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พัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน
ต่อ จากฉบับที่แล้ว

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ด้วย

KM

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำ�ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จบ

ของเจ้าหน้าที่ที่ลาออกไปแล้วได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว เช่น เรียน
รู้ระเบียบหน้าที่ต่างๆ หรือเรียนรู้งานและวิธีการแก้ปัญหาในงานนั้น
ที่เจ้าหน้าที่คนเก่าได้บันทึกเก็บไว้
4. Knowledge Discovery เป็นการหาวิธีที่จะเข้าถึงส่วน
ต่างๆ ทีไ่ ม่เคยเข้าได้มาก่อน ซึง่ ข้อมูลส�ำคัญบางอย่างอยูใ่ น Platform
ทีเ่ ข้าถึงยากส�ำหรับทุกคน หรือถูกกันด้วย Password เช่น SAP ดังนัน้
จึงต้องหาวิธีสกัดข้อมูลเหล่านี้ออกมาในรูปแบบที่เข้าถึงได้ทุกคน
5. Expertise Location ช่วยในการหาว่าใครในองค์การที่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องใด เนื่องจากการเก็บข้อมูลบุคคลในองค์การ
และผลงานของคนๆ นัน้ ย่อมสามารถวิเคราะห์ออกมาได้วา่ ใครถนัด
เรื่องอะไร

ประโยชน์ของ KM

นอก

จากนีก้ ารจัดท�ำ KM ทีด่ นี นั้ จ�ำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ส�ำคัญ 5 อย่างเข้าช่วย ได้แก่
1. Business Intelligence ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์กับองค์การ เช่นเดียวกับการท�ำ e-Business
เช่นน�ำข้อมูลทีร่ วบรวมมาทัง้ หมดจากรูปแบบต่างๆ มาท�ำการ Mining
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีตรงนี้ได้แก่ OLAP หรือ Data Mining
เป็นต้น
2. Collaboration เป็นการผสมผสานการใช้ Tool หลายๆ ตัว
เข้าด้วยกันในการจัดเก็บข้อมูล เช่น Excel, Word และ Text File
เนื่องจากข้อมูลจ�ำนวนมากถูกจัดเก็บในรูปแบบที่ต่างกัน ตามความ
เหมาะสม เช่น ข้อมูลนิ่ง หรือข้อมูลที่ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ย่อมใช้ Tool ในการจัดการที่ต่างกัน
3. Knowledge Transfer เป็นวิธีการถ่ายทอดวิชาความรู้ใน
รูปแบบ e-Learning ว่าท�ำอย่างไรถึงจะท�ำให้ผใู้ ช้ระบบมีความเข้าใจ
ในข้อมูลเหล่านี้ หรือท�ำอย่างไรให้เจ้าหน้าที่ใหม่สามารถเรียนรู้งาน
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1. เพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ
2. ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคลากร
เกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต
3. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอด
4. เป็นการลงทุนในต้นทุนมนุษย์ ในการพัฒนาความสามารถ
ทีจ่ ะแบ่งปันความรูท้ ไี่ ด้เรียนรูม้ าให้กบั คนอืน่ ๆ ในองค์การและน�ำความ
รูไ้ ปปรับใช้กบั งานทีท่ ำ� อยูใ่ ห้เกิดประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ เป็นการพัฒนา
คนและพัฒนาองค์การ
5. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผน
ด�ำเนินงานให้รวดเร็วและดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศ หรือแหล่งความรู้
เฉพาะที่มีหลักการ เหตุผลและน่าเชื่อถือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
6. ผู้บังคับบัญชาสามารถท�ำงานเชื่อมโยงกับผู้ใต้บังคับ
บัญชาให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ช่วยเพิ่มความกลมเกลียวในหน่วยงาน
7. เมื่อพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ก็สามารถหาวิธี
แก้ไขได้ทันท่วงที
8. แปรรูปความรู้ให้เป็นทุน ซึ่งเป็นการสร้างความท้าทาย

ให้องค์การผลิตสินค้าและบริการจากความรู้ที่มี เพื่อเพิ่มคุณค่าและ
รายได้ให้กับองค์การ
9. เพือ่ การสร้างสรรค์และบรรลุเป้าหมายของจินตนาการที่
ยิ่งใหญ่
10. เปลี่ ย นวั ฒ นธรรมจากวั ฒ นธรรมอ� ำ นาจ/แนวดิ่ ง สู ่
วัฒนธรรมความรู้/แนวราบ
11. ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น
12. การจัดการความรู้ช่วยให้องค์การมีความเข้าใจลูกค้า
แนวโน้มของการตลาดและการแข่งขันท�ำให้เพิม่ โอกาสในการแข่งขัน
13. การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการพัฒนาความ
สามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีม่ ี
อยู่
14. การยกระดับผลิตภัณฑ์ การน�ำการจัดการความรู้มาใช้
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ
15. การบริ ห ารลู ก ค้ า การศึ ก ษาความสนใจและความ
ต้องการของลูกค้าจะเป็นการสร้างความพึงพอใจและเพิ่มยอดการ
ขายและการสร้างรายได้
16. การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล การเพิม่ ความสามารถใน
การแข่งขันการเรียนรู้ร่วมกัน

ปัญหาของ KM

1. การถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคลกับองค์การ เช่น
ปัญหาการไม่แบ่งปันความรู้ องค์การหนึ่งมีการส่งเจ้าหน้าที่ไป
สัมมนา หรือฝึกอบรม หลังจากที่กลับมาแล้วก็เก็บความรู้เอาไว้
คนเดียว หรืออาจจะรายงานให้หวั หน้าทราบเพียงเท่านัน้ แต่เจ้าหน้าที่
คนอื่นอีกหลายคนในองค์การที่ไม่ได้ไปจะไม่รับรู้เลยว่าคนที่ไป
ฝึกอบรม หรือไปสัมมนามานั้น ได้อะไรกลับมา เพราะมีไม่การเก็บ
บันทึกรายงาน หรือสิ่งที่น่าสนใจที่ได้จากการอบรม หรือสัมมนาใน
ครั้งนั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูล อินทราเน็ต หรือเว็บไซต์ หากองค์การไม่มี
นโยบายทีช่ ดั เจนในเรือ่ งเช่นนี้ ก็จะให้การลงทุนไปกับการส่งเจ้าหน้าที่
ไปฝึกอบรม หรือเข้าร่วมสัมมนา อาจจะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า
2. การจัดเก็บความรู้ขององค์การ จัดเก็บไว้หลากหลาย
แหล่ ง หลายรู ป แบบ มี ทั้ ง ที่ เ ป็ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละไม่ เ ป็ น
อิเล็กทรอนิกส์ กระจัดกระจายในยามทีต่ อ้ งการข้อมูล เพือ่ การตัดสิน
ใจแบบด่วน จะท�ำไม่ได้เพราะต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลนาน ท�ำให้
เสียผลประโยชน์ต่อองค์การ

3. การไม่นำ� ความรูข้ ององค์การมาสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในองค์การมีความ
รู้มากมาย ที่ได้จากการวิจัย หรือประสบการณ์จากการท�ำงาน แต่
วิจัยแล้วก็จบไปไม่น�ำไปประยุกต์เพื่อท�ำให้เกิดผลทางธุรกิจต่อไป
หรืองบโครงการหมดก็จบโครงการไปไม่มีการสานต่อ หรือองค์การมี
ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถออกไปสอนองค์การอื่นให้ประสบความ
ส�ำเร็จ มีความรู้ แต่ในขณะเดียวกัน ท่านเหล่านั้นกลับยุ่งและไม่มี
เวลาเหลือพอทีจ่ ะพัฒนาคนในองค์การเดียวกันเลย ก็กลายเป็นความ
สูญเปล่าที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
4. การสร้างความรูใ้ หม่ สิง่ นีจ้ ะไม่เกิดขึน้ ถ้าไม่มกี ารสะสม
ความรู้ที่มีอยู่เดิมอย่างเป็นระบบ เมื่อไม่เกิดความรู้ใหม่ อีกทั้งความ
รูเ้ ดิมไม่ได้เก็บไว้ดว้ ยแล้วองค์การก็จะไม่เหลืออะไรและจะตายลงใน
ที่สุด
5. การไม่น�ำความรู้ภายนอกมาปรับใช้ อาจจะท�ำให้ตาม
สถานการณ์โลกและคู่แข่งไม่ทัน
6. ความรูใ้ นองค์การ ความรูภ้ ายนอกองค์การ ไม่เชือ่ มโยง
กับงานและขาดบริบทในการปฏิบัติงาน
Knowledge Management นั้น เป็นเรื่องที่องค์การควรให้
ความส�ำคัญเป็นอันดับต้นๆ ไม่วา่ จะด�ำเนินการในเรือ่ งใดๆ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลง แม้กระทั่งการพัฒนาองค์การให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันทีส่ งู ขึน้ รากฐานส�ำคัญ คือ องค์ความรูแ้ ละบุคลากรซึง่ เป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการน�ำพาองค์การไปสูเ่ ป้าหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ
นัน้ เป็นเพียงเครือ่ งมือตัง้ แต่แรกเริม่ น�ำมันมาใช้และยังคงสถานภาพ
เช่ น นั้ น อยู ่ เ สมอ หากเราคิ ด ว่ า ธุ ร กิ จ จะต้ อ งพึ่ ง พาเทคโนโลยี
สารสนเทศ แล้วมองเห็นมันเป็นแก้วสารพัดนึก ลงทุนกับมันด้วย
เม็ดเงินที่ค่อนข้างสูงเพื่อหวังผลตอบแทนที่จับต้องไม่ได้ ประเมินได้
ยากว่าคุ้มค่า หรือไม่เชื่อได้ว่าก�ำลังเดินผิดทาง แต่หากมองมันเป็น
เพียงเครือ่ งมือและค�ำนึงถึงประโยชน์ทจี่ ะได้รบั เป็นทีต่ งั้ ไม่จำ� เป็นจะ
ต้องเป็นเทคโนโลยีทลี่ ำ�้ สมัย ใช้แต่เพียงทีเ่ หมาะสมกับองค์การ เลือก
ช่องทาง หรือให้ผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นๆ เป็นผู้ดูแล (Out Source)
และเอาก�ำลังทีม่ มี าพัฒนาศักยภาพบนรากฐานของทรัพยากรบุคคล
และองค์ความรูท้ เี่ ข้มแข็งก็สามารถสร้างความยัง่ ยืนและมัน่ คงให้กบั
องค์การได้ TPA
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