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QA NEWS ฉบับนี้ขอนำประสบการณ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของหน่วยงานในสิงคโปร์ ซึ่ง

คุณนงลักษณ์ ประสพสุขโชคชัย วิทยากรทีป่ รึกษา Center of Excellence สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ ได้สรุปจากการไปศึกษาดูงานเรือ่ ง
การจัดการความรูท้ ป่ี ระเทศสิงคโปร์มาเสนอ

  
 
Standards, Productivity and Innovation Board หรือ SPRING

เป็นหน่วยงานด้านการเพิม่ ผลผลิตของสิงคโปร์ ให้ความสำคัญ
กับ KM ว่าเป็นปัจจัยสำคัญทีจ่ ะทำให้องค์การบรรลุพนั ธกิจและ
เป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ จุดเริม่ ต้นของการทำ KM ใน SPRING เกิด
จากการทีม่ พ
ี นักงานส่วนใหญ่ในองค์การอยูใ่ นวัยหนุม่ สาว
มีความคิดที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
จึงต้องมีเครือ่ งมือในการรวบรวมหรือจัดการแนวคิด/ความรู้ เพือ่
ให้เกิดการทำ KM ขึน้ อย่างเป็นระบบ
การทำ KM ของ SPRING เริม่ จากการกำหนดวัตถุประสงค์
ทีช่ ดั เจน คือ เพือ่ บูรณาการและนำความรูจ้ ากทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์การมาใช้ในการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทัง้ หมด ในช่วงแรกก่อนปี พ.ศ. 2541 การทำ KM ของ
SPRING มุง่ เน้นทีก่ ารจัดการโครงสร้างระบบสารสนเทศเป็นหลัก

ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายและระบบสือ่ สารทีส่ ะดวกใน
องค์การ ต่อมามีการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ในองค์การเพื่อให้
ทราบถึงวัฒนธรรมในการแลกเปลีย่ นข้อมูลของพนักงาน พบว่า
พนักงานบางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญและไม่ตอ้ งการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลกับฝ่ายงานอืน่ ๆ ดังนัน้ จึงกำหนดให้แต่ละฝ่ายพิจารณาว่า
ควรกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างความรู้เรื่องใดบ้าง
ในฝ่ายงานของตนซึ่งสอดคล้องกับทิศทางขององค์การ เป็น
การเริม่ เข้าสูย่ คุ ที่ 2 ของการทำ KM ใน SPRING คือช่วงประมาณ
ปี พ.ศ. 2542-2545 เป็นช่วงของการสร้างความรู้ในองค์การ
กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เสนอความคิดเห็นผ่านเวที
ต่าง ๆ แต่ยงั เป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นฝ่ายงานของตนเองเป็น
ส่วนใหญ่ และในยุคปัจจุบนั ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา
องค์การเริม่ มองว่าความรูเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของงาน มีการบูรณาการ
ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การจากทุกฝ่ายงานเข้าด้วยกัน วางแผน
การจั ด การความรู ้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ รวมทั ้ ง สร้ า งช่ อ งทาง
การแลกเปลีย่ นและเครือข่ายความรูม้ ากขึน้
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กรอบการบริหารจัดการ KM ของ SPRING (GREAT Model)
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SPRING กำหนดวัตถุประสงค์ในการทำ KM ทีส่ อดคล้องกับ

บริษัท National Computer Systems Pte Ltd. หรือ NCS
เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านระบบสารสนเทศและระบบสื่อสาร
แก่องค์การต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนในสิงคโปร์ NCS นำ KM
มาใช้ใน 2 รูปแบบ คือ 1) ใช้ภายในองค์การเพื่อให้พนักงาน
ทำงานสะดวกขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) เป็นบริการให้คำปรึกษาด้าน KM แก่
ลูกค้าทีส่ นใจในการทำ KM
จุดเริ่มต้นในการนำ KM มาใช้ใน NCS เกิดจากแนวคิด
ทีม่ องว่า ในปัจจุบนั ซึง่ เป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ สินทรัพย์ทจ่ี บั
ต้องไม่ได้ (Intangible Asset) เช่น ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
การสร้างความสัมพันธ์ตา่ ง ๆ มีคา่ มากกว่าสินทรัพย์ทจ่ี บั ต้องได้
(Tangible Asset) เช่น เงิน อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่าง ๆ
ประกอบกับกลยุทธ์ขององค์การทีเ่ น้นให้พนักงานมีการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ทไ่ี ด้ระหว่างกัน ทำให้มกี ารริเริม่ ทำ KM อย่างเป็น
ระบบ โดยวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ดา้ น KM ให้สอดคล้องกับ

กลยุทธ์ขององค์การ ซึง่ เริม่ จากการวิเคราะห์ชอ่ งว่างของกลยุทธ์
องค์การ และช่องว่างของความรู้ จากช่องว่างของทั้งกลยุทธ์
องค์การและความรูท้ ไ่ี ด้กจ็ ะนำมาใช้ในการกำหนดว่าควรจัดทำ
กลยุทธ์เกีย่ วกับ KM ในเรือ่ งใดบ้าง เพือ่ ให้องค์การสามารถบรรลุ
ภารกิจทีต่ ง้ั ไว้
การทำ KM ของ NCS เริม่ จากการตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ การกำหนด
และจัดทำระบบ การกระตุ้นให้มีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ ใ นองค์ ก าร รวมทั ้ ง การจั ด ตั ้ ง ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้
(Communities of Practice : CoP) ขึน้ ในองค์การ ทัง้ ในรูปแบบ
เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ หัวข้อหรือประเด็นต่าง ๆ
ในการทำ CoP จะเริ่มจากความต้องการของกลุ่มที่เห็นพ้อง
ต้องกัน โดยมีทีมงาน KM คอยช่วยในการจัดสรรหัวข้อเรื่อง
และหาวิธีหรือกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันได้ รวมทั้ง
มีกระบวนการในการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการทำ CoP
ของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์แก่องค์การโดยรวม ซึ่ง
อาจได้จากการรวบรวมเอกสารที่แต่ละกลุ่มใช้ในการนำเสนอ
หรือข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น ทัง้ นีก้ ารทำ KM ของ NCS เน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่าง Capturing และ Community คือมุ่งเน้น
การรวบรวมความรูท้ ไ่ี ด้จากแต่ละคนในการทำงาน ร่วมกับ
การสร้างโอกาสให้คนได้พบปะสังสรรค์เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทด่ ี ี
จากประสบการณ์ในการทำ KM ในองค์การ รวมทั้งการให้
คำปรึกษาให้กับองค์การอื่น ๆ NCS สามารถสรุปปัจจัยสำคัญ
ในการทำ KM ได้ดงั นี้
1. สิง่ สำคัญทีส่ ดุ ในการทำ KM คือ ผูน้ ำต้องเป็นแบบอย่าง
ทีด่ ี โดยลงมือทำจริงให้เห็น
2. ในการทำควรมีการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจให้
ชัดเจน และหาเครือ่ งมือ รวมทัง้ ทำให้ตรงจุดประสงค์ทต่ี ง้ั ไว้ และ
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ
3. ควรทำให้เกิดการยอมรับจากผูบ้ ริหารระดับกลาง ซึง่ เป็น
กำลังสำคัญในการทำ รวมทัง้ มีการแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน
4. มีกระบวนการในการรวบรวมข้อมูล การทำให้เข้าถึง
การแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบ
5. เชือ่ มโยงการทำ KM เข้ากับความรูท้ ม่ี อี ยู่
6. เน้นการทำงานเป็นทีม และแลกเปลีย่ นข้ามสายงาน
7. สื่อสารให้พนักงานเข้าใจประโยชน์ และขั้นตอนการทำ
อย่างชัดเจน และสร้างการมีสว่ นร่วม
ที่มา : นงลักษณ์ ประสพสุขโชคชัย. “ไปดู Knowledge
Management ในสิงคโปร์,” Productivity World. ปีท่ี 9 ฉบับที่
52 กันยายน-ตุลาคม 2547, หน้า 73-79.
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก าร และใช้ ก รอบการบริ ห ารจั ด การ
ในการทำ KM ที่เรียกว่า “GREAT Model” ซึ่งประกอบด้วย
การสร้างองค์ความรู้ (Generate) โดยพิจารณาว่าความรูอ้ ะไร
ทีย่ งั ขาดอยูแ่ ละต้องสร้างขึน้ ใหม่ การนำความรูม้ าจัดเป็นระบบ
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ (Represent)
การทำให้คนสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้ได้ (Access)
และการถ่ า ยทอดและแลกเปลี ่ ย นความรู ้ ร ะหว่ า งกั น
(Transfer) โดยกระบวนการทัง้ 4 นี้ ต้องเป็นวงจรทีม่ กี ารเรียนรู้
ตลอดเวลา นอกจากนีย้ งั ต้องมีผนู้ ำ บุคลากร วัฒนธรรมองค์การ
และโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ อือ้ ต่อการทำ
KM จึงจะเกิดผลสำเร็จได้ บทเรียนในการทำ KM ของ SPRING
สรุปได้ดงั นี้
1. ต้องมีการจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบ สร้าง
องค์การทีม่ งุ่ เน้นด้าน KM และกำหนดผลลัพธ์ทค่ี าดหวังชัดเจน
2. ควรทำอย่างเป็นขัน้ ตอน ไม่กำหนดขอบเขตทีก่ ว้างเกินไป
3. ไม่ ท ำ KM โดยมองในลั ก ษณะการทำว่ า เป็ น เพี ย ง
โครงการหนึง่ เท่านัน้ ต้องมองภาพรวมและเชือ่ มโยงสอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ และให้ทกุ คนมีสว่ นร่วม
4. ในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเข้าใจระบบทีม่ อี ยู่
และลงทุนเพิม่ เติมอย่างเหมาะสม บูรณาการให้มคี วามสอดคล้อง
กันทัว่ ทัง้ องค์การ

    

