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QA NEWS ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี พ.ศ. 2549 เป็นการขึ้นสู่ปีที่ 6 นับแต่ฉบับแรกได้เผยแพร่ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2544

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. จึงขอถือโอกาสนีอ้ วยพรมายังบุคลากร สจพ. ทุกท่านทีไ่ ด้รว่ มกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถาบันให้มสี ขุ ภาพ พลานามัยสมบูรณ์ ประสบความสำเร็จในสิง่ อันพึงประสงค์
เนื้อหาใน QA NEWS ฉบับนี้ยังคงเป็นเรื่องการจัดการความรู้ซึ่งเสนอต่อเนื่องมาเป็นตอนที่ 5 เกี่ยวกับขั้นตอนการนำ
การจัดการความรูม้ าใช้ในองค์กร ซึง่ การนำการจัดการความรูม้ าใช้ไม่มหี ลักการทีแ่ น่นอนตายตัว ขึน้ อยูก่ บั แต่ละองค์กรจะประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับองค์กรของตน ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ได้เสนอหลัก 10 ประการในการนำการจัดการความรูน้ ำมาใช้ ดังนี้
1. ตรวจสอบเครือ่ งอำนวยความสะดวก เช่น
z เครื ่ อ งช่ ว ยการเลื ่ อ นไหลความรู ้ ได้ แ ก่ บรรยากาศ
ความร่วมมือ และซอฟท์แวร์ชว่ ยกระบวนการกลุม่ Intranets และ
Extranets ระบบช่วยการค้นหาบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
ทีม่ ที กั ษะพิเศษทีต่ อ้ งการ
z เครือ
่ งช่วยจัดระบบข้อมูลและเอกสาร ได้แก่ เครือ่ งทำดัชนี
และช่วยค้น เครือ่ งจัดทำฐานข้อมูลอัตโนมัติ
z เครือ
่ งช่วยค้นหาข้อมูล
z เครือ
่ งช่วยแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละสารสนเทศ ได้แก่ เครือ่ ง
โทรสาร โทรศัพท์ ระบบประชุมผ่านอินเตอร์เน็ต ระบบประชุมผ่าน
วิดโี อ Chat Room ทางอิเล็กทรอนิกส์
z เครื่องช่วยค้นหาข้อมูล ได้แก่ Search Engin ระบบช่วย
การตัดสินใจ ระบบค้นสารสนเทศตามเนือ่ เรือ่ ง
2. นำกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ กับกลยุทธ์ด้าน
ธุรกิจมาเชือ่ มโยงกัน
กลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้มี 2 แบบ คือ แบบเข้ารหัส
กับเข้าคน กลยุทธ์แบบเข้ารหัส (Codification) มีการลงทุน
อย่างจริงจังในเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเข้ารหัสความรู้เพื่อให้สามารถสั่งสม
กระจายความรู้ และใช้แล้วใช้อกี เป้าหมายสำคัญคือ เชือ่ มโยง
คนผ่านการใช้ความรู้แบบใช้แล้วใช้อีก
กลยุทธ์การจัดการความรู้แบบเข้าคน (Personalization) มี
การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพอประมาณ เพื่อให้เกิด
เครือข่ายสารสนเทศทีเ่ ชือ่ มโยง อำนวยความสะดวกให้พนักงาน
ขององค์กรสามารถแลกเปลีย่ นความรูไ้ ด้อย่างสะดวก โดยเฉพาะ
ความรูแ้ บบฝังลึกอยูใ่ นคน (Tacit Knowledge)

ผู้บริหารองค์กรจะต้องใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ทั้งสอง
แบบในสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์ด้านธุรกิจของตน ซึ่ง
ไม่ควรลงทุนเต็มทีท่ ง้ั สองแบบ เพราะจะเป็นการสูญเปล่า
3. ออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐานของการจัดการความรู้
เป็นการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น Hardware และ Software โดยจะต้องตอบคำถาม ต่อไปนี้
z เทคโนโลยีทจ
่ี ำเป็นต้องมีได้แก่อะไรบ้าง เพือ่ ให้พนักงาน
ขององค์กรสามารถค้นหา สร้าง เชือ่ มต่อหรือผสมผสาน และใช้
ความรู้ได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่าต่อการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์กร เทคโนโลยีดงั กล่าวควรใช้ทำงานต่อไปนี้
- ช่วยพนักงานขององค์กรในการหาและสร้างความรู้ โดย
การติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างกัน จดบันทึกปัญหาหรือความ
ล้มเหลว และความสำเร็จ
- ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้แบบฝังลึกในตัวคน
ให้เป็นความรูท้ เ่ี ปิดเผย
- ช่วยในการค้นหาและกำจัดอุปสรรคในการถ่ายทอด
ทักษะ และวิธปี ฏิบตั งิ านทีด่ ที ส่ี ดุ (Best Practices)
- ช่วยให้มีการถ่ายทอดความรู้อย่างรวดเร็ว ในลักษณะ
ความรูท้ ถ่ี กู ต้องเหมาะสมถ่ายทอดไปยังบุคคลทีถ่ กู ต้อง ในเวลา
ทีถ่ กู ต้อง
- ช่วยจัดระบบความรู้ ได้แก่ ทำดัชนี กลัน่ กรอง จัดหมวดหมู่
แยกแยะเป็นกลุม่ สังเคราะห์
- ช่วยในการบรรจุหบี ห่อ ส่ง และจัดเก็บความรู้
- ช่วยนำความรูจ้ ากภายนอกองค์กร
- ช่วยการวิเคราะห์ในลักษณะของการตอบคำถาม “จะเป็น
อย่างไร ถ้า...”
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การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ขนาดใหญ่เพียงใด เพื่อจะได้เลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ
ขนาดข้อมูล
z รูปแบบของการสืบค้นข้อมูลทีต
่ อ้ งการ
4. ตรวจสอบองค์ความรูแ้ ละระบบทีม่ อี ยู่
ควรดำเนิ น การโดยที ม ตรวจสอบที ่ ป ระกอบด้ ว ยบุ ค คล
หลาย ๆ ด้าน เพือ่ กำหนดทรัพยากรความรูห้ ลักทีจ่ ำเป็นสำหรับ
องค์กร
5. ออกแบบทีมจัดการความรู้
ทีมจัดการความรูค้ วรประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
z พนักงานในหน่วยใดหน่วยหนึ่งในองค์กรที่รู้เรื่องของตน
ดี และมีความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
z เจ้าหน้าทีส
่ ารสนเทศภายในองค์กร
z พนั ก งานขององค์ ก รที ่ ม ี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจข้ า ม
หน่วยงาน
z ทีป
่ รึกษาจากภายนอก ควรใช้นอ้ ยทีส่ ดุ ตามความจำเป็น
เพือ่ รักษาความลับ
z ผู้จัดการอาวุโส จำเป็นต้องมีผู้อาวุโสเข้าร่วม เพื่อเป็น
เครื่องแสดงความเอาจริงเอาจัง เพื่อเสริมพลัง และช่วยแนะนำ
วิธคี ดิ เชิงยุทธศาสตร์
6. ร่างพิมพ์เขียว
ทีมจัดการความรูอ้ อกแบบระบบจัดการความรู้ ซึง่ อย่างน้อย
ต้องมีระบบย่อย 4 ระบบ คือ 1) คลังความรู้ (Knowledge
Repository) ซึ่งอาจประกอบด้วยฐานข้อมูลหนึ่งหรือหลายฐาน
เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และเข้าถึงได้ง่าย 2) เวทีความร่วมมือ
(Collaborative Platform) เป็นทีเ่ กิดกิจกรรมทีท่ ำให้เกิดการเคลือ่ น
ความรูไ้ ปทัว่ องค์กร 3) เครือข่าย สำหรับการส่งเสริมการสือ่ สาร
แลกเปลีย่ น ซึง่ อาจเป็นได้ทง้ั ส่วนทีเ่ ป็น Hardware เช่น Intranets
Extranets หรือส่วนที่เป็นกิจกรรม เช่น การใช้พื้นที่ร่วมกัน
การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นต้น 4) วัฒนธรรม
หมายถึง วิธีการส่งเสริมให้พนักงานใช้ระบบการจัดการความรู้
และแลกเปลีย่ นความรูซ้ ง่ึ กันและกัน
7. พัฒนาระบบการจัดการความรู้
ระบบการจัดการความรูป้ ระกอบด้วยโครงสร้าง 7 ชัน้ คือ
1) ชัน้ บนสุดทำหน้าทีส่ มั ผัส-สัมพันธ์กบั คนหรือสมาชิกในองค์กร
เป็นส่วนทีค่ นเข้ามาสร้าง พัฒนาหลักการ ใช้ ค้นหา แลกเปลีย่ น
ความรู้ เป็นส่วนของระบบที่ผู้ใช้มองเห็น จับต้องได้ ในหลาย
กรณีหมายถึง Intranets ขององค์กร 2) ชัน้ เข้าถึงและตรวจสอบผูใ้ ช้
มีไว้ป้องกันการบุกรุก ป้องกันผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้

3) ชัน้ อำนวยความสะดวกผูใ้ ช้รายบุคคล ประกอบด้วยเครือ่ งมือ
สำหรับเลือกทำดัชนี และปรับปรุงสารสนเทศตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้เป็นรายบุคคล 4) ชัน้ ประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยฐานข้อมูล
ทักษะพิเศษ “หน้าเหลือง” เครือ่ งมือสำหรับทำงานร่วมกัน เช่น
เครื ่ อ งมื อ ทำ Video Conference 5) ชั ้ น ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ประกอบด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ เช่น Web Server, Mail
Server เป็นต้น 6) เครือ่ งเชือ่ มต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ระบบเก่า
ทีล่ า้ สมัยกับคอมพิวเตอร์ระบบทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั 7) คลังข้อมูล
ข่าวสาร ได้แก่ ฐานข้อมูลที่ใช้ทำงาน ฐานข้อมูล การอภิปราย
แลกเปลีย่ นคลังข้อมูลจากการแลกเปลีย่ นใน Web เป็นต้น
8. ต้นแบบและการทดลองใช้
อาจสร้างต้นแบบหลาย ๆ แบบให้ทดลองใช้ แล้วจึงขยาย
จากต้นแบบยอดนิยม
9. บริหารจัดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และโครงสร้าง
การตอบแทน (Reward)
การจัดการความรู้จะได้ผลต้องมีการเปลี่ยนวัฒนธรรม
และโครงสร้างการตอบแทน เพือ่ ให้ได้ทง้ั ใจ และสมองของสมาชิก
องค์กร ควรมี CKO (Chief Knowledge Officer) มาทำหน้าที่ 8
ประการ คือ 1) ส่งเสริมการจัดการความรู้ การดำเนินการ และ
การใช้ 2) ให้การศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ใช้ 3) ให้การศึกษาหรือ
ฝึกอบรมทีมบริหารขององค์กร 4) วัดผลกระทบจากการจัดการ
ความรู้ 5) ทำแผนที่ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 6) จัดหมวดหมู่
ความรู้ ลดสภาพแยกส่วน 7) สร้างถนนความรู้ 8) เชื่อมโยง
กิจกรรมทางธุรกิจขององค์กรเข้ากับระบบการจัดการความรู้
10. ประเมินผลสัมฤทธิ์ วัดผลตอบแทนจากการลงทุน
และพัฒนาระบบการจัดการความรู้
วิธกี ารประเมินผลสัมฤทธิจ์ าการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ
การจัดการความรู้มีหลากหลายวิธี ซึ่งเป็นการวัดต้นทุนทาง
ปัญญา (Intellectual Capital) ขององค์กร
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ทีม่ า : วิจารณ์ พานิช. “การจัดการความรูใ้ นยุคสังคมและ
เศรษฐกิ จ บนฐานความรู ้ ” บรรยายที ่ ค ณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10 มกราคม 2546.
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