหล่งความรู้
เฉพาะที่มีหลักการ เหตุผลและน่าเชื่อถือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

6.  ผู้บังคับบัญชาสามารถท�างานเชื่อมโยงกับผู้ใต้บังคับ
บัญชาให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ช่วยเพิ่มความกลมเกลียวในหน่วยงาน

7.  เมื่อพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ก็สามารถหาวิธี
แก้ไขได้ทันท่วงที

8.  แปรรูปความรู้ให้เป็นทุน ซึ่งเป็นการสร้างความท้าทาย 

นอก
จากนีก้ารจดัท�า KM ท่ีดน้ัีน จ�าเป็นต้องอาศยัเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ส�าคัญ 5 อย่างเข้าช่วย ได้แก่

1. Business Intelligence ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์กับองค์การ เช่นเดียวกับการท�า e-Business 
เช่นน�าข้อมลูทีร่วบรวมมาท้ังหมดจากรปูแบบต่างๆ มาท�าการ Mining 
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีตรงนี้ได้แก่ OLAP หรือ Data Mining 
เป็นต้น

2.  Collaboration เป็นการผสมผสานการใช้ Tool หลายๆ ตวั
เข้าด้วยกันในการจัดเก็บข้อมูล เช่น Excel, Word และ Text File 
เนื่องจากข้อมูลจ�านวนมากถูกจัดเก็บในรูปแบบที่ต่างกัน ตามความ
เหมาะสม เช่น ข้อมูลน่ิง หรือข้อมูลท่ีต้องเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ย่อมใช้ Tool ในการจัดการที่ต่างกัน

3.  Knowledge Transfer เป็นวิธีการถ่ายทอดวิชาความรู้ใน
รปูแบบ e-Learning ว่าท�าอย่างไรถงึจะท�าให้ผูใ้ช้ระบบมคีวามเข้าใจ
ในข้อมูลเหล่าน้ี หรือท�าอย่างไรให้เจ้าหน้าที่ใหม่สามารถเรียนรู้งาน

จากฉบับที่แล้วต่อ

พัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน

KMด้วย

ให้องค์การผลิตสินค้าและบริการจากความรู้ที่มี เพื่อเพิ่มคุณค่าและ
รายได้ให้กับองค์การ

9.  เพือ่การสร้างสรรค์และบรรลเุป้าหมายของจนิตนาการที่
ยิ่งใหญ่

10. เปลี่ยนวัฒนธรรมจากวัฒนธรรมอ�านาจ/แนวดิ่ง สู ่
วัฒนธรรมความรู้/แนวราบ

11. ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น
12. การจัดการความรู้ช่วยให้องค์การมีความเข้าใจลูกค้า 

แนวโน้มของการตลาดและการแข่งขนัท�าให้เพิม่โอกาสในการแข่งขนั
13. การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการพัฒนาความ

สามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิทางปัญญาทีม่ี
อยู่

14. การยกระดับผลิตภัณฑ์ การน�าการจัดการความรู้มาใช้
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ

15. การบริหารลูกค้า การศึกษาความสนใจและความ
ต้องการของลูกค้าจะเป็นการสร้างความพึงพอใจและเพิ่มยอดการ
ขายและการสร้างรายได้

16. การลงทนุทางทรพัยากรบคุคล การเพิม่ความสามารถใน
การแข่งขันการเรียนรู้ร่วมกัน                    

 
ปัญหาของ KM

1.  การถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคลกับองค์การ เช่น 
ปัญหาการไม่แบ่งปันความรู้ องค์การหนึ่งมีการส่งเจ้าหน้าที่ไป
สัมมนา หรือฝึกอบรม หลังจากที่กลับมาแล้วก็เก็บความรู้เอาไว้ 
คนเดยีว หรอือาจจะรายงานให้หวัหน้าทราบเพยีงเท่านัน้แต่เจ้าหน้าที่
คนอื่นอีกหลายคนในองค์การที่ไม่ได้ไปจะไม่รับรู ้เลยว่าคนที่ไป 
ฝึกอบรม หรือไปสัมมนามานั้น ได้อะไรกลับมา เพราะมีไม่การเก็บ
บันทึกรายงาน หรือสิ่งที่น่าสนใจที่ได้จากการอบรม หรือสัมมนาใน
ครั้งนั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูล อินทราเน็ต หรือเว็บไซต์ หากองค์การไม่มี
นโยบายทีช่ดัเจนในเร่ืองเช่นนี ้กจ็ะให้การลงทนุไปกบัการส่งเจ้าหน้าที่
ไปฝึกอบรม หรือเข้าร่วมสัมมนา อาจจะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า

2. การจัดเก็บความรู้ขององค์การ จัดเก็บไว้หลากหลาย
แหล่ง หลายรูปแบบ  มีทั้งที่ เป ็นอิเล็กทรอนิกส์และไม่เป ็น
อเิลก็ทรอนกิส์ กระจดักระจายในยามทีต้่องการข้อมลู เพือ่การตดัสนิ
ใจแบบด่วน จะท�าไม่ได้เพราะต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลนาน ท�าให้
เสียผลประโยชน์ต่อองค์การ

3. การไม่น�าความรูข้ององค์การมาสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในองค์การมีความ
รู้มากมาย ที่ได้จากการวิจัย หรือประสบการณ์จากการท�างาน แต่
วิจัยแล้วก็จบไปไม่น�าไปประยุกต์เพื่อท�าให้เกิดผลทางธุรกิจต่อไป 
หรืองบโครงการหมดก็จบโครงการไปไม่มีการสานต่อ หรือองค์การมี
ผู้รู ้ ผู้เช่ียวชาญที่สามารถออกไปสอนองค์การอื่นให้ประสบความ
ส�าเร็จ มีความรู้ แต่ในขณะเดียวกัน ท่านเหล่านั้นกลับยุ่งและไม่มี
เวลาเหลอืพอทีจ่ะพฒันาคนในองค์การเดยีวกนัเลย กก็ลายเป็นความ
สูญเปล่าที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น

4. การสร้างความรูใ้หม่ สิง่นีจ้ะไม่เกดิขึน้ถ้าไม่มกีารสะสม
ความรู้ที่มีอยู่เดิมอย่างเป็นระบบ เมื่อไม่เกิดความรู้ใหม่ อีกทั้งความ
รูเ้ดมิไม่ได้เกบ็ไว้ด้วยแล้วองค์การกจ็ะไม่เหลอือะไรและจะตายลงใน
ที่สุด

5. การไม่น�าความรู้ภายนอกมาปรับใช้ อาจจะท�าให้ตาม
สถานการณ์โลกและคู่แข่งไม่ทัน

6. ความรูใ้นองค์การ ความรูภ้ายนอกองค์การ ไม่เชือ่มโยง
กับงานและขาดบริบทในการปฏิบัติงาน

 
Knowledge Management นั้น เป็นเรื่องที่องค์การควรให้

ความส�าคญัเป็นอนัดบัต้นๆ ไม่ว่าจะด�าเนนิการในเรือ่งใดๆ หรอืมกีาร
เปลี่ยนแปลง แม้กระทั่งการพัฒนาองค์การให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขนัทีส่งูขึน้รากฐานส�าคญั คอื องค์ความรูแ้ละบคุลากรซึง่เป็น
ก�าลงัส�าคญัในการน�าพาองค์การไปสูเ่ป้าหมาย เทคโนโลยสีารสนเทศ
นัน้เป็นเพยีงเครือ่งมอืตัง้แต่แรกเริม่น�ามนัมาใช้และยงัคงสถานภาพ
เช่นนั้นอยู ่เสมอ หากเราคิดว่าธุรกิจจะต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี
สารสนเทศ แล้วมองเห็นมันเป็นแก้วสารพัดนึก ลงทุนกับมันด้วย 
เม็ดเงินที่ค่อนข้างสูงเพื่อหวังผลตอบแทนที่จับต้องไม่ได้ ประเมินได้
ยากว่าคุ้มค่า หรือไม่เช่ือได้ว่าก�าลังเดินผิดทาง แต่หากมองมันเป็น
เพยีงเครือ่งมอืและค�านงึถงึประโยชน์ทีจ่ะได้รบัเป็นทีต่ัง้ ไม่จ�าเป็นจะ
ต้องเป็นเทคโนโลยทีีล่�า้สมยั ใช้แต่เพยีงทีเ่หมาะสมกบัองค์การ เลอืก
ช่องทาง หรือให้ผู้เช่ียวชาญในงานนั้นๆ เป็นผู้ดูแล (Out Source) 
และเอาก�าลงัทีม่มีาพฒันาศกัยภาพบนรากฐานของทรพัยากรบคุคล
และองค์ความรูท้ีเ่ข้มแขง็ก็สามารถสร้างความยัง่ยนืและมัน่คงให้กบั
องค์การได้ 
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