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1. แนะน JTC Corporation
JTC Corporation (JTC) ค2อ บร&ษ5ทช58นน+าในการวางแผนและจ5ดเตรยมพ28นทBส+าหร5บอ,ตสาหกรรมของส&งคโปรF กGอต5ง8 เม2Bอป
1968 และไดMขยายก&จการดMวยการใหMบร&การการพ5ฒนาและการจ5ดการส&งB อ+านวยความสะดวกส+าหร5บอ,ตสาหกรรมและธ,รก&จ ไมGวาG จะ
เปOนโรงงาน ศQนยFผQMประกอบก&จการทางเทคโนโลย ศQนยบGมเพาะทางธ,รก&จ หร2ออ,ทยานว&ทยาศาสตรF เปOนตMน ต5วอยGางก&จการทB JTC
เปOนเจMาของ เชGน Jurong Island และ Wafer fab (fabrication) parks เปOนตMน กวGา 39 ทBผาG นมา JTC น5บเปOนบร&ษ5ททBชGวยใหM
เศรษฐก&จของส&งคโปรFเจร&ญเต&บโตขZ8น ดMวยการพ5ฒนาพ28นทBส+าหร5บกGอต58งอ,ตสาหกรรม และโรงงานมากกวGา 7,000 แหGง
JTC มพน5กงานประมาณ 800 คน ซZBงใหMความส+าค5ญเร2BองความพZงพอใจของลQกคMา และ Holistic talent management เหOน
ไดMจากการเขMารGวม FIREfly ค2อ ความรGวมม2อในการพ5ฒนาทร5พยากรมน,ษยF ตามพระราชบ5ญญ5ต&ภายใตMกระทรวงการคMาและ
อ,ตสาหกรรม จากบร&ษ5ททBเร&BมตMนในฐานะบร&ษ5ทผQMพ5ฒนาพ28นทBและส&งB อ+านวยความสะดวกส+าหร5บอ,ตสาหกรรมไดMขยายสQกG ารเปOนผQM
สรMางก&จกรรมทางธ,รก&จดMวยการวางแผนและพ5ฒนาช,มชนอ,ตสาหกรรม ภายใตMแนวค&ด “การท+างาน การอาศ5ยอยQG การเลGน และการ
เรยนรQM” นอกจากน8บร&ษ5ทย5งไดMมZความรGวมม2ออยGางใกลMช&ดก5บหนGวยงานของร5ฐในส&งคโปรFเพ2Bอพ5ฒนาการออกแบบผ5งเม2องเพ2BอสGง
เสร&มและสน5บสน,นสภาพแวดลMอมทางธ,รก&จส+าหร5บลQกคMา รวมถZงการเปOนผQMน+าทBมการพ&จารณาและทบทวน แผน นโยบาย และ
แนวทางเพ2BอตอบสนองความตMองการของลQกคMาในส5งคมเศรษฐก&จฐานความรQM ดMวยความม,Gงม5BนทBจะเปOนองคFกรดเยBยม และการกMาว
ขZ8นสQGการเปOนบร&ษ5ทผQMน+าระด5บโลก

2. กลยทธของก รประยกตใช$ KM
5 ยใหมGในการ
JTC ประย,กตFใชM KM เพ2BอเปOนเคร2อB งม2อการจ5ดการองคFกร ดMวยการใหMความส+าค5ญก5บความรQใM นฐานะทBเปOนป จจ5
ผล&ตและการพ5ฒนาเศรษฐก&จและส5งคมของส&งคโปรF เน2BองจากขMอจ+าก5ดเร2Bองทร5พยากรธรรมชาต&ของประเทศ ด5งน58น ในป 2001
ประเทศส&งคโปรFจZงไดMมการก+าหนดวาระเร2Bอง KM โดยการร&เร&Bมน+า KM มาประย,กตFใชMในการพ5ฒนาประเทศ พรMอมก5นก5บทB JTC เร&Bม
น+า KM มาประย,กตFใชM นอกจากน8 JTC ย5งเปOนแกนหล5กในการสน5บสน,นว&ส5ยท5ศนFของส&งโปรFเพ2BอการกMาวสQสG 5งคมเศรษฐก&จฐานความ
รQM การพ5ฒนาอ,ตสาหกรรม ซZBงตMองการการลงท,นมหาศาล เชGน Jurong Island, One-North, Tuas Biomedical Park และอ2Bนๆ เพ2Bอ
ดZงดQดอ,ตสาหกรรมทBส+าค5ญและการรGวมลงท,นจากตGางชาต& มการแนะน+าแนวทางการแกMไขป ญ5 หาอส5งหาร&มทร5พยF และส&Bงอ+านวย
ความสะดวกในการว&จ5ย เปOนตMน เพ2Bอการพ5ฒนาเศรษฐก&จส&งคโปรF

3. ข()นตอนก รด เน, นง น
แผนก KM ของ JTC เร&BมตMนเม2Bอป 2000 จากความตMองการขMอมQลและสารสนเทศอยGางตGอเน2BองจากแผนกตGางๆ ของบร&ษ5ท
และผQMมสGวนไดMสGวนเสย ด5งน58นจZงจ+าเปOนตMองมการปร5บปร,งแผนงานและประส&ทธ&ภาพขององคFกร ท58งน8กGอนจะมการน+า KM มา
ประย,กตFใชM JTC มการน+าระบบการจ5ดการเอกสารอ&เลOกทรอน&กสFมาใชMงานเพ2Bออ+านวยความสะดวกในการแบGงป น5 ขMอมQล สารสนเทศ

และความรQM ท58งน8ก,ญแจส+าค5ญสQกG ารประย,กตFใชM KM เน2Bองจากบร&ษ5ทตMองการเปลBยนขMอมQลและสารสนเทศทBมอยQGเปOนความรQMเพ2BอใชMใน
การต5ดส&นใจ โดยการเร&BมตMนการเด&นทาง KM ของ JTC ค2อ ความเปOนผQMน+าทBสน5บสน,นก&จกรรมหล5ก การจ5ดการ KM ของบร&ษ5ท
พรMอมก5บทBคณะกรรมการของบร&ษ5ทมสGวนรGวมในแผน KM ของประเทศ โดยบร&ษ5ทมความค&ดทBวGาเปMาหมายและกลย,ทธFของบร&ษ5ท
ควรลMอตามว&สย5 ท5ศนFของประเทศ ค2อ การพ5ฒนาส5งคมเศรษฐก&จฐานความรQM
เม2BอเรOวๆ น8บร&ษ5ทไดMมการปร5บโครงสรMางองคFกรใหมG โดยการรวมแผนก KM และ สGวนว&จ5ยเขMาไวMดMวยก5น ภายใตMแผนกใหมG
ทBช2BอวGา Corporate Research and KM Department (CRKMD)

4. Milestones
ในการน+า KM มาประย,กตFใชMในบร&ษ5ทไดMมการแบGงเฟสการด+าเน&นงาน โดยเฟสแรก ค2อ การพ5ฒนาระบบเพ2Bอรวบรวมและ
แบGงปน5 สารสนเทศในองคFกร โดยระบบประกอบดMวย
1. การจ5ดการการเปลBยนแปลงและก&จกรรมเช&งร,กเพ2Bอเพ&Bมความตระหน5กแกGพน5กงาน
2. การแบGงปน5 ความรQแM ละประสบการณFในทBท+างาน
3. การมองหา การเป&ดส&งB กระต,MนทBเปOนไปไดMส+าหร5บการแบGงปน5 ความรQM
ผQMจ5ดการอาว,โสของ JTC เปOนผQMใหMการสน5บสน,นอยGางเขMมแขOงเพ2BอสรMางระบบฐานขMอมQลทBเกยB วขMองดMวยการท+างานรGวมก5น
ของคณะกรรมการ KM และ แผนก IT ซZBงการเร&BมตMนพ5ฒนาระบบ KM ท,กแผนกทBเกยB วขMองในโครงการไดMรGวมก5นวางแผนในฐานะทB
เปOนผQMแทนของบร&ษ5ท จากน58นจZงมการปร5บปร,ง/เพ&Bมฟง5 กFช5Bนของระบบเพ2BอใหMท+างานไดMดย&BงขZ8น โดยการเป&ดโอกาสใหMพน5กงานรGวม
แสดงความค&ดเหOน ซZBงกลย,ทธFหนZBงค2อการท+าใหMพน5กงานเหOนความส+าค5ญและประโยชนFของ KM เม2BอเหOนความส+าค5ญและประโยชนF
แลMว กOจะเขMามาชGวยก5นพ5ฒนาระบบ
นอกจากน8การตอบอเมลขMามแผนกและบร&ษ5ทของพน5กงาน น+าไปสQกG ารออกแบบเวOบไซตFซZBงรวบรวมขMอมQลทBส+าค5ญซZBง
สามารถคMนค2น เขMาถZง และน+ามาใชMไดMอยGางสะดวกและรวดเรOว แทนการโตMตอบอเมลเพ2Bอสอบถามในเร2Bองเด&มๆ

5. กระบวนก ร
5
เปMาหมายหล5กในการน+า KM มาประย,กตFใชMในบร&ษ5ท ค2อ เพ2BอสรMางว5ฒนธรรมการแบGงปนความรQ
ใM นองคFกร ซZBงเปOนส&งB ส+าค5ญ
ในการข5บเคล2BอนความรQMและกระบวนการสรMางสรรคFทBมค,ณคGา
JTC เนMนการน+าเทคโนโลยเวOบเพ2Bอสน5บสน,นการรวบรวม แบGงปน5 และสรMางสรรคFความรQM ท58งส+าหร5บพน5กงานภายในบร&ษ5ท
ลQกคMา รวมถZงพ5นธม&ตร ต5วอยGางระบบทBถกQ ออกแบบขZ8นเพ2BอเปOนเวOบกลางส+าหร5บพน5กงาน ค2อ Platinum I เป&ดต5วคร58งแรกเม2Bอเด2อน
ต.ค. 2001 ภายในรวบรวมขMอมQลเพ2BอใชMในการปฏ&บ5ตง& าน เชGน นโยบาย ขGาวและประกาศ คล5งเอกสารและความรQM หล5กสQตรการ
อบรมและพ5ฒนาท5กษะ เปOนตMน ซZBงระบบน8ไดMถกQ พ5ฒนาอยGางตGอเน2Bองเพ2BอตอบสนองความตMองการในการใชMงาน และเป&ดต5วเวอรFช5Bน
2 ในช2BอวGา Platinum IIA ในเด2อน พ.ย. 2002 ต5วอยGางฟง5 กFช5BนทBเพ&BมขZ8น เชGน ปฏ&ท&นก&จกรรม หล5กสQตรการจ5ดการท5กษะระหวGาง
บ,คคล นอกจากน8เพ2BอใหMการมสGวนรGวมอยGางเตOมทBในการกMาวไปสQGองคFกรแหGงการเรยนรQM JTC จZงเนMนการพ5ฒนาโครงสรMางพ28นฐาน
ทาง IT ทBมประส&ทธ&ภาพ ค2อ การท+าใหMพน5กงานเก&ดความสะดวกในการใชMเทคโนโลย เพ2Bอบรรล,เปM าหมายด5งกลGาวน8 JTC ไดM
รวบรวมท,กความตMองการของพน5กงานเสนอไวMในเวOบกลาง เชGน การน+าเขMาขMอมQลไดMงGาย การอ5พเดทขMอมQลตGอว5น เม2Bอมค+าถามหร2อ
ขMอสงส5ยสามารถหาค+าตอบไดMจากเวOบน8 เปOนตMน จาก Platinum IIA ไดMถกQ พ5ฒนาเพ&Bมเต&มมมาเปOน Platinum IIB ซZBงฟง5 กFช5BนทBนGา
สนใจค2อการเสนอขGาวลGาส,ดแกGพน5กงานผGานหนMาจอคอมพ&วเตอรFในท,กเชMาตามห5วขMอทBสนใจและบอกร5บ เปOนตMน

JTC คาดฝน5 เร2Bอง การเพ&BมพQนและการพ5ฒนา KM ในล5กษณะแฟลตฟอรFม โดยมความรGวมม2อผGานการด+าเน&นงานในสGวน
ตGางๆ ค2อ
1. Taxonomy และ Metadatabase ค2อ ฐานขMอมQลเพ2Bอจ5ดเกOบเมทาดาทา เพ2BอชGวยในการบร&หารจ5ดการขMอมQล
สารสนเทศ และความรQM ท58งภายในและภายนอกบร&ษ5ท
5
2. แฟลตฟอรFมท5Bวไป ซZBงใชMงานงGายและเปOนมาตรฐาน เพ2BอรวบรวมและแบGงปนความรQ
M
3. ประส&ทธ&ภาพของ Search engine ในการคMนหาความรQแM ละส&นทร5พยFทางปญ5 ญาของบร&ษ5ท
นอกจากการใหMความส+าค5ญในเร2Bองเทคโนโลย ในฐานะทBเปOนเคร2Bองม2อเพ2BอชGวยอ+านวยความสะดวกและสน5บสน,นการแบGง
ปน5 ความรQM แตGเน2BองจากขMอจ+าก5ดเร2Bองการส2อB สารแบบพบหนMาในแตGละว5นของพน5กงาน หนZBงในแนวทางทB JTC ไดMพยายามด+าเน&นการ
5
ค2อ การพ5ฒนาว5ฒนธรรมของการแบGงปนความรQ
Mเพ2BอสGงเสร&มสน5บสน,นพน5กงานในการมสGวนรGวมในรQปแบบ CoPs โดยสมาช&กใน
แตGละ CoPs น58นถQกคาดหว5งเร2BองการแบGงปน5 ความรQM ประสบการณF และการใหMค+าแนะน+าเช&งกลย,ทธF เพ2Bอปร5บปร,งธ,รก&จ
5
ในการกระต,นM ก&จกรรมการแบGงปนความรQ
Mในบร&ษ5ท จZงมการจQงใจพน5กงานดMวยการใหMรางว5ลตอบแทน ค2อ รางว5ล
Knowledge Activist Award ว5ตถ,ประสงคFของการมอบรางว5ลน8 เพ2Bอโปรโมทว5ฒนธรรมของการแบGงปน5 ความรQM เพ2BอสรMางความ
5
ตระหน5กใหMแกGพน5กงานทBมผลงานโดดเดGนในการเผยแพรGและแบGงปนความรQ
M ซZBงจากความรQMทBเผยแพรGกOท+าใหMบร&ษ5ททราบความ
เชBยวชาญของพน5กงานในบร&ษ5ทตGอไป
การเช2BอมโยงขMอมQลและสารสนเทศทBเกยB วขMองก5บการท+างานแลMวน+าเสนอบนเวOบไซตF กOเพ2Bอ
1. การเรยนรQMกGอนลงม2อท+า ค2อ กGอนลงม2อท+าโครงการใหมGใดๆ พน5กงานสามารถใชMชGองทางน8เปOนแหลGงขMอมQล เพ2Bอ
ศZกษาและท+าความเขMาใจถZงส&BงทBก+าล5งจะลงม2อท+า รวมถZงการพQดค,ยหาร2อก5บเพ2Bอนพน5กงานทBไดMเคยท+า
โครงการทBคลMายคลZงก5น เลBยงการท+างานซ+8าซMอน ความผ&ดพลาดทBเคยเก&ดขZ8น และประหย5ดงบประมาณเพ2Bอไป
ศZกษาในประเดOนทBตMองการรQMโดยเฉพาะ
2. การเรยนรQMระหวGางด+าเน&นการ
3. การเรยนรQMหล5งด+าเน&นการ เพ2Bอสน5บสน,นพน5กงานในการว&เคราะหF ว&จารณF และใหM Feed back หล5งจากทB
โครงการด+าเน&นการแลMวเสรOจ

6. ก รต, ดต มและประเม, นผล
น5บต58งแตGป 2001 ทBบร&ษ5ท JTC เร&Bมท+า KM มาประย,กตFใชM มเอกสารมากกวGา 20,000 เร2Bอง ทBถQกน+าขZ8นระบบเพ2BอการแบGง
ปน5 ซZBงพน5กงานทBสนใจสามารถอMางถZงและดาวนFโหลดไดMโดยสะดวก มทมงานทBรGวมก5นข5บเคล2Bอน KM กวGา 100 ทม CoPs มากกวGา
80 กล,Gม และ 8 Workspaces เปOนตMน นอกจากน8ย5งมการประกาศช5ดวGาขGาวประกาศของบร&ษ5ทท58งหมด 100% ถQกน+าเสนอบน
อ&นทราเนOตของบร&ษ5ท 90% ของแอพพล&เคช5BนฟอรFมและบร&การสามารถเขMาถZงออนไลนF และไดMรบ5 ความรGวมม2อจากแผนกตGางๆ ใน
บร&ษ5ท 100%
ต5วอยGางความส+าเรOจ เชGน โครงการ One-North ซZBงต58งอยQG Buona Vista ใกลMก5บ National University และ Singapore
Science Parks ศQนยFกลางการว&จ5ยทBมกล,GมเปMาหมาย ค2อ อ,ตสาหกรรมชวการแพทยF Infocom และอ,ตสาหกรรมมเดย ใน Biopolis
ซZBงต58งอยQGใน One-North ม Wireless ทBชGวยใหMการส2BอสารระหวGาง One-North ก5บทBตGางๆ เปOนเร2BองงGาย มสะพานลอยฟMาซZBงถQกสรMาง
ขZ8นท+าใหMการเด&นทางจากอาคารหนZBงไปย5งอกอาคารหนZBงสะดวกและรวดเรOว ม Cafe ทBใหMบร&การอ&นเทอรFเนOตส+าหร5บคนท+างานเพ2Bอ
พบปะส5งสรรคF หาร2อท58งระหวGางพ5กกลางว5นหร2อหล5งเล&กงาน จนอาจกลGาวไดMวGา One-North ค2อ ศQนยFว&จ5ยแบบครบวงจร

เร2Bองของการต&ดตามและการว5ดผล KM น58น JTC ย5งไมGมระบบอ5ตโนม5ต&ในการตรวจสอบ เบ28องตMนมเพยงการต&ดตามและ
รายงาน Hit rate ซZBงขMอมQลทBไดMชGวยใหMทมงาน KM เพ&BมไซตFทBนGาสนใจเปOนทBน&ยมและยMายขMอมQลทBไมGเปOนประโยชนFออกจากคล5ง

7. ป(ญห ท:;เผช, ญและว, ธ:ก รแก$ไขป(ญห
เม2Bอคร58งทB JTC เร&Bมน+า KM มาประย,กตFใชMคร58งแรก พบการตGอตMานจ+านวนมาก พน5กงานร5บรQแM ละเขMาใจวGาการรวบรวม
สารสนเทศและความรQMในคล5งเปOนส&BงทBนGาเบ2Bอและเพ&Bมภาระเหน2อหนMาทBงานของตนเอง นอกจากน8พน5กงานย,คเกGาย5งรQสM ZกวGาเปOนเร2Bอง
งGายมากกวGาทBจะท+างานโดยไมGจ+าเปOนตMองแบGงปน5 ความรQMและประสบการณFของตนเองใหMก5บพน5กงานร,GนใหมG รวมถZงว5ฒนธรรมของ
การหวงความรQMเพ2BอใชMงานเฉพาะตนเองและเพ2Bอการเล2Bอนต+าแหนGงในบร&ษ5ท ซZBงท58งหมดเปOนก+าแพงส+าค5ญซZBงเกBยวขMองก5บการบQรณา
การระบบการจ5ดการความรQMภายในองคFกร
5
ว&ธการแกMไขปญหา
5
1. การบรรจ,ใหMการแบGงปนความรQ
MเปOนสGวนหนZBงของงานประจ+า
2. การท+าใหMเร2Bอง IT เปOนเร2BองงGาย และเปOนม&ตรก5บผQใM ชMเทGาทBเปOนไปไดM การท+าใหMพน5กงานสามารถคMนหาสารสนเทศ
และความรQMดMวยตนเอง

8. คว มท$ ท ย
การว5ดประส&ทธ&ภาพและประโยชนFของการน+า KM มาใชM ค2อ ความทMาทายของทมงาน KM แมMวGาท,กๆ คนเขMาใจวGา KM ม
ประโยชนF แตGผQMจ5ดการ KM ของบร&ษ5ท JTC จ+าเปOนจะตMองพ&สQจนFการใชMประโยชนFใหMไดM เพ2BอการไดMร5บการสน5บสน,นทางการเง&นจาก
บร&ษ5ทในการด+าเน&นโครงการ KM ท58งน8จากเอกสารตGางๆ ทBน+าเสนอเร2Bอง KM แนะน+าวGามต5วช8ว5ดทางว&ทยาศาสตรF 2-3 ต5ว ทBนGาเช2Bอ
ถ2อในการประเม&นการน+า KM มาประย,กตFใชM ค2อ
1. การใชMสารสนเทศ และความรQMในระบบเพ2Bอบร&หารจ5ดการงานไดMท5นเวลาตามทBตMองการ
2. การปกปMองขMอมQลสGวนบ,คคลและบร&ษ5ท

9. บทสรป
น5บต58งแตGป 2001 ทBทมงาน KM ของ JTC เร&BมตMนขZ8น ชGวยใหMเก&ดการข5บเคล2BอนทBเปOนประโยชนFท58งเปMาหมายในแงGกลย,ทธF
และแงGธ,รก&จ โดยอาศ5ยระบบกลางเพ2BอใหMพน5กงานสามารถลดลอยตGอในการถGายโอนขMอมQล สารสนเทศ และความรQMจากแผนกสQแG ผนก
มการกระต,Mนว5ฒนธรรมขององคFกร โดยการใหMความส+าค5ญก5บความเปOนผQMน+าซZBงสน5บสน,นก&จกรรมและยอมร5บขMอผ&ดพลาดเพ2BอเปOน
บทเรยน ความไวMเน28อเช2Bอใจก5นของพน5กงานในการแบGงปน5 ความรQMและประสบการณF นอกจากน8การบQรณาการ KM สQGผ5งการท+างาน
ประจ+าว5นของพน5กงานเปOนทBยอมร5บมากขZ8น KM ไมGใชGส&BงทBเพ&Bมภาระงาน แตGเปOนอาว,ธทBมประส&ทธ&ภาพซZBงสน5นสน,น พน5กงาน ทม
งาน และบร&ษ5ท

