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เมื่อตอนที่แล้ ว เราพอรู้แนวทางของการจัดการความรู้กนั บ้ างแล้ ว ตอนนี ้จะเป็ นการเชื่อมโยงการจัดการความรู้
ผ่านคนเก่ง เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ผู้เขียนเคยตังค
้ าถามกับผู้บริ หารบางท่านว่า เมื่อองค์กรของท่านทาระบบการจัดการความรู้ไปสักระยะหนึง่ แล้ ว
องค์กรของท่านมีการเปลีย่ นแปลงหรื อไม่ ? คาตอบ คือ “ ไม่มีอะไรที่ดีขึ ้นอย่างชัดเจน ” เพราะอะไรหรื อครับ ผู้เขียนเริ่ มมี
ความสงสัย เพราะบริ ษัททากันเอง เสียเวลาทาไปร่วมปี แล้ ว จึงรู้สกึ ผิดสังเกตในปั จจัยป้อนเข้ า (Input) เป็ นลาดับแรก ผล
การสอบกลับไปที่ Input ที่องค์กรป้อนเข้ าสูก่ ระบวนการจัดการความรู้พบว่ามาจากการสารวจความต้ องการของพนักงาน
ที่แตกต่างกัน จึงเป็ นที่มาของความรู้ตา่ งๆมากมายอย่างสับสน เช่น FTA, WTO, อาหารชีวจิต, การรักษาสุขภาพ, อาหาร
เสริ ม ฯลฯ ส่วนใหญ่เรื่ องที่เป็ นความรู้ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความสามารถของพนักงาน เป็ นความรู้จิปาถะ ประการ
ต่อมา ผู้เขียนสอบกลับไปที่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ผลก็คือ เน้ นการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเป็ นหลักและจัดขึ ้นเป็ น
ประจาทุกเดือน ผู้เขียนจึงพอมองเห็นภาพรวมของความล้ มเหลวที่องค์กรเสียเวลาไปร่วมปี เศษ แต่กลับไม่ได้ คณ
ุ ค่า
เท่าที่ควร
ด้ วยเหตุนี ้ ผู้เขียนจึงขอสรุปให้ ผ้ บู ริ หารรับทราบในเบื ้องต้ นว่า


เมื่อ Input ใส่เข้ ามาอย่างไม่มีระเบียบ มันก็คือ “ ขยะ ” ผู้เขียนขอยืมศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ มาใช้ หน่อย คือ
“Garbage in – Garbage out” เมื่อเราใส่ขยะเข้ าไป ก็กลายเป็ นขยะออกมา



สมมติว่ามีการใส่ขยะเข้ าไปบ้ าง แต่ถ้ามีกระบวนการคัดกรอง ก็อาจจะได้ “ ของที่มีค่า ” ออกมาบ้ าง แต่
เมื่อองค์กรไม่มีกระบวนการคัดกรองอะไร จึงไม่แปลกใจที่ไม่เห็นการเปลีย่ นแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น เพราะสิง่
ที่ออกมาก็เป็ นขยะอยูเ่ ช่นเดิม



กระบวนการถ่ายทอดความรู้ต้องมีการแบ่งปั นความรู้ซงึ่ กันและกัน ผู้เขียนขอย ้าว่า แม้ เรื่ องการสร้ างความรู้
(Knowledge creation) จะมีความสาคัญ แต่เรื่ องการแบ่งปั นความรู้ (Knowledge sharing)” จะทาให้ เกิด
ความยัง่ ยืนของระบบภายในองค์กรย่อมมีความสาคัญไม่น้อยเช่นกัน



ผลของกระบวนการจัดการความรู้ ไม่ก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม (Added value) แก่องค์กร กล่าวให้ ชัด คือ
นอกจากองค์กรจะไม่ได้ รับประโยชน์แล้ ว ลูกค้ าขององค์กรเองก็ไม่ได้ รับประโยชน์อะไรด้ วยเลย

หลังจากนัน้ ผู้เขียนจึงกลั บมานัง่ เขียนภาพของกระบวนการเชื่อมโยงการจัดการความรู้ ผ่านคนเก่ง เพื่อนาไปสู่
ผลลัพธ์ทางธุรกิจ โดยต่อกันเป็ นบล็อกๆ ดังนี ้
1.

ความรู้ ( Knowledge )
ความรู้ ถือเป็ นปั จจัยป้อนเข้ าสู่กระบวนการตัง้ แต่เริ่ มต้ น จึงควรมีการกลัน่ กรองก่อนว่าความ รู้ ใดที่
Talent ต้ องมี และควรจะมี อย่าลืมนะครับ ความรู้ จาแนกเป็ นความรู้ ที่เห็นชัด (Explicit knowledge)
และความรู้ที่อยูใ่ นตัว ผู้เขียนเห็นว่าความรู้ที่ให้ กบั พนักงาน แบ่งออกเป็ น
o

ความรู้ ที่ ต้ องรู้ เป็ นความรู้ ที่จาเป็ นและเกี่ ยวข้ องกับการทางานโดยตรง หากขาด
ความรู้ดงั กล่าวแล้ ว จะเป็ นอุปสรรคต่อการทางาน

o

ความรู้ที่ ควรรู้ เป็ นความรู้เสริ ม จะทาให้ เข้ าใจและสามารถปฎิบตั ิงานได้ ดีขึ ้น ความรู้
เหล่านี ้ แม้ จะไม่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง แต่ก็ช่วยให้ พนักงานเข้ าใจใน
บทบาทและหน้ าที่ที่รับผิดชอบ ทังในส่
้ วนของตนและผู้อื่นมากขึ ้น

o

ความรู้ ที่ แค่ร้ ู เป็ นความรู้ ที่นอกเหนือจากความรู้ ทัง้ สองข้ างต้ น พนักงานรู้ ไว้ ก็ไม่
เสียหาย ไม่ร้ ู ก็ไม่เป็ นไร ถือเป็ นความรู้ รอบตัวเพื่อการเข้ าสังคม พูดคุยกันได้ ในกลุ่ม
สมาชิกภายในองค์กร ความรู้ประเภทนี ้ องค์กรจะจัดให้ หรื อไม่จดั ก็ได้ ครับ

ความรู้ หนึ่ง อาจจะเป็ น ความรู้ ที่ ต้ องรู้ แก่ พ นัก งานต าแหน่งงานหนึ่ง แต่เป็ น ความรู้ ที่ ค วรรู้ ของอี ก
ตาแหน่งงานหนึ่ง และอาจเป็ นความรู้ แค่ร้ ู ของอีกต าแหน่งงานหนึ่ง เช่น ถ้ าองค์ กรของผู้อ่านเป็ น
ธนาคาร “ ความรู้เรื่ องผลกระทบของ FTA” ควรจะจัดให้ กบั พนักงานฝ่ ายใดบ้ าง? ใครควรจะเข้ าร่วมรับ
ฟั ง ? ผู้เขียนเห็นว่า ความรู้ นี ้เป็ นความรู้ ที่ ต้ อง รู้ ของฝ่ ายวิเคราะห์และวางแผนนโยบายธุรกิจของ
ธนาคาร เพราะต้ องนาไปวิเคราะห์ และวางแผนเพื่อวางแนวทางการกาหนดกลยุทธ์ ทางธุรกิ จของ
ธนาคาร แต่เป็ นความรู้ ที่ ควร รู้ ของฝ่ ายสินเชื่อ เพราะลูกค้ าบางกลุ่ มจะได้ รับผลกระทบจาก FTA นี ้
พนักงานจะได้ วิเคราะห์ความเสี่ยงหากจะปล่อยกู้ให้ แก่ลกู ค้ า แต่สาหรับพนักงานที่เป็ น teller ต้ องรู้
เรื่ องนี ้หรื อไม่ คาตอบคือไม่จาเป็ นครับ ก็เป็ นเพียงความรู้ ที่ แค่ รู้ เท่านัน้ ผู้อ่านที่เป็ น HR หรื อผู้บริ หาร
ลองกลับไปทบทวนดูใหม่ก็ได้ ครับ
ผู้อ่านอาจจะมีคาถามต่อมาว่า ถ้ าเช่นนัน้ องค์กรก็ไม่ต้องจัดความรู้ ที่แค่ร้ ู เลยใช่หรื อไม่ ? เปล่าเลย
ครับ ผู้เขียนไม่ได้ ต่อต้ านการให้ ความรู้ รอบตัวนะครับ ความรู้ ประเภทนี ้เป็ นความรู้ ที่ง่ายต่อการเข้ าถึง
องค์กรก็ควรใช้ โอกาสนี ้ชักชวนให้ พนักงานเข้ าร่ วมการประชุมสัมมนาในความรู้ ประเภทนี ้ก่อนได้ ถือ
เป็ นกลยุทธ์อย่างหนึง่ เพียงแต่อย่าเพลินจัดอบรมให้ ความรู้ประเภทนี ้มากจนเกินไปนะครับ

2.

คนเก่ง ( Talent )
ความรู้ ที่จดั ให้ พนักงานต้ องกาหนดกลุม่ เป้าหมายที่ชดั เจน หากเป็ น Talent ต้ องรู้ และควรรู้ ในความรู้
เรื่ อ งต่า งๆที่ จ ะน าไปปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน ขึน้ อยู่กับ ต าแหน่ง งาน หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของ Talent เหล่านัน้ ผู้เขียนเคยบอกว่าพนักงานสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
o

Superkeepers

o

Keepers

o

Solidcitizens

o

Misfits

(อ่านรายละเอียดจากตอน Talent Management : คนเก่งมีความสาคัญอย่างไร)
ความรู้ ที่ อ งค์ ก รควรจัด ให้ กลุ่ม เป้า หมายของพนัก งานควรอยู่ใ นระดับ Solidcitizens-KeepersSuperkeepers เท่านัน้ ส่วนกลุ่ม Misfits ที่ผลการทางานต่ากว่าความคาดหวังและไม่มีศกั ยภาพ
เพียงพอ ถึงจัดให้ ก็ไม่มีประโยชน์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การตัดสินใจของผู้บริ หารเป็ น หลัก
3.

ความสามารถ ( Competency )
ประเด็นนี ้ คือ องค์กรต้ องวิเคราะห์หาช่องว่างของความสามารถ (Competency Gap Analysis) และ
เติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป ให้ อยูใ่ นระดับที่องค์กรคาดหวัง (อ่านรายละเอียดจากบทความเรื่ อง การ
บริ หารงานบุคคลบนพื ้นฐานของความสามารถในงานสาหรับระบบ ISO ตอนที่ 10 และ 12)

4.

ผลงานที่ดีเลิศ ( Superior performance )
สิง่ สาคัญของเรื่ องนี ้ คือ องค์กรต้ องมีการจัดทาดัชนีชี ้วัดผลงาน (KPI) ที่ชดั เจน ผู้อ่านบางท่านอาจจะ
บอกว่าเอาแค่เป็ นผลงานที่คาดหวัง (Expected performance) ได้ หรื อไม่? ไม่ผิดกติกาครับ แต่ผ้ เู ขียน
เห็นว่าไหนๆจะเสียเวลาและค่าใช้ จ่ายในการทาดัชนีชี ้วัดแล้ ว ให้ พนักงานทาเต็มที่เลยจะดีกว่า อย่าไป
ขีดเส้ นบนจากัดให้ พ นักงานทา เพราะเมื่อพนักงานทาถึงขีดเส้ นคาดหวัง ก็อาจจะเกิ ดความเฉยชา
ขึ ้นมา ถือว่าบรรลุตามเป้าหมายแล้ วก็ได้ ครับ และอีกประการหนึ่ง ย่อมเป็ นการท้ าทายความสามารถ
ของพนักงานที่เป็ น Talent ด้ วย เป็ นข้ อสังเกตอย่างหนึ่งของ HR ครับว่า พนักงานที่เป็ น Talent ส่วน
ใหญ่จะชอบงานท้ าทาย กระตือรื อล้ นที่จะทา แม้ จะเกินเป้าหมายแล้ วก็จะยังคงทางานเต็มที่ตอ่ ไป

5.

ผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Business Result )
ผู้เขียนมีแนวคิดที่แตกต่างออกไป บริ ษัทเอกชนโดยมาก จะเห็น “ กาไร คือ ผลลัพธ์ ทางธุรกิจ ” แต่
ผู้เขียนเห็นว่า ไม่จาเป็ นเสมอไป เพราะถือว่าผลลัพธ์ ทางธุรกิจสามารถแปรผันได้ ตามสภาวะขององค์กร
ยกตัว อย่ า งเช่ น หากบริ ษั ท อยู่ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ ผลลัพ ธ์ ท างธุ ร กิ จ คื อ ผลตอบแทนผู้ ถื อ หุ้ น
(Shareholders value) ครับ จริ งอยู่กาไรเป็ นส่วนหนึ่งของผลตอบแทน แต่ยงั มีปัจจัยทางการเงินอื่นๆ
เข้ ามาเกี่ ยวข้ องอีกครั บ ถ้ าบริ ษัทกาลังอยู่ในสภาวะรุ กตลาดใหม่ๆขยายกิ จการ ผลลัพธ์ ทางธุรกิ จ
อาจจะเป็ น ส่วนแบ่งการตลาด หรื อยอดขายที่เพิ่มขึ ้น กาไรต้ องมีเพื่อขยายการลงทุน แต่อาจจะไม่ใช่
เป้าหมายหลัก บริ ษัทอาจจะเลือกการกู้สถาบันการเงินส่วนหนึ่ง ลงทุนเองส่วนหนึ่งเพื่อจัดสัดส่วนให้ มี
ต้ นทุนต่าสุดก็ได้ ครับ

หลังจากนัน้ ผู้เขียนจึงสรุปเป็ นโมเดลของการจัดการความรู้สผู่ ลลัพธ์ทางธุรกิจเป็ นรูปนี ้ครับ
สรุปว่า องค์กรจะนาระบบการจัดการความรู้ไปใช้ ผู้บริ หารต้ องคิดให้ ดีก่อนว่า ทาไปแล้ วองค์กรและลูกค้ าจะได้
ประโยชน์อย่างไร และหากตัดสินใจที่จะทา ผู้บริ หารต้ องมีความมุ่ง มัน่ อย่างเต็มเปี่ ยมในการทาระบบครับ และต้ องเปิ ด
โอกาสให้ ลกู น้ องทางานเต็มที่เพื่อแสดงถึงศักยภาพภายในของเขา ผู้บริ หารต้ องคอยหมัน่ ควบคุม กากับดูแลเป็ นระยะๆ
อย่าให้ เขาทาผิดพลาดจนเสียหายครับ
ข้ อคิดในการจัดการคนเก่ง ผู้บริ หารต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ อู ื่นแสดงความสามารถบ้ างครับ ถ้ าเราไม่เปิ ดโอกาสให้
เขาทางาน จะรู้ได้ อย่างไรว่า เขาเป็ นคนเก่ง ใช่ไหมครับ ผู้อา่ นบางท่านคงเคยเห็นหัวหน้ างานที่ไม่ไว้ วางใจลูกน้ อง รวบงาน
มาทาเสียคนเดียว ลูกน้ องถาม ก็หาว่าลูกน้ องโง่ ลูกน้ องไม่ถาม ก็หาว่าลูกน้ องอวดฉลาด ใครเจอหัวหน้ างานประเภทนี ้ ถือ
ว่าเป็ นกรรมละครับ คงต้ องไปแสดงฝี มือที่อื่นแล้ วล่ะครับ

