
  

การวัด  

 การวิเคราะห และการจัดการความรู:

สรางองคกรอัจฉริยะ* 
 

บทนํา 

           การใหความรูความเขาใจเรื่องสารสนเทศและการ

วิเคราะห เปรียบเสมือนเปนการสรางฝายเสนาธิการหรือ

มันสมองขององคกรตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติและสราง

อัจฉริยภาพใหกับองคกร ผูบริหารตัดสินใจไดอยางถูกตอง

แมนยํา บุคลากรพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา โครงสรางพื้นฐาน

ทางระบบสารสนเทศเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการ

                                                        
* นางสาววีณา ถนัดคา ตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7 สํานักงานจังหวัด

รอยเอ็ด สรุปจาก “การวัด การวิเคราะห และการจัดความรู:สรางองคกรอัจฉริยะ” 

เขียนโดย นายยุทธนา แซเตียว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตร

ผูบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย. 
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และสงมอบสารสนเทศใหผูที่ตองการใชไดอยางถูกตองและมี

เสถียรภาพ 

การวัดและการวิเคราะหเพื่อความเปนเลิศ 

          การวัดและการวิเคราะหเพื่อความเปนเลิศขององคกร 

ความเปนเลิศในการบริหารเชิงคุณภาพรวมเปนการจัดระบบและ

วินัยในการทํางานเพื่อปองกันความผิดพลาดเสียหายและมุงสราง

คุณคาในกระบวนการทํางานทุกขั้นตอนโดยทุกคนในองคกร

ตองมีสวนรวม การบริหารเชิงคุณภาพรวมไดเชื่อมโยงคุณภาพ

ของสายโซแหงคุณคาในองคกรเขาดวยกันโดยมีเปาหมายคือการ

สนองตอบตอความตองการของลูกคาและคุณคาของผลิตภัณฑ

เปนสําคัญ  

ประเทศไทยมีการมอบรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อพัฒนา

ขีดความสามารถดานการบริหารจัดการโดยมีเกณฑมาตรฐานซึ่ง

มีหมวดหมูการประเมินใหกับความเปนเลิศ 7 ดาน คือ  

• การนําองคกร  
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• การวางแผนเชิงกลยุทธ  

• การมุงเนนลูกคาและตลาด  

• การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  

• การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  

• การจัดการกระบวนการ และ 

• ผลลัพธทางธุรกิจ  

ในฐานะเปนตัวชี้ วัดสามารถใชเปนเครื่องมือในการ

ประเมินผลและควบคุมใหสิ่งตางๆ ดําเนินไปสูเปาหมายและเปน

เครื่องมือในการวางแผน การวัดผลเปนกระบวนการที่ทําให

ไดมาซึ่งขอมูลซึ่งเปนขอมูลดิบ จึงตองมีการประมวลผลตีคา

ความหมายดวยกระบวนการวิเคราะห เพื่อใหไดผลลัพธขั้น

สุดทายเปนสารสนเทศ การวัดและวิเคราะหผลตองทําเปนวงจร

ควบคูไปกับการวางแผนและการแกไขความผิดพลาด  

ผูบริหารสามารถใชสารสนเทศในการกําหนดแผนกล

ยุทธหรือแผนงาน นําแผนไปปฏิบัติระยะหนึ่งแลววัดผลอีก

  4        การวัด การวิเคราะห และการจัดความรู:สรางองคกรอัจฉริยะ 

      

 

เพื่อใหทราบวาแผนงานนั้นมีความสําเร็จเพียงใด มีความสัมพันธ

กับวงจรการบริหารมีกระบวนการวางแผน ปฏิบัติวัดผล และ

ดําเนินการปรับปรุงแผนงานตองอาศัยการประเมินผลชวยในการ

ติดตามความสําเร็จ ในขณะที่การประเมินผลจะเปนขอมูล

ปอนกลับในการวางแผนอีกดวย  

ความเปนเลิศขององคกรทุกดานตองดําเนินการผานการ

วางแผนและการควบคุม การวัดและวิเคราะหผลจึงมีความสัมพันธ

กับกลยุทธดานการตลาดและผลิตภัณฑ กลยุทธดานการเงินและ

องคกร  กลยุทธดานกระบวนการภายใน  และกลยุทธดาน

บุคลากร ซึ่งเปนความสัมพันธกับเกณฑรางวัลคุณภาพในทุกๆ 

ดานนั่นเอง  

ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ 

ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจประกอบดวยปจจัยภายนอก

องคกรและปจจัยภายในองคกร การประเมินปจจัยดังกลาว ไดแก 
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• การวิเคราะหความตองการความคาดหวังของ

ลูกคาและตลาด รวมทั้งโอกาสดานการตลาด 

• การวิเคราะหสภาพการแขงขันของธุรกิจและ

ความสามารถขององคกรเมื่อเปรียบเทียบกับ

คูแขง   

• การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของผูสงมอบ

หรือคูคา  ผู จัดสง  ขนสง และชองทางการจัด

จําหนาย การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เทคโนโลยีและดานอื่นๆ ที่สําคัญ ซึ่งอาจมีผลตอ

ผลิตภัณฑหรือบริการและ/หรือการปฏิบัติการ

ขององคกร ความเสี่ยงดานการเงิน สังคม และอื่นๆ  

• การวิเคราะหดานกระบวนการภายใน  

• การวิเคราะหดานการเงิน  

• การวิเคราะหดานบุคลากร  
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• และการวิเคราะหศักยภาพดานการตลาด  

โดยใชตัวแบบ swot เปนเครื่องมือชวยสรุปขอมูลการ

วิเคราะหดังกลาวเพื่อใหทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค แลวผูบริหารจึงพิจารณาวาองคกรจะตอบสนองตอสิ่ง

เหลานั้นอยางไร จึงจะดําเนินไปสูเปาหมายหรือวิสัยทัศนที่

กําหนดไวได  

ทั้งนี้ โดยจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงคทางกลยุทธ

โดยเริ่มจากวัตถุประสงคดานการเงินและลูกคาเพื่อเพิ่มความเร็ว

ในการใหบริการ ลดความลาชาในการจัดสงสินคา ลดการใชงาน

เอกสาร  พัฒนาบุคลากร  และสรางขวัญและกําลังใจใหกับ

พนักงาน การกําหนดกลยุทธระดับองคกรเพื่อกําหนดทิศทาง

หรือประเภทธุรกิจที่องคกรจะเขาไปดําเนินงาน รวมถึงภาพรวม

ของการขยาย  ลด  หรือปรับปรุงธุรกิจ  รวมทั้งการกําหนด

ขอจํากัดในทางธุรกิจ  กลยุทธระดับธุรกิจเพื่อสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน และกลยุทธระดับปฏิบัติการซึ่งฝาย
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หรือแผนกตางๆ ตองปฏิบัติตามเพื่อตอบสนองตอธุรกิจทางดาน

การตลาด การเงิน การผลิตและการดําเนินงาน การวิจัยและ

พัฒนา และทรัพยากรมนุษย สารสนเทศมีบทบาทตอการกําหนด

กลยุทธขององคกรในแงของการเปนปจจัยนําเขาสําหรับผูนําใน

การกําหนดกลยุทธและการเปนขอมูลเปรียบเทียบเพื่อกําหนด

เปาหมาย  

การเปรียบเทียบกับองคกรที่เปนเลิศหรือ benchmarking 

การกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณอาศัย balanced scorecard 

เปนตัวแบบทางการจัดการใหวัตถุประสงคทางกลยุทธมีตัวชี้วัด

ที่ชัดเจน องคกรในประเทศไทยประสบปญหาในการตั้งเปาหมาย

และกระจายเปาหมายในแงการขาดขอมูลเปรียบเทียบภายใน

องคกร และการขาดขอมูลเปรียบเทียบกับภายนอกองคกร  

ในขณะนี้แนวคิดการเปรียบเทียบขอมูลกับภายนอก

องคกรมีบทบาทสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับ
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องคกรที่มีผลการดําเนินการที่เปนเลิศหรือ benchmarking เกิด

การสรางโครงขายความสัมพันธระหวางองคกรในการแบงปน

ขอมูลทางธุรกิจทั้งในแงตัววัดและการถายทอดทางเทคโนโลยี

หรือรูปแบบวิธีการ แตก็ยังมีขอจํากัดในสวนที่ตองเปนความลับ 

ซึ่งในอนาคตอาจมีสถาบันกลางทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล

เหลานี้เพื่อพัฒนาการเปรียบเทียบในเชิงสรางสรรคตอไป  

จากที่กลาวมานี้จะเห็นไดวาสารสนเทศและการวิเคราะห

มีบทบาทในการวัดและประเมินผลความสําเร็จของธุรกิจในดาน

ตางๆ เปนตัวเชื่อมตอความเปนเลิศทั้งหมดขององคกร มีบทบาท

สําคัญชวยใหผูนําไดเรียนรูจากการทบทวนผลการดําเนินการที่

ผานมาทั้งที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว และเรียนรูจากการ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับองคกรอื่นๆ ซึ่งจะชวยให 

กลยุทธหรือแผนงานที่กําหนดตั้งอยูบนการวิเคราะหดวยความ

เปนจริงมากยิ่งขึ้น  
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กระบวนการการวิเคราะหความตองการของระบบ การ

ออกแบบระบบและกําหนดตัวแบบในการวิเคราะหการเริ่ม

ดําเนินการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การออกแบบระบบ

สารสนเทศเพื่อรองรับการเก็บและวิเคราะหขอมูลตองมีการ

ปรับปรุงอยางตอเนื่องทั้งในดานตัวแบบ ตัวชี้วัด และกระบวนการ

วัดผล โดยมีความเชื่อมตอกับวงจรการบริหารทั้งในกระบวนการ

วางแผนและการตรวจสอบซึ่งจะชวยใหการนํากลยุทธหรือ

แนวทางปฏิบัติที่ ไดจากวงจรการบริหารนําองคกรไปสู

ความสําเร็จตามที่ไดตั้งเปาหมายไว 

ระบบการวัดและวิเคราะหการดําเนินการขององคกร 

 การออกแบบระบบการวัดและวิเคราะหผลการดําเนินการ

ขององคกร การออกแบบระบบตองเริ่มตนจากการวิเคราะห

ความตองการ วัตถุประสงคของระบบวัดผล โดยควรศึกษา

ปญหาหรือจุดที่ผูบริหารตองการเนนหรือพัฒนาเปนลําดับแรก 

แลวจึงหาตัวแบบที่สามารถตอบวัตถุประสงคที่ตองการและวาง
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โครงสรางของระบบประเมินผล  เปาหมายสําคัญของการ

ออกแบบระบบการวัดและวิเคราะหผล คือมีการเลือก เก็บ

รวบรวม ทําใหสอดคลอง และนําขอมูลและสารสนเทศมาบูรณา

การเพื่อติดตามผลการปฏิบัติประจําวันและผลการดําเนินการ

ขององคกรโดยรวม  

องคกรมีการใชขอมูลและสารสนเทศในการสนับสนุน

การตัดสินใจในระดับองคกรและนวัตกรรม มีการเลือกขอมูล

และสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ มีการนําขอมูล และใช

ขอมูลและสารสนเทศในการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ

ปฏิบัติการ ระดับกลยุทธ และนวัตกรรมอยางมีประสิทธิผล มี

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการวัดผลการดําเนินการใหทันกับ

ความตองการและทิศทางของธุรกิจเสมอ และระบบการวัดผล

การดําเนินการไวตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

องคกรที่รวดเร็วหรือไมคาดคิด การวัดผลชวยใหองคกรไดทราบ

สถานะของตนเอง องคกรจะมีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวทางที่

ชัดเจนในการดําเนินงานไปสูเปาหมาย ซึ่งจะชวยใหทราบวาควร
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มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนามากนอยเพียงใดและเปนตัว

ผลักดันใหมีการกระทําเปนลําดับแรก  

มีการสื่อสารความคาดหวังและการทําความเขาใจ

ระหว างพนักงานกับผูบั งคับบัญชา  ผูบั งคับบัญชาจึ งไม

จําเปนตองควบคุมการทํางานในทุกๆ เรื่อง จึงมีเวลาในการ

บริหารงานมากยิ่งขึ้น พนักงานมีอิสระในการทํางานมากยิ่งขึ้น มี

ขวัญกําลังใจ มีความรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในความสําเร็จของ

องคกร การทํางานทุกสวนขององคกรมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน

เนื่องจากมีการนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช

เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของทุกคน  

รูปแบบการวัดผล 

การวัดผลที่ไมสมดุลอาจนํามาซึ่งพฤติกรรมที่ขัดแยงกับ

ความคาดหวังขององคกร การสรางความสมดุลจึงเปนความทาทาย

ของผูสรางระบบการวัดผล ระบบการประเมินผลแบบสมดุลทํา
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ใหกระบวนการวัดผลมีความซับซอนและมีตนทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

แตเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่ไดแลวก็ถือวามีความคุมคา  

กระบวนการประเมินผลประกอบดวยการกําหนดสิ่งที่จะ

วัดหรือประเมิน  กําหนดตัวชี้วัด  กําหนดเกณฑมาตรฐาน เก็บ

ขอมูลผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น และเปรียบเทียบผลที่ไดรับจาก

การประเมินกับมาตรฐานหรือเกณฑที่กําหนดไว หากผลลัพธไม

สามารถยอมรับไดก็จะตองปรับปรุงผลการดําเนินงานใหดีขึ้น

หรือแกไขมาตรฐานหรือเกณฑ การประเมินผลในเชิงระบบจะ

ทําใหไดผลลัพธ ทั้งในแงเนื้อหาสาระ ระยะเวลา และตนทุน 

สามารถประสานแตละสวนตอบสนองตอผลงานหลักที่ตั้งไวได

โดยไมทําใหเกิดความลักลั่นในแตละสวนของผลงานดังกลาว 

และสงผลกระทบในดานลบตอกระบวนการทํางานนอยที่สุด 

การวัดผลมักจะวัดเฉพาะสิ่งที่สําคัญ หากสําคัญมาก 

มีความซับซอนมากก็ จํา เปนตองสรางตัวชี้ วัดมาก  สิ่งที่มี

ความสําคัญที่สุดตอองคกรก็คือสิ่งที่สัมพันธกับกลยุทธของ
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องคกร การวิเคราะหความตองการเปนเหมือนกรอบในการ

พัฒนาระบบทั้งในแงผลงาน งบประมาณ และระยะเวลา ซึ่งอาจมี

การปรับเปลี่ยนหรือขยายไดหากจะเปนประโยชนตอองคกรมาก

ยิ่งขึ้น 

รูปแบบการวัดผลในมุมมองตางๆ การวัดผลมีความ

หลากหลายในการนําไปใช ชวยใหรูสถานะขององคกร สามารถ

นําตัวชี้วัดไปผสมผสานกับเครื่องมือทางการจัดการตางๆ ได

อยางมากมาย รวมทั้งเครื่องมือทางการจัดการสมัยใหม balanced 

scorecard management cockpit benchmarking crm iso scenario 

analysis องคกรควรใชระบบการวัดผลที่มีดุลยภาพมากโดยแยก 

ตัวชี้วัดออกเปนมุมมองดานการเงิน มุมมองดานลูกคา มุมมอง

ดานกระบวนการภายใน และมุมมองดานการเรียนรูและการ

พัฒนา องคกรที่ตองพัฒนาของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

balanced scorecard สามารถตอบสนองตอความตองการตาม

เกณฑการตรวจประเมินไดและมีบทบาทตอการวางระบบ

สารสนเทศและการวิเคราะหในการที่จะเปนโครงสรางในการ
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เก็บรวบรวมขอมูล สามารถชวยในการประมวลผล วิเคราะหและ

นําเสนอใหผูบริหารเห็นสัมพันธภาพของปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น

ภายในองคกรได และมีความสมดุลในการวัดผลมุมมองดาน

การเงินและดานอื่นๆ มุมมองระยะสั้นและระยะยาว มุมมอง

ภายในและภายนอกองคกร การเพิ่มรายได การลดตนทุน และ

ความเปนเหตุและผล management cockpit เปนการผสมผสาน

แนวคิดดานที่ผูบริหารใชในการตัดสินใจ มีสภาวะแวดลอมที่

เหมาะสมตอการรับรู และตัดสินใจของสมอง  และการ

ประเมินผลโดยใชตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน  

การทํา benchmarking ประกอบดวยขั้นตอนการกําหนด

หัวขอและตัวชี้วัด กําหนดองคกรที่ตองการเปรียบเทียบ กําหนด

วิธีการเก็บขอมูลและดําเนินการเก็บขอมูล วิเคราะหหาชวงหาง

ระหวางองคกรของตนกับองคกรเปรียบเทียบ การคาดคะเน

ความหางในอนาคต  จัดทําแผนปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงผลการ

ดําเนินงาน ดําเนินการปฏิบัติตามแผน และการทบทวนผลการ

ปฏิบัติกับองคกรเปรียบเทียบอีกครั้ง scenario analysis เปนการ
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กําหนดแผนงาน  เปาหมายตางๆ  ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม

รูปแบบสถานการณที่ไดมีการคาดหมายหรือพยากรณไว  

CRM เปนการเรียนรูลูกคาใหไดมากที่สุด โดยการ

พยายามศึกษาความตองการหรือคุณลักษณะของลูกคาแลวจัด

กลุมลูกคาเพื่อกําหนดกลยุทธใหสามารถสรางความพึงพอใจ

ใหกับลูกคากลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด ความสัมพันธระหวาง

องคกรกับลูกคาเกิดจากการไดเรียนรูลูกคาอยางจริงจังโดยอาศัย

การเก็บขอมูล การเรียนรู และความสามารถในการตอบสนองตอ

ความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี  

ISO สามารถนํามาใชกับ balanced scorecard ในมุมมอง

ทางดานลูกคาซึ่งนํามาใชวัดผลกับกระบวนการหรือคุณภาพที่

เกี่ยวของกับความพึงพอใจของลูกคา และ benchmarking ใน

มุมมองดานลูกคาและการเรียนรู/พัฒนาโดยเนนในสวนที่มี

คุณคากับลูกคาและการควบคุมคุณภาพในกระบวนการตางๆ 

เปนสวนใหญ 
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          การเก็บขอมูล วิเคราะห และการนําเสนอ การเก็บขอมูล

ควรมีการแบงบทบาทหนาที่ของฝายงานตางๆ ที่มีหนาที่เก็บ

ขอมูล มีการวางรูปแบบ การควบคุมดานเวลา โดยพิจารณาถึง

การนําระบบสารสนเทศที่ เหมาะสมชวยในการเก็บขอมูล 

ผูบริหารควรทราบวาเครื่องมือแตละตัวจะถูกนําไปใชอยางไร มี

จุดเดนจุดดอยอยางไร สามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

ไมถูกชักนําจากการนําเสนอขอมูลที่ผิดพลาด ออกแบบงานวิจัย

เพื่อคนหาและพิสูจนจากขอมูลตางๆ ดวยวิธีการทางดานสถิติ

เพื่อคนหาความจริงที่ตองการทราบ การนําเสนอขอมูลดวยภาพ

เปนการแปลงขอมูลจากตัวอักษร ตัวเลข ตารางตางๆ ชวยใหการ

สื่อสารภายในองคกรเปนไปอยางรวดเร็ว เขาใจงายยิ่งขึ้น 

สามารถนําไปประยุกตใชกับแนวคิด/เครื่องมือทางการจัดการอื่น

ไดหลากหลาย เปนทั้งเครื่องมือในการสื่อสารและการควบคุมให

การดําเนินการบรรลุเปาหมายไดดีมากยิ่งขึ้น  

เทคนิคในการเก็บขอมูล  คือ  ควรมีหนวยงานกลาง

รวบรวมขอมูลนําเสนอผูบริหาร มีการวางกําหนดการในการ
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เรียกเก็บขอมูลและวิเคราะหผลที่ชัดเจน มีการมอบหมายหนาที่

ความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลตัวชี้ วัดในแตละ

ขั้นตอน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนชวยใหการนํา

ระบบวัดผลการดําเนินงานมาใชภายในองคกรเปนเรื่องที่งายมาก

ขึ้น และจะมีตนทุนถูกลงหากฐานขอมูลมีขนาดใหญขึ้น  

การวิเคราะหระยะสั้นไมตองอาศัยขอมูลหลายชวงเวลา 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมาย การวิเคราะหระยะ

ยาวใชขอมูลหลายมิติเวลาในการวิเคราะหการกระจายตัวของ

ขอมูลเพื่อดูคาความเบี่ยงเบนออกจากศูนยกลางของขอมูล การ

ทํานายรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเปนสิ่งจํา เปนและมี

ความสําคัญตอการวางแผนกลยุทธโดยตองมีการผสมผสาน

ระหวางขอมูลในอดีตกับแนวโนมที่จะเปนไปในอนาคต การใช

รูปแบบทางคณิตศาสตรเขาชวยจะชวยใหการทํานายหรือการ

ประมาณการขอมูลมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีตองอาศัยการผสมผสาน

ระหวางเครื่องมืออุปกรณและคําสั่งในการประมวลผลผาน

โปรแกรม ซึ่งตองมีการคัดสรรหรือพัฒนาใหตรงกับความ

ตองการของผูใชและทันตอความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจให

ไดมากที่สุด การสรางเสถียรภาพของระบบดวยการรักษาความ

ปลอดภัยและการตรวจสอบดูแลรักษาระบบเพื่อใหขอมูลมีความ

พรอมใชอยูเสมอ ความสามารถในการประมวลผลขอมูลเพื่อให

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกรสามารถเขาถึงขอมูลได 

เปาหมายของการจัดการสารสนเทศตามเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาติ คือ ขอมูลและสารสนเทศมีความพรอมใชงาน 

ผูที่เกี่ยวของทั้งพนักงาน ผูสงมอบคูคา และลูกคา สามารถเขาถึง

ขอมูลได ฮารดแวรและซอฟแวรมีความเชื่อถือได ปลอดภัย และ

ใชงานงาย องคกรมีการรักษากลไกตางๆ เพื่อใหขอมูลและ
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สารสนเทศ รวมทั้งฮารดแวรและซอฟแวรมีความพรอมใชงาน

ทันกับความตองการและทิศทางของธุรกิจเสมอ  

ระบบสารสนเทศประกอบดวย คน ทรัพยากร แนวคิด 

และกระบวนการ กระบวนการหลักของระบบสารสนเทศ คือ 

กระบวนการเปลี่ยนขอมูลใหกลายเปนสารสนเทศ มีการเก็บ

ขอมูลความเห็นโดยเฉพาะความคิดเห็นของผูบริหาร เพื่อนํา

กลับมาปรับปรุงกระบวนการ ขอมูล รูปแบบการประมวลผล 

และการนําเสนอตอผูบริหาร เพื่อใหสารสนเทศที่ไดตรงกับ

ความตองการของผูใชมากยิ่งขึ้น  

กระบวนการจัดการความปลอดภัยของขอมูลประกอบดวย 

การประเมินผลระบบ นโยบายดานการรักษาความปลอดภัย การ

ดําเนินการแกไขชองโหวของระบบ การฝกอบรม และการ

ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติ โดยดําเนินการเปนระยะการประเมินผล

ระบบโดยรวม การแกไขในจุดที่วิกฤต การปรับปรุงระบบ และ

การดําเนินงานเต็มระบบอยางตอเนื่อง การที่จะทําใหระบบมี
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ความอยูรอดปลอดภัยไดตองมีการปองกันจากทั้งภายในและ

ภายนอกเพื่อปองกันการโจมตีทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจจากไวรัส

และนักเจาะระบบ ตองสรางความรูความเขาใจกับพนักงานผาน

การฝกอบรมและกําหนดสิทธิในการใชขอมูลใหกับพนักงาน

อยางเหมาะสม การเปดเผยขอมูลเพื่อประสานประโยชนระหวาง

ผูสงมอบคูคา และลูกคาขององคกร ชวยลดความผิดพลาดจาก

การประมาณการซึ่งจะเปนเหตุใหเกิดตนทุนตางๆ จํานวนมาก

แลวถูกผลักดันไปสูผูบริโภค การออกแบบระบบสารสนเทศจึง

ขึ้นอยูกับระดับความสัมพันธระหวางตัวธุรกิจ การออกแบบ

ระบบงานทั้งในแงขั้นตอนกระบวนการและระบบการควบคุม

ภายใน ความเปนไปได ความปลอดภัยในเชิงระบบ ประโยชนที่

จะเกิดแกผที่เกี่ยวของทุกฝายในแงความคุมคา 

การจัดการความรู  

เปาหมายดานการจัดการความรูตามเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ คือ รวบรวมและถายทอดความรูของพนักงาน ถายทอด
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ความรูที่มีประโยชนจากลูกคา ผูสงมอบ และคูคา และแสวงหา

และถายทอดวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศระหวางกัน ขั้นตอนในการ

จัดการความรูเริ่มจากการสํารวจสภาพแวดลอมสถานะปจจุบัน

ในเรื่ององคความรูภายในองคกร วางแผนดานความรู โดย

กําหนดเปาหมายในการพัฒนา และจัดทําแผนปฏิบัติเกี่ยวกับ

แหลงพัฒนาความรูและการถายทอดความรูโดยมีรายละเอียด

ทางดานแหลงความรู ชวงเวลา งบประมาณ ความรูใดจะใหใคร 

หรือหนวยงานใดเปนศูนยการรวบรวมและกระจายความรู ตอง

ใชสื่อใดเพิ่มเติม  

กิจกรรมในการถายทอดความรู และลักษณะของรูปแบบ

การเรียนรู ไดแก การเรียนรูจากประสบการณของตนเองในอดีต 

การเรียนรูจากการทดลอง การเรียนรูจากประสบการณของผูอื่น 

การเรียนรูจากการอบรมและพัฒนา กระบวนการที่จะทําให

ความรูมีการแพรกระจายไปสูบุคลากรเปาหมาย คือ การถายทอด

ความรู ซึ่งเนนประสิทธิภาพในการแพรกระจายอยางรวดเร็ว

ที่สุด มีตนทุนต่ําที่สุด ในการย้ําเตือนความรูบางอยางใหกับ

  22        การวัด การวิเคราะห และการจัดความรู:สรางองคกรอัจฉริยะ 

      

 

พนักงาน  การใหความรูในสิ่งที่ควรปฏิบัติ และเนนประสิทธิผล

ในการแพรกระจายอยางครบถวน มีการตกหลนนอยที่สุด  

การถายทอดความรู  โดยกําหนดกลยุทธในการถายทอด

วามีเปาหมายคือใคร มีปริมาณมากนอยขนาดไหน เนื้อความมี

ความสําคัญขนาดไหน มีงบประมาณเทาไร มีความเรงดวน

เพียงใด จะชวยใหกําหนดรปูแบบวิธีการถายทอดไดอยางถูกตอง 

วัฒนธรรมขององคกรและการจัดบรรยากาศสถานที่เปน

ปจจัยสําคัญตอการถายทอดความรูภายในองคกร ขอพึงระวังใน

การนําการจัดการความรูไปใชในทางปฏิบัติ คือ ผูใตบังคับบัญชา

ไมเขาใจวาสิ่งที่ผูบริหารตองการใหทํานั้นมีประโยชนอยางไร 

การถายทอดไมสัมฤทธิ์ผลเพราะพนักงานขาดทักษะเนื่องจาก

องคกรไมเคยจัดประชุมระดมความคิด องคกรไมสามารถคนหา

องคความรูที่เปนเลิศเพื่อถายทอดได  เพราะพนักงานคุนเคยกับ

การปฏิบัติงานตามรูปแบบที่กําหนดมากกวาการใชความคิด

สรางสรรคในการปฏิบัติงาน  
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สรุป 

การบริหารจัดการความรูจะประสบความสําเร็จไดตอง

อาศัยความสมดุลทั้งดานศาสตรและศิลปของผูบริหาร เนื้อหา สื่อ 

รูปแบบ เพื่อใหการพัฒนาและถายทอดความรูมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลตามเปาหมายที่ตั้งไว เทคโนโลยีจะไมถูกนํามาใชใน

การจัดการความรูทั้งรอยเปอรเซ็นตและในทางกลับกันจะไมใช

เทคโนโลยีเลยก็ไมไดเชนกัน 

 

 

 

   

 


