การจัดการความรู…เรื่องเกาเอามาเลาใหม
สมชาย นําประเสริฐชัย
องคก รทั้ง ภาครัฐและบริษัทเอกชนเริ่ม ใหค วามสํ า คัญ กั บเรื่อ งของการจั ด การความรูห รือ Knowledge
Management (KM) กันมากขึ้น เนื่องจากขอมูลตางๆ ในปจจุบันนั้นมีเปนจํานวนมากจนกระทั่งเปนเรื่องยาก
ในการนําขอมูลเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชนได
หลายองคกรคาดหวังวาการจัดการความรูจะชวยใหองคกร
สามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันดียิ่งขึ้นหรือมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับองคกรชั้นนําไดโดยปรับเปลี่ยนกรรมวิธี
การดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแทนการลงทุนทางดานทรัพยสิน
ผมไดเคยนําเสนอบทความที่ใกลเคียงกันกับบทความนี้ในบทความชุดอินไซด อินเทอรเน็ตใน อินเทอรเน็ต
แม็กกาซีน แตสําหรับบทความนี้จึงขอนําเสนอเรื่องราวที่นาสนใจของการจัดการความรูเพิ่มเติม โดยยกตัวอยางจาก
สํานวนและสุภาษิตไทยตางๆ เพื่อแสดงใหเห็นวาการจัดการความรูไมใชเรื่องใหม มีการดําเนินการตั้งแตในอดีต
เพี ย งแต อ าจขาดองค ป ระกอบบางอย า งหรื อ การจั ด การที่ เ ป น ระบบเท า นั้ น เอง บทความนี้ จ ะวงเล็ บ คํ า ที่ เ ป น
ภาษาอังกฤษที่เปนคําที่ทางเอกสารวิชาการใชกันเพื่อแสดงการเปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

ทําไมจึงตองจัดการความรู
องคกรจํานวนมากประสบปญหาในเรื่องของการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องในการรักษาจุดแข็งหรือความ
ไดเปรียบในการแขงขันขององคกรใหดํารงอยูในองคกรอยางถาวร
การพัฒนาองคกรสวนใหญมักขึ้นอยูกับบุคคลบาง
กลุมเทานั้น และเมื่อกลุมบุคคลที่มีบทบาทตอความสําเร็จขององคกรเหลานี้ไดออกจากองคกรไปไมวาจะเปนดวยเหตุผล
ประการใดก็ตาม ความรูและความความเชี่ยวชาญตางๆ ที่เคยเปนสวนที่สรางความแข็งแกรงขององคกรมักจะหายไป
พรอมกับบุคคลกลุมดังกลาวดวย
ในกรณีเหลานี้สงผลกระทบตอองคกรอยางมาก บางองคกรอาจถึงกับวิกฤติทําให
องคกรประสบกับปญหาอาจถึงขั้นที่ตองเลิกดําเนินการเลยก็มี ปญหาเหลานี้ลวนเปนเรื่องของการจัดการความรูทั้งสิ้น
ปญหาที่เกิดขึ้นนี้เนื่องจากองคกรไมสามารถเปลี่ยนความรูที่มีอยูในบุคลากร (Personal knowledge) ใหกลายมา
เปนความรูขององคกร (Organizational knowledge) ที่สามารถถายทอดใหกับบุคลากรอื่นในองคกรได
เพื่อใหองคกรสามารถดํารงอยูไดโดยไมตองขึ้นอยูกับบุคคลบางกลุมเทานั้น

การจัดการความรู
การจัดการความรูเปนกระบวนการในการจัดการ การบริหารความรูของบุคคลหรือองคกรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ที่ตองการ แตละบุคคลหรือองคกรลวนแลวแตมีเปาหมายที่อาจจะเหมือนหรือแตกตางกัน ดังนั้นกระบวนการยอยใน
การจัดการความรูจึงมีการนําเสนอในมุมมองและแนวคิดตางๆ จํานวนมากขึ้นอยูกับนิยามของการจัดการความรูของแต
ละคนแตละองคกร
อยางไรก็ตามกระบวนการจัดการความรูสามารถแบงออกเปนกระบวนการยอยๆ ไดดังนี้ การ
กําหนดความรูและแหลงของความรู (Knowledge identification)
การแสวงหาความรูจากภายนอก
(Knowledge acquisition)
การพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม (Knowledge creation
/development) การผสานความรูตางๆ เขาดวยกัน (Knowledge integration) การถายทอดความรู
(Knowledge transfer) และการจัดเก็บความรูในรูปแบบตางๆ (Knowledge storage and
maintenance) เพื่อนําไปใชใหมในอนาคต

การจัดการความรูกับสังคมไทย
การคิดใหม ทําใหมเปนจุดเริ่มตนของนวัตกรรมและเทคโนโลยีและในทางกลับกันนวัตกรรมและเทคโนโลยีก็
ชวยใหการคิด
การดําเนินการเปนไปอยางมีระบบ แบบแผนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสรางองคความรูใหม
อยางไรก็ตาม นวัตกรรมหรือกระบวนการคิดตางๆ นั้นลวนแลวแตมีความรูเปนจุดตั้งตน ทั้งในอดีตและ
ปจจุบันลวนแลวแตมีการจัดการความรูเพียงแตการดําเนินการเปนไปอยางอัตโนมัติ ไมไดเคยรับรูวาการดําเนินการดัง
กลาวคือการจัดการความรู องคกรก็ไมไดมีการจัดตั้งแผนกหรือตําแหนงพิเศษสําหรับดูแลเรื่องของการจัดการความรู
เปนพิเศษเหมือนในปจจุบันที่องคกรหลายแหงมีฝายจัดการความรูที่เพิ่มจากฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหรือตําแหนง
ผูจัดการความรู (Chief of Knowledge Officer หรือ CKO)
หลายๆ สิ่งที่สามารถชวยยืนยันได
วาสังคมไทยในอดีตก็มีการจัดการความรูคือความรูตางๆ ที่ถายทอดจนถึงปจจุบัน เพราะหากในอดีตไมมีระบบจัดการ
ความรูแลว ความรูตางๆ คงสูญหายไปทั้งหมดไมมีการถายทอดจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งเพียงแตการจัดการความรูในอดีต
นั้นอาจจะไมเปนระบบหรือมีประสิทธิภาพนัก
ในสังคมไทยเองก็ตามก็มีระบบการจัดการความรูมาชานาน ตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาคนไทยมีการจัดการ
ความรูเชนการถายทอดงานทางดานศิลปกรรม ศิลปหัตถกรรม งานชางตางๆ ความรูในเรื่องของสมุนไพร จากอดีตจนสู
ปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีโคลง ฉันท กาพย กลอน สุภาษิตและคําไทยตางๆ ที่แสดงใหเห็นวาคนไทยในอดีตไดมีการ
จัดการความรูและตระหนักถึงความสําคัญของความรูมาชานานแลวเชนกัน

มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูน ับแสน
ตําราตะวันตกจํานวนไมนอยที่กลาวถึงวาความรูคือทรัพย ความรูคือแหลงกําเนิดของนวัตกรรมที่จะสามารถ
ชวยใหองคกรอยูรอดและสามารถแขงขันไดในสังคมโลก “Knowledge is described as the main source and
potential element of creating both innovation and sustainable competitive advantage”. แนวคิด
เหลานี้ลวนแลวแตเปนสิ่งที่เคยปรากฏอยูในอดีตแลวทั้งสิ้นรวมทั้งปรากฏในสังคมไทยมาชานานแลว ดังที่ปรากฏอยูใน
โคลงโลกนิติที่ประเมินคาของความรูวามีคามากกวาทรัพยสินใดๆ มีคาเทียบไดกับบานเมือง เพราะความรูจะอยูติดตัว
ไมมีใครสามารถจะมาปลนหรือขโมยไปได ดังนั้นจงกระตุนใหมีการเรงที่จะเรียนรู
ความรูดูยิ่งล้ํา
คัดคาควรเมืองนับ
เพราะเหตุจักอยูกับ
โจรจักเบียนบได
จากโคลงโลกนิติ

สินทรัพย
ยิ่งไซร
กายอาต มานา
เรงรูเรียนเอา ฯ

ในรอยกรองที่นักเรียนระดับประถมเรียนในอดีตมีอยูบทหนึ่งที่อุปมาวา ”มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนับแสน…”
หรือรอยกรองในอีกบทหนึ่งอุปมาวา ”วิชาเหมือนสินคาอันมีคาอยูเมืองไกล …” นอกจากนี้สังคมไทยยังมีการสงเสริมการ
เรียนรูดังที่รอยกรองหนึ่งเขียนไววา ”เด็กเอย เด็กนอย ความรูเจายอมดอย เรงศึกษา เมื่อเติบใหญเจาจะไดมีวิชา …”
สิ่งตางๆ เหลานี้ก็เปนสิ่งที่สามารถยืนยันไดเปนอยางดีวาสังคมไทยนั้นเขาใจวาความรูมีความสําคัญมาชานานแลว
ไมใชจะเพิ่งมาสําคัญเมื่อมีการประชาสัมพันธเรื่องของการจัดการความรูตามตําราหรือทฤษฏีของนักวิชาการตะวันตก
นําเสนอในชวงทศวรรษที่ผานมา
ความรูเปนทรัพยที่แตกตางจากทรัพยสินอยางอื่น เพราะความรูยิ่งใชยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นในขณะที่ทรัพยสิน
อยางอื่นยิ่งใชยิ่งหมดไป ความรูไมสามารถถูกลักหรือขโมยได ความรูแมมีการแบงปนใหผูอื่นแลว ความรูในสวนของ
ผูใหก็ไมไดลดลงเลย มีแตจะเพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกันหากมีความรูแลวไมใชอาจเกิดการหลงลืมและทําใหความรู

เหลานั้นสูญหายไปได ดังที่ปรากฏใหเห็นในสังคมไทย ไมวาจะเปนเรื่องของความรูในเรื่องของแพทยแผนโบราณ งาน
ศิลปะตางๆ และอื่นๆ อีกมากมาย

ความรูทว มหัวแตเอาตัวไมรอด
“Knowledge is meaningless if it is not usable.” ประโยคนี้ โนนากะ ผูที่ไดรับการยกยองวาเปน

ปรมาจารยทางดานการจัดการความรูเคยกลาวไวและไดรับการอางถึงจากคนทั่วโลก
ซึ่งก็มีความหมายใกลเคียงกับ
สุภาษิตไทยที่วา ”มีความรูทวมหัวแตเอาตัวไมรอด” ทั้งสองประโยคสื่อความหมายและความสําคัญของการจัดการความรู
ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ใหขอเสนอวาการมีความรูในเรื่องตางๆ มากเพียงใดนั้นจะไมมีความหมายหรือเปน
ประโยชนอันใดๆ เลยไมสามารถนําความรูที่มีอยูนั้นมาใชใหเกิดประโยชนไดจริง มีแตจะกอใหเกิดแตคาใชจายในการที่
จะไดมาซึ่งความรูไมวาจะเปนในปจจัยการลงทุนและเวลาที่สูญเสียไป
องคกรจํานวนมากมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในเรื่องตางๆ แตไมสามารถนําความรูตางๆ จากบุคคล
เหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชนไดก็นับไดวาเปนปญหาหนึ่งในเรื่องของการจัดการความรู
องคกรที่ประสบความสําเร็จ
ในปจจุบันพยายามใหบุคคลที่มีความถนัดแตกตางกันทํางานดวยกันหรือที่เรียกวา Cross functional team
เพื่อใหเกิดทัศนะและมุมมองตางๆ มากยิ่งขึ้นหากเทียบกับคําไทยก็ใกลเคียงกับประโยคที่วา ”หลายหัวดีกวาหัวเดียว”
หรือ ” รวมกันเราอยู แยกหมูเราตาย ” หรือ ”สามัคคีคือพลัง” แตหลายๆ ครั้งการดําเนินการในองคกรที่มีปญหาในเรื่อง
ของการจัดการความรูกลับกลายเปน ”มากคนก็มากความ”

อันลิงคางกลางปาจับมาหัด…
การถายทอดความรูนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการจัดการความรู ความรูมีอยูสองประเภทใหญๆ
คือความรูที่สามารถอธิบายหรือถายทอดออกมาเปนตัวอักษร สูตรหรือสมการไดเรียกวา Explicit knowledge
ความรูอีกประเภทหนึ่งไมสามารถถายทอดหรืออธิบายไดงาย แตมีความสําคัญและจําเปนมากสําหรับองคกร ความรูใน
สวนนี้ไดมาจากการเรียนรูเกิดจากประสบการณหรือเรียนรูจากการกระทํา ความรูนี้เรียกวา Tacit Knowledge
ความรู ที่ ไ ด จ ากการเรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ นี้ การฝ ก ฝนจํ า เป น มากเพราะเป น ส ว นช ว ยในการเพิ่ ม ทั ก ษะและ
ความสามารถใหดียิ่งขึ้น
อันลิงคางกลางปาจับมาหัด
สารพัดฝกไดดังใจหมาย
เกิดเปนคน ครูเพียรสอนแทบตาย
หากเอาดีไมไดก็อายลิง
สําหรับตัวอยางหนึ่งที่สังคมไทยไดเคยนํามาใชในการสอนเยาวชนใหตั้งใจเรียนรูคือการนําลิงและคางมาเปน
ตัวอยางในการเปรียบเทียบ การที่เลือกลิงและคางมาเปนตัวอยางนั้นอาจเปนเพราะทั้งลิงและคางเปนตัวแทนของความ
ซน ทําใหการฝกหัดเปนไปดวยความยากลําบาก แตอยางไรก็ตามก็ไมเกินความสามารถที่จะฝกหัดหรือเรียนรูได
การเรียนรูของลิงคางนั้นเปนการเรียนรูจากการฝกหัด (Learning by doing) และเรียนรูจากความผิดพลาด
(Learning from mistake) ลิงคางนั้นเรียนรูวาเมื่อทําผิดพลาดแลวมักจะไดรับการลงโทษ แตหากกระทําใน
สิ่งที่ผูฝกตองการก็จะไดรับรางวัลตอบแทน ดังนั้นลิง คางจึงพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําที่เคยไดรับการลงโทษในครั้ง
ที่ผานมา รอยกรองนี้ไดแสดงใหเห็นวากระบวนการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง การเรียนรูนั้นสามารถเรียนรูไดไม
วาจะเปนคนหรือสัตว ตัวอยางการเรียนรูของสัตวนั้นมีใหเห็นกันอยางดาษดื่นไมวาจะเปนสุนัข ลิง ชาง ปลาโลมา
ปลาวาฬ หรือแมแตสัตวที่ดุราย เชน เสือ สิงโต เปนตน

วลีที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเรียน การสอน ที่ ใหความหมายวาเปนการสั่งสอนผูที่มีความรูหรือความ
เชี่ยวชาญที่มากกวาอยูแลววา สอนจระเขใหวายน้ํา หรือ สอนหนังสือสังฆราช คําสุภาษิตแรกเปนคําสุภาษิตที่นํา
จระเขมาอุปมานี้อาจเปนเพราะโบราณอาจเชื่อวาการวายน้ํานั้นเปนสัญชาติญาณของจระเขและจระเขสามารถวายน้ําได
เกงทุกตัว แตเมื่อไมนานมานี้มีขาวที่ฮือฮาพอสมควรคือขาววาจระเขตัวหนึ่งวายน้ําไมเปน เนื่องจากจระเขตัว
ดังกลาวถูกเลี้ยงดูโดยคนตั้งแตเล็ก ทําใหขาดทักษะ การฝกฝนการวายน้ําที่จัดวาเปน Tacit knowledge
รวมทั้งไมไดเรียนรูจากการเห็นจระเขตัวอื่นวายน้ําดวย (Explicit knowledge) ซึ่งก็เปนตัวอยางที่ดีอีกอันหนึ่งที่
แสดงใหเห็นวา ขนาดจระเขยังไมสามารถวายน้ําไดหากไมไดมีการเรียนรูและฝกฝน ดังนั้นหากบุคคลหรือองคกร
ตองการเพิ่มความรู ความสามารถทางดานใดก็จําเปนตองเรียนรูและฝกฝน เพราะความรูและทักษะเหลานี้ไมสามารถ
ถายทอดทางมรดกหรือยกใหกันไดอยางงายๆ

คบพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
ประโยคดังกลาวเปนที่คุนเคยกันอยางดี การคบคนพาลหรือบัณฑิตนั้นมีผลตอผูที่คบดวย เนื่องจากการคบ
กันยอมมีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นระหวางกันหรือที่ทางวิชาการเรียกวา Knowledge transfer และ
การถายทอดความรูที่ดีที่สุดก็คือการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกัน ดังนั้นการเรียนรูระหวางเพื่อนจึงเปนการเรียนที่ดี
รูปแบบหนึ่ง
แตการคบบัณฑิตนั้น อาจไมบรรลุผลดังคาดก็ไดหากมีกําแพงปดกั้นการเรียนรูระหวางกัน (Knowledge
barrier) ทําใหการเรียนรูไมสัมฤทธิ์ผลดังวลีที่วา ”ใกลเกลือกินดาง”
ปญหาและอุปสรรคอีกประการหนึ่งสําหรับ
สังคมไทยคือการไมนิยมแสดงความคิดเห็น ครั้งหนึ่งผมเคยถามนักศึกษาระดับปริญญาโทในชั้นเรียนวาทําไมไมมีการ
แสดงความคิดเห็นอะไรเลย คําตอบสั้นๆ ที่ไดรับแตไดใจความคือ ”พูดไปสองไพรเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง” ฟงแลวก็คิด
ไดวา คนสวนใหญคิดกันอยางไร ประเด็นนี้อาจมาจากวัฒนธรรมไทยที่ใหความเคารพและเชื่อฟงผูใหญ จึงทําใหเกิด
ความเขาใจผิดวาการแสดงความคิดเห็นนั้นเปนการไมเคารพหรือไมสุภาพ จึงพยายามอธิบายวาในเมื่อยุคสมัย
เปลี่ยนไป ความหมายอาจจะตองเปลี่ยนไปบางในรูปแบบของตนเองวาในอดีตอาจเปนอยางนั้น แตปจจุบันความหมาย
ของวลีนี้ ค วรตองเปลี่ย นไปเปน ”พูดไป.. สองไพรเบี้ย นิ่ง.. เสียตํา ลึงทอง” เพื่อสรางบรรยากาศในการเรียนรู
ความหมายของวลีดังกลาวคือแมพูดก็ไดเพียงประโยชนอันนอยนิด แตหากนิ่งแลวก็ไมไดประโยชนอันใดแถมยังตอง
เสียถึงสองตําลึงทองดวย ดังนั้นทุกคนจึงตองพูด แตหากตองการใหการพูดกอประโยชนมากกวาสองไพรเบี้ยก็
จําเปนตองคิดกอนพูด

ศิษยคิดลางครู
การจัดการความรูของสังคมไทยในอดีตมีอุปสรรคและขอจํากัดจํานวนไมนอย ทั้งที่มาจากเรื่องของวัฒนธรรม
ความเชื่อ คานิยมและอื่นๆ เชนการถายทอดความรูนั้นจํากัดอยูในกลุมบุคคลเฉพาะเชนคนในครอบครัว หรือการ
ถายทอดนั้นใหเรียนรูจากการสังเกตและฝกฝนดวยตนเองหามใหมีการบันทึกในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
สิ่งที่เปนอุปสรรคในการถายทอดความรูจากรุนสูรุน และทําใหความรูนั้นสูญหายไปคือความกลัวในเรื่องของ
”ศิษยคิดลางครู” จึงทําใหผูที่เปนครูไมยอมถายทอดความรูที่มีอยูใหหมดจะเก็บความรูในสวนที่สําคัญเปนความลับหรือที่
เรียกวาไมตายไว และเมื่อวันเวลาผานไปความรูในสวนสําคัญที่ปกปดไวในแตละรุนก็จะคอยๆ สูญหายไปในที่สุด ครู
และอาจารยในปจจุบันจะตองเปลี่ยนความคิดในเรื่องนี้และตองยินดีกลับการที่คนรุนใหมที่เกงกวา รูมากกวาดังประโยค
ที่วา”คลื่นลูกใหมแซงและกลบคลื่นลูกเกา” เพราะหากคนรุนหลังไมดีหรือเกงกวาคนรุนกอนก็เปนการยากที่ประเทศจะมี
การพัฒนา
การเรียนรูในปจจุบันก็มีอุปสรรคนานัปการในรูปแบบที่แตกตางจากอดีต ปจจุบันมีสิ่งยั่วยวนที่ดึงความสนในใน
การเรียนรูเปนจํานวนมากรวมทั้งผูเรียนบางคนยังมีทัศนคติที่ไมดีบางประการตอการเรียนรู
ดังวลีฮิตในกลุมนักเรียน

นักศึกษาที่แสดงถึงความรูสึกที่เบื่อหนายในการเรียนรูที่วา ”เรียนๆ โดดๆ อาจารยไมโกรธ ก็โดดบอยๆ” หรือ ”โดด
เรียนวันละนิด จิตแจมใส”

สรุป
แมเรื่องของการจัดการความรูไมใชเรื่องใหม
การจัดการความรูมีความสําคัญตอความอยูรอดของบุคคลและ
องคกรในปจจุบัน
ในอดีตที่ผานมานั้นองคกรตางๆ ยังไมมีการจัดการที่เปนระบบ แบบแผนมากนัก หากมีการ
ปรับปรุงและบริหารการจัดการความรูที่ดีนั้นก็จะชวยใหองคกรนั้นไปสูความสําเร็จไดงายยิ่งขึ้น การดําเนินการในเรื่อง
ของการจัดการความรูนั้นอาจไมจําเปนตองลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลย
เพียงแตเนนการทํางานและการใชงานใหเปน
กระบวนการที่เนนในเรื่องของความรูที่ทั้งรูปธรรมและนามธรรมใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้งชวยกันสรางสรางวัฒนธรรมองคกร
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
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