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ความรูเ้ กิดจากการแสวงหา เป็ นพรแสวงมากกว่าพรสวรรค์ทต่ี ดิ ตัวมาแต่เกิด ความรูเ้ ป็ นสิง่ ทีส่ ามารถ
ฝึกฝน และเรียนตามทันกันได้ ความรูไ้ ม่จากัดอายุและชนชัน้ ทุกคนมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะขวนขวายหาความรูไ้ ด้ คงไม่ม ี
ใครปฏิเสธได้ว่า "ผูม้ คี วามรูม้ ากย่อมได้เปรียบ" และจะได้เปรียบยิง่ กว่า หากสามารถนาความรู้ทม่ี มี า
ประยุกต์ใช้ในการทางานให้เกิดประโยชน์ได้

การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) จึงเป็ นกระบวนการทีส่ าคัญทีจ่ ะทาให้คณ
ุ รูจ้ กั
หาความรู้ และนาความรูม้ าใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นระบบ การจัดการความรูจ้ าเป็ นต้อง
มีการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง (Continuous Leaning) อยูต่ ลอดเวลา เพราะการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องจะทาให้คณ
ุ
เป็ นคนทีม่ โี ลกทัศน์และวิสยั ทัศน์ทก่ี ว้างไกล รูว้ ่าควรทาอะไรไม่ควรทาอะไรในช่วงเวลาไหน รับรูถ้ งึ ข้อดีขอ้ เสีย
จากการเลือกปฏิบตั ใิ นแนวทางใดทางหนึ่ง ซึง่ ความสามารถต่าง ๆ เหล่านี้เองทีจ่ ะสะท้อนถึงคุณค่า (Value)
ของตัวคุณทีค่ ณ
ุ เองในฐานะของพนักงานอาจไม่เห็นผลชัดเจนในช่วงเวลานี้ แต่หากคุณเติบโตก้าวหน้าเป็ น
ผูบ้ ริหารแล้วล่ะก็ ความสามารถต่าง ๆ นี้จะทาให้คณ
ุ มีขอ้ ได้เปรียบเหนือกว่าคนอืน่ และนันก็
่ หมายความว่าคุณ
จะมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี และมีศกั ยภาพในการทางานในตาแหน่งงานทีส่ งู ขึน้ ต่อไป

การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ไม่ใช่เรือ่ งยาก และไม่ใช่สงิ่ ทีจ่ ะเห็นผลในช่วง
ระยะเวลาอันสัน้ แต่เป็ นเรือ่ งการตอบแทนระยะยาวทีเ่ กิดจากการสังสมมาอย่
่
างต่อเนื่อง หากคุณต้องการมี
อนาคตทีส่ ดใส มีหน้าทีก่ ารงานทีด่ .ี .. ขอให้คณ
ุ เริม่ สารวจตัวเองว่าคุณมีความรูแ้ ละประยุกต์ใช้ความรูท้ ม่ี ไี ปมาก
น้อยแค่ไหน และจงระลึกไว้เสมอว่า .... ความรูย้ อ่ มไม่มคี าว่าสายเกินไป เพียงแต่ขอให้คณ
ุ มีหวั ใจทีจ่ ะพัฒนา
และเพิม่ มูลค่า (Value) ของตัวคุณเองเพือ่ ผลสาเร็จและเป้าหมายในอนาคต คุณย่อมทีจ่ ะเริม่ ต้นในการบริหาร
และจัดการความรูข้ องตนเองได้...... ดิฉนั ขอนาเสนอหลักหรือเทคนิคง่าย ๆ เพือ่ การจัดการความรูใ้ ห้เกิด
ประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

"การแสวงหา" ความรู้
หากคุณไม่แสวงหาทีจ่ ะรู้ ความรูย้ อ่ มไม่เกิดขึน้ พบว่าหลายต่อหลายคนมักจะยุง่ กับการทางานประจาวัน จน
ละเลยทีจ่ ะหาความรูเ้ พิม่ เติม เหตุเพราะไม่มเี วลา แค่ทางานประจาวันให้เสร็จตามกาหนดเวลาก็จะแย่อยูแ่ ล้ว
และจะเอาเวลาทีไ่ หนไปแสวงหาความรู้ ..... หากคุณกาลังมีความคิดเหล่านี้ ขอให้ปรับเปลีย่ นความคิดใหม่
การแสวงหาความรูย้ อ่ มจะเกิดขึน้ ได้ หากคุณมีหวั ใจทีใ่ ฝร่ ู้ ความอยากหรือความต้องการนี้จะเป็ นพลังผลักดัน
ให้คณ
ุ เริม่ ทีจ่ ะบริหารเวลาส่วนหนึ่งเพือ่ การแสวงหาความรู้ และความรูม้ ใิ ช่เกิดขึน้ จากการอ่านเพียงอย่างเดียว
.... ความรูอ้ าจเกิดขึน้ ได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น






การฟัง...ให้มาก ฟงั เทปชุดความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับงานคุณเอง ฟงั ข่าวสารต่าง ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการ
ทางานของคุณ หรือแม้กระทังการรั
่
บฟงั ความคิดเห็นหรือประเด็นปญั หาต่าง ๆ จากหัวหน้างาน เพือ่ น
ร่วมงาน ลูกน้อง และลูกค้าของคุณเอง
การถาม...ให้รู้ การซักถามผูร้ เู้ มือ่ สงสัยหรือไม่เข้าใจนัน้ เป็ นอีกวิธกี ารหนึ่งในการสร้างองค์ความรูใ้ ห้
เกิดขึน้ ทัง้ นี้การตัง้ ข้อคาถามต้องมิใช่เพือ่ เป็ นการลองภูม ิ หรือการดูหมิน่ ในความรูข้ องผูอ้ น่ื คุณควร
ให้เกียรติบุคคลทีเ่ ราต้องการสอบถามข้อมูลด้วยเสมอ
ั สยั ให้เป็ นคนรักการอ่าน โดยพยายามจัดสรรเวลาในแต่ละวันเพือ่
การอ่าน...ให้สนุก คุณควรปลูกฝงนิ
การอ่านหนังสือทีเ่ กีย่ วข้องกับสายอาชีพของตัวคุณเอง ซึง่ คุณต้องถามตัวคุณทุกครัง้ ว่า "อะไรทีค่ ณ
ุ
ได้รบั บ้างจากการอ่านหนังสือ"

"การประยุกต์ ใช้ " ความรู้
ความรูท้ ค่ี ณ
ุ ได้รบั ย่อมไม่เกิดประโยชน์ขน้ึ มาหากคุณรูแ้ ล้วไม่นามาใช้ปฏิบตั ิ ผูท้ ม่ี คี วามรูม้ ากย่อมจะมีขอ้ มูล
เพือ่ การวางแผนงาน กาหนดกลยุทธ์ และสามารถตัดสินใจในการเลือกแนวทางเลือกสาหรับการแก้ไขปญั หาได้
อย่างถูกต้อง ความรูจ้ ะทาให้คณ
ุ มีความพร้อมและกล้าพอทีจ่ ะเผชิญกับปญั หาต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี ความรูจ้ ะ
ทาให้คณ
ุ มีไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ ความรูท้ าให้คณ
ุ มีหลักการหรือเหตุผลทีน่ ่าเชือ่ ถือได้ในการ
ตอบข้อซักถามหรือประเด็นข้อสงสัยจากหัวหน้างาน เพือ่ นร่วมงาน ลูกน้อง หรือแม้กระทังลู
่ กค้าของคุณเอง
พบว่าผูท้ ไ่ี ม่มกี ารแสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง คิดแต่จะทางานประจาวันของตนเองให้เสร็จ ไม่จดั สรรเวลาเพือ่
ั บนั เท่านัน้ ลืมคิด
หาความรูเ้ พิม่ เติมเพราะไม่เห็นความสาคัญ บุคคลเหล่านัน้ มักจะใช้ชวี ติ การทางานเพือ่ ปจจุ
ไปถึงอนาคตในหน้าทีก่ ารงานทีส่ ง่ ผลในระยะยาว อาจเป็ นพวกทีอ่ ยากได้คา่ ตอบแทนในรูปของเงินเดือนและ
โบนัสทีส่ งู ขึน้ ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เคยพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็ นด้วยวิธกี ารใดก็ตาม ซึง่ ก็รวมไปถึงวิธกี ารหาความรูจ้ าก
การจัดสรรเวลาเพือ่ ศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม และรูจ้ กั ประยุกต์ใช้ความรูท้ ม่ี สี ร้างสรรค์ผลงาน ปรับปรุง
ระบบงานหรือวีธกี ารทางานให้ดขี น้ึ อยูเ่ สมอ เพียงเพราะคิดไปเองว่าตนเองอุทศิ ตนให้บริษทั แล้ว หรือทางานมา
นานแล้ว หรือายุงานมากขึน้ ซึง่ ไม่เคยคิดทีจ่ ะลาออกหรือไปทางานให้กบั บริษทั อืน่ เลย .... ยุคสมัยนี้
ผลตอบแทนมักจะขึน้ กับมูลค่า (Value) ซึง่ เป็ นความรูค้ วามสามารถทีค่ ณ
ุ มีและบริษทั ต้องการ

"การพัฒนา ...ประเมิน....ติดตามผล" ความรู้
ความรูไ้ ม่ควรหยุดนิ่ง ความรูย้ อ่ มต้องมีพฒ
ั นาการและความต่อเนื่อง เนื่องจากโลกปจั จุบนั มีความเคลื่อนไหว
และมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา หากคุณหยุดทีจ่ ะเรียนรูจ้ ะทาให้คณ
ุ ไม่รบั รูก้ ระแสของการเปลีย่ นแปลง
ดังนัน้ คุณควรสารวจเพือ่ ประเมินตัวเองว่าองค์ความรูข้ องคุณมีได้พฒ
ั นาไปมากน้อยแค่ไหน และเรือ่ งไหนบ้างที่
คุณยังไม่รู้ แต่ควรทีจ่ ะรู้ รวมทัง้ มีวธิ กี ารอย่างไรทีจ่ ะทาให้คณ
ุ ได้ความรูเ้ พิม่ ขึน้ โดยการจัดทาตารางการ
ประเมินเพือ่ พัฒนาความรูข้ องคุณ ดังนี้
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นอกจากนี้คณ
ุ ควรติดตามผลการนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้วา่ คุณสามารถนาไปใช้กบั การทางานของคุณบ้าง
หรือไม่ และผลทีไ่ ด้รบั เป็ นอย่างไรบ้าง เพราะการติดตามผลนี้เองจะช่วยให้คณ
ุ เริม่ ประเมินตนเองว่าต้องการ
เสริมความรูอ้ ะไรเพิม่ ขึน้ เพือ่ ว่าคุณจะได้หาวิธกี ารในการพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้เกิดขึน้
สรุปว่า การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็ นอีกวิธกี ารหนึ่งทีจ่ ะทาให้คณ
ุ มีมลู ค่าหรือค่าตัวใน
การทางานทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ ไม่สามารถเห็นผลได้ทนั ทีทนั ใด แต่เป็ นกระบวนการทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง...เพียงแต่ขอให้คณ
ุ มีความตัง้ ใจและมีความมุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาตนเอง คุณย่อมจะเป็ นผูห้ นึ่งที่
ได้เปรียบในการทางานจากความรูท้ ค่ี ณ
ุ เองสังสมมาอยู
่
ต่ ลอดเวลา
มีความรู้
หากข้นแค้น
ใช้ความรู้
รับรองผล

เหมือนมีทรัพย์
ยากลาบาก
ทีไ่ ด้รบั
ความสาเร็จ

อยูน่ บั แสน
ให้สบั สน
ในบัดดล
บังเกิดตาม

