ประสิ ทธิ ผลการด�ำเนิ นงานกับบทบาทกระบวนการจัดการความรู้
และการตรวจสอบความรู้: กรณี ศึกษา เอสซีจี เปเปอร์
Effectiveness of Performance with the Role of
Knowledge Management Processes and Knowledge Audit:
A Case Study of SCG Paper
วศิ น เหลี่ยมปรีชา 1
Wasin Liampreecha
บทคัดย่อ
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์ เพือ่ 1) ศึกษาการตรวจสอบความรู้ และ 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ และประสิทธิภาพ
ผลการด�ำเนินงาน ด้วยกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับคณะ
ท�ำงานการจัดการความรูข้ องเอสซีจี เปเปอร์ กลุม่ ธุรกิจกระดาษ ผลการศึกษาได้ขอ้ สรุป
ว่า เอสซีจี เปเปอร์ น�ำเรื่องของการตรวจสอบความรูม้ าปฏิบตั แิ ต่ยงั ไม่ได้ดำ� เนินการ
เป็ นกระบวนการเท่าทีค่ วร โดยการตรวจสอบความรูข้ ององค์กร คือ การทบทวนหรือ
การประเมินความรูข้ องพนักงาน ว่าพนักงานมีความรูม้ ากน้อยเพียงพอแล้วหรือไม่ โดย
รูปแบบการตรวจสอบความรูอ้ ยูใ่ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะทีก่ ระบวนการ
จัดการความรู้ ทางเอสซีจี เปเปอร์ เห็นว่ากระบวนการจัดการความรูท้ ำ� ให้พนักงานมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบองค์ความรู้ โดยดูจากนวัตกรรมต่างๆ ที่
รังสรรค์ขน้ึ ซึง่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพผลการด�ำเนินงานภายในองค์กร
ค�ำส�ำคัญ: 1. การตรวจสอบความรู.้   2. กระบวนการจัดการความรู.้   3. ประสิทธิผล               
    การด�ำเนินงาน.

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
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Abstract
The objectives of this article are 1) to study the knowledge audit and
2) to study the relationships amongst knowledge audit, knowledge management
processes and effectiveness of performance of SCG Paper, a paper business
group, employing methods of qualitative research.  Data were collected from indepth interviews with the knowledge management committees of SCG Paper.  
The study revealed that SCG Paper have put the knowledge audit into practice,
yet it has not been carried out well in the form of process.  Knowledge audit was
conducted by review or assessment of employees’ knowledge to check if they
have sufficient knowledge. The model of knowledge audit is located in information
technology system. In terms of knowledge management process, SCG Paper
believe it enhances employees’ competitive capacity in the form of knowledge
shown in the innovations they created, which affects the effectiveness of
performance within the organization.
Keywords: 1. Knowledge audit. 2. Knowledge management processes.
    3. Effectiveness of Performance.
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บทน�ำ
ที่มาและความส�ำคัญ
ธนาคารโลก (World Bank) คือองค์กรตัวอย่างทีน่ �ำระบบการจัดการความรูม้ า
ปฏิบตั โิ ดยการเสาะแสวงหาความรูท้ ม่ี อี ยูท่ วไปในองค์
ั่
กร มาจัดระบบเพือ่ ให้การท�ำงาน
มีประสิทธิภาพขึน้ ซึง่ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการน�ำความรูใ้ นองค์กรมาใช้มากทีส่ ดุ คือ
การตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และการสร้างความรูใ้ หม่หรือนวัตกรรม และการ
พัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากรในองค์กร การจัดการความรูเ้ ป็ นการรวม
ความรูจ้ ากหลายศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพและความก้าวหน้าขององค์กร
หากองค์กรใดสามารถท�ำได้ดกี ว่า ก็ยอ่ มจะได้ประโยชน์จากความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นองค์กรได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า (น�้ำทิพย์ วิภาวิน, 2547)
องค์กรทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการจัดการความรู้ เช่น บริษทั ซีรอกซ์ บริษทั
ซีเมนต์ และบริษทั โซนี่ เป็ นตัวอย่างทีก่ ระตุน้ ให้องค์กรอื่นๆ ทัวโลก
่
ริเริม่ การจัดการ
ความรู้ โดยไม่ได้ตระหนักหรือศึกษาอย่างลึกซึง้ ถึงแก่นแท้ของการจัดการความรู้ จาก
ผลการวิจยั ของหน่วยงาน IDC (International Data Corporation) ซึง่ เป็นบริษทั วิเคราะห์
อุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ชีใ้ ห้เห็นว่า กว่า 80% ขององค์กรทีเ่ ริม่ น�ำการ
จัดการความรูม้ าใช้ลม้ เหลว หรือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ได้ เนื่องจากหลายๆ
องค์กรไม่ทราบว่าควรจัดการกับความรูเ้ หล่านัน้ อย่างไร  บางองค์กรมีความรูอ้ ยูแ่ ต่ไม่
ได้น�ำความรูเ้ หล่านัน้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ไม่ได้มกี ารจัดการความรูใ้ ห้เป็ นระบบ
ท�ำให้ไม่สามารถพัฒนาให้เกิดความรูใ้ หม่ได้ ซึง่ เกิดจากการขาดความเข้าใจอย่างแท้จริง
ในเรือ่ งของการจัดการความรู้ (บุญดี บุญญากิจ และณัชมน พรกาญจนานันท์, 2550)  
Hylton (2002) สรุปไว้วา่ ความล้มเหลวของการด�ำเนินการจัดการความรู้ โดย
ส่วนใหญ่เกิดจากตอนเริม่ ต้นนัน้ องค์กรไม่ได้ใช้เวลาเพียงพอส�ำหรับศึกษาว่าองค์กรมี
ความพร้อมมากแค่ไหน องค์กรมีจุดแข็งจุดอ่อนเรื่องของความรูใ้ นส่วนใด ขาดการ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหาร และไม่ได้มกี ารศึกษาเรือ่ งการจัดการความรูอ้ ย่างลึกซึง้ เสียก่อน
ซึง่ สอดคล้องกับ Burnett et al. (2013) ทีก่ ล่าวว่า ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หลายเกิด
จากการทีอ่ งค์กรไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบความรูใ้ นระหว่างการด�ำเนิน
กลยุทธ์การจัดการความรูห้ รือก่อนริเริม่ การจัดการความรูข้ ององค์กร
การตรวจสอบความรู้ (Knowledge Audit) เป็ นกระบวนการทีส่ ำ� คัญในการ
ด�ำเนินการจัดการความรู้ โดยมีจดุ มุง่ หมายในการตรวจสอบสินทรัพย์ความรูข้ ององค์กร
ซึง่ ถือเป็ นการวิเคราะห์และการประเมินทีส่ มบูรณ์ในการค้นหาความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นองค์กร
ความรูเ้ หล่านัน้ อยู่ทใ่ี ด ใครเป็ นผูค้ รอบครองความรูน้ ัน้ ความรูเ้ หล่านัน้ สร้างขึน้ ได้
อย่างไร มีการใช้และการเคลือ่ นไหลของความรูอ้ ย่างไร อีกทัง้ ยังช่วยให้องค์กรทราบถึง
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ความรูท้ ต่ี อ้ งการเพือ่ การบรรลุผลสัมฤทธิของงานในระดั
บผลงานทีเ่ ป็ นเลิศเพือ่ สร้าง
์
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและเพือ่ บรรลุเป้าหมายขององค์กร (Gourova, Popov
and Todorova, 2010; Cheung, Li, Shek, and Lee, 2007; วิจารณ์ พานิช, 2548)
การตรวจสอบความรูน้ นั ้ มิใช่เรือ่ งใหม่สำ� หรับองค์กรทีเ่ ห็นคุณค่าและประสบ
ความส�ำเร็จในการจัดการความรู้ ทัง้ นี้เพราะผลการวิจยั ของสถาบัน Teleos Leadership
Institute ในสหรัฐอเมริกา ชีใ้ ห้เห็นว่าองค์กรส่วนใหญ่ทไ่ี ด้รางวัล MAKE (Most Admired
Knowledge Enterprise) โดยท�ำการตรวจสอบความรูใ้ นช่วงเริม่ ต้นของการด�ำเนินการ
จัดการความรู้ เพือ่ ก�ำหนดกลยุทธ์ของการจัดการความรูแ้ ละเป็ นรากฐานทีแ่ ข็งแรงของ
การจัดการความรูใ้ นองค์กร จึงอาจกล่าวได้ว่าขัน้ ตอนนี้มสี ่วนส�ำคัญทีท่ �ำให้องค์กร
ประสบความส�ำเร็จในการจัดการความรู้ ทัง้ นี้เพราะหลักของการตรวจสอบความรูม้ งุ่ เน้น
1) องค์กรต้องเชือ่ มโยงกลยุทธ์และกิจกรรมของการจัดการความรูใ้ ห้เข้ากับกลยุทธ์ของ
องค์กร ซึง่ ท�ำให้ตอบได้ว่าการจัดการความรูช้ ่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
และควรจัดการความรูเ้ รือ่ งใดก่อนเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร 2) องค์กรต้อง
เข้าใจวัฒนธรรม ค่านิยม คนในองค์กร โครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆทีจ่ ำ� เป็ น ซึง่ ข้อมูลดัง
กล่าวช่วยให้องค์กรสามารถเลือกใช้แนวทาง รูปแบบ ขัน้ ตอน และเครือ่ งมือต่างๆ ใน
การจัดการความรูใ้ ห้เหมาะสม  3) องค์กรสามารถผสมผสานองค์ประกอบการจัดการ
ความรู้ (คน กระบวนการ ความรู้ เทคโนโลยี และเนื้อหาของความรู)้ ในหลายรูปแบบ  
4) องค์กรสามารถเลือกใช้เครือ่ งมือและเทคนิคทีใ่ ช้ในการจัดการความรูท้ ม่ี อี ยูม่ ากมาย
ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร (บุญดี บุญญากิจ และณัชมน พรกาญจนานันท์, 2550)
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ให้ความสนใจองค์กรคุณภาพอย่างกลุม่ ธรุกจิ กระดาษ เอส
ซีจี เปเปอร์ ในเครือซีเมนต์ไทย เนื่องจากเครือซีเมนต์ไทยให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมาตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ และถือเป็ นอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจข้อหนึ่งคือ
“เชือ่ มันในคุ
่ ณค่าของคน” ทีท่ กุ บริษทั ในเครือซิเมนต์ไทย ล้วนยึดมันปฏิ
่ บตั สิ บื ต่อกันมา
นาน จนได้รบั การยอมรับว่าเป็ นหนึ่งในองค์กรทีม่ กี ารบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับแนวหน้ าของประเทศ เครือซิเมนต์ไทย ถือว่าการพัฒนา
บุคลากรคือการลงทุนระยะยาวทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จ และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่องค์กร
จึงสนับสนุ นให้มกี จิ กรรมพัฒนาบุคคลในรูปแบบต่างๆ อาทิ ส่งเสริมให้มกี ารถ่ายทอด
แนวปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ (Best Practices) ของสาขาวิชาชีพต่างๆ ระหว่างบริษทั ในเครือ
ซีเมนต์ไทย โดยจัดกิจกรรมเป็ นประจ�ำตลอดทัง้ ปี และรวบรวมความรูเ้ หล่านัน้ ไว้ใน
ระบบบริหารความรูข้ องเครือซิเมนต์ไทย
เครือซิเมนต์ไทยให้ความส�ำคัญกับการจัดการความรูเ้ ป็นอย่างยิง่ เพราะถือว่า
ความรูค้ อื พืน้ ฐานและเป็ นการยกระดับความสามารถขององค์กรทีท่ �ำให้เหนือกว่าคูแ่ ข่ง
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(สุรพี นั ธ์ เสนานุช, 2547) และจากการศึกษาของ ประชา การมานะกิจกุล และนภาพร
สุคนธวารี (2547) เรื่องปจั จัยแห่งความส�ำเร็จในการจัดการความรู้ภายในบริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) พบว่าบริษทั มีการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจัดการความ
รูท้ วทั
ั ่ ง้ องค์กร โดยปจั จัยของความส�ำเร็จในการจัดการความรูค้ อื การสนับสนุ นของผู้
บริหารระดับสูง ความชัดเจนของวิสยั ทัศน์ วัฒนธรรมองค์กรทีเ่ อือ้ ต่อความรู้ และการ
สร้างแจงจูงใจถาวร ขณะทีก่ ลยุทธ์การจัดการความรู้ คือกลยุทธ์ทเ่ี น้นความรู้ มุง่ เน้น
ประสิทธิผลของการจัดการความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความรูท้ เ่ี กิดขึน้ อย่างเต็มที่
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การวิจยั ครัง้ นี้ มุง่ เน้นไปทีก่ ารตรวจสอบความรู้ กระบวนการ
จัดการความรู้ และประสิทธิผลการด�ำเนินงาน น�ำมาซึง่ วัตถุประสงค์ของการวิจยั
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาการตรวจสอบความรูข้ องเอสซีจี เปเปอร์
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจสอบความรู้ กระบวนการจัดการ
ความรู้ และประสิทธิผลการด�ำเนินงานของเอสซีจี เปเปอร์ จ�ำกัด
ั
จากวัตถุประสงค์ของการวิจยั น�ำไปสูว่ ธิ กี ารไขปญหาวิ
จยั เพือ่ หาค�ำตอบ  โดย
การตัง้ ค�ำถามวิจยั
ค�ำถามการวิ จยั
1. เอสซีจี เปเปอร์ มีการตรวจสอบความรูห้ รือไม่ และมีรปู แบบอย่างไร
2. การตรวจสอบความรูม้ คี วามสัมพันธ์กบั กระบวนการจัดการความรูแ้ ละ
ส่งผลต่อผลประสิทธิผลการด�ำเนินงานของเอสซีจี เปเปอร์ หรือไม่ อย่างไร
สถานการณ์การจัดการความรู้และแนวคิ ดการจัดการความรู้
สถานการณ์การจัดการความรู้ของ เอสซีจี เปเปอร์
เอสซีจี เปเปอร์ เป็ นหนึ่งในกลุม่ ธุรกิจหลักของเครือซิเมนต์ไทย และเป็ นผูน้ �ำ
ในอุตสาหกรรมกระดาษ ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจใน 5 กิจการหลัก ได้แก่ กิจการสวนปา่ กิจการ
เยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน กิจการกระดาษอุตสาหกรรม (ทีม่ กี �ำลังการผลิต
มากทีส่ ดุ ในประเทศไทยและภูมภิ าคอาเซียน) กิจการกระดาษแข็งและกิจการบรรจุภณ
ั ฑ์
มีโรงงานผลิตกระดาษและบรรจุภณ
ั ฑ์กระจายอยูท่ วทุ
ั ่ กภูมภิ าคของประเทศไทย และใน
ภูมภิ าคอาเซียน เอสซีจี เปเปอร์ ยังมีฐานการผลิตอยูใ่ นประเทศเวียดนาม มาเลเซีย
สิงคโปร์ และฟิลปิ ปินส์ ด้วย องค์กรได้พฒ
ั นาวัตถุดนิ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี และ
การจัดการอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลาย มีคุณภาพดี และสามารถ
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ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (เอสซีจี
เปเปอร์, 2556)
    
เอสซีจี เปเปอร์ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็ นอันดับหนึ่ง โดยส่ง
เสริมความรูค้ วามสามารถของพนักงานในทุกระดับด้วยการจัดอบรบเพิม่ ทักษะตาม
กลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ เพือ่ ให้พนักงานมีศกั ยภาพน�ำพาธุรกิจไปสูค่ วามเป็ นเลิศ
อย่างยังยื
่ น กล่าวคือผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรเป็ นจุดเริม่ ต้นในการสนับสนุนด้านงบ
ประมาณ การก�ำหนดกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู้ พันธกิจและวิสยั ทัศน์ โดยผูบ้ ริหาร
มีวสิ ยั ทัศน์วา่ “งานด้านเทคนิคถือเป็ นหัวใจหลักของธุรกิจ พนักงานผูป้ ฏิบตั งิ านในทาง
เทคนิค ควรต้องมีความรูใ้ นสายงานของตนเป็ นอย่างดี เพราะความรูใ้ นการท�ำงานทีด่ ี
ทีแ่ น่นมีผลต่อองค์กร” ค�ำกล่าวของคุณรุง่ โรจน์ รังสิโยภาศ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอส
ซีจี เปเปอร์ ซึ่งเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการท�ำงานและบรรลุเป้าหมายต่างๆตามทีอ่ งค์กรตัง้ ไว้ (ประชา
การมานะกิจกุล และนภาพร สุคนธวารี, 2548)
เอสซีจี เปเปอร์ แต่งตัง้ คณะท�ำงานการจัดการความรูอ้ อกเป็น 2 คณะคือ คณะ
กรรมการพัฒนาด้านเทคนิค และคณะกรรมการพัฒนาด้านการบริหาร ทัง้ 2 คณะ
กรรมการนี้ ประกอบไปด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร ซึ่งท�ำหน้าทีด่ ูองค์ความรู้
ทัง้ หมดของบริษทั และโรงงาน เพือ่ ก�ำหนดนโยบายต่างๆ ด้านการจัดการความรู้ โดยมี
ผูบ้ ริหารระดับกรรมการผูจ้ ดั การได้รบั มอบหมายให้ดำ� รงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการ
มีหน้าทีด่ แู ลแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูร้ ว่ มกันกับคณะท�ำงาน นอกจากนี้ยงั
มีการจัดตัง้ คณะท�ำงานอืน่ ๆ ทีม่ บี ทบาทสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของการจัดการความ
รูภ้ ายในองค์กร ได้แก่ คณะผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย้ ง ทีม่ บี ทบาทในการให้ความรู้ ค�ำ
ปรึกษา และแนะน�ำช่วยเหลือชุมชนปฏิบตั ิ ทีเ่ ป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวก มีบทบาทส�ำคัญ
ในการผลักดันกิจกรรมการจัดการความรูต้ ่างๆ และคณะท�ำงานกลาง ท�ำหน้าทีบ่ ริการ
จัดการข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ต่างๆ ให้เป็ นระบบและง่ายต่อการค้นหา (กลุ่มงาน
จัดการความรู,้ สถาบันพัฒนาชุมชน, 2557)
ทัง้ นี้ ยังมีคณะท�ำงานเทคนิคการจัดการความรู้ ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การของ
คณะท�ำงานทางฝา่ ยพัฒนาด้านเทคนิค ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญในการเป็ นศูนย์กลางในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความรู้ ทัง้ ที่เป็ นแบบทางการ ได้แก่ การฝึ กอมรมใน
ั
ห้องเรียน หรือไม่เป็นทางการ ได้แก่ การแบ่งปนความรู
ใ้ นชุมชนนักปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีต่ า่ งๆ
ของบริษทั หรือ กิจกรรมเชิงกระตุน้ ด้านอืน่ ๆ อีกทัง้ ยังท�ำหน้าทีส่ ง่ เสริมการจัดเก็บ แลก
เปลีย่ น เสริมสร้างฐานข้อมูลองค์ความรูข้ ององค์กร และดูแลการจัดอบรมพนักงานที่
เกีย่ วข้องกับองค์ความรูท้ างเทคนิคทัง้ หมด โดยเฉพาะในส่วนการจัดหาห้องปฏิบตั กิ าร
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และระบบการเรียนรูผ้ า่ นสือ่ อีเล็กทรอนิกส์ นอกจากนัน้ ยังมีโครงการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการ
(Constructionism Paper หรือ C-Paper) เพือ่ กระตุน้ ให้พนักงานสร้างเป้าหมายของ
งานด้วยตนเองและเรียนรูก้ ารไปสู่เป้าหมายนัน้ ด้วยวิธขี องเขาเอง (เอสซีจี เปเปอร์,
2556)
การจัดการความรูข้ อง เอสซีจี เปเปอร์ จ�ำกัด เริม่ ต้นจากเป้าหมายธุรกิจหรือ
หน่ วยงาน มาใช้เป็ นตัวก�ำหนดความรูท้ ต่ี อ้ งการใช้ พนักงานทุกคนต้องได้รบั การฝึ ก
อบรมความรูพ้ น้ื ฐานเพือ่ ให้มคี วามรูใ้ นการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ซึง่ ถูกก�ำหนด
โดยแผนการวางเส้นทางการฝึ กอบรม (Training Roadmap) ส�ำหรับการแลกเปลีย่ น
ั กทีอ่ ยูใ่ นตัวบุคคลทีผ่ า่ นกระบวนการชุมชนปฏิบตั ิ โดยการสนทนา แลกเปลีย่ น
ความรูฝ้ งลึ
ความรูใ้ นกลุม่ รวมไปถึงการหมุนเวียนงาน การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ทผ่ี า่ นมาในอดีต
นอกจากนัน้ องค์กรยังได้เก็บรวบรวมความรูไ้ ว้อย่างชัดเจนทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ นฐานข้อมูล
สารสนเทศ และฐานความรู  ้ มีการจัดหมวดตามลักษณะงานตามเกณฑ์วดั และประยุกต์
ใช้ระบบอินทราเน็ต ทีเ่ รียกว่าระบบ SharePoint ซึง่ เป็ นแอพพลิเคชันส�
่ ำหรับพนักงาน
ในการแลกเปลีย่ นหรือค้นหาความรูท้ ต่ี อ้ งการ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ทักษะการเรียนรูผ้ า่ นสือ่
อีเล็กทรอนิกส์ และระบบการจัดการความรู้ (เอสซีจี เปเปอร์, 2556)
องค์ประกอบของการจัดการความรู้
วิจารณ์ พานิช และเศรษฐิยา เปรือ่ งพิขญาธร (2013)  น�้ำทิพย์ วิภาวิน (2547)
และ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2548) อธิบายเกีย่ วกับส่วนประกอบของการจัดการ
ความรูไ้ ว้วา่ ความส�ำเร็จของการจัดการความรูเ้ กิดจากการผสมผสานการท�ำงานของ
คน กระบวนการ และเทคโนโลยี
1. ด้านคน กลยุทธ์หลักทีธ่ ุรกิจใช้เพือ่ สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันใน
ปจั จุบนั นี้มงุ่ ทีค่ วามสามารถของคนเป็นหลัก ส�ำหรับสร้างนวัตกรรมและมีความคล่องตัว
ในการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ตามสภาวการณ์ การพัฒนาคนในองค์กรจึงมีความส�ำคัญเป็ น
อันดับแรก การจัดการความรูเ้ ป็ นกลยุทธ์ กระบวนการ และเทคโนโลยีทใ่ี ช้ในองค์กร
เพือ่ แสวงหา สร้าง จัดการ แลกเปลีย่ น และท�ำให้ความรูท้ ต่ี อ้ งการ ได้รบั ผลส�ำเร็จตาม
เป้าหมายทีอ่ งค์กรต้องการ ในบางทฤษฎีได้เน้นการจัดการความรูว้ ่าเป็ นการพัฒนา
คนในองค์กรโดยร้อยละ 80 เป็ นการใช้สมองของมนุ ษย์ อีกร้อยละ 20 เป็ นการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพราะหัวใจของการจัดการความรูค้ อื การรวบรวมความรู้ และ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ รวมถึง การน�ำความรูน้ นั ้ ไปใช้ ตามโมเดลของการจัดการ
ความรูค้ อื การสร้าง การจัดการ และการน�ำไปใช้  
2. ด้านกระบวนการ กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วยแนวทางและขัน้
ตอนของการจัดการความรูโ้ ดยต้องระบุประเภทของสารสนเทศทีต่ อ้ งการ ทัง้ จากแหล่ง
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ข้อมูลภายในและภายนอก เป็ นการแยกแยะว่า ความรูช้ นิดใดทีค่ วรน�ำมาใช้ในองค์กร
แล้วน�ำความรูน้ นั ้ มาก�ำหนดโครงสร้างรูปแบบและตรวจสอบ ความถูกต้อง ก่อนน�ำมา
ผลิตและเผยแพร่ โดยการบริหารกระบวนการนัน้ ต้องเข้าใจเป้าหมายทีช่ ดั เจนขององค์กร
ว่าต้องการให้บรรลุวตั ถุประสงค์อะไร
3. ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ความเจริญ ก้า วหน้ า ทางด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศทัง้ อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตมีสว่ นช่วยให้การแลกเปลีย่ นความรูส้ ามารถ
ท�ำได้งา่ ยขึน้ กว่าเดิม เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลช่วยให้การจัดเก็บข้อมูล
ความรูเ้ ป็นระเบียบมากขึน้ สะดวกต่อการค้นหาเพือ่ ดึงเอาความรูไ้ ปใช้งาน อย่างไรก็ตาม
ในการน� ำ เทคโนโลยีส ารสนเทศเข้า มาใช้ใ นองค์ก รนัน้ องค์ก รต้อ งมันใจว่
่ า ระบบ
เทคโนโลยีนนั ้ ๆ สามารถเชื่อมต่อหรือบูรณาการเข้ากับระบบเดิมทีอ่ งค์กรมีอยูไ่ ด้เป็ น
อย่างดี
นอกจากนี้ Nonaka and Konno (1998) เสนอองค์ประกอบของการจัดการ
ความรูท้ ส่ี ำ� คัญอีก 1 ปจั จัย ได้แก่ สถานที่ (place) ในหลักการ “Ba” หรือ “Ba concept”
หมายถึง พืน้ ทีท่ ก่ี ลุม่ คนมาอยูร่ วมกันและแลกเปลีย่ นความรู้ และสร้างความรูท้ งั ้ ความ
ั กในตัวคนและความรูช้ ดั แจ้ง ซึง่ พืน้ ทีน่ นเป็
รูท้ ฝ่ี งลึ
ั ่ นพืน้ ทีท่ างกายภาพจริง พืน้ ทีเ่ สมือน
จริง (Virtual) หรือพืน้ ทีด่ า้ นความคิด ตัวอย่างเช่น ความคิด ค่านิยม อุดมคติ ประสบการณ์
โดย “Ba” ช่วยส่งเสริมและช่วยเร่งกระบวนการในการแปลงความรูท้ งั ้ 4 รูปแบบเพือ่
สร้างความรูใ้ นแต่ละกระบวนการของ SECI Model ในหมุนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
ดังแสดงในภาพที่ 1
กระบวนการจัดการความรู้
      ในส่วนนี้กล่าวถึงรูปแบบของการจัดการความรู้ในองค์กร หรือที่เรียกว่า
“กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Processes)” ซึง่ เป็ นกระบวน
การทีด่ ำ� เนินร่วมกันของกลุม่ บุคคล โดยบุคคลในองค์กรเป็นผูใ้ ช้ความรูใ้ นการท�ำงานให้
เกิดประโยชน์ สูงสุด มีนักวิชาการหลายท่านได้น�ำเสนอแนวคิด และได้ก�ำหนดองค์
ประกอบ รวมถึงขัน้ ตอนต่างๆ ออกเป็ นหลายลักษณะ
1. การสร้างความรู้
การสร้างความรูเ้ ป็ นสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ การสร้างความรูใ้ หม่เกีย่ วข้องกับแรง
ผลักดัน การหยังรู
่ ้ และความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละบุคคล การสร้างความรู้
ใหม่ควรอยูภ่ ายใต้หน่วยงานหรือคนในองค์กร ซึง่ หมายความว่าทุกๆคนสามารถเป็ นผู้
สร้างความรูไ้ ด้ ทัง้ นี้ Davenport, De Long and Beers (1998) กล่าวว่า บุคคลสามารถ
สร้างความรูไ้ ด้จาก 3 แหล่งคือ ความรูจ้ ากภายนอกองค์กร ความรูจ้ ากประสบการณ์ใน
อดีตของบุคคล และความรูเ้ ปิดเผยทีอ่ งค์กรสร้างขึน้ ขณะที่ Alavi and Leidner (2001)
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เสนอว่า การสร้างความรูเ้ ป็ นกลยุทธ์ทส่ี ำ� คัญทีส่ ดุ ในโลกการแข่งขันปจั จุบนั เนื่องจาก
กระบวนการสร้างความรูเ้ กิดจากการแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างคน ระหว่างกลุม่ คน หรือ
ระหว่างองค์กร ท�ำให้เกิดเป็ นความรูใ้ หม่และมีการแบ่งปนั กันทัวทั
่ ง้ องค์กร แต่อย่างไร
ก็ดี Marali (2001) กล่าวว่า ในกระบวนการสร้างความรูเ้ พือ่ ให้ได้กลวิธที ใ่ี ช้ในการแก้
ปญั หาและเพือ่ การพัฒนางาน ความรูท้ ส่ี ร้างขึน้ ควรเป็ นความรูใ้ หม่ทอ่ี งค์กรยังไม่เคยมี
และอาจได้มาจากความรูท้ ฝ่ี งั ลึก โดยอาจใช้วธิ กี ารระดมความคิดของบุคคลในองค์กร
หรือด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายทีใ่ ห้ได้ความรูท้ ฝ่ี งั ลึกในบุคคลออกมาให้ได้มากทีส่ ดุ โดย
ความรูฝ้ งั ลึกคือ ความรูท้ อ่ี ยูภ่ ายในตัวบุคคล หรือความรูท้ ถ่ี กู ปลูกฝงั และยึดถือกันมา
ยาวนาน เป็ นของเฉพาะบุคคลและไม่เป็ นทางการ เช่น ความเข้าใจ สัญชาตญาณหรือ
ลางสังหรณ์ เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของการกระท�ำและพฤติกรรมต่างๆของมนุ ษย์ ยัง
เป็ นการยากทีจ่ ะสือ่ สารความรูฝ้ งั ลึกทีอ่ ยูใ่ นตัวบุคคลให้บุคคลอืน่ รับรู้

ภาพที ่ 1 วงจรความรูเ้ ซกิ
ทีม่ า: ดัดแปลงจาก Nonaka and Takeuchi (1995)

2. การแลกเปลีย่ นความรู้
      การแลกเปลีย่ นความรูเ้ กิดขึน้ จากการกระท�ำของบุคคล หรือกลุม่ คน โดยการ
ขยายความรูเ้ พือ่ ให้บุคคลในองค์กรได้แลกเปลีย่ นความรูซ้ ง่ึ กันและกัน (Tannenbaum
and Alliger, 2000) ทัง้ ความรูฝ้ งั ลึกในรูปของประสบการณ์ หรือความรูท้ เ่ี ปิดเผยในรูป
ของสือ่ ต่างๆ (Vahedi and Nejad, 2011) เช่น การประชุม อบรม สัมมนา การสร้างเครือ
ข่าย การประชุมทางไกล การแลกเปลีย่ นความรูไ้ ม่ใช่เป็ นเรือ่ งของธรรมชาติ ต้องมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุน และต้องใช้เวลาในการแลกเปลีย่ นความรู้ (Davenport, De Long
and Beers, 1998) เพือ่ บุคลากรในองค์กรได้น�ำความรูไ้ ปใช้เพือ่ การแก้ปญั หา หรือเพือ่
พัฒนางาน และช่วยเพิม่ พูนความสามารถและทักษะของบุคลากรด้วย อีกทัง้ การแลก
เปลีย่ นความรูช้ ว่ ยให้องค์กรได้ความรูใ้ หม่เพิม่ ขึน้ (Marali, 2001)
89

ประสิทธิผลการด�ำเนินงานกับบทบาทกระบวนการจัดการความรู้และการตรวจสอบความรู้

วศิน เหลี่ยมปรีชา

การตรวจสอบความรู้
      จากการศึกษาความหมายของการตรวจสอบความรู้ พบว่ามีผใู้ ห้คำ� นิยามหรือ
ความหมายไว้มากมาย โดยมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันตามประสบการณ์ของแต่ละ
คน ดังนี้
      Choy, Lee and Cheung (2004) กล่าวว่า การตรวจสอบความรู้ คือ ระบบการ
ตรวจสอบหรือประเมินทรัพย์สนิ ความรูข้ ององค์กร และเป็ นขัน้ ตอนแรกทีส่ ำ� คัญส�ำหรับ
การเริม่ ต้นด�ำเนินงานการจัดการความรูใ้ นองค์กร
      Hylton (2002) หนึ่งในผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตรวจสอบความรู้ ได้ให้ความหมาย
ของการตรวจสอบความรูว้ ่า คือขัน้ ตอนแรกทีส่ ำ� คัญของการเริม่ ต้นการจัดการความรู้
และใช้ในการประเมินสุขภาพความรูข้ ององค์กร การตรวจสอบความรูเ้ ป็นกิจกรรม สืบค้น
ตรวจสอบ พิสจู น์ วัดและประเมินแหล่งความรูแ้ ละทรัพย์สนิ ความรูท้ งั ้ 2 ประเภท (ความ
ั กและความรูช้ ดั แจ้ง) รวมทัง้ การศึกษาข้อมูลขององค์กร นโยบาย โครงสร้างความ
รูฝ้ งลึ
รู้ และการเคลือ่ นไหลของความรู้
      ส่วนนักวิชาการในประเทศไทยทีใ่ ห้ความสนใจเรือ่ งการตรวจสอบความรู้ เช่น
วิจารณ์ พานิช (2548)  กล่าวว่า การตรวจสอบความรู้ หมายถึง การตรวจสอบสุขภาพ
ด้านความรูข้ ององค์กรหรือหน่วยงาน เป็ นเครือ่ งมือช่วยให้การด�ำเนินการจัดการความ
รูป้ ระสบผลส�ำเร็จตามความมุง่ หมาย แต่จริงๆ แล้วเป็นการใช้คำ� ว่า Audit ในความหมาย
ทีผ่ ดิ เพราะความหมายดัง้ เดิมของค�ำว่า Audit คือ การตรวจสอบผลการด�ำเนินงาน
(Performance) เทียบกับมาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้
      ขณะที่ บุญดี บุญญากิจ และณัชมน พรกาญจนานันท์ (2550) กล่าวว่า การ
ตรวจสอบความรู้ คือ การตรวจประเมิน “สุขภาพ” ด้านความรูใ้ นระดับองค์กร หน่วยงาน
กลุม่ แผนก หรือส่วนงานอย่างเป็ นระบบโดยการสืบค้น ตรวจสอบ พิสจู น์ วัด และการ
ประเมินโครงสร้าง การใช้งาน การเคลือ่ นไหลของแหล่งความรู้ และสินทรัพย์ความรูท้ งั ้
ความรูช้ ดั แจ้ง และความรูฝ้ งั ลึก รวมทัง้ ปจั จัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อความรู้ ท�ำให้องค์กรมี
ความเข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและความเสีย่ งขององค์กรในเรือ่ งของความรู้ และ
สามารถจัดล�ำดับเรือ่ งทีค่ วรมุง่ เน้นในการจัดการความรูเ้ พือ่ ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่
ตัง้ ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบความรู้
      จากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการหลายท่าน อาทิ Webb, 1998
Henczel, 2000 และ Burnett et al., 2013 พบว่า เป้าหมายหลักของการตรวจสอบความ
รูค้ อื การใช้ประโยชน์จากความรูม้ าเพิม่ ประสิทธิผลในการด�ำเนินงานขององค์กร เพือ่
สร้า งความได้เ ปรีย บทางการแข่ง ขัน ขององค์ก ร โดยวัต ถุ ป ระสงค์ท วไปของการ
ั่
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ตรวจสอบความรูม้ ดี งั ต่อไปนี้
1. ท�ำให้ทราบระดับความรู้ ธรรมชาติความรู้ และโครงสร้างความรูข้ ององค์กร
2. ท�ำให้ทราบแหล่งของความรูภ้ ายในองค์กร จากการทีบ่ ุคคลกรปฏิบตั งิ าน
ในแต่ละหน้าที่
3. ท�ำให้ทราบถึงกลุ่มของบุคคลที่เป็ นผูส้ ร้างความรู้ แบ่งปนั ความรู้ และ
ถ่ายทอดความรู้ ภายในองค์กร รวมทัง้ ท�ำให้ทราบปญั หาการถ่ายถอดความรูภ้ ายใน
องค์กร และปญั หาทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการความรูข้ ององค์กร
4. ท�ำให้ทราบว่าความรูใ้ ดทีอ่ งค์กรต้องการ และความรูน้ ัน้ อยู่ทใ่ี ด องค์กร
สามารถจัดการกับความรูเ้ หล่านัน้ ให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ได้อย่างไร
องค์ประกอบของการตรวจสอบความรู้
      การตรวจสอบความรูป้ ระกอบไปด้วย การวิเคราะห์ความรูท้ ต่ี อ้ งการ การจัด
ท�ำรายการความรู้ การวิเคราะห์การเคลือ่ นไหลของความรู้ และการสร้างแผนทีค่ วามรู้
ซึง่ รวมเรียกว่าองค์ประกอบของการตรวจสอบความรู้ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ความรูท้ ต่ี อ้ งการ คือ การก�ำหนดว่าความรูอ้ ะไรทีบ่ ุคลากร
แผนก หรือองค์กรต้องการ เพือ่ ใช้ในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ไม่วา่ จะเป็ นความ
ั กหรือความรูช้ ดั แจ้งก็ตาม โดยมีวธิ กี ารหาความต้องการดังกล่าว ทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่
รูฝ้ งลึ
หลายคือ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือสนทนากลุม่ (Paramasivan, 2003)
2. การจัดท�ำรายการความรู้ คือ การสร้างคลังความรู้ เพือ่ ระบุหรือค้นหาความ
รูช้ ดั แจ้ง ความรูฝ้ งั ลึก และความรูท้ ม่ี อี ยูข่ ององค์กร (Cheung et al., 2007) ประกอบไป
ั กและความรูช้ ดั แจ้ง ใน
ด้วย การล�ำดับ การท�ำดัชนี และการจัดหมวดหมูข่ องความรูฝ้ งลึ
ส่วนความรูช้ ดั แจ้ง เน้นวิเคราะห์ท่ี “ความรู”้ ซึง่ ประกอบไปด้วย ความรูท้ ม่ี อี ยู่ สถานที่
เก็บความรู้ การเผยแพร่และการเข้าถึงความรู้ คุณภาพของความรู้ ประโยชน์ของความ
ั ก เป็ นการวิเคราะห์ “คน” โดยค�ำนึงถึงบุคลากร สถานทีท่ ำ� งานของ
รู้ ส�ำหรับความรูฝ้ งลึ
บุคลากร หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ประวัตกิ ารศึกษาและประสบการณ์ การเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาบุคลากร (Paramasivan, 2003) นอกจากนัน้ การจัดท�ำรายการความรูท้ ำ� ให้ทราบ
ถึงช่องว่างความรู้ โดยเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความรูท้ ม่ี อี ยู่ และความรูท้ อ่ี งค์กร
ต้องการ (วิจารณ์ พานิช, 2546)
3. การวิเคราะห์การเคลื่อนไหลของความรู้ การวิเคราะห์น้ีท�ำให้ทราบว่า
บุคลากรค้นหาความรูท้ ต่ี อ้ งการอย่างไร แหล่งความรูใ้ ดทีบ่ ุคลากรใช้ และการแบ่งปนั
ความรูเ้ หล่านัน้ ท�ำอย่างไร (Tiwana, 2002) การวิเคราะห์การเคลื่อนไหลของความรู้
ครอบคลุมความรูท้ งั ้ ความรูฝ้ งั ลึกและความรูช้ ดั แจ้ง โดยพิจารณาถึง 3 องค์ประกอบ
หลักทีเ่ กีย่ วข้องกับความรูค้ อื คน กระบวนการ และระบบ (Gourova, Antonova and
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Todorova, 2009) โดยเริม่ ทีค่ น ส�ำรวจทัศนคติ นิสยั และทักษะในการแลกเปลีย่ นความ
รูแ้ ละใช้ความรู้ ส�ำหรับกระบวนการ ตรวจสอบทีก่ ารปฏิบตั งิ านประจ�ำวันว่า การแสวงหา
ความรู้ แลกเปลีย่ นความรู้ และใช้ความรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั งิ านหรือไม่ หน่วย
งานใดทีม่ กี ระบวนการทีด่ ี หน่ วยงานใดทีไ่ ม่มกี ระบวนการดังกล่าว มีนโยบายหรือวิธี
ปฏิบตั ใิ ดบ้างทีช่ ว่ ยเสริมกระบวนการดังกล่าว เช่น ระบบข้อมูล ระบบการจัดการเอกสาร
การตีพมิ พ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กร ในขณะทีร่ ะบบ ได้แก่ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการเนื้อหาความรู้ ความยากง่ายในการใช้ ความถีใ่ นการใช้ โดยตรวจ
สอบเพื่อตอบค�ำถามว่า ระบบขององค์กรอ�ำนวยความสะดวกต่อการเคลื่อนไหลของ
ความรูเ้ พียงใด (วิจารณ์ พานิช, 2546)
4. จัดท�ำแผนทีค่ วามรู้ Lei, Wang และ Chou (2009) กล่าวว่า “แผนทีค่ วามรู้
เป็นเครือ่ งมือก�ำหนดทีต่ งั ้ ของความรูท้ ส่ี ำ� คัญขององค์กรและข้อมูลของแหล่งทีเ่ ก็บความ
รูเ้ ท่านัน้ ไม่ได้เป็ นตัวเก็บความรู”้ โดยวัตถุประสงค์หลักของแผนทีค่ วามรู้ คือ แสดงให้
บุคลากรทราบว่าค้นพบความรูท้ ต่ี ้องการได้ทใ่ี ด นอกจากนี้ Paramasivan (2003)
อธิบายเพิม่ เติมว่า แผนทีค่ วามรูแ้ บ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) แผนทีค่ วามรูแ้ สดงแหล่ง
และสินทรัพย์ความรู้ เป็ นแผนทีท่ แ่ี สดงความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นองค์กรและสามารถค้นหาความ
รูเ้ หล่านัน้ ได้จากทีใ่ ด 2) แผนทีแ่ สดงการเคลือ่ นไหลของความรู้ เป็ นแผนทีท่ แ่ี สดงการ
เคลือ่ นไหลของความรู้ จากแหล่งความรูไ้ ปยังทีต่ อ้ งการใช้ความรูน้ นั ้
กระบวนการตรวจสอบความรู้
      บุญดี บุญญากิจ และณัชมน พรกาญจนานันท์ (2550) กล่าวว่า “มาตรฐานของ
วิธกี ารและเครือ่ งมือต่างๆทีใ่ ช้ในการตรวจสอบความรูย้ งั ไม่มกี ารก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน
โดยหลักการแล้ววิธกี ารและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการตรวจสอบความรูน้ นั ้ ขึน้ อยูก่ บั จุดประสงค์
และบริบทขององค์กร” มีผเู้ ชีย่ วชาญหลายคนได้น�ำเสนอแนวทางและรูปแบบในการตรวจ
สอบความรูท้ ห่ี ลากหลาย ซึง่ แต่ละวิธกี ารก็มรี ะดับและความลึกซึง้ ทีแ่ ตกต่างกัน  อย่างไร
ก็ตามโดยทัวไปการตรวจสอบความรู
่
จ้ ะประกอบด้วยขัน้ ตอนหลักๆ คล้ายกับวงจร
PDCA ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนการตรวจสอบ (Plan) ท�ำการตรวจสอบ (Do)
วิเคราะห์และประเมินผล (Check) และปรับปรุง (Act) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอกระบวนการที่
น่าสนใจไว้ดงั นี้กระบวนการตรวจสอบความรูต้ ามแนวคิดของ Choy, Lee and Cheung
(2004) มี 3 ขัน้ ตอนดังนี้
1. การเตรียมการก่อนการตรวจสอบ คือการน�ำเสนอแนวคิดและหลักการเบือ้ ง
ต้นเกีย่ วกับการตรวจสอบความรูใ้ ห้แก่ผบู้ ริหารและผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องได้ทราบถึงความ
ส�ำคัญและจุดประสงค์ในการตรวจสอบความรู้ จากนัน้ จึงท�ำการประเมินวัฒนธรรมองค์กร
เพือ่ ให้ทราบถึงความพร้อมในด้านวัฒนธรรมขององค์กรเกีย่ วกับการเริม่ ต้นการจัดการ
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ความรู้ และแสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างระดับการบริหารจัดการและระดับการด�ำเนิน
งานน�ำมาซึง่ การศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของวัฒนธรรมองค์กร
2. กระบวนการตรวจสอบ ในขัน้ ตอนการตรวจสอบความรูถ้ อื เป็ นขัน้ ตอนที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ของขัน้ ตอนทัง้ หมด หลังจากทีไ่ ด้มกี ารประเมินวัฒนธรรมองค์กรแล้ว ในขัน้
ตอนนี้สว่ นใหญ่ใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือ โดยข้อค�ำถามแบ่งออกเป็ นสามส่วน ใน
ส่วนแรกบุคลากรต้องระบุวา่ ความรูแ้ ละทักษะใดทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ านหลักจากนัน้ จัดท�ำ
รายการความรู้ ในส่วนทีส่ องบุคลากรต้องระบุถงึ แหล่งความรู้ โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ แสดง
ให้เห็นถึงสินทรัพย์ความรู้ อีกทัง้ ยังท�ำให้ทราบถึงกระบวนการแลกเปลีย่ นความรูข้ อง
บุคลากรและหน่ วยงานภายในองค์กร  ในส่วนทีส่ ามบุคลากรต้องให้คะแนนเกีย่ วกับ
ทักษะทีบ่ คุ ลากรใช้คน้ หาจากแหล่งข้อมูล โดยใช้เกณฑ์ความส�ำคัญ ความซับซ้อน ความ
น่าเชือ่ ถือ และการตอบสนองของเวลา
3. การวิเคราะห์หลังการตรวจสอบ ในขัน้ ตอนนี้องค์กรสามารถน�ำข้อมูลต่างๆ
ทีร่ วบรวมได้จากขัน้ ตอนการจัดท�ำรายการความรูม้ าใช้ในวิเคราะห์การเคลือ่ นไหลของ
ความรูเ้ พือ่ แสดงให้เห็นถึงความเชือ่ มโยงระหว่างความรูแ้ ก่ผใู้ ห้และผูร้ บั ความรู้ และน�ำ
ข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ในการสร้างแผนทีค่ วามรูเ้ พือ่ ให้เห็นลักษณะและต�ำแหน่งทีต่ งั ้ ของความ
รู้ อีกทัง้ ยังใช้ในการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล หน่วยงาน และองค์กร ในด้านการใช้ความรู้
กระบวนการตรวจสอบความรูต้ ามแนวคิดของ Rubenstein-Montano et al.
(2001) กล่าวว่า ในการแก้ไขปญั หาของธุรกิจ องค์กรต้องตอบให้ได้ว่าความรูอ้ ะไรที่
องค์กรมีอยู่ ความรูอ้ ะไรทีอ่ งค์กรขาดหายไป ใครเป็ นผูต้ อ้ งการความรูน้ นั ้ และพวกเขา
ใช้ความรูน้ นั ้ อย่างไร โดยการตรวจสอบความรูเ้ ริม่ ต้นทีก่ ารแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท
คือ 1. ความรูอ้ ะไรทีอ่ งค์กรมีอยู่ และ 2. ความรูอ้ ะไรทีอ่ งค์กรต้องการ โดยมีขนั ้ ตอนการ
วิเคราะห์ดงั นี้
ั บนั ซึง่ ประกอบไปด้วย
ขันที
้ ่ 1 ค้นหาความรูท้ ก่ี ลุม่ เป้าหมายมีอยูใ่ นปจจุ
1) ค้นหาแหล่งความรูท้ ม่ี อี ยูข่ องกลุ่มเป้าหมาย และการเคลื่อนไหลของความรูใ้ นกลุ่ม
ั ยแวดล้อมทีส่ ง่ ผลต่อกลุม่ เป้าหมายด้วย 2) ค้นหาและ
เป้าหมายนัน้ รวมทัง้ พิจารณาปจจั
ั กและความรูช้ ดั แจ้งภายในกลุม่ เป้าหมาย
บ่งชีแ้ หล่งและสินทรัพย์ความรูท้ เ่ี ป็นความรูฝ้ งลึ
และ 3) น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ในการสร้างแผนทีค่ วามรู้ ซึง่ เป็ นเอกสารทีแ่ สดงให้เห็นการ
จัดแบ่งหมวดหมูแ่ ละการเคลือ่ นไหลของความรู้ แผนทีค่ วามรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับหัวข้อความ
สนใจ บุคลากร เอกสาร แนวความคิด และเชือ่ มโยงไปสูแ่ หล่งข้อมูลภายนอก
ขัน้ ที่ 2 ค้นหาความรูท้ ก่ี ลุ่มเป้าหมายต้องการ ซึง่ ประกอบไปด้วย 1) การ
วิเคราะห์ชอ่ งว่างความรู้ เพือ่ ค้นหาความรูท้ ก่ี ลุ่มเป้าหมายต้องการเพือ่ ใช้ในการบรรลุ
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เป้าหมายขององค์กร 2) ค้นหาบุคคลผูใ้ ช้ความรูท้ ต่ี อ้ งการนัน้
ขัน้ ที่ 3 จัดท�ำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบความรูต้ ่อผูบ้ ริหารเพือ่ ใช้ในการ
ปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความรู้
แนวคิ ดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพผลการด�ำเนิ นงาน
ประสิทธิผลการด�ำเนินงานขององค์กรเกิดจากแนวคิดในการสร้างความเชือ่ ม
โยงตัง้ แต่เป้าหมายการปฏิบตั งิ านขององค์กรทุกระดับ เพื่อให้ผลการด�ำเนินงานใน
องค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุง่ เน้นทีผ่ ลการปฏิบตั งิ านหรือการบริหารแบบมุง่ ผล
สัมฤทธิ ์ ทีม่ คี วามเป็ นรูปธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์ทช่ี ดั เจน สามารถวัดได้จริง มีความ
โปร่งใส และเป็นธรรม ทัง้ นี้เพือ่ ให้ผลการด�ำเนินงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับเป้าหมายทีอ่ งค์กรต้องการ (ปรีชา วัชราภัย, 2550)
      บดินทร์ วิจารณ์ (2549) ได้กล่าวถึงค�ำว่า ผลการด�ำเนินงาน (Performance)
หมายถึงผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากกระบวนการผลิตสินค้าหรืองานบริการ ทีส่ ามารถประเมินและ
เปรียบเทียบได้กบั เป้าหมายทีว่ างไว้ มาตรฐาน ผลการด�ำเนินงานทีผ่ ่านมา และกับ
องค์กรอืน่ ผลการด�ำเนินงานสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ทงั ้ รูปแบบทีเ่ ป็ นตัวเงิน และไม่ได้
เป็นตัวเงิน ซึง่ สอดคล้องกับ วลีรตั น์ ตัณฑุลเศรษฐ์ (2552) ได้เสนอว่าผลการด�ำเนินงาน
เป็ นส่วนส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อองค์กร เพราะเป็ นตัวบ่งชี้ได้ว่าองค์กรด�ำเนิ นงานตาม
วัตถุประสงค์และส�ำเร็จเป้าหมายหรือไม่
      ในขณะที่ Lee and Choi (2003) สรุปไว้วา่ ในการด�ำเนินงานมีองค์ประกอบ
ทีส่ ำ� คัญคือ ปจั จัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึง่ ตัวชีว้ ดั กระบวนการด�ำเนินงานนี้
เป็ นสิง่ สะท้อนคุณภาพของการใช้ทรัพยากรและคุณภาพของกระบวนการปฏิบตั งิ านใน
การสร้า งผลผลิต อัน ได้แ ก่ ประสิท ธิภ าพของการด�ำ เนิ น งาน ประกอบไปด้ว ย
ประสิทธิภาพในการประหยัด ซึง่ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด นวัตกรรมและความ
คิดสร้างสรรค์ ซึง่ ก่อให้เกิดผลสูงสุดต่อองค์กร
      Simonin (2004) ได้เสนอไว้วา่ การประเมินผลการด�ำเนินงานยังสามารถวัด
ได้จากผลตอบแทนทีจ่ บั ต้องได้ หมายถึง ผลตอบแทนทีป่ ระเมินค่าเป็ นตัวเงินได้ เช่น
การเพิม่ ขึน้ ของก�ำไร การเพิม่ ขึน้ ของส่วนแบ่งตลาด และมีความสามารถในการแข่งขัน
ทีย่ งยื
ั ่ น ในขณะทีผ่ ลตอบแทนทีจ่ บั ต้องไม่ได้ หมายถึง การเรียนรูข้ องบุคลากร การเพิม่
ภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้แก่องค์กร การคืนผลประโยชน์สสู่ งั คม
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
การวิจยั ในหัวข้อ “การตรวจสอบความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ และ
ประสิทธิภาพ” ได้กำ� หนดขอบเขตไว้ดงั นี้  
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1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
         เนื้อหาในการวิจยั ประกอบไปด้วย การตรวจสอบความรูต้ ามแนวทางของ
Paramasivan (2003) กระบวนการจัดการความรูต้ ามแนวทางของ Davenport, De Long
and Beers (1998)  และประสิทธิผลการด�ำเนินงานขององค์กรตามแนวทางของ Lee
and Choi (2003) โดยมุง่ เป้าไปทีบ่ ริษทั เอสซีจี เปเปอร์ ในเครือซิเมนต์ไทย ทีไ่ ด้รบั
การยอมรับเรือ่ งการบริหารจัดการความรูใ้ นระดับแนวหน้าของประเทศไทย
2. ขอบเขตด้านประชากร
      ส�ำหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเป็ นคณะท�ำงานการจัดการความรูข้ องเอสซีจี เปเปอร์
จ�ำนวน 6 ท่าน เป็ นการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก โดยใช้ค�ำถามปลายเปิ ดแบบไม่ม ี
โครงสร้าง โดยมีแนวค�ำถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ และจัดล�ำดับไว้ตามกรอบแนวคิดการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดคัดเลือกคุณสมบัตขิ องผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ไว้คอื ต้องเป็ นพนักงานระดับบริหาร
ทีม่ ปี ระสบการณ์ตรงด้านการจัดการความรูใ้ นองค์กรไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยใช้แนวค�ำถาม
ตามค�ำถามวิจยั ทัง้ 2 ข้อ ทีเ่ กีย่ วกับ การตรวจสอบความรู้ กระบวนการจัดการความรู้
และประสิทธิภาพผลการด�ำเนินงานขององค์กร
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
     ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาตัวแปรทัง้ หมด 3 ตัวแปร ดังภาพที่ 2
การตรวจสอบความรู้
    - การวิเคราะห์ความรู้
      ทีต่ อ้ งการ
    - การจัดท�ำรายการความรู้
    - การวิเคราะห์การเคลือ่ นไหล
      ของความรู้
    - การจัดท�ำแผนทีค่ วามรู้

กระบวนการจัดการความรู้
    - การสร้างความรู้
    - การแลกเปลีย่ นความรู้

ประสิ ทธิ ภาพผลการด�ำเนิ นงาน
    - นวัตกรรม
    - ความคิดสร้างสรรค์

ภาพที ่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การวิ เคราะห์ข้อมูล
หลังจากจัดการกับข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์แล้ว ผูว้ จิ ยั จัดประเภทของ
ข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเชือ่ มโยงประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกันเข้าเป็ นหัวข้อ หลัง
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จัดประเด็นให้กบั หัวข้อเหล่านัน้ โดยการวิเคราะห์ความเกีย่ วข้อง และความ
เป็ นเหตุเป็ นผลของหัวข้อต่างๆ โดยใช้ค�ำถามวิจยั ทัง้ 2 ข้อ ผูว้ จิ ยั น� ำเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในประเด็นต่างๆ เอาไว้ในผลการศึกษา
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วศิน เหลี่ยมปรีชา

ผลการศึกษา
       ผูว้ จิ ยั สรุปผลการศึกษาตามค�ำสัมภาษณ์ของคณะกรรมการการจัดการความรู้
ทัง้ 6 ท่าน โดยอาศัยค�ำถามวิจยั ทัง้ 2 ข้อ ดังต่อไปนี้
ค�ำถามวิ จยั ข้อที่ 1: เอสซีจี เปเปอร์ มีการตรวจสอบความรู้หรือไม่ และ
มีรปู แบบอย่างไร
      ผลการศึกษา พบว่า เอสซีจี เปเปอร์ น�ำเรือ่ งของการตรวจสอบความรูม้ าปฏิบตั ิ
แต่ยงั ไม่ได้ด�ำเนินการเป็ นทางการเท่าที่ควร โดยการตรวจสอบความรู้ของเอสซีจี
เปเปอร์ คือ การทบทวนหรือการประเมินความรูข้ องพนักงาน ว่าพนักงานมีความรูม้ าก
น้อยเพียงใด เพียงพอแล้วหรือยังกับต�ำแหน่งงานนัน้ ๆ เมือ่ ทราบว่าพนักงานขาดความ
รูอ้ ะไรแล้วก็ประเมินว่าพนักงานแต่ละคนต้องเรียนรูค้ วามรูท้ จ่ี ำ� เป็ นเพิม่ เติมเพือ่ ใช้ใน
การปฏิบตั งิ านต่อไป ดังค�ำสัมภาษณ์
...การตรวจสอบความรู้ ในส่วนนี้เองเราก็มกี ารพิจารณาเหมือนกันว่า สิง่ ทีแต่
่ ละ
สายงาน แต่ละหน้าทีง่ าน เขาต้องมีความรูเ้ รือ่ งอะไร ในด้านไหน อย่างไร ซึง่ ในส่วนนี้
เอง พอเรารูว้ า่ สิง่ ทีบ่ คุ ลากรสาขานัน้ ๆ ต้องการอะไร เรามีการจัดท�ำในเรือ่ งของตัวความ
รู้ หลักสูตร ขึน้ มา แล้วต่อไปก็ทำ� เรือ่ งของแผนกลยุทธ์ขน้ึ มา เพือ่ ให้ทราบว่า คนๆนัน้
เขาต้องมีความรูอ้ ะไรบ้างทีเ่ ขาจะต้องรู้ ซึง่ ในส่วนนี้เองก็จะเข้าสูก่ ระบวนการของเราเอง
ก็คอื พอเรามีการตรวจสอบความรูแ้ ล้ว เราก็จะไปจัดหาคนทีจ่ ะสอน หรือความรูท้ จี ่ ะมา
สอนทีจ่ ะมาถ่ายทอด แล้วก็มกี ารรวบรวมเก็บเอาไว้ในระบบสารสนเทศ ซึง่ คนอืน่ ก็จะ
สามารถเข้ามาดูตอ่ ได้ ก็คอื เข้าเรือ่ งของการจัดการความรูท้ เี ่ ราใช้อยู.่ ..(ผูบ้ ริหารคนที่ 1)
...การตรวจสอบความรู.้ .. อืม...เราจะมีลกั ษณะของการท�ำฐานข้อมูลไว้ เป็ น
องค์ความรู้ ซึง่ พนักงานสามารถเข้าไปเรียนรู้ และสามารถทีจ่ ะทดสอบตัวเองได้ ซึง่
หัวหน้างานต่างๆเหล่านี้กส็ ามารถเข้าไปดูได้ว่าลูกน้องของตัวเอง มีใครเข้าไปเรียนรู้
อะไรบ้าง เรียนรูไ้ ปถึงไหนแล้ว สถานะเป็ นอย่างไร… (ผูบ้ ริหารคนที่ 2)
    
ในส่วนของการวิเคราะห์รปู แบบการตรวจสอบความรูข้ องเอสซีจี เปเปอร์ นัน้
ผูว้ จิ ยั ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบความรูม้ าเป็ นกรอบในการวิจยั ได้แก่ การก�ำหนด
ความรูท้ ต่ี อ้ งการ การจัดท�ำรายการความรู้ การวิเคราะห์การเคลือ่ นไหลของความรู้ และ
การสร้างแผนทีค่ วามรู้ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้น�ำเสนอรูปแบบการตรวจสอบความรูข้ องเอสซีจี
เปเปอร์ ตามประเด็นดังกล่าวตามล�ำดับต่อไปนี้
1. การก�ำหนดความรูท้ ต่ี อ้ งการ หมายถึง การก�ำหนดความรูห้ ลักทีจ่ �ำเป็ น
ส�ำหรับบุคคล ทีม หรือองค์กร เพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ในแต่
ระดับ ได้แก่ การวางเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) เมือ่ พนักงานเข้ามา
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ท�ำงานในเอสซีจี เปเปอร์ ไม่ว่าจะอยู่ในต�ำแหน่ งใด ทุกคนจะต้องเข้าคอร์สฝึ กอบรม
ส�ำหรับงานในต�ำแหน่ งนัน้ ๆ โดยบริษทั จะมีหลักสูตรพืน้ ฐานให้กบั พนักงานใหม่ว่าจะ
ต้องเริม่ เรียนพืน้ ฐานอะไร และหลักสูตรเฉพาะส�ำหรับพนักงานทีท่ ำ� งานในต�ำแหน่งนัน้ ๆ
อยูแ่ ล้วจะต้องเรียนรูเ้ พิม่ เติม ดังเช่นบทสัมภาษณ์
...บริษทั เรามีการก�ำหนดความรูท้ พี ่ นักงานจะต้องรูอ้ ยูแ่ ล้ว เพราะธุรกิจเราเป็น
ธุรกิจทีต่ ้องใช้ความรู้ ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และต้องใช้ความสามารถของบุคคล
หมายความว่าคนทีจ่ ะเข้ามาท�ำงานในบริษทั นี้ เช่นพนักงานทีท่ ำ� งานในโรงงาน จะต้อง
เข้ามาเดินเครือ่ งจักร มาพัฒนาสินค้า ก็จะต้องมีความรูเ้ พือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ านอยูแ่ ล้ว
นะ ซึง่ เยอะมากด้วยซ�้ำ ไม่ใช่วา่ น้อย เพราะว่าเราท�ำสินค้าหลากหลาย เราต้องมีความรู้
ทีห่ ลากหลาย...(ผูบ้ ริหารคนที่ 3)
รูปแบบความรูพ้ น้ื ฐานของบริษทั ซึง่ อยูใ่ นลักษณะของการวางเส้นทางการฝึก
อบรม ซึง่ เป็ นสิง่ ทีก่ ำ� หนดว่าพนักงานแต่ละสายงาน แต่ละต�ำแหน่งจะต้องรูอ้ ะไรบ้าง
...เรามีการก�ำหนดความรูท้ พี ่ นักงานในต�ำแหน่ งนัน้ ๆจะต้องรูค้ รับ อย่างเช่น
ธุรกิจเยือกระดาษ
่
พนักงาน จะต้องรูค้ วามรูพ้ น้ื ฐานอะไรบ้าง แล้วเราก็จดั ท�ำแผนกลยุทธ์
ต่อไป เพือ่ ทีจ่ ะเป็ นวิชาพืน้ ฐานหลักๆ ส�ำหรับคนทีอ่ ยูใ่ นฟงั ก์ชนงานนั
ั่
น้ ๆ อันนี้เรามีการ
จัดท�ำอยูแ่ ล้ว...(ผูบ้ ริหารคนที่ 2 และ 4)
ดังนัน้ เรื่องของการก�ำหนดความรูท้ ต่ี อ้ งการถือว่า เอสชีจี เปเปอร์ ให้ความ
ส�ำคัญกับการสร้างความรูแ้ ก่พนักงานเป็ นส�ำคัญ โดยใช้การวางแผนเส้นทางการฝึ ก
อบรม เป็ นตัวก�ำหนดหลักสูตรทีพ่ นักงานแต่ละคนจะต้องเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาพนักงานให้
มีความรู้ท่จี ะสามารถปฏิบตั ิงานในต�ำแหน่ งงานนัน้ ๆต่อไป นอกจากนี้บริษัทยังมี
หลักสูตรของเรือ่ งทัวไป
่ เช่น เรือ่ งการบริหาร เรือ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น ซึง่
แต่ละหลักสูตรก็จะขึน้ อยูก่ บั อายุงานของพนักงานด้วย ยิง่ อายุงานมากขึน้ ก็ยงั คงต้องมี
การเรียนรูเ้ พิม่ เติม
2. การจัดท�ำรายการความรู้ หมายถึง เครือ่ งมือทีใ่ ช้คน้ หาความรูท้ อ่ี งค์กรมีอยู่
ในปจั จุบนั ได้แก่ ระบบพีเ่ ลีย้ ง ซึง่ เป็ นฐานข้อมูลทีใ่ ช้ในการเข้าถึงรายชือ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญที่
มีอยูใ่ นองค์กร โดยระบบจะจัดเรียงตามรายชือ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญผูม้ คี วามรูน้ นั ้ ๆ ท�ำให้พนักงาน
สามารถเข้าถึงผูเ้ ชีย่ วชาญผูม้ คี วามรูท้ ต่ี นต้องการเรียนรู้ และท�ำการสนทนาแลกเปลีย่ น
ความรูน้ นั ้ กับผูเ้ ชีย่ วชาญผ่านทางกระดานสนทนา ดังเช่นบทสัมภาษณ์ทก่ี ล่าวว่า
...องค์กรเรามีการจัดท�ำรายชือ่ ของผูเ้ ชีย่ วชาญ เช่นว่าในหัวข้อนี้ใครจะเป็ นพี ่
เลี้ยงบ้าง หัวข้อนู้นมีใครบ้าง แล้วเวลาทีใ่ ครโพสเรือ่ งอะไรเข้าไป พีเ่ ลี้ยงเขาก็จะเข้าไป
ดูแล้วช่วยแชร์หรือให้ขอ้ มูล (ผูบ้ ริหารคนที่ 1 และ 2) หรือถ้าหากความรูเ้ ขายังไม่มาก
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พอ เขาก็จะไปสอบถามผูท้ มี ่ คี วามรูม้ ากกว่า แล้วก็จะมาตอบให้ซงึ ่ เป็ นการแลกเปลีย่ น
แชร์ความรูใ้ ห้กนั และกัน...(ผูบ้ ริหารคนที่ 5)
จะเห็นได้วา่ องค์กรมีการจัดท�ำรายการความรูซ้ ง่ึ อยูใ่ นรูปแบบของรายชือ่ ผู้
เชีย่ วชาญทีอ่ งค์กรเรียกว่า ระบบพีเ่ ลีย้ ง ซึง่ เป็ นระบบทีใ่ ช้คน้ หาผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรู้
เฉพาะในแต่ละด้าน ท�ำให้พนักงานได้เรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นความรูก้ บั ผูม้ คี วามรูน้ นั ้ ๆ
โดยตรง
3. การวิเคราะห์การเคลือ่ นไหลของความรู้ หมายถึง การเคลือ่ นทีข่ องความรู้
จากแหล่งข้อมูลไปสูผ่ ทู้ ต่ี อ้ งการใช้ความรูน้ นั ้ ได้แก่ การวิเคราะห์ชอ่ งว่างความรู้ โดย
องค์กรมีการวิเคราะห์โดยใช้ตำ� แหน่งงานเป็ นเกณฑ์วา่ พนักงานในต�ำแหน่งงานนัน้ มี
ความรูใ้ นต�ำแหน่ งงานทีท่ �ำหรือไม่ ถ้ามีการทดสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ทท่ี างองค์กร
ก�ำหนดก็จะท�ำให้เกิดช่องว่างความรู้ ซึง่ องค์กรก็จะมีการให้ความรูแ้ ก่พนักงานเพือ่ ปิด
ช่องความรูน้ นั ้
...เราก็จะดูวา่ องค์ความรูท้ แี ่ ต่ละต�ำแหน่งงานจะต้องเรียนรู้ ทีม่ คี วามจ�ำเป็ นจะ
ต้องรูเ้ นีย่ มีอยูก่ อี ่ งค์ความรู้ แล้วเขามีความรูเ้ พียงพอแล้วหรือยังนะครับ ถ้ายังไม่พอก็จะ
เกิดช่องว่างความรู้ ก็จะต้องมีการให้ความรูก้ บั เขา ซึง่ การให้ความรูก้ จ็ ะมีหลายรูปแบบ
ไม่วา่ จะเป็นเรียนรูด้ ว้ ยตนเองก็ได้ หรือว่าเรียนรูโ้ ดยหัวหน้า coaching ก็ได้ หรือว่าอะไร
ก็ได้นะครับ เสร็จแล้วเมือ่ ระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึง่ เราก็จะมีการตรวจสอบว่าองค์
ความรูท้ เี ่ ขารูเ้ นีย่ เพียงพอแล้วหรือยังกับการท�ำงานในต�ำแหน่ งนัน้ นะครับ ถ้าเพียง
พอแล้วก็จะปิ ดช่องว่างความรู้ แต่ถา้ ยังไม่เพียงพอ ก็จะต้องด�ำเนินงานให้ความรูเ้ พิม่
เติมต่อ... (ผูบ้ ริหารคนที่ 3)
...เท่าทีเ่ ห็นนะทีเ่ ราท�ำเรือ่ งของ Total Productive Maintenance: TPM ซึง่ เป็น
ระบบบริหารจัดการในเรือ่ งของกระบวนการผลิต กระบวนการจัดการในโรงงานหรือ
องค์กรอะไรแบบเนีย่ ก็จริงๆเราจะคุน้ เคยว่า TPM จะเป็ นสไตส์ของญีป่ นุ่ ฉะนัน้ ในแง่
ของ TPM มันก็จะมีกระบวนการทีจ่ ะมาวัดช่องว่างความรู้ เช่น งานนี้ตอ้ งการให้มคี วาม
รูเ้ ท่านี้ แต่คนทีท่ ำ� งานอยูเ่ นีย่ ... มีความรูเ้ พียงพอหรือเปล่า มันก็จะมีการวัด gap ตรงนี้
แต่กจ็ ะท�ำในระดับพนักงานทีเ่ ดินเครือ่ งจักรหรือเป็ นผูค้ วบคุม แต่ถา้ ถามว่าในระดับที ่
สูงขึน้ มา อาจจะไม่มตี รงนี้... (ผูบ้ ริหารคนที่ 3)
ดังนัน้ การวิเคราะห์การเคลือ่ นไหลของความรูข้ อง เอสซีจี เปเปอร์ จะอยูใ่ นรูป
แบบของการวิเคราะห์ชอ่ งว่างความรู้ โดยองค์กรมีแหล่งความรูใ้ ห้พนักงานได้เรียนรูจ้ าก
แหล่งต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นระบบ SharePoint ฐานข้อมูลต่างๆ อีกทัง้ ยังมีการสอนงานจาก
รุน่ พีส่ รู่ นุ่ น้อง การฝึกอบรม หลังจากนัน้ พนักงานจะได้รบั การประเมินว่ามีความรูเ้ พียง
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พอส�ำหรับต�ำแหน่งงานนัน้ ๆหรือไม่ ซึง่ ก็จะถือว่าเป็นการปิดช่องว่างความรูห้ ากพนักงาน
ผ่านการประเมิน หากยังไม่มคี วามรูเ้ พียงพอก็จะต้องเรียนรูต้ ่อไป
4. การสร้างแผนทีค่ วามรู้ หมายถึง แหล่งทีเ่ ก็บความรูท้ แ่ี สดงให้เห็นว่าองค์กร
ั บนั
มีความรูอ้ ะไร เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ พนักงานในการค้นหาความรูท้ อ่ี งค์กรมีอยูใ่ นปจจุ
ได้แก่ ระบบ SharePoint ของเอสซีจี เปเปอร์ ซึง่ เป็ นเวบไซต์กง่ึ ส�ำเร็จรูปทีร่ วบรวม
ข้อมูล ไฟล์เอกสารต่างๆ ความรูส้ ว่ นกลางของบริษทั โดยท�ำหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลางการ
เก็บข้อมูลและแบ่งปนั ข้อมูลให้กบั พนักงานตามสิทธิท่กี �ำหนดและได้รบั ดังเช่นบท
สัมภาษณ์
...เรามีระบบ SharePoint ครับ คือทุกอย่างทีเ่ ราท�ำ  สามารถเก็บเข้าไปอยูใ่ น
ระบบนี้ ไม่ว่า จะเป็ น ในเรือ่ งขององค์ค วามรู้ทีเ่ ข้า ไปเรีย น เข้า ไปศึก ษาในระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือการทีเ่ รามีการแชร์ความรูใ้ น ชุมชนนักปฏิบตั ิ จะถูกเก็บไว้อยูใ่ นระบบ
SharePoint ครับ…(ผูบ้ ริหารคนที ่ 2 และ 3)  เพราะฉะนัน้ ทุกคนก็จะสามารถเข้าไปดูด
ความรูท้ เี ่ ราจัดเก็บรักษาเอาไว้เพือ่ ศึกษาเรียนรู.้ .. (ผูบ้ ริหารคนที่ 5)
ทัง้ นี้ยงั มีผบู้ ริหารให้ความคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับแผนทีค่ วามรูข้ องเอสชีจี เปเปอร์
ทีอ่ ยูใ่ นระบบของ SharePoint ในอีกมิตหิ นึ่งว่า
...ระบบ SharePoint อันนี้เป็นสิง่ ทีส่ มั ผัสได้ เป็นสิง่ ทีเ่ ห็น แต่อกี หนึง่ องค์ความ
รูท้ อี ่ ยู่กบั ตัวบุคคล เช่น ผูอ้ าวุโสในหน่ วยงานเนีย่ น่ าจะมีความรูท้ ตี ่ ดิ ตัวเยอะ แหละ
แน่นอนว่าจะท�ำอย่างไรทีจ่ ะไปแกะออกมา และนีเ่ ป็ นอีกเรือ่ งทีเ่ ราอาจจะไม่ได้สมั ผัสได้
ในลักษณะทีเ่ ป็ นเรือ่ งของซอฟต์แวร์ เรือ่ งของเทคโนโลยีเหล่านี้... (ผูบ้ ริหารคนที่ 5)
นัน่ แสดงได้ว่าการสร้างแผนทีค่ วามรูข้ องเอสซีจี เปเปอร์ อยู่ในรูปแบบของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทเ่ี รียกว่า SharePoint ซึง่ เป็ นแหล่งทีเ่ ก็บรวบรวมความรูข้ อง
องค์กรเอาไว้ โดยพนักงานสามารถเข้าไปเรียนรูค้ วามรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นระบบด้วยตนเองได้ อีก
ทัง้ ยังสามารถแลกเปลีย่ นทัง้ ประสบการณ์ และปญั หาทีพ่ บเจอระหว่างการท�ำงานให้แก่
บุคคลอืน่ ได้รบั ทราบ ซึง่ ถือได้วา่ เป็ นการเพิม่ พูนองค์ความรูข้ องบุคคลและองค์กร
ค�ำถามวิจยั ข้อที่ 2: การตรวจสอบความรูม้ คี วามสัมพันธ์กบั กระบวนการ
จัดการความรู้และส่งผลต่อผลประสิ ทธิ ภาพการด�ำเนิ นงานของเอสซีจี เปเปอร์
หรือไม่ อย่างไร
       ผลการศึกษา พบว่า การตรวจสอบความรูม้ คี วามสัมพันธ์กบั กระบวนการ
จัดการความรูแ้ ละส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน โดย เอสซีจี เปเปอร์ น�ำเครือ่ ง
มือการจัดการความรูม้ าใช้ร่วมกับการตรวจสอบความรูม้ าปฏิบตั ใิ ช้ในองค์กร ได้แก่
1) แผนกลยุทธ์ ซึง่ เป็ นเครือ่ งมือในการก�ำหนดความรูท้ พ่ี นักงานจะต้องมีตามต�ำแหน่ง
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งานทีป่ ฏิบตั ิ 2) พีเ่ ลีย้ ง คือคนจัดท�ำรายการความรูท้ อ่ี ยูใ่ นรูปของฐานข้อมูลทีแ่ สดงราย
ชือ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรูใ้ นแต่ละสายงาน 3) ช่องว่างความรู้ คือการศึกษาการเคลือ่ น
ไหลของความรูจ้ ากแหล่งความรูไ้ ปสูผ่ ใู้ ช้งานโดยพนักงานสามารถเรียนรูค้ วามรูท้ ต่ี อ้ งการ
จากแหล่งข้อมูลทีอ่ งค์กรมีอยูเ่ พือ่ เป็ นการปิดช่องว่างความรู้ 4) ระบบ SharePoint คือ
เว็บไซต์กง่ึ ส�ำเร็จรูปทีแ่ สดงแผนทีค่ วามรูข้ ององค์กรโดยรวบรวมความรูท้ อ่ี งค์กรมีอยูไ่ ว้
ทัง้ หมด หลังจากองค์กรมีการจัดท�ำเครื่องมือดังกล่าว ท�ำให้การด�ำเนินงานด้าน
กระบวนการจัดการความรูข้ ององค์กรเกิดประสิทธิภาพ ซึง่ ส่งผลให้ผลการด�ำเนินงาน
ของเอสซีจี เปเปอร์ ดีขน้ึ
...เรือ่ งของผลประกอบการ ในส่วนของการน�ำการจัดการความรูแ้ ละการตรวจ
สอบความรูม้ าใช้ มีผล นะครับ ในส่วนนี้เอง ในการตรวจสอบความรู้ เรามีการดูความรู้
ทีเ่ รามีอยู่ ในกรณีไหนทีเ่ ราพบว่ามันไม่เหมาะสม เราก็จะมีการปรับแก้ไขอยู่ ส่วนเรือ่ ง
ของการจัดการความรูจ้ ะไปช่วยสนับสนุ นบุคลากร ท�ำให้เกิดการพัฒนา แล้วก็เกิดการ
ปรับปรุงในส่วนของหน้างานได้คอ่ นข้างเยอะ ค่อนข้างจะมีผลมาก... (ผูบ้ ริหารคนที่ 4)
ผูบ้ ริหารอีกท่าน กล่าวเสริมว่า
...ผลการด�ำเนินงานมันก็ตอ้ งเกีย่ วข้องแน่นอนนะครับ มันตอบไม่ได้วา่ ระหว่าง
ท�ำ หรือหลังท�ำ เพราะจริงๆต้องบอกว่า เอสซีจี ท�ำเรือ่ งการจัดการความรูพ้ วกนี้มานาน
แล้ว บางช่วงอาจจะมากบ้างน้อยบ้าง แต่ผลประกอบการมันก็มาจากเรือ่ งอืน่ เพราะฉะนัน้
จริง ๆ มันอาจจะไม่อา้ งอิงโดยตรงว่า ก�ำไรขึน้ มา จากเรือ่ งการท�ำเคเอ็ม หรือว่าขาดทุน
เพราะว่าไม่ทำ� เคเอ็ม แต่ให้เชือ่ ได้เลยว่าทัง้ เอสซีจี ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มธุรกิจกระดาษ แค่
นัน้   สิง่ ทีเ่ ราเจริญเติบโตมาได้ เกือบจะร้อยปีเนีย่ นะ มันต้องมาจากฐานความรูแ้ น่นอน
สะท้อนแน่นอน เพราะถ้าเราไม่มเี รือ่ งการพัฒนาเรือ่ งของความรู้ เราจะสูเ้ ขาไม่ได้ มันก็
เลยต้องพัฒนาความรูก้ นั ต่อไป... (ผูบ้ ริหารคนที่ 5)
มีผบู้ ริหารให้ความคิดเห็นเกีย่ วกับความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารงาน
เรือ่ งการจัดการความรูข้ ององค์กรเพิม่ เติม ไว้วา่
...พนักงานค่อนข้างพอใจเกีย่ วกับการท�ำเคเอ็ม นะ เพราะว่าอันทีห่ นึง่ ท�ำให้
เขาเองเนีย่ สามารถได้ความรูใ้ หม่ๆเพิม่ เติมเพือ่ ใช้ในงาน อันทีส่ องเกิดการแลกเปลีย่ น
ความรูม้ นั ท�ำให้เกิดการเชือ่ มโยงระหว่างโรงงาน บางทีเขามีปญั หา เขามีความสนิทชิด
เชื้อ ในการติดต่อเพือ่ แก้ไขปญั หา หรือว่าในเรือ่ งอืน่ ๆมันท�ำได้งา่ ยขึน้ ในการแชร์ตรงนี้  
พนักงานเขาพอใจนะ เอาเคเอ็มมาช่วย ไม่ได้มาสร้างภาระ พนักงานเขาก็ได้พฒ
ั นาตัว
เอง พัฒนาความรูข้ องตนเอง เขาก็มโี อกาสก้าวหน้ามากยิง่ ขึน้ ... (ผูบ้ ริหารคนที่ 6)
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ในเรือ่ งของการสร้างนวัตกรรมทีเ่ กิดจากการจัดการความรูข้ ององค์กร
...นวัตกรรมเป็นผลงานทีเ่ ห็นได้ชดั จากการจัดการความรู้ องค์กรมีการส่งเสริม
กิจกรรมด้านการสร้างนวัตกรรมในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ งของสินค้า กระบวนการ
หรือบริการ เช่น Innovation Award หรือ 3R Award เป็ นต้น ท�ำให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ๆ
และน�ำไปสูก่ ารสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ ง... (ผูบ้ ริหารคนที่ 3)
...เราส่งเสริมให้พนักงานคิดในส่วนทีเ่ ป็นนวัตกรรมใหม่ๆ หรือสินค้าใหม่ๆเข้า
มา เพือ่ ทีจ่ ะรองรับในตัวของธุรกิจเองด้วย ในส่วนของ เอสซีจี ทิศทางก็จะเป็ นเรือ่ งสิง่
แวดล้อมสีเขียว ดังนัน้ ...สินค้าหลายๆตัวจะถูกสร้างขึน้ มาในคอนเซ็ปต์การอนุ รกั ษ์สงิ ่
แวดล้อม โดยน�ำเอาความรูท้ มี ่ อี ยูม่ าพัฒนาต่อยอดว่าท�ำอย่างไรให้เกิดตัวสินค้าใหม่ๆ
ขึ้นมา อย่างเช่นในเรือ่ ง ตัวกล่องลูกฟูก ปจั จุบนั มีการพัฒนาในระดับหนึง่ จนท�ำให้
สามารถลดวัตถุดบิ แต่ความแข็งแรงเท่ากับของเดิมทีใ่ ช้อยู่ มันช่วยลดวัตถุดบิ ลงมา ซึง่
เรือ่ งเหล่านี้กเ็ กิดจากการทีพ่ นักงานน�ำเอาความรูม้ าต่อยอดจนเกิดเป็ นนวัตกรรม
ใหม่ๆ... (ผูบ้ ริหารคนที่ 2)
นอกจากนี้ ยัง มีผู้ใ ห้ค วามเห็น เพิ่ม เติม เกี่ย วกับ ผลการด� ำ เนิ น งานในรูป
นวัตกรรม ไว้วา่
...เรือ่ งของนวัตกรรมบริษัทเอสซีจี ติดอันดับหนึง่ ของประเทศอยู่แล้ว…
(ผูบ้ ริหารคนที่ 5) … ในแง่ของผลประเมินซึง่ อาจจะเป็ นลูกค้าหรือไม่ใช่ลกู ค้าโดยตรง
เขามองว่าเรามีเรือ่ งของนวัตกรรมเยอะ ในมุมมองของลูกค้าเขาก็มสี องกระแสนะ ว่าพึง
พอใจกับนวัตกรรมของเราใหม่ๆ แต่บางกระแสก็วา่ ยังน้อยเกินไป เรือ่ งนี้กย็ งั คงไม่รอ้ ย
เปอร์เซ็นต์ มันก็อาจจะมีกลุม่ ทีพ่ งึ พอใจแล้ว กับกลุม่ ทีอ่ ยากให้เราท�ำมากกว่านี้ แต่ถา้
มองในภาพของเทียบกับในประเทศ ก็ถอื ว่าเราติดอันดับ 1 ในเรือ่ งพวกนี้อยู่แล้ว...
(ผูบ้ ริหารคนที่ 4)
สรุปผล อภิ ปรายผลการศึกษา และคุณค่าของการศึกษาวิ จยั
สรุปผลและอภิ ปรายผลการศึกษา
จากประเด็นด้านการจัดการความรู้ และด้านการตรวจสอบความรู้ ได้ผลการ
ศึกษาว่า เอสซีจี เปเปอร์ มีกระบวนการจัดการความรูท้ ช่ี ดั เจน  โดยน�ำการตรวจสอบ
ความรูม้ าปฏิบตั ดิ ำ� เนินการเป็ นกระบวนการ โดยการตรวจสอบความรูข้ ององค์กร คือ
การทบทวนหรือการประเมินความรูข้ องพนักงาน ว่าพนักงานมีความรูม้ ากน้อยเพียง
พอแล้วหรือยังกับต�ำแหน่ งงานนัน้ ๆ เมื่อทราบว่าพนักงานขาดความรู้อะไรแล้ว ก็
สามารถประเมินได้วา่ พนักงานแต่ละคนจะต้องเรียนรูค้ วามรูท้ จ่ี ำ� เป็ นเพิม่ เติมเพือ่ ใช้ใน
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วศิน เหลี่ยมปรีชา

การปฏิบตั งิ านต่อไป โดยรูปแบบการตรวจสอบความรู้ จ�ำแนกได้  
1. เอสซีจี เปเปอร์ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความรูแ้ ก่พนักงานเป็ นส�ำคัญ
โดยใช้แผนกลยุทธ์เป็ นตัวก�ำหนดหลักสูตรทีพ่ นักงานแต่ละคนจะต้องเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
พนักงานให้มคี วามรูท้ จ่ี ะสามารถปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งงานนัน้ ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรทีต่ งั ้ ไว้ในแต่ละระดับ เปรียบ
เสมือนเป็ นตารางสอนของพนักงาน เมื่อย้ายงานก็จะเปลี่ยนแผนการฝึ กอบรมไป
เนื่องจากถ้าเป็นพนักงานปฏิบตั กิ ารก็จะเป็นตารางสอนทีจ่ ะให้พนักงานเรียนรูเ้ รือ่ งเกีย่ ว
กับการเดินเครือ่ งจักร เอสซีจี เปเปอร์ มีการจัดท�ำเส้นทางการฝึกอบรมทีก่ ำ� หนดไว้อย่าง
มีแบบแผน โดยคณะท�ำงานของแต่ละส่วนจ�ำเพาะ แบ่งวิชาออกเป็ น 3 ระดับคือ ระดับ
ต้น ระดับกลาง และระดับก้าวหน้า ซึง่ มีการจัดอบรมทัง้ แบบในห้องเรียน และใช้ระบบ
การเรียนรูผ้ า่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยพนักงานจะได้รบั การประเมินผลก่อนและหลังการ
อบรมเพือ่ เก็บเป็ นประวัตกิ ารฝึกอบรมตลอดระยะเวลาการท�ำงานกับองค์กร โดยแผน
กลยุทธ์ถอื เป็ นชุดเครือ่ งมือในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีส่ ดุ โดยหัวหน้างานของแต่ละแผนกจะเป็ นบุคคลทีส่ นับสนุนและส่งเสริมให้ผใู้ ต้บงั คับ
บัญชามีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน โดยจะส่งบุคคลทีม่ คี วามสามารถในแผนกเข้า
เป็ นผูส้ มัครทีม่ คี วามเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาให้ทำ� งานในระดับทีส่ งู ขึน้ ต่อไป
ซึง่ การย้ายงานถือเป็นการเรียนรูท้ ส่ี ำ� คัญ ในเครือเอสซีจี การย้ายงานไม่เพียงแต่ภายใน
บริษทั เท่านัน้ แต่มกี ารย้ายข้ามบริษทั ภายในเครือ เพือ่ ให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ
ออกมาได้อย่างเต็มที่
2. เอสซีจี เปเปอร์ มีระบบจัดท�ำรายการความรูท้ อ่ี งค์กรมีอยูใ่ นปจั จุบนั มา
สร้างเป็ นฐานข้อมูลเพือ่ ใช้ในการเข้าถึงรายชือ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญทีอ่ งค์กรเรียกว่าระบบพีเ่ ลีย้ ง
ซึง่ อยูใ่ นรูปของฐานความรู้ เป็นระบบทีใ่ ช้จดั ท�ำรายการและค้นหาความรู้ และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทีม่ คี วามรูเ้ ฉพาะในแต่ละสาขา ท�ำให้พนักงานได้เรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นความรูก้ บั ผูม้ ี
ความรู้โดยตรง ถือว่าเป็ นการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัว จากรุ่นพี่ท่มี คี วามรู้
ประสบการณ์และความเข้าใจงานมากกว่า ไปยังรุน่ น้องหรือเพือ่ นร่วมงานทีม่ คี วามรูแ้ ละ
ประสบการณ์น้อยกว่า
3. ด้านการวิเคราะห์การลืน่ ไหลของความรู้ เอสซีจี เปเปอร์ ใช้การวิเคราะห์
ช่องว่างความรู้ โดยมีแหล่งความรูใ้ ห้พนักงานได้เรียนรูจ้ ากฐานข้อมูล และยังมีการสอน
งานจากรุน่ พีส่ รู่ นุ่ น้อง การฝึกอบรม การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากระบบการเรียนรูผ้ า่ นสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนัน้ พนักงานจะได้รบั การประเมินว่ามีความรูเ้ พียงพอส�ำหรับ
ต�ำแหน่งงานนัน้ ๆหรือไม่ โดยจะต้องท�ำการทดสอบสิง่ ทีเ่ รียนรูไ้ ป แล้วจะต้องรายงาน
ความคืบหน้าให้ผบู้ งั คับบัญชารับทราบเพือ่ ติดตามผลการเรียนของพนักงานในบังคับ
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บัญชาต่อไป ซึง่ ถือว่าเป็ นการปิดช่องว่างความรูห้ ากพนักงานผ่านการทดสอบ หากยัง
ไม่มคี วามรูเ้ พียงพอก็จะต้องเรียนรูต้ ่อไป ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิจารณ์ พานิช
และเศรษฐิยา เปรือ่ งพิชญาธร (2513) น�้ำทิพย์ วิภาวิน (2547) และทิพวรรณ หล่อสุวรรณ
รัตน์ (2548) ทีก่ ล่าวว่า เทคโนโลยีมสี ว่ นท�ำให้พนักงานแบ่งปนั ความรู้ และสร้างความ
รูด้ ว้ ยตนเอง เพือ่ น�ำมาแลกเปลีย่ นกับพนักงานในสายงานอืน่
4. ด้านการสร้างแผนทีค่ วามรู้ เอสซีจี เปเปอร์ มีระบบเวบท่า (Portal Web) ที่
เรียกอย่างเป็ นทางการว่า SharePoint โดยแอพพลิเคชันนี
่ ้สามารถให้บุคคลากรสร้าง
รายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อในกลุม่ งานเดียวกัน เพือ่ เป็ นแหล่งเก็บรวบรวมความรูข้ ององค์กรเอาไว้
โดยพนักงานสามารถเข้าไปเรียนรูค้ วามรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นระบบด้วยตนเองได้ ท�ำงานครอบคลุม
ทัง้ ระบบการเรียนรูผ้ า่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการจัดการความรู้ ทัง้ ยังมี โปรแกรม
สืบค้น ซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ผูใ้ ช้งานต้องการจะเรียนรูอ้ ะไรเพียงแค่ใส่ค�ำ
ส�ำคัญ ก็สามารถค้นหาข้อมูลเรื่องนัน้ ๆได้ เพราะเป็ นระบบทีถ่ ูกท�ำขึน้ ส�ำหรับจับเก็บ
ความรูไ้ ว้อย่างเป็ นหมวดหมูง่ า่ ยต่อการใช้งาน และเป็ นช่องทางในการแลกเปลีย่ นทัง้
ความรู้ ประสบการณ์ และปญั หาทีพ่ บเจอระหว่างการท�ำงานให้แก่บคุ คลอืน่ ได้รบั ทราบ
ซึง่ ถือได้วา่ เป็ นการเพิม่ พูนองค์ความรูข้ องบุคคลและองค์กรด้วย
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานขององค์กรทีเ่ กิดจากกระบวนการจัดการความรู้ และ
การตรวจสอบความรู  ้ ผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่ การตรวจสอบความรูท้ ำ� ให้ทราบว่าองค์กรมีความ
พร้อมด้านความรูม้ ากน้อยเพียงใด จากนัน้ จึงพัฒนาเป็ นแผนการด�ำเนินงานการจัดการ
ความรู้ และส่งผลให้องค์กรมีผลการด�ำเนินงานทีด่ ี ซึง่ สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ บุญดี
บุญญากิจ และ ณัชมน พรกาญจนานันท์ (2550) ทีก่ ล่าวว่า การตรวจสอบความรูท้ ำ� ให้
องค์กรทราบว่าองค์กรรูอ้ ะไร หรือไม่รอู้ ะไร สิง่ ทีอ่ งค์กรรูน้ นั ้ ครบถ้วนเพียงใด การสร้าง
การใช้และแลกเปลีย่ นความรูภ้ ายในองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ และ
สภาพแวดล้อมมีผลต่อการจัดการความรูอ้ ย่างไร ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จะน�ำมาใช้เป็ นพืน้ ฐาน
ในการก�ำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธกี าร ผลทีค่ าดหวังและผูท้ ใ่ี ช้ประโยชน์ ซึง่ จะ
ช่วยให้การด�ำเนินการจัดการความรูม้ โี อกาสทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ท�ำให้เห็นได้วา่ กรอบแนวคิดในการวิจยั นี้ (ภาพที่ 2)
เป็ นประโยชน์สำ� หรับองค์กรทีม่ กี ารด�ำเนินงานการจัดการความรูเ้ พือ่ เพิม่ ประสิทธิผล
การด�ำเนินงานขององค์กร โดยการพิจารณาเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรือ่ งการตรวจสอบความรู้
เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการจัดการความรูใ้ ห้มปี ระสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ โดยพิจารณาเพียง
ปจั จัยสนับสนุนการจัดความรูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์กบั กระบวนการจัดการความรูแ้ ล้วน�ำไป
สู่ผลการด�ำเนินงานขององค์กร แต่การศึกษาครัง้ นี้พฒ
ั นาองค์ประกอบการตรวจสอบ
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ความรูซ้ ง่ึ ได้แก่ การก�ำหนดความรูท้ ต่ี อ้ งการ การจัดท�ำรายการความรู้ การวิเคราะห์
การเคลือ่ นไหลของความรู้ และการสร้างแผนทีค่ วามรู้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลกระบวนการ
จัดการความรูใ้ ห้สำ� เร็จตามเป้าหมาย และช่วยเพิม่ ผลการด�ำเนินงานขององค์กรให้ดยี งิ่
ขึน้
คุณค่าของการศึกษาวิ จยั
ในส่วนนี้ผวู้ จิ ยั ได้น�ำเสนอคุณค่าของการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้โดยแบ่งออกเป็ น 2
ส่วน ได้แก่ คุณค่าด้านแนวคิดและทฤษฎี และคุณค่าด้านปฏิบตั ิ
1. คุณค่าด้านแนวคิ ดและทฤษฎี
เนื่องจากแนวคิดการตรวจสอบความรูเ้ ป็ นแนวคิดทีย่ งั ไม่แพร่หลายนักใน
ประเทศไทย และยังเป็ นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้างใหม่ จึงท�ำให้ยงั ไม่มผี ลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับข้อง
การตรวจสอบความรู้ ดังนัน้ ผลการวิจยั ครัง้ นี้จงึ ช่วยสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิด
การตรวจสอบความรู้มากยิง่ ขึ้น โดยแนวคิดการตรวจสอบความรู้ประกอบไปด้วย
กระบวนการและเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยให้การด�ำเนินการจัดการความรูด้ ำ� เนินไปได้ดว้ ยดี
ซึง่ ผูท้ ส่ี นใจเกีย่ วกับแนวคิดการตรวจสอบความรู้ สามารถน�ำแนวคิดการตรวจสอบความ
รูไ้ ปศึกษาในบริบทอื่นๆ เช่น การศึกษากระบวนการตรวจสอบความรูโ้ ดยเฉพาะ เพือ่
ให้เข้าใจบริบทวิธกี ารการตรวจสอบความรูอ้ ย่างลึกซึง้ เนื่องจากการตรวจสอบความรู้
เป็นกระบวนการทีม่ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความรู้ ท�ำให้องค์กรสามารถ
วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และสิง่ ทีค่ วรจะด�ำเนินการในการจัดการความรู้
ได้ตรงตามจุดประสงค์และบริบทขององค์กรมากขึน้
2. คุณค่าด้านปฏิ บตั ิ
องค์กรสามารถน�ำผลการศึกษานี้ไปเป็ นข้อสนเทศในการบริหารจัดการ การ
ก�ำหนดกลยุทธ์นโยบายและการวางแผนการด�ำเนินงานการจัดการความรูข้ ององค์กรให้
มีผลการด�ำเนินงานทีด่ ขี น้ึ อีกทัง้ ยังเป็ นประโยชน์กบั องค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กที่
ยังขาดการจัดการความรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ โดยใช้เป็ นแนวทางให้องค์กรเหล่านัน้ น�ำไป
ปรับใช้กบั การจัดการความรูภ้ ายในองค์กร เพื่อเป็ นการสร้างความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขันต่อไป
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