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บทความตอนนี ้ ผู้เขียนจะแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ตอนแรกจะทาความเข้ าใจกับแนวคิดของการจัดการความรู้
(Knowledge Management – KM) และตอนจบ จะพูด ถึงการเชื่ อมโยงกระบวนการของคนเก่งกับ การจัดการความรู้
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Business result)
เมื่อราวเดือนพฤศจิกายน ปี ที่แล้ ว องค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานประชุมนานาชาติทางวิชาการเรื่ อง “
การจัด การความรู้ ในสัง คมไทย ครั ง้ ที่ 1 ” ขึ น้ ที่ อิ ม แพค เมื อ งทองธานี มี นัก วิ ช าการและผู้บ ริ ห ารมากมายทัง้ จาก
ต่างประเทศและภายในประเทศที่นาประสบการณ์การจัดการความรู้ขององค์กรของตนมาบรรยายให้ ผ้ สู นใจ
ผลจากการประชุมนานาชาติครัง้ นี ้ทาให้ เราพอจะมองเห็นแนวทางการจัดการความรู้ในประเทศไทยว่าไม่ใช่เรื่ อง
ง่ายนัก เนื่องจากสังคมไทยยังขาดการจัดการเรื่ องฐานข้ อมูล (Database) ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เขียนจึงนึกย้ อนไปถึงบริ ษัท
ต่างๆ คงไม่แตกต่างกันนัก ข้ อมูลใดควรเก็บ ข้ อมูลใดไม่ต้องจัดเก็บ ดูเหมือนจะเป็ นปั ญหาพอสมควร หากบริ ษัทใดทา
Balance Scorecard คงจะเข้ าใจดีวา่ ข้ อมูลที่บริ ษัทต้ องเก็บไม่มีการจัดเก็บ ข้ อมูลที่จดั เก็บกลับไม่ลกึ เพียงพอ ทาให้ ขาด
ข้ อมูลสาคัญในการทา Strategy Map และ KPI Map จึงขาดการเชื่อมโยงอย่างเหมาะสม และวัดผลงานไม่ได้ ก็มี
ประการต่อมา ผู้เขียนยังเป็ นกังวลต่อองค์กรบางแห่งหลงเข้ าใจผิดว่า KM (Knowledge Management) จะต้ อง
ใช้ เงินลงทุนสูงในระบบสารสนเทศ (IT-Information Technology) เพราะเห็นองค์กรใหญ่ๆใช้ เงินลงทุนในระบบซอฟท์แวร์
หลายล้ านบาท ผู้เขียนจึงขอท าความเข้ าใจในเบื อ้ งต้ น ก่อนว่า IT เป็ นสิ่งจาเป็ นในการทา KM เพราะเป็ นการจัดเก็ บ
ฐานข้ อมูลไปใช้ ภายในองค์กรและเพื่อการสื่อสาร แต่ส ามารถเลือกลงทุนแต่พอสมควรเพื่อไม่ให้ เสียหายต่อธุรกิจได้ และ
สิง่ สาคัญของการประยุกต์ใช้ IT คือ การประมวลผลและการวิเคราะห์ ตัดสินใจซึง่ ต้ องใช้ “ คน ” เป็ นผู้ทางานอยูด่ ี ดังนัน้
KM จึงไม่ใช่เรื่ องยาก แต่ก็ไม่ง่ายครับ
ประการสุดท้ าย ที่ผ้ เู ขียนขอให้ ผ้ อู า่ นต้ องขบคิดต่อก็คือ อย่าคิดเลียนแบบวิธีการ KM ขององค์กรใหญ่ๆเลยครับ
เพราะจะไม่มีทางประสบความสาเร็ จจากการ Copy ได้ ผู้เขียนผ่านประสบการณ์การเป็ นที่ปรึกษาและตรวจประเมินระบบ
ISO มาพอสมควรแล้ ว เห็นตัวอย่างของนัก Copier ขององค์กรต่างๆมามากจึงสามารถสรุปได้ เลยว่าส่วนใหญ่ การ Copy
ระบบการบริ ห ารใดๆ จะได้ แ ต่ “ เปลื อ ก ” มาเท่ า นัน้ แต่ แ ก่ น แท้ ข องการท างานจะไม่ ได้ ต ามมา ผลก็ คื อ ไม่ ท าให้
กระบวนการทางานถูกปรับปรุ งตามเจตนารมณ์ ของระบบ ผู้เขียนจึงไม่แปลกใจที่เห็น องค์ ก รต่างๆจานวนไม่น้ อย ที่
ล้ มเหลวในการ implement ระบบการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น ในสมัยเมื่อประมาณ 10 ปี ที่แล้ ว เราพูดถึงกระแส Re -

engineering ณ ปั จจุบนั หลายองค์กรเจ็บปวดมาจากการทา Re-engineering มาแล้ ว ถ้ าเป็ นกระแสปั จจุบนั ต้ องยกให้
Balance Scorecard (BSC) หลายองค์ ก รว่าจ้ างที่ ป รึ กษามาท า BSC แล้ ว ก็ ได้ เพี ย งรายงานฉบับ หนึ่ง ซึ่งไม่ได้ น าไป
ปรับปรุ งกระบวนการทางานขององค์กรให้ ดีขึ ้นแต่อย่างใด เพียงแต่ผ้ บู ริ หารสามารถนาไปคุยเฟื่ องได้ ว่าองค์กรของตนได้
ดาเนินการทา BSC ตามกระแสนิยมมาแล้ ว แต่ผลลัพธ์ คืออะไร องค์กรดีขึ ้นหรื อไม่ คาร้ องเรี ยนจากลูกค้ าลดลงหรื อไม่
สถานะทางการเงินแข็งแกร่งหรื อไม่ ความได้ เปรี ยบเชิงแข่งขันดีกว่าคู่แข่งหรื อไม่ ผู้บริ หารไม่ได้ พดู ถึง ไม่เว้ นแม้ แต่ การทา
ระบบ ISO ที่ปรึกษาบางแห่งก็ใช้ copy จากบริ ษัทหนึ่งไปให้ อีกบริ ษัทหนึ่งใช้ ผลก็คือ พบข้ อบกพร่ องมากมาย และที่น่า
เสียดายคือบริ ษัทนันไม่
้ ได้ รับ ประโยชน์จากการทาระบบ ISO เลยครับ กระบวนการผลิตก็ยงั มีปัญหา ของเสียก็ไม่ลดลง
ต้ นทุนก็สงู ขึ ้น คาร้ องเรี ยนจากลูกค้ าไม่มีแนวโน้ มลดลง ฝ่ ายขายก็บน่ ว่าขายสินค้ ายากขึ ้นด้ วยระบบมาปิ ดกัน้ ฯลฯ
ดังนัน้ การดาเนินการระบบการจัดการใดๆ ไม่ว่าจะเป็ น KM, TM (Talent Management), CM (Competency
Management), ISO ฯลฯ ผู้บริ หารต้ องตอบคาถามข้ างล่างนี ้ก่อน


องค์กรทาระบบเพื่ออะไร ?



องค์กรได้ ประโยชน์จากการทาระบบนันหรื
้ อไม่ ? ลูกค้ าได้ ประโยชน์หรื อไม่ ?



องค์กรมีความพร้ อมเพียงใดในการทาระบบนัน้ ?

ผู้เขียนให้ แนวทางสันๆว่
้ า


ถ้ าผู้บริ หารทาระบบตามกระแสนิยม อย่าทา !



ถ้ าองค์กรไม่ได้ ประโยชน์จากการทาระบบ อย่าทา !



ถ้ าลูกค้ าไม่ได้ ประโยชน์ หรื อไม่ได้ รับบริ การที่ดีขึ ้น อย่าทา !



ถ้ าองค์กรไม่มีเงินพอ ไม่มีทรัพยากรเพียงพอ ไม่มีบคุ ลากรเพียงพอ อย่าทา !

ผู้เขียนไม่ได้ มีทศั นคติเชิงลบต่อการริ เริ่ มทาสิง่ ใหม่ๆนะครับ เพียงแต่ เงินทองเป็ นของหายาก องค์กรขนาดกลาง
หรื อขนาดเล็กควรจะเลือกทาระบบตามความจาเป็ น และประการสาคัญ คือเลือกแนวทางการดาเนินงานระบบอย่าง
เหมาะสมกับองค์กรของตน ถ้ าระบบการบริ หารใดที่เคยล้ มเหลวไปแล้ ว จะเรี ยกคืนให้ สาเร็ จเป็ นสิง่ ที่ยากมากนะครั
ย้ อนกลับไปที่ KM ใหม่ องค์กรต้ องรู้วา่ อะไรคือ “ ความรู้ ( Knowledge ) ”
Davenport and Prusak (1998 ) นิยาม ความรู้เป็ นส่วนผสมที่ถ่ายเทจากกรอบแห่งประสบการณ์ เนื ้อหาข้ อมูล
ข่าวสาร ค่านิยมและความชานาญที่อยู่ภายในซึง่ จะนาไปใช้ เป็ นกรอบการทางานสาหรับการประเมินผลและความร่ วมมือ
ให้ เกิดประสบการณ์และข้ อมูลข่าวสารใหม่ๆ

Peter F.Drucker (2003, The New Realities) ปรมาจารย์การจัดการกลยุทธ์ กล่าวว่า “ ความรู้เป็ นข้ อมูล
ข่าวสารที่แลกเปลีย่ นกันระหว่างสิง่ บางอย่างกับบางคน ไม่วา่ จะเพื่อทาให้ เกิดมาตรฐานการทางาน หรื อทาให้ บคุ คลใด
หรื อองค์กรใดมีขดี ความสามารถที่แตกต่างหรื อมีประสิทธิภาพมากขึ ้นก็ได้ “
ดังนัน้ การจัดการความรู้ เป็ นกระบวนการทีเ่ ป็ นระบบสาหรับการค้ นหา คัดเลือก การจัดองค์กร การคัดกรองและ
การนาเสนอข้ อมูลข่าวสารเพื่อเพิม่ พูนความเข้ าใจของพนักงานในสิง่ ที่นา่ สนใจโดยเฉพาะ
ประเด็นที่นา่ สนใจ คือ ทาไมองค์กรหลายแห่งจึงหันมาสนใจเรื่ องการจัดการความรู้ คาตอบที่มกั จะได้ ยินกัน
เสมอ คือ เพราะองค์กรเห็นความสาคัญกับคุณค่าของพนักงาน ต้ องการเพิ่มพูนความรู้แก่พนักงาน หรื อ เพื่อให้ สอดรับการ
ก้ าวเข้ าสูอ่ งค์กรแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Organization) บางท่านก็บอกเป็ นปรัชญาว่า ความรู้คอื พลัง (Knowledge is
Power)
แต่สรุปบทสุดท้ ายที่ผ้ เู ขียนชอบใจ จึงขอคัดมาจากหนังสือของ Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi (1995,
The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation) หน้ า 6 ที่
อ้ างอิงคากล่าวของ Peter F. Drucker ว่า “ เป็ นความจริ งทีว่ า่ ความรู้กลายเป็ นทรัพยากรที่จาเป็ นต้ องมี มากกว่าที่จะเป็ น
เพียงทรัพยากรอย่างหนึง่ เท่านัน้ (The fact that knowledge has become the resource rather than a resource)” จาก
หนังสือเล่มนี ้ Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi เขียนขึ ้นอย่างชัดเจนว่าการที่บริ ษัทชันน
้ าของญี่ปนสามารถ
ุ่
แข่งขันกับบริษัทชาติตะวันตกได้ เพราะในระยะแรกๆ บริ ษัทญึ่ปนจ
ุ่ าเป็ นต้ องแสวงหาความรู้จากภายนอกองค์กรเพื่อนามา
เป็ นความรู้ภายในองค์กรและในที่สดุ ก็นาไปสูก่ ารปรับปรุงเทคโนโลยีและสินค้ าอย่างต่อเนื่อง “ ความรู้คือทรัพยากรใหม่
เพื่อการแข่งขันที่จะเอาชนะชาติตะวันตกได้ อย่างฉับพลัน (Knowledge is the new competitive resource has hit the
West like lightening)”
ความรู้จะจาแนกออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ


Explicit knowledge (ความรู้ที่เห็นได้ เช่น หนังสือ สูตร เอกสาร ระเบียบปฎิบตั ิ แผนธุรกิจ ฯลฯ )



Tacit knowledge (ความรู้ที่อยูใ่ นตัวคน เช่น ทักษะ ประสบการณ์ ความคิด)

สิง่ สาคัญคือ การผสมผสานความรู้ทงสองอย่
ั้
างให้ แปรเป็ นการกระทาที่นาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
ความรู้ทงสองประเภทต้
ั้
องสามารถถ่ายเทให้ เกิดการเรี ยนรู้ภายในกลุม่ พนักงานและภายในองค์กร พิจารณาจากรูป
ประกอบ ดังนี ้

แนวคิดของการแลกเปลีย่ นความรู้ คือ Tacit knowledge จะเกิดได้ ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้จากสิง่ ที่ไม่ร้ ู
และเกิดจากการทางานเป็ นประสบการณ์ แล้ วจึงผ่านขันตอนของการคิ
้
ด สังเคราะห์เป็ นความรู้ เมื่อแสดงออกเป็ น hard
data ที่สามารถสัมผัสได้ ไม่วา่ จะเป็ นหนังสือ รายงาน ฯลฯ ถือเป็ น Explicit knowledge เพื่อให้ พ นักงานภายในองค์กร
เกิดการเรียนรู้ตอ่ ไป ผลลัพธ์คือจะก่อให้ เกิดความคิดและนวัตกรรมใหม่ตลอดเวลา สิง่ ที่พนักงานคิดและเรี ยนรู้ใหม่ ถือ
เป็ น Tacit knowledge เมื่อถ่ายทอดออกมาให้ ผ้ อู ื่นรู้ได้ อ่านได้ เป็ น Explicit knowledge กระบวนการแลกเปลีย่ นความรู้
ดังกล่าวนี ้หมุนวนไปเช่นนี ้จึงไม่มที ี่สิ ้นสุด
ดังนัน้ คนเก่งจะเก่งได้ ต้องเก่งจากกระบวนการเรียนรู้ ทังจากทั
้
กษะ ประสบการณ์ และความคิด องค์กรจึงมี
หน้ าที่ในการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็ นให้ เกิดความรู้แก่พนักงาน ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นการฝึ กอบรมแต่เพียงอย่างเดียวนะครับ
การฝึ กทางานเป็ นทีม การมอบหมายงานให้ ทา การสอนงาน ฯลฯ ล้ วนแล้ วแต่สามารถก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ทงสิ
ั ้ ้น เพราะ
ส่วนใหญ่ HR มักจะไปยึดติดว่า ถ้ าเป็ นการให้ ความรู้ เมื่อใด ต้ องเป็ นการฝึ กอบรมเมื่อนัน้ ลองคิดใหม่นะครับ

