KM Workshop ครัง้ ที่ 1

….เห็นอะไรในภาพนี…้ .

กิจกรรม KM Workshop ครั้งที่ 1

การวัด วิเคราะห์
และการจัดการความรู้

1

….คิดตามแบบแผน & คิดนอกกรอบ….
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….เป็นแบบไหนดี….

ทาแล้วได้ประโยชน์อะไร
ใครได้ประโยชน์
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ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

ราคาเปิดตัวปี 2001

ราคาเปิดตัวปี 2013

25,900 บาท

24,500 บาท

5

6

ความรู้คืออะไร ?

… สานักทะเบียนฯ …
สาคัญแค่ไหน
สาคัญอย่างไร

ความรู้ คือ สิ่งที่สงั่ สมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การ
ค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ
และทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมา จาก
ประสบการณ์ สิง่ ที่ได้รับมาจากการ ได้ยิน ได้ฟัง การคิด
หรือการปฏิบัติ
(คานิยามจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
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ในวันเปิดเทอมผู้ปกครองของนาย A มาติดต่อถามว่า …
ในเทอมนี้นาย A จะมีโอกาสรีไทร์หรือไม่ ?
… เราจะมีคาตอบอย่างไร ? …

I know
I know

What I know
What I don’t know

I don’t know

What I know

I don’t know

What I don’t know

ในวันเปิดเทอมผู้ปกครองของนาย A มาติดต่อถามว่า …
ในเทอมนี้นาย A จะมีโอกาสรีไทร์หรือไม่ ?
… เราเลือกที่จะตอบแบบไหน …
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ประเภทของความรู้

เป้าหมาย
การจัดการความรู้
Knowledge Management
การจัดการความไม่รู้
Knowless Management
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ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา
การเรี ยนรู้
ประยุกต์ ใช้ ได้
ตัดสินใจถูกต้ อง
สนับสนุนการตัดสินใจ
แปลงให้ มีความหมาย

สารสนเทศ
Information

ความรู้

ปั ญญา
Wisdom

Knowledge

ข้ อมูล(Data)
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ความแตกต่างของข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา

ความแตกต่างของข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา

 ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมีการเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
สิ่งที่ได้จากการจัดเก็บถือเป็น “ข้อมูล”
 เมื่อมีการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อ
“ของขวัญ” มักจะซื้อ “บัตรอวยพร” ควบคู่ไปด้วยเสมอๆ
 ในการซื้อมักจะซื้อของขวัญก่อน จากนั้นจึงมาซื้ อ
บั ต รอวยพร โดยวิ เ คราะห์ จากช่ ว งเวลาในการออก
ใบเสร็จหรือการรู ดบัต รเครดิต และส่วนใหญ่มัก จะซื้ อ
ในช่ วงเทศกาลสาคัญ เช่น วันเกิ ด ปี ใหม่ และวาเลน
ไทน์ นอกจากนี้ ยั ง นิ ย มให้ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า “ห่ อ
ของขวัญ” ให้ด้วย ซึ่งข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ดั ง กล่ า วเป็ น “สารสนเทศ” ที่ จ ะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อได้

 หลังจากวิเคราะห์ข้อมู ล ผู้บริหารตัดสินใจปรับเปลี่ยนผังของห้างฯ
โดยย้ายแผนกจาหน่า ยบัต รอวยพร ซึ่งเดิ มอยู่ ชั้น 3 ไปอยู่ ชั้น 2 ติ ดกั บ
แผนกจาหน่ายของขวัญ รวมทั้งให้มีแผนกห่อของขวัญมาร่วมด้วย
• ประโยชน์ที่ได้ : เพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้ามากขึ้น
ปริมาณการซื้อสินค้าบัตรอวยพรและของขวัญเพิ่มมากขึ้น
• การที่ผู้บริหารตัดสินใจย้ายผังดังกล่าว จัดเป็น “ความรู้” ที่ได้จาก
การนาสารสนเทศมาใช้
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ความแตกต่างของข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา
• หลังจากประสบความสาเร็จผู้บริหาร จึงได้ทาการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ซื้อของลูกค้าในกลุ่มสินค้าประเภทอื่นๆ พบว่าสินค้าบางกลุ่มก็มีความเชื่อมโยง
ของพฤติกรรมการซื้อเช่นกัน จึงได้จัดผังห้างฯ ในส่วนอื่นๆ ใหม่ รวมทั้งจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าดังกล่าวพร้อมๆ กันด้วย ส่งผลให้ยอดขายของ
สินค้าดังกล่าวสูงขึ้น
การที่ผู้บริหารห้างฯ นาความรู้ในเรื่องพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าไปใช้กับ
สินค้ากลุ่มอื่นๆ จนประสบความสาเร็จนั้น เนื่องจากผู้บริหารห้างฯ นาความรู้มา
ใช้จนเกิด“ปัญญา” ว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าเป็นปัจจัยสาคัญที่ต้อง
นามาวิเคราะห์และในการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้กับเรื่อง
อื่นๆ ต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

….มาลองคิดกัน….
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….เคยเป็นหรือไม่….

สินค้าขายดี
สินค้าเทศกาล
Sale
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การจัดการความรู้ในองค์กร

บันได 5 ขั้น ของระบบการเรียนรู้
5
4

รู้แจ้ง
ปัญญาญาณ

เรียนรู้
เลียนแบบ พัฒนาต่อยอด

3 เลียนรู้
รับมา ทาเลียนแบบ
2

รับรู้

ไม่รู้
ไม่รู้ ไม่ชี้ vs. ไม่รู้ แล้วชี้
21

กระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management Process)
เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร
เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง
ความรู้อยู่ที่ใครอยู่ในรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

จะแบ่งประเภทหัวข้ออย่างไร

จะทาให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร
เรานาความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่
มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่
ความรูน้ ั้นทาให้เกิดประโยชน์กับองค์การ
หรือไม่ ทาให้องค์การดีขึ้นหรือไม่

6. การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้
(Knowledge Sharing)

1. การบ่งชี้ความรู้
(Knowledge Identification)
1.
สำรวจควำมรู้

4.
ถ่ ำยทอด

5. การเข้าถึงความรู้
(Knowledge Access)

4. การประมวลและ
กลัน่ กรองความรู้
(Knowledge Codification
and Refinement)

แต่อาจไม่ได้นาไปใช้
1

7. การเรี ยนรู้
(Learning)

KM
3.
จัดเก็บ
สั งเครำะห์

3. การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ
(Knowledge Organization)

2. การสร้างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)22

เป้าหมาย
(Desired State)

การวัดผล วิเคราะห์และจัดการความรู้

1. การบ่งชี้ความรู้
(Knowledge Identification)
2. การสร้างและแสวงหาความรู้

(Knowledge Creation and Acquisition)

วัด วิเคราะห์
ปรับปรุงงาน

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
(Knowledge Organization)

ก. การวัดผลการดาเนินการ

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification and Refinement)

ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผล
การดาเนินการ

5.การเข้าถึงความรู้
(Knowledge Access)

ค. การปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
(Knowledge Sharing)
7.การเรียนรู้ (Learning)

2.
รวบรวม
พัฒนำ
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จัดการ
สารสนเทศ
และความรู้
ก. การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
การจัดการความรู้
ข.การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ตกลง KM คืออะไร?
ทีแ่ น่ๆ... ต้องไม่ใช่แบบนี้
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เคยหรือไม่ ?
• บุคลากรเกษียณ / ย้าย / ลาออก คนที่มาทาหน้าที่แทน ทางานต่อไม่ได้ ต้อง
เริ่มลองผิดลองถูกใหม่ทั้งหมด
• มีปัญหาในการทางาน ไม่ทราบว่าจะไปถามใคร ใครเก่งในเรื่องนั้น-อยู่ทไี่ หน
• ในช่วงเวลาที่มีผู้ขอรับบริการเยอะ อยากให้มีคนจากช่องอื่นมาช่วยงาน แต่ไม่
มีเวลาอธิบาย จึงไม่มั่นใจว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่
• ในการค้นหาข้อมูลขององค์กร ซึ่งส่วนใหญ่หาไม่ค่อยพบ หรือถ้าพบข้อมูลก็ไม่
ทันสมัย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามที่ต้องการ
• ทางานชิ้นเดิม เจอปัญหาเดิม ซ้าแล้วซ้าอีก

To be continued…
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