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QA NEWS ฉบับที่แล้วได้เสนอประสบการณ์การจัดการ

ความรู้ของโรงพยาบาลศิริรราช มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็น
การนำแนวคิดการจัดการความรู้มาใช้ในสถาบันการศึกษา
ฉบับนีข้ อนำการเริม่ ต้นการนำการจัดการความรูม้ าใช้ในองค์การ
เอกชน 4 แห่ง ซึง่ คุณสุรพี นั ธุ์ เสนานุช บรรณาธิการบริหารวารสาร
Productivity World ได้สรุปการนำแนวคิดการจัดการความรู้
มาใช้ใน AIS การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปูนซิเมนต์ไทย
และธนาคารแห่งประเทศไทย ไว้ใน Productivity World ฉบับที่ 55
ปีท่ี 10 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2548

   

จากวิกฤตสมองไหล วิศวกรอาวุโสเกษียณอายุ และการจัดเก็บ
รายงานต่าง ๆ ไม่เป็นระบบ มีผลทำให้งานเกิดความเสียหาย
เพราะขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์ปญ
ั หา จึงเริม่ จากการทำ
โครงการคลังสมองงานโยธา โดยการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญใน
EGAT แล้วนำมาจัดเก็บให้เป็นระบบ ต่อมาจึงเริม่ ศึกษาและนำ
แนวทางการจัดการความรูม้ าประบุกต์ใช้ โดยมีหลักการ คือ
1. เน้นเนื้อหาที่ต้องการนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์จริง ๆ
เชือ่ ถือได้ มีบริบทเดียวกัน
2. ทำให้เกิดการเรียนรู้
3. ต้องมีการวัดผลเพือ่ จะได้รวู้ า่ ทำแล้วได้อะไร
4. กำหนดคนทำงาน และเวลาในการทำงาน จัดเก็บความรู้
ทีช่ ดั เจน และให้การฝึกอบรม

การจัดการความรูข้ อง AIS เกิดจากสภาพการแข่งขันในธุรกิจ
โทรคมนาคม และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้
ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยการดึงเอาความรูข้ องคน
ในองค์การมาใช้เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
AIS เริม่ ต้นการจัดการความรูด้ ว้ ยการสร้างชุมชนนักปฏิบตั ิ
(Community of Practices - CoPs) จากกลุ่มพนักงานที่มี
ความเชีย่ วชาญคล้ายคลึงกัน มีปญ
ั หาคล้ายกัน การแลกเปลีย่ น
เรียนรู้เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ทุกเวลาที่มีปัญหา ในระยะแรกมีสมาชิกไม่กี่คน และขยายวง
เป็นกลุม่ ใหญ่ขน้ึ และสร้างเป็นกลุม่ ผูส้ อนงาน (Mentor) จากนัน้
ต่อยอดด้วยการสร้างให้เป็นวิทยากรภายใน เพื่อให้การเรียนรู้
กระจายไปทัว่ องค์การ และสามารถนำไปปฏิบตั ไิ ด้ สิง่ ทีน่ า่ สนใจ
คือ การเริม่ ต้นกิจกรรมการจัดการความรูข้ อง AIS ไม่ได้เริม่ ต้น
จากการสัง่ การโดยผูบ้ ริหารระดับสูงแต่เป็นการรวมกลุม่ อย่างเป็น
ธรรมชาติของผูป้ ฏิบตั งิ าน จากกลุม่ เล็ก ๆ เพียงกลุม่ เดียว และใช้
เวลาเป็นปีสร้างความต่อเนื่องให้เกิดขึ้นในการแบ่งปันความรู้
สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี จนขยายไปสูก่ ลุม่ ใหญ่

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ให้ความสำคัญกับการจัดการ
ความรู้เป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าความรู้คือพื้นฐานและเป็น
การยกระดับความสามารถขององค์การทีจ่ ะทำให้เหนือกว่าคูแ่ ข่ง
ผู้บริหารระดับสูงจะเข้ามามีบทบาทโดยการทำให้การจัดการ
ความรูส้ ามารถตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจได้
การจัดการความรูข้ องปูนซิเมนต์ไทยเริม่ จากการแลกเปลีย่ น
แบ่งปันความรูห้ ลายรูปแบบทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มงานต่าง ๆ การทำกิจกรรม
Book Briefting ซึง่ จะถ่ายเป็นวีดโิ อไว้และเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์
ปูนซิเมนต์ไทยใช้ระบบ IT ในการจัดเก็บความรู้ รวมไปถึง
การแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่าง ๆ โดยพนักงานทุกระดับ
สามารถสอบถามเรื่องที่อยากรู้ และหาความรู้เรื่องต่าง ๆ
ผ่านระบบ IT โดยทำให้พนักงานทุกระดับใช้ได้สะดวก และ
เห็นความสำคัญ

  

     

การจัดการความรู้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หรือ EGAT เริ่มต้นที่งานบำรุงรักษาโยธา ขณะที่กำลังจัดทำ
แผนปฏิบตั กิ ารประจำปี 2544 เห็นว่าประสบการณ์ตา่ ง ๆ ด้าน
การตรวจสอบ ซึ่งเป็นภารกิจหลักกำลังจะสูญหายไปอันเนื่อง

ธนาคารแห่งประเทศไทย มีงานทีห่ ลากหลาย และวัฒนธรรม
องค์การเดิมมีช่องว่างระหว่างหน่วยงาน ไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
ไม่มกี ารเรียนรูก้ นั และกัน ขาดการแบ่งปันความรู้ และพนักงาน
ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เริม่ ทยอยเกษียณอายุงานออกไป
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ธนาคารแห่งประเทศไทยวางเป้าหมายหลักในการจัดการความรู้
คือ “เป็นองค์การที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์รวมของข้อมูลทาง
เศรษฐกิจของไทยที่สมบูรณ์ที่สุดในปี พ.ศ. 2550” เริ่มต้นจาก
การเขียนแผนในการจัดการความรู้ โดยมีพน้ื ฐานแนวคิดทีส่ ำคัญ
คือ องค์การมีความรูอ้ ะไร ความรูน้ น้ั อยูท่ ไ่ี หน และไหลเวียนใน
องค์การอย่างไร
ขั้นต่อมาคือ การจัดลำดับความสำคัญของความรู้ ซึ่งได้
ข้ อ สรุ ป ว่ า ความรู ้ ท ี ่ ม าจากประสบการณ์ ม ี ค วามสำคั ญ
อย่างยิ่งที่ต้องรีบเก็บรักษาไว้ จึงเป็นที่มาของการเก็บความรู้
ในตัวบุคคลด้วยเรือ่ งเล่า เป็นการสอบถามว่าภายใต้บริบทของ
เหตุการณ์หนึ่ง บุคคลผู้นั้นคิดหรือตัดสินใจอย่างไร สิ่งที่เป็น
ประโยชน์อย่างมากคือความผิดพลาดในอดีตซึง่ จะมาเป็นบทเรียน
ในปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารเป็นกลุ่มแรกที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบเรื่องเล่า ทำให้โครงการได้รับ
การยอมรับ และเห็นประโยชน์ร่วมกันในที่สุด ต่อจากนั้นก็จะ
ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนได้ง่ายขึ้น สิ่งที่สำคัญก็คือ
การดำเนินการในโครงการนีจ้ ะต้องทำให้พนักงานเห็นว่าไม่ยงุ่ ยาก
ซับซ้อน ใช้วธิ กี ารง่าย ๆ ไม่ใช้ศพั ท์เทคนิคใด ๆ เพือ่ ให้เข้าถึงง่าย
ใช้งานง่าย และไม่สร้างความรูส้ กึ ต่อต้าน
จากมูลเหตุการนำการจัดการความรู้มาใช้ในองค์การทั้ง 4
องค์การทีก่ ล่าวมา จะเห็นได้วา่ แต่ละองค์การมีเหตุความจำเป็น
และลักษณะการเริม่ ต้นทีต่ า่ งกัน บางองค์การมีเหตุความจำเป็น
เนือ่ งมาจากการทีต่ อ้ งเพิม่ ความสามารถขององค์การเพือ่ การแข่งขัน
ในขณะที่บางองค์การเกิดจากภาวะที่ความรู้กำลังจะสูญหาย
เนือ่ งจากขาดการถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ เช่นเดียวกับลักษณะ
การเริม่ ต้น บางองค์การเกิดจากการเริม่ ของผูป้ ฏิบตั กิ ลุม่ เล็ก ๆ
บางองค์การเริ่มจากนโยบายขององค์การจากผู้บริหารระดับสูง
แต่ทม่ี คี วามเหมือนกัน คือ ความง่าย ชัดเจน และทุกคนเห็น
ความสำคัญ ทำด้วยใจ ปัจจัยสำคัญของการจัดการความรู้
ก็คอื “คน”

รศ.สุมาลี อุณหวณิชย์ ผศ.จรรยา ทองดี นายธงชัย ศิรปิ ระยุกต์
ฝ่ายเลขานุการประกอบด้วย นางจินตนา บุญสมบัต ิ และ
นางสาวอรนุช ใดงาม
ผลการตรวจเยี่ยมและประเมิน พบว่า หน่วยงานสังกัด
สำนักงานอธิการบดีมกี ารกำหนดแผนดำเนินงานหรือแผนกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา การสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย ฯลฯ
มีการกำหนดตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทัง้
มีการประเมินผลเพือ่ นำมาพัฒนาคุณภาพในปีตอ่ ไป
คณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติมว่า สำนักงานอธิการบดี
ควรกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของตนเอง เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
กำหนดเป้าหมายเพือ่ สามารถประเมินความสำเร็จของแผนงาน
ด้านต่าง ๆ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรส่งเสริมการวิจัย
ให้ครอบคลุมทุกสาขานอกเหนือจากการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และการประกันคุณภาพการศึกษา ควรให้หวั หน้า
หน่วยงานเป็นประธานดำเนินงานแทนการแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ
สำหรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายงานการประเมิน
ตนเอง คณะกรรมการมีขอ้ เสนอแนะว่า ควรเขียนผลดำเนินงาน
ให้ชัดเจนเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน การประเมินผล และ
การนำผลไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาอย่ า งไร ซึ ่ ง ผลการดำเนิ น งาน
ทีน่ ำเสนอจะต้องมีความสัมพันธ์กบั เอกสารหลักฐานทีอ่ า้ งอิง
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สำนักงานอธิการบดี รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในจากสถาบันเมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2548 โดยมี
รศ.สมปอง มากแจ้ง ทำหน้าที่ประธาน กรรมการประกอบด้วย
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรหมจันทร์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ

การบรรยาย เรือ่ ง “มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ของ สมศ.”
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2548 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม โดยมี รศ.ดร.อนุมงคล
ศิรเิ วทิน ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์
การประเมินภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ของ สมศ. เป็นวิทยากร
ผูส้ นใจสมัครเข้าฟังการบรรยายได้ทศ่ี นู ย์ประกันคุณภาพการศึกษา
± การอบรม เรื ่ อ ง “ผู ้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน” รุน่ ที่ 5 วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2548 ณ ห้องประชุมสำนัก
พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม โดยมี ศ.ดร.อุทมุ พร จามรมาน
เป็นวิทยากร
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