การจัดการความรู
ศ.นพ. วิจารณ พานิช

โลกยุคปจจุบัน แขงขันกันดวยการสรางนวัตกรรม (innovation) เปนปจจัยหลัก สําหรับนํามาใชขับเคลื่อน
ความอยูดีกินดีและความสุขของคนในสังคม และแขงขัน-รวมมือกับสังคมอืน่ ประเทศอืน่ ไมใชแขงขันกันดวยการสั่ง
สมปจจัย (factors accumulation) เชน ทรัพยากรธรรมชาติ ทุน หรือแรงงาน เปนปจจัยหลัก เหมือนสมัยกอน
การสรางนวัตกรรม ตองอาศัยความรู กิจกรรมสรางความมั่งคั่งจากความรูน้ัน ยิ่งดําเนินการ ตัวปจจัย
หลั ก คื อ นวั ต กรรม และความรู จ ะยิ่ งงอกงาม อยู ในสภาพ “ยิ่ งใช ยิ่ งงอกงาม” แต ก ารสรา งความมั่ งคั่ งจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุน และแรงงาน ยิ่งดําเนินการตัวปจจัยหลักจะยิ่งรอยหรอลงไป อยูในสภาพ “ใชแลวหมด”
การพัฒนาประเทศในแนวทางแรกจึงเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะที่แนวทางหลัง กอใหเกิดการพัฒนาทีไ่ มยง่ั ยืน
อยางทีเ่ ห็น ๆ กันอยู
สรุ ป ได ว า โลกยุ ค ป จ จุ บั น เป น โลกยุ ค สั ง คมเศรษฐกิ จ ฐานความรู (Knowledge-Based Society and
Economy) ทุกสังคมจะตองมีความสามารถในการนําความรูมาสรางนวัตกรรม สําหรับใชเปนพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาสังคม ความรูและนวัตกรรมที่สรางขึ้นนั้น จะตองกอประโยชนตอสังคมสวนตาง ๆ ที่มีความแตกตางหลาก
หลายอยางทัว่ ถึง และขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจเพื่อการแขงขัน และเศรษฐกิจพอเพียงอยางสมดุล
สังคมไทยจะตองพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรมจากความรู เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยน
แปลง และเปนการเปลี่ยนแปลงในระดับเปลี่ยนกระบวนทั ศน (Paradigm Shift หรือ Mindset Change) ของทั้ ง
สังคม สังคมไทยจึงจะอยูรอดไดจากสภาพบีบคั้นรอบดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สภาพบีบคั้นจากกระแสโลกาภิวัตน
ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี ไดใหหลักการ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” สําหรับใชเปลี่ยน
แปลงสิ่งที่ยาก วาจะตองดําเนิน การ 3 เรื่องไปพรอม ๆ กัน คือ การสรางความรู การนําความรูไปเคลื่อนไหว
สังคม และเชื่อมโยงความรูและการเคลื่อนไหวสังคมกับการดําเนินการทางการเมืองเพื่อเคลื่อนในเชิงระบบเชิง
กติกาสังคม (กฎหมาย) หรือเชิงโครงสราง ในสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขานั้น มุมบนสุด ซึ่งสําคัญที่สุด และเปนพลัง
หลัก แตดําเนินการยากที่สุด คือ การสรางความรู

ความสามารถในการเขาถึงความรูของโลก
ในการนําความรูมาใชสรางนวัตกรรม หรือเพื่อพัฒนาสวนตาง ๆ ของสังคม โดยการปรับปรุงใหดีขึ้นทีละ
เล็กละนอย (continuous improvement) นั้น วงการวิชาการและวงการบริหารจัดการของไทยมักเขาใจผิด วา
KM_Article

Page 1 of 26

จะตองทําโดยสรางความรูข องเราขึน้ ใชเองทัง้ หมด เปนความเขาใจผิดที่คิดสุดโตงไปทางหนึ่ง และเปนแนวทางของ
นักวิชาการ สวนผูประกอบการและผูบริหารประเทศ ก็มักคิดสุดโตงไปอีกทางหนึ่ง คือ รับถายทอด (จริงๆ คือซื้อ)
ความรูหรือเทคโนโลยีของตางประเทศมาใชทั้งดุน ดวยความมั่นใจวาเปนความรูหรือเทคโนโลยีที่พิสูจนแลววาใช
ไดผล
แนวทางที่ถูกตอง คือ แนวทางผสมผสาน ใชความรูหรือเทคโนโลยีจากทั้งโลกอยางชาญฉลาด ในกรณีที่
ไมมีความรูหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม หรือมีแตยังไมเหมาะสม เราก็ดัดแปลงหรือสรางขึ้นเอง โดยตอยอดจาก
ความรูหรือเทคโนโลยีที่มีอยูแลว ใหสวนของการสรางเองนั้นนอยที่สุด ใชเงิน เวลา และแรงงานวิจัย (แรงสมอง) ให
นอยทีส่ ดุ
ในแนวคิดเชิงยุทธศาสตรเชนนี้ ประเทศไทยจะตองมีความสามารถในการ (1) เขาถึงความรูและเทคโนโลยี
ของทั้งโลก (2) รูจักเลือกใชความรูจากภายนอก (3) ทําวิจัยปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางตอยอด ความรูหรือ
เทคโนโลยีที่มีอยูแลว
แหลงความรูของโลกในปจจุบัน สวนใหญสามารถเขาถึงไดทางอินเทอรเนต ทักษะในการสืบคนผาน
อินเทอรเนตจึงเปนเรื่องสําคัญ ความรูวาฐานขอมูลของเรื่องใดอยูที่ไหน การจัดระบบใหคนในประเทศไทย (รวม
ทั้งนักวิชาการสามารถเขาถึงไดในราคาที่ไมแพงเกินไป จึงเปนเรือ่ งสําคัญ เวลานี้เรายังขาดการจัดการการซื้อวาร
สารวิชาการ สิทธิในการเขาถึงฐานขอมูล ฯลฯ ที่ จะกอใหเกิดการประหยัด ยังอยูในลักษณะตางคน (และตาง
สถาบัน)ตางซื้อ ทําใหมองในภาพรวมของประเทศเกิดความไมประหยัด คนไทยและนักวิชาการไทย ยังใชฐานขอ
มูลความรู เพื่อนํามาใชประโยชนแบบไมครบถวน มองเชิงนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เราขาด
วัฒนธรรมคนฐานขอมูลสิทธิบัตร เรามักคนแตฐานขอมูลวารสารวิชาการ หรือฐานขอมูลความรูทั่วไป ซึ่งไมเพียง
พอ และเปนวัฒนธรรมภายใตวิธีคิดแบบ “ผูเสพ” ความรู ไมใช “ผูสราง” ความรู
ในแนวคิดของ “ผูเสพ” ความรู เราเขาถึงแหลงความรูผานวิธีคิดหรือปญหาตามแนวทางของตางประเทศ
เปนแนวคิดที่ทําใหวงการวิชาการของไทยมีลักษณะ “เทาไมติดดิน” แนวทางที่ถูกตองก็คือ เราจะตองเสาะแสวง
หาความรูข องทัง้ โลกผานปญหาหรือโจทยของเราเอง เมื่อไดความรูมาโดยวิธีใดก็ตาม จะตองมีการตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสมตอบริบททางสังคม วัฒนธรรม และขีดความสามาถดานอื่น ๆ ของสังคมไทย แลวจึงนํามาปรับ
แตงใหเหมาะสมตอการใชงาน เมื่อใชงานแลวก็ดําเนินการพัฒนาตอเนื่องไปเรื่อย ๆ อยางไมหยุดยัง้
ปญหาอยางหนึ่งในการสรางนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ของไทย ก็คือ ไมทําอยางตอเนื่อง ทําแลว
หยุด แลวไปจับชิ้นอื่นตอ ในลักษณะของคนจับจดหรือสมาธิสั้น
วิธีคิดหลักของประเทศไทยในการเขาถึงความรูของทั้งโลก และเขาถึงความเปนสมัยใหมของความรู คือ
การสงคนไปศึกษาตอตางประเทศ แนวคิดนี้ผิด ดังจะไดกลาวถึงตอไป
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การจัดการความรูในองคการ
ข อ ความในตอนนี้ เ ขี ย นตามแนวทางในหนั ง สื อ Boyelt J H, Boyelt JT. The Guru GuideTM to the
Knowledge Economy : The Best Ideas for Operating Profitably in a Hyper-Competitive World. New York :
John Wiley&Sons, Inc., 2001. ดังนั้น แนวความคิดอาจคอนไปทางองคการดานธุรกิจ ทานผูอา นพึงปรับใชตาม
ความเหมาะสม
การจัดการความรูคืออะไร
การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่ซับซอนและกวางขวาง ไมสามารถใหนิยามดวยถอยคําสั้น ๆ ได ตองให
นิยามหลายขอ จึงจะครอบคลุมความหมาย ซึง่ ไดแก
• การจัดการความรูมีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเขาถึงขอมูล
เพื่อสรางเปนความรู เทคโนโลยีดานขอมูลและดานคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยเพิ่มพลังในการ
จัดการความรู แตเทคโนโลยีดานขอมูลและคอมพิวเตอรโดยตัวของมันเองไมใชการจัดการความรู
• การจัดการความรูเกี่ยวของกับการแบงปนความรู (knowledge sharing) ถาไมมีการแบงปนความรู
ความพยายามในการจัดการความรูจะไมประสบผลสําเร็จ พฤติกรรมภายในองคการเกี่ยวกับวัฒน
ธรรม พลวัต และวิธีปฏิบัติ มีผลตอการแบงปนความรู ประเด็นดานวัฒนธรรมและสังคม มีความ
สําคัญยิ่งตอการจัดการความรู
• การจัดการความรูตองการผูทรงความรูความสามารถในการตีความและประยุกตใชความรู ในการ
สรางนวัตกรรมและเปนผูนําทางในองคการ รวมทั้งตองการผูเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งสําหรับ
ชวยแนะนําวิธีประยุกตใชการจัดการความรู ดังนั้นกิจกรรมเกี่ยวกับคน ไดแก การดึงดูดคนเกงและดี
การพัฒนาคน การติดตามความกาวหนาของคน และการดึงคนมีความรูความสามารถไวในองคการ
ถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู
• การจัดการความรูเปนเรื่องของการเพิ่มประสิทธิผลขององคการ การจัดการความรูเกิดขึ้นเพราะมี
ความเชื่อวาจะช วยสรางความมีชี วิตชีวาและความสําเร็จให แกองคการ การประเมิ น “ตน ทุ นทาง
ปญญา” (intellectual capital) และผลสําเร็จของการประยุกตใชการจัดการความรู เปนดัชนีบอกวา
องคการมีการจัดการความรูอยางไดผลหรือไม
ดังนั้นกิจกรรมตอไปนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู
(1) การพัฒนาฐานขอมูลเกี่ยวกับลูกคา ปญหาทีพ่ บบอย และแนวทางแกปญหา
(2) กําหนดผูเชี่ยวชาญดานใดดานหนึ่งที่เปนคนภายในองคกร ทําตารางรายชื่อและวิธีติดตอ
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(3) ดึงเอาความรูออกมาจากผูเชี่ยวชาญเหลานี้และกระจายความรูใหแกผูอื่น
(4) จัดทําโครงสรางความรูเพื่อใหขอมูลเปนระบบ เขาถึงงาย และนําไปใชไดงาย
(5) จัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็น โดยอาจเปนการประชุมตาม
ปกติ หรือผานการสื่อสารทางไกลรูปแบบตาง ๆ
(6) จัดกระบวนการกลุมใหคนจากตางพื้นที่ไดทํางานแกปญหารวมกัน และผลัดกันทําหนาที่ผูจัด
การความรู
(7) คนหา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษในความรูและทักษะที่เปนหัวใจของความสําเร็จ
ขององคการ และหาทางใหไดอยูในองคการไปนาน ๆ
(8) ออกแบบการฝกอบรม และกิ จกรรมเพื่ อการพั ฒ นาคนในรูป แบบตาง ๆ เพื่อประเมินและ
พัฒนาความรูของแตละคนในองคการ
(9) สงเสริม ใหรางวัล หรือยกยอง ปฏิบัติการที่นําไปสูการแบงปนขอมูลและดําเนินการเพื่อปอง
กันไมใหมีการปดบังขอมูล
(10) สรางเครื่องอํานวยความสะดวกในการคนหาและประยุกตใชความรู
(11) วัด “ตนทุนทางปญญา” เพื่อหาทางจัดการความรูใหดีขึ้น
(12) ทําความเขาใจแนวโนมของลูกคา โดยศึกษาขอมูลจากจุดใหบริการเกี่ยวกับความตองการ
ความพึงพอใจ และรสนิยมของลูกคา
ตนทุนทางปญญา
คําวา “ตนทุนทางปญญา” (Intellectual Capital) มีความหมายรวมถึง ความรู ขอมูลขาวสาร
ทรัพยสนิ ทางปญญา และประสบการณ ซึ่งสามารถนํามาใชในการสรางความมั่งคั่งได
สิ่งที่รวมอยูใน “ตนทุนทางปญญา” อาจมีรายการแตกตางกัน แลวแตวิธีคิด และความเห็นของนัก
วิชาการแตละคน โดยมากมักรวม ตนทุนดานคน (Human Capital) ตนทุนดานโครงสราง (Structural
Capital) ตนทุนดานทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) ตนทุนดานลูกคา ตนทุนดานตลาด
ตนทุนดานโครงสราง
มีมากมายหลากหลาย ครอบคลุม hardwares, softwares, ฐานขอมูล โครงสรางขององคการ
สิทธิบัตร เครือ่ งหมายการคา ซึ่งจะเห็นวาบางคนก็ยกบางเรื่องไปเปนตนทุนดานทรัพยสินทางปญญา
มีผูใหนิยามตนทุนดานโครงสรางวา หมายถึง สิง่ ทีเ่ หลืออยูท อ่ี งคการหลังจากพนักงานกลับบานหมดแลว
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ความยากของการจัดการความรู
มีสัจธรรมอยู 3 ขอ เกี่ยวกับความยากของการจัดการความรู ไดแก
(1) ความรูเปนเรื่องที่พูดงาย แตทําใหชัดเจนไดยาก
(2) ความรูท ส่ี าํ คัญทีส่ ดุ เปนสิ่งที่แลกเปลี่ยนไดยาก
(3) วัดคุณคาที่แทจริงของทรัพยสินดานความรู (Knowledge Asset) ไดยาก
ความรูเ ปนสิง่ ทีท่ าํ ใหชดั เจนไดยาก
มี 3 สิง่ ทีเ่ กีย่ วของกัน และตองแยกจากกันใหชัดเจน คือ ขอมูล (data) สารสนเทศ (information)
และความรู (knowledge)
ขอมูล อาจเปนขอมูลเชิงบรรยาย หรือขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณใดเหตุ
การณหนึง่ หรือเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หากมีการนํามาตีความ หรือวิเคราะห ประมวล แยกสวนที่ผิดพลาดออก
ไป หรือสรุปยอใหสั้นลง จะกลายเปนสารสนเทศ (information) สารสนเทศจะถูกเปลี่ยนเปนความรูโดย
คน โดยผานกระบวนการตาง ๆ ไดแก การเปรียบเทียบ การตรวจสอบผลกระทบ การเชือ่ มโยงกับ
ความรูอื่น การนํามาอภิปรายโตเถียง หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรูเกิดขึ้นโดยกระบวนการภายในคน
หรือกระบวนการความสัมพันธระหวางคน ในองคการจะพบความรูอยูในตัวคนและในกิจกรรมประจําวัน
ขององคการ ความรูเหลานั้นถายทอดจากตัวบุคคลสูตัวบุคคล โดยกิจกรรมตาง ๆ ตั้งแตการพูดคุยไปจน
ถึงการฝกฝน หรืออาจถายทอดผานสือ่ เชน หนังสือ และสื่ออื่น ๆ
ความรูเปนสิ่งที่ขึ้นกับพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม
มีผูแบงความรูเปน 4 ระดับ คือ (1) Know-what เปนความรูเชิงขอเท็จจริง เปนความ
รูในระดับที่ผูจบการศึกษามหาวิทยาลัยใหม ๆ มี (2) Know-how เปนความรูที่เชื่อมโยงกับ
โลกของความเปนจริง เปนความรูที่มีอยูในผูจบมหาวิทยาลัยออกไปทํางาน 2-3 ป ภายใตสภาพ
ความเปนจริงที่ซับซอน (3) Know-why เปนความรูเชิงเหตุผลระหวางเรื่องราวหรือเหตุการณ
ตาง ๆ ผลของประสบการณแกปญหาที่ซับซอนและนําประสบการณมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผู
อืน่ (4) Care-why เปนความรูในลักษณะของความคิดริเริ่มสรางสรรคที่ขับดันมาจากภายในตน
เอง
คําที่เกี่ยวของกับความรูมีอยูมากมาย ไดแก ประสบการณ ซึ่งเปนทั้งตัวความรูเอง
และเปนบอเกิดแหงความรู ความเปนจริง (truth) ความรูตองเชื่อมโยงกับความเปนจริง และ
ความเปนจริงเปนบอเกิดของความรู ความซับซอน (complexity) คนมีความรูจะมีความเขา
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ใจความซับซอน และความเขาใจความซับซอนก็จะชวยใหเกิดความรู การตัดสินหรือวินิจฉัย
(judgement) คนเราใชความรูเปนเครื่องตัดสินสถานการณใหมโดยการเปรียบเทียบกับความรูที่มี
อยูแลว และใชการตัดสินตรวจสอบความพอเพียงของความรูที่ตนมีอยูแลว และเพิ่มเติมความรู
จากประสบการณใหม สามัญสํานึก (common sense) คนมีความรูจะมีความสามารถใชสามัญ
สํ า นึ ก ในการตั ด สิ น ใจในเรื่ องต า ง ๆ ได ดี คุ ณ ค า และความเชื่ อ (value & belief) เป น ส ว น
ประกอบที่แฝงอยูในความรูจนเปน เนื้ อเดียวกัน ถามีคุณ คาหรือความเชื่อพื้ นฐานตางกัน จะ
พัฒนาความรูจากเหตุการณเดียวกัน ออกมาเปนความรูคนละชุด และแตกตางกันไดอยางมาก
ความรูท เ่ี ปนประโยชนเปนสิง่ ทีแ่ ลกเปลีย่ นไดยาก
ในวัฒ นธรรมตะวั น ตก มั กถื อ กั น ว าองค การเป น เสมื อนโรงงานประมวลสาร
สนเทศ (information processing) คือ มีสมมุติฐานวา ความรูเปนเรื่องจับตองไดทั้งหมด แตใน
วัฒนธรรมตะวันออก โดยเฉพาะในญี่ปุน ถือกันวาความรูเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็ง มีท้ังสวนที่
เห็นชัดเจนเสมือนภูเขาน้ําแข็งสวนที่อยูเหนือน้ํากับความรูที่ “ฝง” อยูลึก ๆ เหมือนภูเขาน้ําแข็ง
สวนที่อยูใตน้ํา ความรูท ่ี “ฝง” อยูเปนสวนใหญของความรูทั้งหมด เปนความรูท ่ีฝง อยูในตัวคน
ไมเปนระบบ ทําความเขาใจยาก และแลกเปลี่ยนยาก ฝงอยูลึก ๆ ในพฤติกรรม ประสบการณ
อารมณ คานิยม และอุดมการณสวนตัว ความรูสวนที่ “ฝงลึก” นี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
เรียนรูในองคการ
ความรูใหมที่เกิดขึ้นภายในองคการ เกิดจากปฏิสัมพันธลูกโซระหวางความรู
เปดเผยกับความรูฝงลึกในลักษณะวงจรเพิ่มพลังดังนี้
(1) การแลกเปลี่ยนความรูฝงลึก เกิดจากการสัมพันธใกลชิด การเปนลูกมือฝก
งาน การฝกโดยการทํางานรวมกัน การจัดประชุมคนในหนวยงานเดียว
กันโดยประชุมแบบระดมความคิด
(2) การเปลี่ ยนความรูฝงลึกไปเปน ความรูเป ดเผย โดยการนํ าความรูฝงลึ ก
ออกมานําเสนอในรูปของการเลาเรื่อง การเปรียบเทียบ และการนําเสนอ
เปนรูปแบบ
(3) การแลกเปลี่ยนความรูที่เปดเผยในรูปของเอกสาร การประชุม ตํารา ฐาน
ขอมูลในคอมพิวเตอร
(4) การเปลี่ยนความรูที่เปดเผยไปเปนความรูที่ฝงลึก ซึ่งอาจเปนความรูฝงลึก
ในระนาบความลุ ม ลึ ก ที่ สู งขึ้ น การมี ค วามรู ที่ เป ด เผยในรู ป แบบที่ เป น
รูปธรรม เรียนรูง าย เขาใจงาย จะชวยสงเสริมการเรียนรูที่เปลี่ยนความรู
ไปเปนความรูที่ฝงลึกและเพิ่มระดับความลุมลึก
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เพื่อใหสามารถสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูไดดียิ่งขึ้น ควรเขาใจอุปสรรคตอการ
แลกเปลี่ยนความรู ดังตอไปนี้
(1) ระบบความดีความชอบอาจไมสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรู
หากพนักงานมองวาความรูนั้นเปนอาวุธสวนตัวสําหรับใชใน
การตอสูแขงขันกับเพื่อนรวมงาน
(2) สถานะที่ ไ ม เท า เที ย มกั น อาจป ด กั้ น การแลกเปลี่ ย น เช น
พยาบาลสวนใหญ ลําบากใจที่จะเสนอแนะวิธีรักษาผูปวยตอ
แพทย
(3) ความหาง ทั้งในเชิงระยะทางและในดานเวลา ทําใหการแลก
เปลี่ยนเกิดไดยาก
(4) ในคนบางกลุม การแลกเปลี่ยนความรูในลักษณะขอสนเทศจะ
ไมไดรับความสนใจ ถาไมมีผลการวิเคราะหแนบดวย
(5) คนบางคนไมเชื่อวาจะสามารถนําเสนอความรูที่ฝงลึกได
(6) เกิด ความพิการของกลไกตลาด ในตลาดความรู โดยเปรีย บ
เทียบเป น “ผูขาย” และ “ผู ซ้ือ” จึงเกิด ความพิการของกลไก
ตลาดไดหลากหลายรูปแบบดังนี้
- ผูซ อ้ื กับผูข ายไมมโี อกาสพบกัน
- มีภาวะ “ความรูลนตลาด” และ “ความรูขาดแคลน”
- เกิดการผูกขาดความรู
- เกิดการกักตุนความรู ทําใหเกิดความขาดแคลนเทียม
- ความรูอาจขาดแคลนจากการลดขนาด (downsizing) ของ
องคการและจากภาวะสมองไหล
- เกิ ด โรค NIH (not-invented-here) ระบาด ทํ า ให ป ด กั้ น
ตลาดการคา
วัดความรูไดยาก
เมื่อวัดยาก จับตองยาก ก็จับผิดจุดไดงาย การจัดการความรูภายในองคการจึง
จัดการผิดที่ไดงาย คือ เขาไปเอาใจใสที่เปลือกหรือรูปแบบ มากกวาที่แกนหรือสาระที่
แทจริง
ในทางธุรกิจ มั กวัด ผลสุด ท ายที่ การเปลี่ ยนเปน เงินทองทรัพ ยสิ น การจัดการ
ความรูมักถูกมองเปนคาใชจายหรือการลงทุน ที่ในที่สุดแลวจะตองกอผลในการทํากําไร
ไดอยางคุม คา ซึ่งอาจเปนประเด็นที่ตอบคําถามนี้ไดยาก
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การประเมินองคการในรูปแบบที่เปนการประเมินสมัยใหม นอกจากประเมินผล
สัมฤทธิ์ขององคการ ซึ่งเปนผลจากการกระทําในอดีตแลว จะตองชวยชี้แนะอนาคตของ
องค การดวย วามี ศักยภาพในการเผชิ ญ อนาคตที่ไมแ นน อนได ดีเพี ยงใด นั่ น คือการ
ประเมินคุณภาพดานการเรียนรูและนวัตกรรมขององคการ ซึ่งตัวชี้วัดอยางหนึ่งคือ การ
จัดการความรูขององคการ
การลงมือจัดการความรู
ไมมีห ลักการหรือวิธีปฏิ บัติ ตายตัว แตหลัก 10 ประการดังตอไปนี้ นาจะเป น
ประโยชนสําหรับผูปฏิบัติการจัดการความรู
ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบเครื่องอํานวยความสะดวก
- เครือ่ งชวยการเลือ่ นไหลของความรู
• บรรยากาศความรวมมือ และซอฟท แวรชวยกระบวนการกลุม เช น
Lotus Notes, NetMeeting ของไมโครซอฟท
• Intranets และ Extranets
• “อี-หนาเหลือง” สําหรับชวยการคนบุคคลภายในและภายนอกองคการ
ทีม่ ที กั ษะพิเศษทีต่ อ งการ
- เครื่องช วยจั ด ระบบข อ มู ล และเอกสาร ได แก เครื่องทํ า ดั ช นี แ ละช วยค น
เครือ่ งจัดทําฐานขอมูลอัตโนมัติ
- เค รื่ อ งช วย ค น ห าข อมู ล ตั วอย างเช น project management tools,
เทคโนโลยี มัลติ มีเดี ย ซึ่ งจะช วยลดอุป สรรคการเรียนรูจ ากขอจํากั ดด าน
ภาษา
- เครื่ อ งช ว ยแลกเปลี่ ย นความรู แ ละสารสนเทศ ได แ ก เครื่ อ งแฟกซ ,
โทรศัพท, ระบบคอนเฟอเรนซผานอินเทอรเนต, ระบบคอนเฟอเรนซผานวิ
ดีโอ, chat room ทางอิเล็กทรอนิกส
- เครือ่ งชวยคนหาและดึงขอมูล ไดแก search engine, ระบบชวยการตัดสิน
ใจ, ระบบคนสารสนเทศตามเนื้อเรื่อง ซึ่งชวยกรอง ปรับปรุง คน และจัด
หมวดหมูความรู
ขัน้ ตอนที่ 2
เชือ่ มโยงกัน

นํากลยุทธดานการจัดการความรู กับกลยุทธดานธุรกิจมา

การจัดการความรูภายในองคกร มีเปาหมายเพื่อสงเสริมธุรกิจหรือภาร
กิจขององคการนั้ น ในความเปน จริงแลว คาใชจายในการจัดการความรู
ควรจะนอยที่สุดเทาที่จะเปนได โดยที่ทําใหองคการสามารถบรรลุภารกิจ
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ไดอยางมีคุณภาพในปจจุบัน และสามารถตอสูฟนฝาอุปสรรคอันคาดไมถึง
ในอนาคต รวมทั้งสามารถแขงขันกับคูแขงไดดวย
กลยุทธดานการจัดการความรูมี 2 แบบ คือ แบบ “เขารหัส” กับ “เขา
คน” กลยุทธแบบ “เขารหัส” (codification) มีการลงทุนอยางจริงจังตอ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อพั ฒ นาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส เปน การ
“เขารหัส” ความรู เพื่อใหสามารถสั่งสม กระจายความรู และใชแลวใชอีก
เปาหมายสําคัญคือ เชื่อมโยงคนผานการใชความรูแบบใชแลวใชอีก
กลยุทธการจัดการความรูแบบ “เขาคน” (personalization) มีการลง
ทุ น ในด านเทคโนโลยี สารสนเทศพอประมาณ เพื่ อให เกิ ด เครือข ายสาร
สนเทศที่เชื่อมโยง อํานวยความสะดวกใหพ นักงานขององคการสามารถ
แลกเปลี่ยนความรูไดอยางสะดวก โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูแบบ “ฝงลึก”
อยูใ นคน (tacit knowledge)
ผูบริหารองคการจะตองใชกลยุทธการจัดการความรูทั้งสองแบบ ในสัด
สวนที่เหมาะสมสําหรับกลยุทธดานธุรกิจของตน นักวิชาการดานการจัด
การความรูบ อกวา สัด ส วนควรเป น 80 : 20 หรือ 20 : 80 ไมควรลงทุ น
เต็มที่ทั้งสองแบบ เพราะจะเปนการสูญเปลา แนวทางเลือกสัดสวนที่หนัก
แบบใดแบบหนึ่งเปนไปตามตารางที่ 1
ตารางที่!"! แนวทางเลือกลงน้ําหนักกลยุทธดานการจัดการความรู!
!
กลยุทธดา นธุรกิจขององคการ!
แนวทางเลือกลงน้ําหนักกลยุทธดานการจัดการความรู!
!
แบบ!“เขารหัส”!
แบบ!“เขาคน”!
ผลิตภัณฑหรือบริการ!
คุณภาพสูงสมราคา!
ออกแบบสําหรับลูกคาเฉพาะราย!
แทบไมใชเลย!
ใชวัสดุหรือขอมูลเกาในการผลิตผลิตภัณฑ" ใชมาก!
บริการใหม!มากนอยเพียงใด!
สินคา"บริการ!มีลักษณะเปนมาตรฐานหรือ
เฉพาะราย!
ผลิตภัณฑเปนสิ่งที่ใชกันโดยทั่วไป!หรือเปน
ผลิตภัณฑใหม!
ในการทํางาน!พนักงานใชความรูแบบใดมาก
เปนพิเศษ!
กําหนดราคาสินคาแบบใด!
อัตรากําไร!
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มาตรฐาน!

เฉพาะราย!#$%&'()*+,-.!

ใชกนั โดยทัว่ ไป!

ผลิตภัณฑใหม!#นวัตกรรม.!

ความรูท เ่ี ปดเผย!

ความรูท ฝ่ี ง ลึกอยูใ นคน!

ตามราคาตลาด!
ต่าํ !

ตามประสบการณ!
สูง!
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ขัน้ ตอนที่ 3 ออกแบบโครงสรางพื้นฐานของการจัดการความรู
โครงสรางพื้นฐานในที่นี้ หมายถึง เทคโนโลยีดานสารสนเทศ
ทีเ่ ปน hardware และ software โดยจะตองตอบคําถามตอไปนี้
(1) เทคโนโลยีที่จําเปนตองมี ไดแกอะไรบาง เพื่อใหพนักงาน
ขององค ก ารสามารถ ค น หา สร า ง เชื่ อ มต อ หรื อ ผสม
ผสาน และใช ค วามรู ได อย า งรวดเร็ ว และคุ ม ค า ต อ การ
สรางความเขมแข็งใหแกองคการ เทคโนโลยีดังกลาวควร
ใชทํางานตอไปนี้
• ชวยพนักงานขององคการในการหาและสรางความรู
โดยการติ ด ต อ แลกเปลี่ ย นระหว า งกั น จดบั น ทึ ก
ปญหาหรือความลมเหลว และความสําเร็จ
• ชวยสงเสริมการเปลี่ยนความรูแบบฝงลึกในตัวคน ให
เปนความรูที่เปดเผย
• ชวยในการคนหาและกําจัดอุปสรรคในการถายทอด
ทักษะ และวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (best practice)
• ชวยใหมีการถายทอดความรูอยางรวดเร็ว ในลักษณะ
ที่ความรูที่ถูกตองเหมาะสม ถายทอดไปยังบุคคลที่
ถูกตอง ในเวลาทีถ่ กู ตอง
• ชว ยจัด ระบบความรู ได แ ก ทํ า ดั ช นี กลั่ น กรอง จั ด
หมวดหมู แยกแยะเปนกลุม สังเคราะห
• ชวยในการ “บรรจุหีบหอ” สง และจัดเก็บความรู
• ชวยนําเขาความรูจากภายนอกองคกร
• ชวยการวิเคราะหในลักษณะของการตอบคําถาม “จะ
เปนอยางไร ถา…”
(2) การสื่ อ สารเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู เกี่ ย วข อ งกั บ ข อ มู ล
ขนาดใหญ เพียงใด เพื่ อจะไดเลือกเทคโนโลยีใหเหมาะ
สมกับขนาดของขอมูล
(3) รูปแบบของการสืบคนขอมูลที่ตองการ
ขัน้ ตอนที่ 4 ตรวจสอบองคความรูและระบบที่มีอยู
ควรดําเนินการโดยทีมตรวจสอบ ซึ่งควรประกอบดวย นักยุทธ
ศาสตร ผูจัดการอาวุโส เจาหนาที่การเงิน ผูจัดการทรัพยากรบุคคล
นั ก การตลาด เจ าหน า ที่ ส ารสนเทศ และหั ว หน า เจ า หน าที่ จั ด การ
ความรู (chief knowledge officer) ทีมดังกลาวควรกําหนดทรัพยากร
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ความรู ห ลั ก 5 ประการ ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ องค ก าร เช น ความรู ด า น
กฎหมายเปนความรูหลักอยางหนึ่งของสถาบันพระปกเกลา และถาม
คําถามตอไปนี้ตอแตละความรูหลัก
• ทรัพยากรความรูขององคการกําลังเพิ่มขึ้นหรือลดลง
• ทําใหมั่นใจไดวาทรัพยากรความรูขององคการจะตองเพิ่มขึ้นเสมอ
ไดอยางไร
• องคการกําลังใชทรัพยากรความรูที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือไม
• “ทรัพยสิน” (asset) ดานความรูขององคการมีความมั่นคงถาวรแค
ไหน
• คูแขงสามารถสรางองคความรูเหลานี้โดยไมลอกเลียนไดหรือไม
• คูแขงกําลังพัฒนาสวนไหนของความรู ทีอ่ งคการไมไดพฒ
ั นา
• ความรูเ หลานีร้ ว่ั ไหลออกไปจากองคการไดไหม
• ระดับความรูดานนั้น ๆ ขององคการอยูใ นระดับไหน ความรูระดับ
ต่ํ า สุ ด …ไม ส ามารถแยกแยะระหว า งผลิ ต ภั ณ ฑ คุ ณ ภาพต่ํ า -สู ง
ความรูระดับสูงกลาง ๆ …สามารถวัดระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ
ได ความรูระดั บ สู งขึ้ น มาอี ก…สามารถผลิตผลิตภั ณ ฑ ที่มี คุณ
ภาพตรงขอกําหนด และมีคุณภาพสม่ําเสมอ ความรูที่สูงมาก…
สามารถอธิบายไดวาทําไมจึงผลิตผลิตภัณฑชนิดนั้นชนิดนี้ได จน
ถึงสามารถกําหนดสูตรขึ้นเองได
ทีมตรวจสอบกําหนดกลยุทธการจัดการทรัพยากรความรูหลัก
สําหรับใชเปนแนวทางการจัดการความรูที่จะออกแบบตอไป
ขัน้ ตอนที่ 5 ออกแบบทีมจัดการความรู
ทีมจัดการความรูควรประกอบดวยบุคคลตอไปนี้
(1) พนักงานในหนวยใดหนวยหนึ่งในองคการ ที่รูเรือ่ งของ
ตนดี และมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) เจาหนาที่สารสนเทศภายในองคการ
(3) พนักงานขององคการ ที่มีความรูความเขาใจขามหนวย
งาน
(4) ที่ปรึกษาจากภายนอก ควรใชใหนอยที่สุดตามความจํา
เปน เพื่อรักษาความลับ
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(5) ผูจัดการอาวุโส จําเป นตองมีผูอาวุโสเขารวม เพื่อเป น
เครื่องแสดงความเอาจริงเอาจัง เพื่อเสริมพลัง และชวย
แนะนําวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร
ขัน้ ตอนที่ 6 ราง “พิมพเขียว”
เปนขั้นตอนที่ทีมจัดการความรู ออกแบบระบบจัดการความรู
ซึ่ ง อย า งน อ ยจะต อ งมี ร ะบบย อ ย 4 ระบบคื อ (1) คลั ง ความ รู
(Knowledge Repository) ซึ่ ง อาจประกอบด ว ยฐานข อ มู ล หนึ่ ง หรื อ
หลายฐานเชื่อมโยงเขาดวยกัน และเปนคลังที่เขาถึงไดงาย (2) เวที
ความรว มมื อ (Collaborative Platform) เป น ที่ เกิ ด กิ จ กรรมที่ ทําให
เกิดการเคลื่อนความรูไปทั่วองคการ ในลักษณะเหมือนการเคลื่อนที่
ของสิ่ งมี ชี วิ ต มี เป า หมาย มี คํ าถาม และมี ชี วิ ต ชี ว า (3) เครื อข า ย
สําหรับสงเสริมการสื่อสารแลกเปลี่ยน เครือขายประกอบดวย สวนที่
เป น hardware และสวนที่เป น กิจกรรม สวนที่ เป น hardware ไดแ ก
การเชาสาย อินทราเนต เอ็กซทราเนต สวนที่เปนกิจกรรม ไดแก
การใชพื้นที่รวมกัน ความรวมมือระหวางองคการที่ทํากิจกรรมอยาง
เดียวกัน การจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนตน (4) วัฒน
ธรรม หมายถึงวิธีการสงเสริมใหพนักงานใชระบบการจัดการความรู
และแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
ขัน้ ตอนที่ 7 พัฒนาระบบการจัดการความรู
ระบบการจัดการความรูประกอบดวยโครงสราง 7 ชั้น คือ (1)
ชั้นบนสุดทําหนาที่สัมผัส-สัมพันธกับคนหรือสมาชิกในองคการ เปน
สวนที่คนเขามาสราง พัฒนาหลักการ ใช คนหา และแลกเปลี่ยนความรู
เป น สว นของระบบที่ ผู ใชม องเห็ น จั บ ตองได ในหลายกรณี หมายถึ ง
อินทราเนตขององคการ (2) ชั้นเขาถึงและตรวจสอบผูใช มีไวปองกัน
การบุ กรุก ป องกั น ผูใชที่ไมใชผู ได รับ อนุ ญ าตให ใช เป น สวนป องกั น
อันตรายตอระบบตอศัตรูภายนอก (3) ชั้นอํานวยความสะดวกแกผูใช
รายบุคคล ประกอบดวยเครื่องมือสําหรับเลือกทําดัชนี และปรับปรุง
สารสนเทศตามความตองการของผูใชเปนรายบุคคล (4) ชั้นประยุกต
ใช ประกอบด ว ยฐานข อ มู ล ทั ก ษะพิ เ ศษ “หน า เหลื อ ง” เครื่ อ งมื อ
สําหรับทํางานรวมกัน เชน เครื่องมือทําวิดีโอคอนเฟอเรนศ (5) ชั้น
สงขอมูลขาวสาร ประกอบดวยเทคโนโลยีเชื่อมตอ, web
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server, mail server เปนตน (6) เครื่องเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอร
ระบบเก าที่ ล าสมั ย แลว กั บ คอมพิ วเตอรระบบที่ ใช กั น อยู ในป จ จุบั น
(7) คลั งข อมู ล ข าวสาร ได แ ก ฐานข อมู ล ที่ ใช ทํ า งาน ฐานข อมู ล การ
อภิปรายแลกเปลี่ยน คลังขอมูลจากการแลกเปลี่ยนใน web เปนตน
ขัน้ ตอนที่ 8 ตนแบบและการทดลองใช
อาจสรางตนแบบหลาย ๆ แบบใหทดลองใช แลวจึงขยายจาก
ตนแบบ “ยอดนิยม”
ขัน้ ตอนที่ 9 บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม และโครง
สรางการตอบแทน (reward)
การจัด การความรู จ ะได ผ ล ต องมี การจัด การการเปลี่ย น
วัฒนธรรมและเปลี่ยนโครงสรางการตอบแทน เพื่อใหไดทั้งใจและสมอง
ของสมาชิกองคการ จึงควรมี CKO (Chief Knowledge Officer) มา
ทําหนาที่ 8 ประการคือ (1) สงเสริมการจัดการความรู การดําเนินการ
และการใช (2) ใหการศึกษาหรือฝกอบรมผูใช (3) ใหการศึกษาหรือ
ฝ กอบรมที ม บริ หารขององค การ (4) วั ด ผลกระทบจากการจัด การ
ความรู (5) ทํ าแผนที่ (mapping) ความรูที่มี อยู ในป จ จุบั น (6) จั ด
หมวดหมู ค วามรู ลดสภาพแยกส ว น (7) สรา ง “ถนนความรู” (8)
เชื่อมโยงกิจกรรมทางธุรกิจขององคการเขากับระบบการจัดการความรู
ขัน้ ตอนที่ 10 ประเมิ น ผลสัมฤทธิ์ วัด ผลตอบแทนจากการลงทุ น
และพัฒนาระบบการจัดการความรู
วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาและประยุกตใชระบบ
การจัดการความรู มีหลากหลายวิธีและเปนวิธีการที่คอนขางซับซอน
ซึ่งจะไมกลาวถึง ณ ที่น้ี จะกลาวเพียงวา เปนการวัดตนทุนทางปญญา
(intellectual capital) ขององคการนัน่ เอง
มิตแิ หงความเปนมนุษยกบั การจัดการความรู
การจัดการความรูที่ดีจะตองคํานึงถึงความเปนมนุษยของสมาชิกองคการ ตองรูจักใช
ธรรมชาติของมนุษยมาสรางพลังใหแกองคการ สรางพลังใหแกการเรียนรูภายในองคการ และสรางพลังให
แกการจัดการความรู
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ขีดความสามารถหลัก 4 ประการ (Core Capabilities) ที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันขององคการ
ไดแก
(1)
(2)
(3)
(4)

ความรูและทักษะของพนักงาน
ระบบเทคโนโลยีเชิงกายภาพ (เครือ่ งมือ, software, database)
ระบบการจัดการ
ระบบคุณคาและวัฒนธรรมองคการที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมหรือขัดขวางการสั่งสมความรู
ดานตาง ๆ

ขีดความสามารถหลักทั้งสี่ ถามองเชิงลบ หรือเกิดผลเชิงลบ ก็จะกลายเปน “ปญหาหลัก” (Core
Rigidities) การส งเสริมให ขี ด ความสามารถหลั กพั ฒ นาเพิ่ ม พู น และป องกัน การกลายไปเป น
ปญหาหลัก ทําไดโดยกิจกรรมเพื่อนําไปสูการเรียนรูหลัก 4 ประการ
(1) เพื่อใหคนที่มีหลากหลายทักษะหลากหลายวิธีคิดทํางานรวมกันไดอยางสรางสรรค
คนที่ มี ค วามรู ค วามชํ า นาญเฉพาะทางด า นใดด า นหนึ่ ง มั ก จะเกิ ด ความเคยชิ น 3
ประการ คือ เคยชินกับงานประเภทใดประเภทหนึ่ง เคยชินกับวิธีคิดแบบใดแบบหนึ่ง และเคยชิน
กับเทคโนโลยีหรือวิธีทํางาน ความเคยชิน 3 ประการนี้มีคุณประโยชนอยางยิ่งตอการทํางาน
และในขณะเดียวกันก็มีโทษอันยิ่งใหญดวย เพราะทําใหไมเขาใจคนในสาขาวิชาอื่นหรือหนวย
งานอืน่ ทํางานรวมกันผูอ น่ื ยาก เปนคนเรียนรูยากและความรูแคบ ความรวมมือภายในองคการ
เกิดขึ้นไดยาก
ผูบ ริห ารจะตองจัด กิจกรรมให คนที่ มีความชํานาญเฉพาะทางเหลานี้เข ารวมกิ จกรรม
(จริงหรือจําลอง) ภายใตบรรยากาศที่เกิดการแลกเปลี่ยนอยางเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน โดยไมจาํ เปนตองเห็นพองกันเสียทัง้ หมด
การพั ฒ นาความรูแ ละทั กษะของพนั ก งานในการทํ า งานร วมกั บ คนอื่ น ที่ มี วิธี คิ ด และ
ประสบการณตางจากตนเอง และมีความหลากหลายมาก จะชวยใหองคการและผูบริหารองคการ
สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมจากความหลากหลายเหลานั้น สามารถเปลี่ยน
เชื้อไฟแหงความขัดแยงความไมลงรอย ใหกลายเปนเชื้อไฟแหงพลังขับเคลื่อนองคการ และเปน
เชือ้ ไฟแหงการเรียนรูร ว มกัน
(2) รวมกันพัฒนาวิธที าํ งานในรูปแบบใหม ๆ
ในการนําเทคโนโลยีใหม ๆ หรือวิธีทํางานใหม ๆ เขาสูองคการ (ซึ่งก็คือ สวนหนึ่งของ
การจัดการความรู) หลักการสําคัญคือ การจัดใหมีสวนรวมของ “ผูใ ช” เทคโนโลยีหรือวิธีการใหม
นั้น ซึ่งก็ไดแก พนักงานขององคการนั่นเอง ถากระบวนการดังกลาวอยูในสภาพที่พนักงานรวม
พัฒนา ก็จะเกิดความรูสึกเปนเจาของวิธีการใหมนั้น และมุงมั่นทุมเทที่จะทําใหเกิดความสําเร็จ
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(3) การทดลอง
ในการพั ฒ นาความรูใหม ๆ หรือนําเทคโนโลยี ใหม ๆ เขามาใช ในองค การแทนที่ จ ะ
ผลีผลามใชเต็มที่ทันที อาจใชวิธี “ทดลองใช” คลาย ๆ เปนโครงการวิจัยเชิงพัฒนาเล็ก ๆ ดูกอน
ก็จะทําใหเกิดการเรียนรูขึ้นในกลุมผูเกี่ยวของ นําความรูและประสบการณไปใชไดตอนปฏิบัติจริง
ถาการทดลองนั้นประสบความสําเร็จ แตถาการทดลองลมเหลว ความลมเหลวนั้นจะกลาย
เปนการเรียนรูท ่ีราคาไมแพง แตถาการปฏิบัติจริงลมเหลว จะเปนการเรียนรูที่ราคาแพงมาก จะ
เห็นวาการทดลองนี้เปนการบริหารความรูบนพื้นฐานความคิดวาทุกกิจกรรมในองคการเปน
การเรียนรูทั้งสิ้น และความลมเหลวเปนบทเรียนหรือการเรียนรูที่มีคายิ่ง ผูบริหารความรูจะ
ตองมีทักษะในการชี้นําสมาชิกขององคการใหมีแนวคิดเชิงบวกตอความลมเหลวดังกลาวแลว
(4) นําเขา “โนว-ฮาว” จากภายนอก
ความสามารถในการ “ดูดซับ” ความรูและเทคโนโลยีจากภายนอก เปนเรือ่ งสําคัญตอการ
พัฒนาขีดความสามารถและการเรียนรูขององคการ การพัฒนาความสามารถในการ “ดูดซับ” มี
แนวทางหลัก 5 ประการคือ (1) สอดสายสายตามองหาความรูใหม เทคโนโลยีใหม อยูตลอดเวลา
และมองออกไปใหกวาง (2) ดูดซับผานปฏิสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ (3) สงเสริมพนักงานที่เปน
นักดูดซับความรูและนํามาเผยแพรภายในองคการ (4) สงเสริมพนักงานที่เปนนักขยายพรมแดน
ขององคการ ตรงพรมแดนเปนบริเวณที่มีปฏิสัมพันธกับภายนอก ซึ่งรวมทั้งคูคาคูแขง คนที่มี
ทักษะและจริตในการทํางาน ณ พรมแดน จะเปนผูดูดซับความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ องคการ
จะตองสงเสริมใหนําความรูใหมมาเผยแพรภายในองคการ และใหการยกยองและผลตอบแทนใน
การปฏิบัติหนาที่นั้น (5) ขจัดโรค NIH (Not Invented Here) ซึ่งเปนโรคไมยอมรับความคิดของ
ผูอ่ืน บางองคการคิด “ยา” แกโรคนี้โดยจัดใหมี “รางวัลนักขโมยความคิดดีเดน” (Golden Thief
Award) แกผูนําความคิดของหนวยงานอื่นมาประยุกตใชอยางไดผล อีกวิธีหนึ่งคือ การสราง
ความรูสึกเปนเรื่องเรงดวน (sense of urgency) ที่จะตองพัฒ นานวัตกรรมขึ้นมาใชภายในองค
การ และเห็นวาการมีปฏิสัมพันธกับภายนอก ดูดซับเอาความรูจากภายนอกเปนเครื่องมืออํานวย
ความสะดวกในการสรางนวัตกรรม
การจัดการผูป ฏิบตั งิ านความรู
หากมี การจั ด การความรู อย างถู กต องและได ผล จะเกิ ด สภาพที่ มี ก ารสรางและความ
เคลื่อนไหวถายเทความรูอยางเปนธรรมชาติ จนแทบจะไมรูสึกวาตองใชความพยายาม คําแนะ
นําในภาคปฏิบัติไดแก
ก. กิจกรรมเพื่อสงเสริมการสรางความรู
• ชวยพนักงานใหเขาใจทิศทางเชิงกลยุทธขององคการ และเกี่ยวของกับงานของ
ตนอยางไร
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• จัดเวลาใหพนักงานนําความคิดของตนมาทบทวนแลกเปลี่ยนกัน
• ผูบริหารรับฟงอยางสนใจ ฟงแบบ “active listening” จะทําใหความคิดของผูน ้ัน
ยิ่งเจริญเติบโตและกาวหนาขึ้น
• เมื่อมั่นใจวาความคิดใดใชไมได ก็ฆามันเสีย
• อยาลงโทษความลมเหลวที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค
• ทําตนเปนตัวอยางในการยอมรับความผิดพลาดหรือลมเหลว
ข. กิจกรรมเพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรู
การแลกเปลี่ยนความรูเกิดขึ้นเองอยางเปนธรรมชาติหากเกิด “ความเปนชุมชน”
ขึ้นในที่ทํางาน เปนชุมชนแหงการทํางานและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางไมเปนทาง
การ ตามที่ในหนังสือ The Guru Guide เรียกวา Community of Practice เปนกลุม
ทีป่ ระกอบดวยผูทํางานภายใตทักษะเดียวกัน เขามารวมตัวกันเปนกลุมเพื่อเรียนรู
ทักษะและหลักการในการทํางานรวมกัน แตจริง ๆ แลวแมคนทีท่ าํ งานในตางทักษะ
ก็อาจรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันได ในกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เกิดขึ้น
เองนี้ ผู บ ริห ารไม ส ามารถเข าไปสั่งการหรือ บั งคั บ ทิ ศ ทางได สิ่ งที่ ค วรทํ าคื อ ส ง
เสริมใหเกิดการรวมตัวกัน และอํานวยความสะดวกตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู อัน
ไดแก
• เชิญผูเชี่ยวชาญภายนอกมาพูดใหกลุมฟง
• สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนกับกลุมอื่นภายในองคการ หรือแลกเปลี่ยน
กับภายนอกองคการดวย
• จายคาสมาชิกสมาคมใหแกพนักงาน
• อนุญาตใหพนักงานใชเวลาสวนหนึ่งทํางานใหแกสมาคม
• สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ โดย
อาจสนับสนุนเปนเงินหรือการสนับสนุนรูปแบบอื่นก็ได
• สนับสนุนคากาแฟหรืออาหารเที่ยงแกกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนครั้งคราว
• สราง “ศูนยแหงความเปนเลิศ” ในองคการ เพื่ อสรางบรรยากาศของการ
แขงขันกับภายนอก “ดีที่สุดในประเทศไทย” “”world class” และเพื่อเปด
โอกาสใหกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูไดหาทางปรับเปาการทํางานของกลุมให
บางสวนตรงกับเปาหมายขององคการ
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ชองวางระหวางความรูกับการกระทํา
การมีความรู กับการใชความรูเปนคนละสิ่ง และไมจําเปนตองอยูดวยกันเสมอ
ไป ดังคํากลาวลอเลียนวา การประชุมหรือองคการเปน NATO ซึ่งหมายถึง No action,
talk only ผู จัดการความรูจะตองมี วิธีทําใหความรูไปสูการกระทํา วัด ผลสําเร็จที่การ
ประยุกตใชความรู และผลกระทบอันเกิดจากการประยุกตใชความรู ตัวอยางของแนว
ทางลดชองวาง ไดแก
• สงเสริมการเรียนรูจากการกระทํา ไมใชเรียนรูจากการฟ งหรืออาน การ
เรียนรูจากการกระทํารวมกัน เปนเครื่องมือสราง “ชุมชนแหงการเรียนรู” ไป
ในตัว และทําใหเกิดการเรียนรูที่รูลึกและรูจริงกวาการเรียนโดยฟงหรืออาน
• รับถายทอดความรูจากภายนอกโดยมีเปาหมายการใชงานโดยตรงและใช
ทันที
• สรางวัฒนธรรมยอมรับความผิดพลาดหรือลมเหลว ถาความผิดพลาดหรือ
ลมเหลวนั้นเกิดจากความพยายามทํางานใหดีขึ้น วัฒนธรรมดังกลาวจะทํา
ใหคนไมกลัวความลมเหลว และกลาทดลองหาแนวทางใหม ๆ ใชความรู
เพือ่ ทําสิง่ ใหม ๆ วิธีการใหม ๆ
• ขจัดความกลัวอํานาจหรือผูมีอํานาจ โดยการแสดงใหเห็นวาสิ่งที่สําคัญที่สุด
ขององคการคือ คน และสรางบรรยากาศภายในองคการใหเปนบรรยากาศ
แนวราบหรือเครือขาย ไมใชบรรยากาศของการควบคุมสั่งการ
• สงเสริมความรวมมือ ไมใชการแขงขัน ภายในองคการ
• วัดชองวางระหวางความรูกับการกระทํา
• สรางวัฒนธรรมองคการที่เห็นคุณคาของความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา
ความรูมาประยุกตใชในองคการ

การจัดการความรูในระดับประเทศ
การจัดการความรูข องประเทศไทยยังออนแอ และดําเนินการผิดทางอยูหลายประการ เนือ่ งจากเรายังไมมี
แนวความคิดที่ถูกตองในเรื่องนี้ การจัดการความรูระดับประเทศที่ดําเนินการอยู เปนการทําตอ ๆ กันมาตามแบบ
เดิม หรือถูกตางประเทศชักจูงหรือสรางเงื่อนไขใหทําตาม เพื่อประโยชนของเขา หากมองในระยะยาวหรือมองให
ลึกซึ้ง แตถามองระยะสั้นหรือผิวเผิน ก็จะเห็นวาเปนประโยชนตอประเทศไทยหรือสถาบันในประเทศไทย
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การสรางนักวิชาการ และอาชีพนักวิชาการ
ประเทศไทยตองการการเปลี่ยนกระบวนทัศนในเรื่องนี้ ไปสูการพึ่งพาตนเองทางปญญา และจัด
ระบบของการจัดการความรูในระดับประเทศเพื่อมุงสูเปาหมายนี้ การพึง่ พาตนเองทางปญญา หมายความวาเราพึ่ง
พาตนเองและรวมมือพึ่งพาซึ่งกันและกันกับประเทศอื่นสังคมอื่นอยางสมดุล รูเทาทัน และเทาเทียมกัน การดําเนิน
การนําไปสูการพึ่งพาตนเองทางปญญาไดเพิ่มขึ้น เขมแข็งขึ้น มีศกั ดิ์ศรีย่ิงขึน้ ซึ่งหมายความวา นําไปสูระบบความ
รูและปญญาที่มีการสรางสรรคความรู และมีวิวัฒนาการของระบบอยางเปนพลวัต ไมใชวาจะตองไปเรียนตอตาง
ประเทศอยูร่ําไป สามารถผลิตบัณฑิตปริญญาเอก และผูมีความรูความสามารถในการวิจัยหลังปริญญาเอกไดใน
มาตรฐานนานาชาติ ซึ่งไมไดหมายความวาเราจะไมสงคนไปเรียนตอตางประเทศ แตจะมีการสงไปและรับนัก
ศึกษา นักวิจัยจากประเทศอื่นมาศึกษา ฝกอบรม และทําวิจัย ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนรวมมืออยางเทาเทียม
กันมากขึ้น นําไปสูสภาพที่นักวิชาการไทยที่ยิ่งทํางานนานความรูยิ่งแนนและทันสมัย ไมใช “ยิ่งเกายิ่งกรอน”
อยางที่เปนอยูในปจจุบัน
แหลงสรางสรรคความรู และนําความรูไปใชประโยชน หรืออาจเรียกไดวา “ทรัพยสินพื้นฐาน” ของ
ระบบปญญาของสังคม คือ สมองมนุษย ซึ่งเปนสิ่งที่มีศักยภาพที่จะงอกงามเบงบานไดอยางมากมาย ถาจัดการ
เรียนรูไดอยางถูกตอง ไมใหระบบการศึกษา การเลี้ยงดู และวัฒนธรรม เปนเครื่องปดกั้นความงอกงามดังกลาว
การมีระบบสงเสริมและดึงดูดสมองชั้นเลิศเขาสูงานวิชาการ เพื่อใชชีวิตสรางสรรคปญญา และสรางผูมีปญญา หรือ
นักวิชาการรุนใหมใหแกสังคม การสงเสริมใหคนเหลานี้ทําหนาที่ “สมอง” ของชาติ ที่ทํางานหรือทําหนาที่สอด
คลองกับ “รางกาย” คือสวนรวมของสังคม เปนสวนหนึ่งของการจัดการความรูระดับประเทศ ซึ่งอาจทําโดยวิธีการ
ตาง ๆ เชน การจัดใหมีทุนเรียนเลิศในทุกระดับ และดึงดูดใหผูมีปญญาหรือความสามารถพิเศษเหลานี้ไดเรียน
ทางสายวิชาการ จนถึงวุฒิชั้นสูงสุด ระดับปริญญาเอก หรือฝกอบรมหลังปริญญาเอกสาขาตาง ๆ รวมทั้งการจัด
ระบบใหมีวิชาชีพดานวิชาการที่มีโอกาสสรางสรรคผลงานที่ตนใฝฝน และถามีผลงานดี ก็จะไดรับการเลี้ยงดูที่ดี
(กวาระบบราชการในปจจุบัน)
การจัดการความรูเ พือ่ กิจกรรมดานนโยบาย
กิจกรรมดานนโยบายประกอบดวย การจัดกระบวนการเพื่อพัฒนานโยบาย (Policy Process)
การสังเคราะหและเขียนเปนเอกสารนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ (ประเมิน policy implementation) การประเมินผลกระทบจากนโยบาย และการวิจัยเชิงนโยบาย กิจกรรม
เหลานี้ตองการความรู ตองการการเรียนรู และตองการบรรยากาศที่เปดเผย ความสัมพันธท่ีเทาเทียมกันหรือที่
เรียกวาความสัมพันธแนวราบ ตองการกระบวนทัศนแบบ “ระบบที่ซับซอนและปรับตัว” เนื่องจากระบบนโยบาย
เปนระบบที่ซับซอนและปรับตัว วัฒนธรรมที่เปนอุปสรรคตอกิจกรรมดานนโยบายทีมีคุณภาพ คือ วัฒนธรรม
อํานาจหรือวัฒนธรรมแนวดิ่ง การเรียกรอง “ความเห็นพอง” มากเกินไป วัฒนธรรมการคิดแบบใช “ญาณทัสนะ”
(intuition) มากเกินไป จนไมมีระบบขอมูลเพื่อประกอบการพัฒนานโยบาย หรือมีขอมูลแตไมสนใจ รวมทั้งวัฒน
ธรรมเลนพวก ทํานโยบายเพื่อประโยชนของพวกพอง ไมใชเพื่อสวนรวม
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ความออนแอของนโยบายระดับประเทศเกิดขึ้นเพราะความเขาใจผิดในเรื่องตอไปนี้
(1) คิดวาภารกิจดานนโยบายเกิดขึ้นเปนชวง ๆ ไมใชกระบวนการที่เกิดตอเนื่องตลอดเวลา
(2) คิดวาการทํานโยบายเปนการเขียน ไมใชการทํา “กระบวนการ” (Process)
(3) คิดวานโยบายของรัฐบาล กับ “นโยบายสาธารณะ” เปนเรื่องเดียวกัน
(4) คิดวาการทํานโยบาย กับ การวิจัยนโยบาย ทําโดยคนกลุมเดียวกัน หรือเปนกระบวนการ
เดียวกัน
(5) คิดวาการทํานโยบายเปนการมุงหาทางเลือกเดียว
ประเทศไทยมีกระบวนการพัฒนานโยบายและแผนในระดับชาติมาเกือบ 50 ป มีผลใหประเทศ
ไทยเกิดการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมาในระดับหนึ่ง มองมุมหนึ่งก็เปนความสําเร็จ มองอีกมุมหนึ่งก็เห็น
ความไมสําเร็จ แตที่มักจะเห็นตรงกันก็คือ ตัวระบบนโยบายของไทยไมเขมแข็ง และยังไมเปนระบบนโยบายบน
ฐานความรู (Knowledge-Based Policy) มากเทาที่ควร การทํานโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีลักษณะเปนการ “เขียน
นโยบาย” โดย “ผูรู” จํานวนหนึ่ง ไมเนนที่ก ระบวนการ มุมมองตอ “นโยบาย” มักเปนมุมมองเชิงอํานาจที่ ผูมี
อํานาจกําหนดนโยบายใหผูอื่นทําตาม ไมไดมองวานโยบายเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการแสดงความเห็น ความ
ตองการและวิสยั ทัศนทแ่ี ตกตางหลากหลาย บนพื้นฐานของขอมูล ตรวจสอบกับสภาพความเปนจริงและความเปน
ไปได นํามา “สังเคราะห” เปนนโยบายและแผนที่มีความชัดเจน ซึ่งหมายความวานโยบายควรเปลี่ยนมาเป น
เครื่องมือในการ “รวมกันคนหา” แนวทางที่เหมาะสมที่สุดในสภาพที่ซับซอนและเปลี่ยนแปลง เปนกระบวนการ
แนวราบหรือเชิงเครือขาย เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ไมใช 5 ปทํานโยบายครั้งหนึ่ง
นโยบายของรัฐบาลหรือของพรรคการเมืองกันนโยบายสาธารณะเปนคนละเรื่องและไมจําเปนตอง
สอดคลองกันไปเสียทั้งหมด นโยบายของรัฐบาลจะตองพุงเปามากหนอย เพื่อชวยใหทํางานสําเร็จและสรางผลงาน
สรางการยอมรับตอรัฐบาล แตนโยบายสาธารณะควรมีความแตกตางหลากหลายและมีฐานที่กวางกวานโยบายรัฐ
บาล รวมทั้งบางสวนอาจไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลนัก สังคมจะตองสามารถอยูก ับ “ความเครียดอันเกิด
จากความคิดสรางสรรค” (Creative Tension) ได และนํามาใชสรางพลังใหแกสังคมได คนที่จะเขาใจเรื่องนี้ไดจะ
ตองเขาใจเรื่องศาสตรแหงความซับซอน
นอกจากนั้น สังคมจะตองมีระบบการวิจัยนโยบาย แยกออกจากการทํานโยบาย เพื่อเปดโอกาส
ใหนักวิจัยนโยบายมีความคิดอิสระ สามารถใชจินตนาการและความคิดสรางสรรคอยางเต็มที่ โดยไมตองกลัวอํานาจ
ของผูใ ด รวมทั้งสังคมจะตองมีวิธีทําใหมีการจัดสรรทรัพยากรไปสูการวิจัยเชิงนโยบายอยางเหมาะสมอีกดวย
ในหลายกรณีการทํานโยบายเปนไปเพื่อหาขอมูลและเหตุผล เพื่อสนับสนุนทางเลือกใดทางเลือก
หนึ่งที่เลือกไวแลว วิธีการเชนนั้นทํากันดาษดื่นในสังคมไทย จนทําใหคิดกันทั่วไปวาการทํานโยบายเปนการมุง
เสนอทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกเดียว แนวคิดแบบนี้อาจถูกตองในระดับรัฐบาลหรือพรรคการเมือง แตในระดับ
นโยบายสาธารณะ หรือระดับการวิจัยนโยบาย การทํานโยบายจะตองหมายถึงการเสนอหลาย ๆ ทางเลือก ทําให
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แตละทางเลือกมีคําอธิบาย มีหลักฐานเหตุผลชี้ใหเห็นวาแตละทางเลือกมีขอดีและขอดอยอยางไร อยูบนสมมุติ
ฐานทีต่ า งกันอยางไร และจะกอผลที่แตกตางกันอยางไรบาง
การจัดการ “สมอง” ของชาติ
ในแตละปมีเด็กเกิดใหมในประเทศไทยประมาณ 8 แสนคน เด็กเหลานี้ประมาณรอยละ 1 หรือ
8,000 คน มีสติปญญาเลิศระดับอัจฉริยะ อีกประมาณรอยละ 10 หรือ 80,000 คน เปนคนสติปญญาฉลาดเฉลียว
ประเทศไทยมีการจัดการ “สมอง” เหลานี้ เพื่อใหเติบโตขึ้นมาทํางานสรางสรรคใหแกประเทศชาติอยางเต็มที่แลว
หรือยัง ในสภาพสังคมและเศรษฐกิจความรู ทีป่ ระเทศตาง ๆ แขงขันและรวมมือกันโดยใชความรูเปนพลังผลักดัน
การจัดการ “สมอง” เพื่อพัฒนาใหมีความรูและจินตนาการสรางสรรค เปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญยิง่
และถามองประเด็นเหลานี้ใหลึกซึ้ง การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค มีความสําคัญ
กวาการสงเสริมความรู ดังคําของอัลเบิรต ไอนสไตน วา “Imagination is more important than knowledge.”
นอกจากนั้น การเนนจัดการ “สมอง” ของชาติ เพียงรอยละ 10 ที่มีความฉลาดเฉลียวสูง ก็ไมเพียง
พอ ตองเอาใจใสสมองทั้งหมด ทั้ง 8 แสนคน และจริง ๆ แลวกิจกรรมการเรียนรูท ่ีมองระดับประเทศ จะตองไมใช
มองเฉพาะเด็ก ตองมองที่คนทุกกลุมอายุ ทุกอาชีพ ทุกรูปแบบของการทํางาน และในทุกบทบาท ประเทศจะ
ตองมีการจัดการความรู จัดการการเรียนรูสําหรับคน 62 ลานคน เพื่อใหเปน “สมอง” เปน “หัวใจ” และเปน “มือ”
ของชาติ
• ทุนเรียนเลิศทุกระดับ เนนความเปนเลิศตามความถนัดพิเศษ
• ดึงดูดเยาวชนสูวิชาการที่เปนฐานความรู เชน คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี สังคมศาสตรพื้นฐาน
มนุษยศาสตร เนนสงเสริมใหเรียนในสาขาที่ตนถนัดเปนพิเศษ
• จัดใหวิชาชีพวิชาการ เปนอาชีพที่มีอนาคตดี
• ส งเสริ ม การเรี ย นรู ณ สถานที่ ทํ า งาน ในชุ ม ชน ในครอบครั ว ส ง เสริ ม กลุ ม เรี ย นรู แ ละ
นันทนาการ
• จัดกระบวนการและกิจกรรมเพื่อสงเสริมและยกยองผลงานสรางสรรคในรูปแบบที่หลากหลาย
• มีการจัดการเชื่อมโยงผลงานสรางสรรคไปสูการประยุกตใชเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ
• การจัดระบบความสัมพันธแนวราบ ความสัมพันธเชิงเครือขายขึ้นทดแทนวัฒนธรรมอํานาจ
• การจัดระบบปญญาของชาติ ภายใตแนวความคิดของระบบที่ซับซอนและปรับตัว
• การจั ด การระบบการศึ ก ษาของชาติ ให มี คุณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพมากกว าที่ เป น อยู ใน
ปจจุบัน
• การ “จาง” เรียนระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่เนนการวิจัยภายในประเทศ สําหรับเปน
กลไกดึง “สมอง” ของชาติเขามาเปนนักวิชาการ และสําหรับเปนเครื่องมือบูรณาการการวิจัย
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กับบัณฑิตศึกษาเขาดวยกัน ใหเปนเครื่องมือสรางความรูเพื่อแกปญหาของสังคมไทย ไมใช
สง “สมอง” ไปใหตางประเทศใชและแถมเงินคาเลาเรียนใหเขาอีกดวย
การจัดการระบบงานวิจยั และนวัตกรรมของชาติ
งานวิจัยเปนสวนหนึ่งของระบบความรูของชาติ ประเทศไทยเห็น ความสําคัญ ของงานวิจัยมา
เกือบ 50 ป วาเปนสวนหนึ่งของกลไกพัฒนาความกาวหนาของสังคมและเศรษฐกิจ แตประเทศไทยไม
เห็นความสําคัญของการจัดการงานวิจัย จนกระทั่งมีการกอตั้ง สกว. (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
ขึ้นในป พ.ศ.2536 สกว.จึงไดพัฒนาทักษะดานการจัดการงานวิจัยขึ้นใช แนวความคิดเกี่ยวกับการจัด
การวิจัยจึงแพรหลายขึ้นในประเทศไทย แตก็ยังอยูในวงจํากัด และในบางกรณียังมีการประยุกตใชแบบไม
เขาใจหลักการที่แทจริง
ระบบงานวิจัย ควรเปนระบบที่สวนใหญบูรณาการหรือฝงตัวอยูในระบบตาง ๆ ของประเทศ ทั้ง
ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคองค การเอกชนไมแ สวงหากํ าไร ภาคการศึกษา และภาครัฐ
ระบบงานวิจัยที่แยกตัวออกมาตางหากควรมีนอยแตเขมแข็งและคุณภาพสูง ระบบงานวิจัยสวนใหญควร
ผูกพันอยูกับชีวิตประจําวันของคนในสังคม และผูกพันอยูกับงานประจําในองคการตาง ๆ
มองในระดับชาติ ระบบงานวิจัยควรประกอบดวย 3 สวน ที่เชื่อมโยงและควบคุมซึ่งกันและกัน
ไดแก สวนนโยบาย สวนจัดการทรัพยากรดานการวิจัย และสวนปฏิบัติการวิจัย
การจัดการนโยบายดานการวิจยั ของชาติ
การจัดการนโยบายดานการวิจัยของชาติ ควรคํานึงถึงประเด็นสําคัญดังตอไปนี้
(1) ขนาดของระบบการวิ จั ย ของชาติ เมื่ อเที ย บกั บ ขนาดของระบบเศรษฐกิ จ และระดั บ ของ
พัฒนาการดานสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งขณะนี้หากวัดขนาดกันดวยจํานวนเงิน
ลงทุนวิจัย ประเทศไทยมีขนาดของระบบวิจัยที่เล็กกวาที่ควรจะเปนประมาณ 3-5 เทา คือ
ลงทุนวิจัยรอยละ 0.2-0.3 ของจีดีพี ในขณะที่องคการสหประชาชาติแนะนําใหประเทศที่
พั ฒ นาในระดั บ ประเทศไทยลงทุ น วิ จั ย ร อ ยละ 1 ของจี ดี พี หากมองที่ จํ า นวนนั ก วิ จั ย
ประเทศไทยมีนักวิจัยนอยกวาที่ควรจะมี 5-10 เทา
(2) ประสิทธิภาพของการใชเงินลงทุนวิจัย จะตองมีการตรวจสอบวาเงินที่ลงทุนวิจัยสวนใดกอ
ผลคุมคา สวนใดกอผลไมคุมคา เพื่อเปนสัญญาณไปยังระบบการจัดการทรัพยากรดาน
การวิจัย รวมทั้งหนวยปฏิบัติการวิจัยใหปรับตัว
(3) ความสมดุลของการลงทุนและเนื้องานวิจัย ความสมดุลควรมองจากหลายมุมใหครบถวน
ไดแก
- ความสมดุ ล ในการทํ า งานวิ จั ย แบบ supply push กั บ งานวิ จั ย แบบ
demand pull
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- ความสมดุล ระหวางกิ จกรรมที่ เป น งานวิ จัย แท ๆ กั บ กิ จ กรรมที่ เป น งาน
นวัตกรรม (Innovation) ที่เหมาะสม งานนวัตกรรมควรมีขนาด 5-10 เทา
ของงานวิจัย
- ความสมดุลระหวางงานวิจัยพื้ นฐาน งานวิจัยประยุกต และงานวิจัยและ
พัฒนา
- ความสมดุลระหวางงานวิจัยในภาครัฐ และงานวิจัยนอกภาครัฐ (งานวิจัย
นอกภาครัฐควรมากกวา)
(4) โครงสรางของระบบมีความเหมาะสม โครงสรางในที่นี้หมายความรวมทั้งองคการ ความ
สัมพันธระหวางองคการ และกระบวนการดําเนินการในภาพรวมขององคการ รวมทั้งระบบ
ที่จะทําใหเกิดผลงานวิจัยและการประยุกตใชความรูเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการของสังคมและ
เศรษฐกิจอยางแทจริง หลักการที่สําคัญก็คือ จะตองเปนโครงสรางแบบระบบที่ซับซอนและ
ปรับตัว ไมใชโครงสรางเชิงอํานาจแบบควบคุม-สั่งการ ที่จริงการใชอํานาจในการขับเคลื่อน
ระบบวิจัยไมใชสิ่งผิด แตการใชอํานาจนั้นไมควรใชแบบควบคุม-สั่งการ โดยกําหนดวิธีการ
ตายตัว ควรใชอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขใหองคการวิจัยตาง ๆ ตองปรับตัวไปในแนวทาง
ทีต่ อ งการ และในขณะเดียวกันผูใชอํานาจหรือหนวยงานที่ใชอํานาจก็จะตองถูกตรวจสอบ มี
ความโปรงใสใหถูกตรวจสอบไดดวย
โครงสรางของระบบวิจัยของประเทศไทยยังไมซับซอนเพียงพอและผูมีอํานาจใน
ประเทศมักเขาใจผิด หาทางทําใหระบบวิจัยเปนระบบแบบความสัมพันธเชิงเสนตรง เพือ่ ให
สอดคลองกับวัฒนธรรมอํานาจแบบควบคุม-สัง่ การ
(5) ทิศทางและจุดเนน กระบวนการนโยบายการวิจัยของชาติจะตองนําไปสูการคิดเชิงกลยุทธ
เพื่อเลือกทิศทางและจุดเนนที่เหมาะสมตอประเทศไทย และมีการประเมินผลตรวจสอบวา
ทิศทางและจุดเนนที่กําหนดนั้น กอผลประโยชนอยางแทจริงตอสังคมไทยหรือไม
(6) การมีสถาบันวิจัยที่เหมาะสมครบถวน เนื่องจากระบบความรูเปนระบบที่เปลี่ยนแปลง
เคลื่อนไหวอยางรวดเร็วมาก เมื่อเวลาผานไป สถาบันวิจัยบางแหงอาจลาสมัย ตกยุค และ
ไมมีสถาบันวิจัยที่จะรับผิดชอบ “ขอบฟาใหม” ของความรู ระบบนโยบายวิจัยของชาติจะตอง
มีขีดความสามารถในการพิจารณาเรื่องนี้
(7) การมีนักวิจัยและอาชีพนักวิจัย ประเด็นสําคัญคือ คุณภาพ จํานวน และการทํางานอยาง
ทุม เท ความคิดริเริ่มสรางสรรค ดังนั้นจะตองจัดใหมีอาชีพนักวิจัยที่มีความมั่นคงและรายได
ดี ถามีผลงานดี
(8) ระบบขัอมูลเกีย่ วกับการวิจยั และนวัตกรรม เปนระบบขอมูลที่มีหลายชั้น มีความแมน
ยํา มีขอมูลเชิงยุทธศาสตร และงายตอการใชประโยชน
(9) มีชุดความคิดแบบระบบที่ซับซอนและปรับตัว ระบบการวิจัยและระบบความรูจะทํางาน
ได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต อ งทํ างานภายใต ก ระบวนทั ศ น แ บบซั บ ซ อ นและปรั บ ตั ว ไม ใช
กระบวนทัศนเชิงเดี่ยว และวัฒนธรรมอํานาจ
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การจัดการทรัพยากรดานการวิจยั (Research Management)
การจัดการทรัพยากรดานการวิจัยมีความหมายกวางกวาการจัดการทุนวิจัย และมีกิจกรรมกวาง
ขวางกวาการจัดสรรทุนวิจัยอยางมากมาย มีวิสัยทัศนของการทํางานในลักษณะของการจัดการทรัพยากร
ที่ “ยิ่ ง ใช ยิ่ งเพิ่ ม ” คื อ ดํ า เนิ น การจั ด การที่ ใ ช เ งิ น เวลา สถานที่ คน ฯลฯ ทํ า กิ จ กรรมวิ จั ย เปลี่ ย น
ทรัพยากรเชิงวัตถุหรือเงิน ไปเปนทรัพยากรเชิงปญญา คือ ผลการวิจัยที่เปนขอคนพบ เทคโนโลยีใหม
ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ที่ ต รวจสอบได ว า “ได กํ า ไร” และจะต อ งพิ สู จ น ผ า นกระบวนการนวั ต กรรม
(Innovation) เปลี่ยนจากทรัพยากรเชิงปญญา กลับไปเปนเงินหรือผลประโยชนอื่น ๆ ที่เปนรูปธรรมใหแก
สังคม
INPUT

PROCESS

OUTPUT

การวิจัย
เงิน, คน, เวลา

ผลการวิจัย
ทรัพยากรเชิงปญญา
คน

นวัตกรรม
OUTPUT

PROCESS

INPUT

ตามภาพขางบน ความหมายของคําวา “การจัดการงานวิจัย” จะตองหมายรวมกระบวนการทั้ง
สองดาน ใหครบวงจร คือ จะตองพิสูจนใหไดวา ทรัพยากรที่นํามาใชในวงจรสวนบน เมื่อผานวงจรลาง (นวัตกรรม)
จะสรางผลลัพธออกมาเปนเงินและทรัพยากรอื่น ๆ ใหแกสงั คมมากกวาเดิมหลายเทา
การจัดการงานวิจัยอาจแบงออกเปน 3 ขั้นตอนที่ซอนเหลื่อมกัน คือ การจัดการตนทาง การจัด
การกลางทาง และการจัดการปลายทาง การจัดการทัง้ 3 สวน จะชวยทําใหการลงทุนวิจัยเกิดความคุมคา และเกิด
ผลกระทบอื่น ๆ ในเชิงปญญาใหแกสังคมอยางมากมายมหาศาล หากการจัดการดังกลาวมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิ
ภาพประสิทธิผล
การจัดการตนทาง
เน น ที่ ก ารตั้ ง โจทย วิ จั ย ที่ มี ก ารประเมิ น สถานภาพของเรื่ อ งนั้ น ๆ
ประเมินสถานภาพเกี่ยวกับงานวิจัยในเรื่องนั้น ๆ การจัดกระบวนการเชิญ “ผูใช” ผลงานวิจัย ผูทํางานในเรื่อง
นั้น ๆ นักวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชาและหลากหลายสถาบันที่เกี่ยวของ มารวมกันระดมความคิดเพื่อกําหนด
โจทยวิจัย ซึ่งจะทําใหเกิดความรูสึกมีสวนรวม เกิดความรูสึกเปนเจาของโจทยวิจัย เกิดความรูสึกเอาจริงเอาจังกับ
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งานวิจัยและทําใหโจทยวิจัยมีลักษณะ “ติดดิน” หรือสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของสังคม การจัด
การตนทางดังกลาวจะชวยลดปญหางานวิจัยมีลักษณะ supply push มากเกินไป ใหปรับไปมีลักษณะ demandpull มากขึ้น การจัดกระบวนการระดมความคิดหลายฝายดังกลาว จะทําใหเกิด “การเสริมแรง” (synergy) เกิด
พลังความคิดสรางสรรคที่มีอยูตามธรรมชาติ ใหพุงเปาสูปญหาหรือประเด็นนั้น ๆ
การจัดการกลางทาง เป น การจั ด การในระหว างการทํ า งานวิ จั ย ซึ่ งจะต อ งมี ก ารติ ด ตาม
ประเมินความกาวหนา ประเมินทิศทาง ตรวจสอบคุณภาพ และชวยเหลือแกปญหา เพื่อใหโครงการสามารถบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวได การจัดการกลางทางจะมีแนวคิดเชิง “ชวยกันทําใหไดผลสําเร็จ” มากกวา “การจับผิด”
และเปนกระบวนการที่ทําใหการลงทุนวิจัยเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางมากมาย แนวความคิดทีผ่ ดิ ในเรือ่ งการจัด
การงานวิจัย ก็คือ แนวคิดวาไมมีความจําเปนตองจัดการกลางทาง เมื่อใหทุนวิจัยแกนักวิจัยที่ตรวจสอบแลววามี
ความสามารถสูง ก็รอผลที่นักวิจัยจะสงรายงาน ตามเวลา 2-3 ปทต่ี กลงกันไว แนวคิดเชนนี้จะกอความสูญเสียสูง
มาก
การจัดการปลายทาง เปนการจัดการเพื่อนําผลการวิจัยไปสูการใชประโยชน ซึ่งที่จริงการจัด
การปลายทางควรเริ่มแลวตั้งแตกระบวนการตั้งโจทยวิจัย เพราะมีการเชิญ “ผูใช” มารวมบอกความตองการและ
แสดงความคิดเห็นอืน่ ๆ ดวย นอกจากนั้น ในกระบวนการจัดการกลางทางก็อาจมีผลงานบางสวนที่ถูกนําเอาไปใช
ประโยชนไดเลย การจัดการปลายทางนี้ไมมีเวลากําหนดวา จะตองทําตอไปอีกนานเทาใดหลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น
อาจตองมีการเอาผลงานวิจัยมาทบทวนตรวจสอบโอกาสนําไปใชประโยชนเปนระยะ ๆ และอาจตองนํามาเสนอตอ
สังคมตามกระแสที่เกิดขึ้น
การจัดการในหนวยปฏิบตั กิ ารวิจยั
หนวยปฏิบัติการวิจัยมีหนาที่สรางผลงานวิจัยตามเปาหมายของหนวยงาน และตามขอตกลงกับผูสนับสนุน
ทุนวิจัย เปาหมายสําคัญของหนวยปฏิบัติงานวิจัยคือ “ความเปนเลิศ” (Excellence) หรือคุณภาพของผลงานวิจัย
กับชื่อเสียงในการสรางนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง การจัดการใหมีวิธีคิดแบบเปด มองออกไปภายนอกและมีวิธีการจัด
การใหมี “กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู” ทางวิชาการ จึงมีความสําคัญยิ่ง รายละเอียด โปรดดูในตอนที่วาดวย
การจัดการความรูในองคการ
หนวยปฏิบัติการวิจัย ควรมีกลไกรับผิดชอบความสัมพันธกับภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธ
กับแหลงทุ น ความสัมพั นธกับ “ผูใช” ผลงานวิจัย ความสัม พั นธกับสาธารณชนและสื่อมวลชน รวมทั้ งความ
สัมพันธกับหนวยปฏิบัติงานวิจัยหนวยอื่น
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ในกรณีของโครงการวิจัยโครงการใดโครงการหนึ่ง หนวยปฏิบัติการวิจัยไมควรถือเปนโครงการสวนตัว
ของหัวหนาโครงการ ควรถือวาเปนโครงการของสถาบัน และมอบใหหัวหนาโครงการรับผิดชอบ แตสถาบันก็รวม
รับผิดชอบดวย และเขาไปชวยเหลือใหเกิดคุณภาพและมีการจัดการตนทาง-กลางทาง-ปลายทาง โดยสถาบันดวย
ในกรณี ที่ห น วยปฏิ บั ติการวิจัย เป น หน ว ยงานใหญ ระดั บ กรมหรือ มหาวิท ยาลัย และได รับ งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยโดยตรงจากงบประมาณแผนดิน ควรแบงงบประมาณสวนหนึ่งสําหรับใชในการตั้งโจทยวิจัยและ
จัดการงานวิจัยกลางทางและปลายทางดวย รวมทั้งตองจัดการการเปลี่ยนแปลง ใหเกิดวัฒนธรรมองคการแบบ
ทํางานวิจัยเอาจริงเอาจัง มีวญ
ิ ญาณของการแขงขัน เนนคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการทรัพยสนิ ทางปญญาในระดับประเทศ
การจัดการทรัพยสินทางปญญาตามที่ดําเนินการโดยกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ยังไม
เพียงพอสําหรับประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศที่ไมคุนเคยกับระบบทรัพยสินทางปญญา
ควรสงเสริมใหมีหนวยงานอิสระ ดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาเชิงรุก คือ ดําเนินการคนหาทรัพย
สินทางป ญญาจากผลงานวิจัย ผลงานประดิ ษฐคิดค นทั้ งที่ เป นงานสวนบุคคลและงานของสถาบั น ตรวจสอบ
โอกาสพัฒนาใหเปนทรัพยสินทางปญญาอยางแทจริง และเจรจากับ “ผูใช” เพื่อพัฒนาไปสูการใชประโยชนเชิง
พาณิชยหรือประโยชนเชิงสาธารณะ ถาจําเปนก็จดสิทธิบัตร เมื่อมีการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ก็เกิดผลตอบ
แทนใหแกหนวยงานอิสระที่ทําหนาที่จัดการทรัพยสินทางปญญา เจาของผลงานวิจัย-ประดิษฐ และตนสังกัด และ
หนวยงานแหลงทุน หนวยงานอิสระที่ทําหนาที่จัดการทรัพยสินทางปญญานี้ควรมีเปาหมายเลี้ยงตัวเองไดใน
ระยะยาว แตในระยะแรกควรไดรับการสนับสนุนทุนดําเนินการไปกอน

สรุป
การจัดการความรูเปนเครื่องมือนําสติปญญาของชาติหรือขององคการ มาเพิ่มพลัง (synergy) นําความรู
จากทั่วโลกมาใชประโยชน เปนกระบวนการที่จําเปนสําหรับสังคมในยุคสังคมเศรษฐกิจความรู ประเทศหรือองค
การที่มีความสามารถในการจัดการความรูจะมีความสามารถในการแขงขันสูง มีความสามารถในการปรับตัว นําไป
สูการพัฒนาอยางยั่งยืน.
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