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โลกยุคปจจุบัน แขงขันกันดวยการสรางนวัตกรรม (innovation) เปนปจจัยหลัก สําหรับนํามาใช
ขับเคลื่อนความอยูดีกินดีและความสุขของคนในสังคม และแขงขัน-รวมมือกับสังคมอื่นประเทศอื่น ไมใช
แขงขันกันดวยการสั่งสมปจจัย (factors accumulation) เชน ทรัพยากรธรรมชาติ ทุน หรือแรงงาน เปน
ปจจัยหลัก เหมือนสมัยกอน
การสรางนวัตกรรม ตองอาศัยความรู กิจกรรมสรางความมั่งคั่งจากความรูนั้น ยิ่งดําเนินการ
ตัวปจจัยหลักคือ นวัตกรรม และความรูจะยิ่งงอกงาม อยูในสภาพ “ยิ่งใช ยิ่งงอกงาม” แตการสรางความ
มั่งคั่งจากทรัพยากรธรรมชาติ ทุน และแรงงาน ยิ่งดําเนินการตัวปจจัยหลักจะยิ่งรอยหรอลงไป อยูใน
สภาพ “ใชแลวหมด” การพัฒนาประเทศในแนวทางแรกจึงเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะที่แนวทางหลัง
กอใหเกิดการพัฒนาที่ไมยั่งยืน อยางที่เห็น ๆ กันอยู
สรุปไดวา โลกยุคปจจุบัน เปนโลกยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Society
and Economy) ทุกสังคมจะตองมีความสามารถในการนําความรูมาสรางนวัตกรรม สําหรับใชเปนพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ความรูและนวัตกรรมที่สรางขึ้นนั้น จะตองกอประโยชนตอสังคมสวนตาง ๆ ที่
มีความแตกตางหลากหลายอยางทั่วถึง และขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจเพื่อการแขงขัน และเศรษฐกิจพอเพียง
อยางสมดุล
สังคมไทยจะตองพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรมจากความรู เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลง และเปนการเปลี่ยนแปลงในระดับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift หรือ Mindset
Change) ของทั้งสังคม สังคมไทยจึงจะอยูรอดไดจากสภาพบีบคั้นรอบดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สภาพบีบ
คั้นจากกระแสโลกาภิวัตน
ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี ไดใหหลักการ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” สําหรับใช
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยาก วาจะตองดําเนินการ 3 เรื่องไปพรอม ๆ กัน คือ การสรางความรู การนําความรูไป
เคลื่อนไหวสังคม และเชื่อมโยงความรูและการเคลื่อนไหวสังคมกับการดําเนินการทางการเมืองเพื่อเคลื่อน

* บรรยายที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10 มกราคม 2546
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ในเชิงระบบเชิงกติกาสังคม (กฎหมาย) หรือเชิงโครงสราง ในสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขานั้น มุมบนสุด ซึ่ง
สําคัญที่สุด และเปนพลังหลัก แตดําเนินการยากที่สุด คือ การสรางความรู

นิยาม
คําวา “ความรู” เปนคําที่อธิบายยาก โดยความหมายเปนถอยคําที่แสดงความเปนภาพรวม
(holistic) และบูรณาการ (integrative) ของขอเท็จจริง, หลักการ, และขอสนเทศ ทีช่ ี้นําการปฏิบตั ิ ภายใต
บริบทที่จําเพาะ
คําวา “การจัดการความรู” (knowledge management) นิยามอยางสั้นที่สุด หมายถึง การ
ยกระดับความรูขององคกร เพื่อสรางผลประโยชนจากตนทุนทางปญญา
การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่ซับซอนและกวางขวาง ไมสามารถใหนิยามดวยถอยคําสั้น ๆ ได
ตองใหนิยามหลายขอ จึงจะครอบคลุมความหมาย ซึ่งไดแก
• การจัดการความรูมีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเขาถึง
ขอมูล เพื่อสรางเปนความรู เทคโนโลยีดานขอมูลและดานคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวย
เพิ่มพลังในการจัดการความรู แตเทคโนโลยีดานขอมูลและคอมพิวเตอรโดยตัวของมันเอง
ไมใชการจัดการความรู
• การจัดการความรูเกี่ยวของกับการแบงปนความรู (knowledge sharing) ถาไมมีการแบงปน
ความรู ความพยายามในการจัดการความรูจะไมประสบผลสําเร็จ พฤติกรรมภายในองคกร
เกี่ยวกับวัฒนธรรม พลวัต และวิธีปฏิบัติ มีผลตอการแบงปนความรู ประเด็นดานวัฒนธรรม
และสังคม มีความสําคัญยิ่งตอการจัดการความรู
• การจัดการความรูตองการผูทรงความรูความสามารถในการตีความและประยุกตใชความรู ใน
การสรางนวัตกรรมและเปนผูนําทางในองคกร รวมทั้งตองการผูเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง
สําหรับชวยแนะนําวิธีประยุกตใชการจัดการความรู ดังนั้นกิจกรรมเกี่ยวกับคน ไดแก การ
ดึงดูดคนเกงและดี การพัฒนาคน การติดตามความกาวหนาของคน และการดึงคนมีความรู
ความสามารถไวในองคกร ถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู
• การจัดการความรูเปนเรื่องของการเพิ่มประสิทธิผลขององคกร การจัดการความรูเกิดขึ้น
เพราะมีความเชื่อวาจะชวยสรางความมีชีวิตชีวาและความสําเร็จใหแกองคกร การประเมิน
“ตนทุนทางปญญา” (intellectual capital) และผลสําเร็จของการประยุกตใชการจัดการความรู
เปนดัชนีบอกวาองคกรมีการจัดการความรูอยางไดผลหรือไม
ดังนั้นกิจกรรมตอไปนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู
(1) การพัฒนาฐานขอมูลเกี่ยวกับลูกคา ปญหาที่พบบอย และแนวทางแกปญหา
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(2) กําหนดผูเชี่ยวชาญดานใดดานหนึ่งที่เปนคนภายในองคกร ทําตารางรายชื่อและวิธี
ติดตอ
(3) ดึงเอาความรูออกมาจากผูเชี่ยวชาญเหลานี้และกระจายความรูใหแกผูอื่น
(4) จัดทําโครงสรางความรูเพื่อใหขอมูลเปนระบบ เขาถึงงาย และนําไปใชไดงาย
(5) จัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็น โดยอาจเปนการประชุม
ตามปกติ หรือผานการสื่อสารทางไกลรูปแบบตาง ๆ
(6) จัดกระบวนการกลุมใหคนจากตางพื้นที่ไดทํางานแกปญหารวมกัน และผลัดกันทํา
หนาที่ผูจัดการความรู
(7) ค น หา และส ง เสริ ม ผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษในความรู แ ละทั ก ษะที่ เ ป น หั ว ใจของ
ความสําเร็จขององคกร และหาทางใหไดอยูในองคกรไปนาน ๆ
(8) ออกแบบการฝกอบรม และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อประเมิน
และพัฒนาความรูของแตละคนในองคกร
(9) สงเสริม ใหรางวัล หรือยกยอง ปฏิบัติการที่นําไปสูการแบงปนขอมูลและดําเนินการ
เพื่อปองกันไมใหมีการปดบังขอมูล
(10) สรางเครื่องอํานวยความสะดวกในการคนหาและประยุกตใชความรู
(11) วัด “ตนทุนทางปญญา” เพื่อหาทางจัดการความรูใหดีขึ้น
(12) ทําความเขาใจแนวโนมของลูกคา โดยศึกษาขอมูลจากจุดใหบริการเกี่ยวกับความ
ตองการ ความพึงพอใจ และรสนิยมของลูกคา

นิยามเพื่อปฏิบัติการ (ของ สคส.)
การจัดการความรูคือ กระบวนการที่เปนเครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มมูลคาหรือคุณคาของกิจการของ
องคกร กลุมบุคคล หรือเครือขายของกลุมบุคคลหรือองคกร
การจัดการความรูไมไดมีความหมายเพียงแคการนํา “ความรู” มา “จัดการ” แตมีความหมาย
จําเพาะและลึกซึ้งกวานั้นมาก
การจัดการความรูเริ่มที่ปณิธานความมุงมั่น (purpose) อันยิ่งใหญรวมกันของสมาชิกขององคกร
กลุมบุคคล หรือเครือขาย ที่จะรวมกันใชความเพียรดําเนินการจัดการความรู ดวยวิธีการและยุทธศาสตร
อันหลากหลาย เพื่อใชความรูเปนพลังหลักในการบรรลุเปาหมายตามความมุงมั่น เพื่อประโยชนของ
องคกร กลุมบุคคล เครือขาย และยังประโยชนอันไพศาลใหแกสังคมในวงกวางดวย
การจัดการความรูมีความหมายกวางกวาการจัดการสารสนเทศ กวางกวาการจัดการขอมูล และ
กวางกวาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจัดการความรู จะตองมีการจัดการครบทั้ง 3 องคประกอบของความรูคือ ความรูฝงลึกใน
คน ความรูแฝงในองคกร และความรูเปดเผย
รวมทั้งจะตองมีเปาหมายเพื่อการพัฒนากิจกรรม
หลัก (core activities) ขององคกร กลุมบุคคล หรือเครือขาย
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การจัดการความรู จะตองดําเนินการในลักษณะที่บูรณาการอยูในกิจกรรมหรืองานประจํา ไมถือ
เปนกิจกรรมที่ตองใชความพยายามเพิ่มขึ้น หรือทําใหสมาชิกขององคกรรูสึกวามีภาระเพิ่มขึ้น
การจัดการความรูเนนการดําเนินการเกี่ยวกับคนในองคกร กลุมบุคคล หรือเครือขาย ผลของการ
จัดการความรูวัดจากผลงาน วัฒนธรรมองคกร สินทรัพยทางปญญาขององคกร และความสามารถ
ในการสรางนวัตกรรมหรือการปรับตัวขององคกร
การจัดการความรู มีทั้งการจัดการความรูที่ดี และการจัดการความรูที่เลว การจัดการความรูที่ดีมี
ลักษณะลงทุนนอย แตไดผลกระทบมาก การจัดการความรูที่เลว เปนการจัดการความรูที่ไดผลไมคุมคา
การลงทุน
พื้นฐานสําคัญตอความสามารถในการจัดการความรู คือ ความเปนองคกรเรียนรู (Learning
organization) หรือองคกรเคออรดิก (chaordic organization) และการที่สมาชิกขององคกรเปนบุคคล
เรียนรู (learning person)
ในเรื่องการจัดการความรู ไมมีสิ่งใดหรือหลักการใดสําคัญยิ่งกวาจินตนาการและความคิดริเริ่ม
สรางสรรค กลุมผูดําเนินการจัดการความรูจะตองมั่นใจที่จะใชจินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรค
เพื่อการจัดการความรูอยางเต็มที่ มีความเปนอิสระที่จะคิด มีความมั่นใจที่จะคิด และนําความคิดมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดรวมกันผานการกระทํา เพื่อ
เปาหมายบรรลุความมุงมั่นที่กําหนดรวมกัน
ในภาพกวาง การจัดการความรูจะตองเชื่อมโยงกับกิจกรรมเกี่ยวกับความรูที่หลากหลาย เชน การ
สรางความรู (วิจัย) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษา การพัฒนาคน วัฒนธรรม
การเรียนรู

องคประกอบของการจัดการความรู
การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการแปรขอมูล (data) เปนขอสนเทศ (information)
แปรขอสนเทศเปนความรู (knowledge) และใชความรูเพื่อปฏิบัติการ (action) โดยที่ไมหยุดอยูแคระดับ
ความรู แตจะยกระดับไปถึงปญญา (wisdom) คุณคา ความดี ความงาม
ในระดับของขอมูล มีการบันทึกขอมูลจากการทํางาน มีการคนหาหรือขุดคน (mining) รวบรวม
ข อ มู ล นํ า มาตรวจสอบกรองเอาไว เ ฉพาะข อ มู ล ที่ น า เชื่ อ ถื อ และสํ า คั ญ ต อ งานขององค ก ร นํ า มาจั ด
หมวดหมูเ พื่อให ประมวลเปนขอมูล ไดงาย จัดเก็บเปนฐานขอมูลไดอย างเปนระบบ ใหคนหาไดงาย
นําไปสูการจัดบริการขอมูล มีกิจกรรมเพื่อถายทอดและแลกเปลี่ยนขอมูล
กระบวนการแปรหรือประมวลขอมูลไปเปนขอสนเทศ ประกอบดวย การกรองเอาไวเฉพาะขอมูลที่
แมนยํา และเกี่ยวของกับเรื่องนั้น นํามาตีความ หรือจัดรูปแบบ (pattern) ภายใตกรอบบริบท (context)
ของเรื่องนั้น ๆ
ในระดั บ ข อ สนเทศ มี ก ารเลื อ ก จั ด หมวดหมู จั ด หี บ ห อ (ให เ หมาะและยวนใจผู ใ ช ) จั ด เก็ บ
ใหบริการ ถายทอด แลกเปลี่ยน และนําไปใชประโยชน
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กระบวนการแปรขอสนเทศไปเปนความรู เปนกระบวนการภายในคน และกระบวนการระหวางคน
โดยนําขอสนเทศมาตีความ เปรียบเทียบ ตามบริบทขององคกร, เปาหมายขององคกร, และสิ่งแวดลอม
ขององคกร ไดเปนความรูโดยที่ความรูนั้นอาจมีพลังในระดับของการทํานาย
ในระดั บ ความรู มี ก ารดํ า เนิ น การส ง เสริ ม หรื อ สร า งเงื่ อ นไข ให เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู
(knowledge sharing) ภายในองคกร ไมมีการปดบังความรู มีการยกระดับความรูใหลึกซึ้งหรือเชื่อมโยง
ยิ่งขึ้น อาจยกระดับขึ้นไปถึงความเขาใจในกระบวนทัศนใหม มีการนําความรูไปประยุกตใช ประกอบการ
กําหนดนโยบาย, ประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งในหลาย ๆ ทางเลือก, หรือใชในการ
ทํางานใหประสบความสําเร็จสมความมุงหมาย แลวเกิดการเรียนรูรวมกันจากการกระทํานั้น (เกิดปญญา)
และภาคีผูมีสวนรวมในการจัดการความรูไดรับผลจากความสําเร็จและเกิดปติสุข
เมื่อมีการประยุกตใชความรูเพื่อกิจการใดกิจการหนึ่ง ก็มีการสังเกตและเก็บขอมูลจากกิจกรรมนั้น
นํ า ไปแปรเป น ข อ สนเทศ และความรู สํ า หรั บ นํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ ห เ กิ ด ผลงานที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เป น วั ฏ จั ก ร
หมุนเวียน ไมรูจบ เปนวัฏจักรแหงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการและปญญา

การจัดการ 3 ระดับ
การจัดการโดยทั่วไปมักอยูที่ 2 ระดับลาง คือ ระดับที่ใชขอมูลเปนฐาน กับระดับที่ใชขอสนเทศ
เปนฐาน การจัดการสมัยใหมที่ทรงพลังจะตองกาวสูระดับที่ 3 คือ ระดับที่ใชความรูเปนฐาน
การจัดการ 3 ระดับดังกลาว มีขอแตกตางกันดังตอไปนี้

หลักการ
ตลาด
การจัดการ
การจัดองคกร
ผูนํา

การจัดการขอมูล
Data processing
ภายนอก
รวมศูนย
Task force
หัวหนาสวนงาน

การจัดการขอสนเทศ
Information system
บริการภายใน
กระจาย
Cross-function teams
CIO

การจัดการความรู
KM
เชื่อมตอโดยตรงกับลูกคา
เครือขาย
Partnership/Alliance
CKO

ทําไมคณะแพทยศาสตรตองมีการจัดการความรู
คณะแพทยศาสตรที่มีความสําเร็จนาภาคภูมิใจ จะตองเปนหนวยงานคุณภาพ ซึ่งวัดจากความพึง
พอใจของลูกคาหรือผูใชบริการ และวัดจากผลการประเมินโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอก (เชน พรพ.,
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล) อันจะนําไปสูความสามารถในการแขงขัน ความสามารถ
ในการดํารงอยูขององคกร มีการพัฒนาสมาชิกขององคกรผานการทํางานหรือการพัฒนางาน นําไปสูการ
พัฒนาวัฒนธรรมองคกรที่มีลักษณะเปนองคกรเรียนรูหรือองคกรเคออรดิค (อานวา เค-ออ-ดิก; chaordic,
chaos+order) ซึ่งจะเปนองคกรที่สามารถปรับตัวพัฒนาตอไปไดในทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผัน
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คณะแพทยศาสตรจะตองเผชิญกับสภาพที่ทรัพยากรมีจํากัด จึงตองทํางานใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ กอประสิทธิผลไดตรงความมุงหมาย
การจัดการความรู คือเครื่องมือไปสูเปาหมายคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู เปนการจัดการทุนทางปญญา (intellectual capital)
ใน
กิจกรรม 5 กลุมคือ การใหความหมาย (define), การสราง (create), การเสาะหายึดกุม (capture), การ
แลกเปลี่ยน (share), และการใช (use)
ภายใตหลักการดังกลาว การดําเนินการจัดการความรู
สามารถใชความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อดําเนินกิจกรรมที่แตกตางหลากหลายไดมากมายไมมีจบสิ้น

ทุนทางปญญา
คําวา “ทุนทางปญญา” (Intellectual Capital) มีความหมายรวมถึง ความรู ขอมูลขาวสาร
ทรัพยสินทางปญญา และประสบการณ ซึ่งสามารถนํามาใชในการสรางคุณคาเพิ่มและมูลคาเพิ่มได
สิ่งที่รวมอยูใน “ทุนทางปญญา” อาจมีรายการแตกตางกัน แลวแตวิธีคิด และความเห็นของ
นักวิชาการแตละคน โดยมากมักรวม ทุนดานคน (Human Capital)
ทุนดานโครงสราง (Structural
Capital) ทุนดานทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) ทุนดานลูกคา ทุนดานตลาด

ปจจัยสงเสริมการจัดการความรู
ปจจัยหลักที่ชวยสงเสริมความเขมแข็งของการจัดการความรูมี 8 ประการ ไดแก
1. ภาวะผูนํา (leadership) ภาวะผูนําที่แสดงความเชื่อในคุณคาของภารกิจขององคกร และจัด
กระบวนการใหเกิด “ความมุงมั่นรวม” (shared purpose) ภายในองคกร เปนสิ่งมีคาสูงสุดที่ผูนําจะพึง
ใหแกองคกร
2. โครงสราง (structure) หมายถึง การจัดโครงสราง (organize) ภายในองคกร เปนกลุมงาน
ทีมงาน สายงาน ภายในองคกรและเชื่อมโยงออกไปภายนอกองคกร โครงสรางที่มีความยืดหยุน เกิด
การรวมตัวกันเปนกลุมเฉพาะกิจไดงาย มีการสื่อสาร – รวมมือ ขามสายงานในแนวราบอยางคลองตัว
เปนเงื่อนไขสําคัญของการจัดการความรู
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3. วัฒนธรรม, พฤติกรรม, และการสื่อสาร วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมการเรียนรู การ
มองการเปลี่ยนแปลง – พลวัตเปนสภาพความเปนจริง และเปนโอกาสเปดเผยแลกเปลี่ยนขอมูลภายใน
องคกร เปนปจจัยสงเสริมการจัดการความรู
4. เทคโนโลยีแ ละกระบวนการ เทคโนโลยีและกระบวนการที่องคกรใชในการดําเนินการ
ภารกิจหลักขององคกร ถามีความเหมาะสมจะชวยในการจัดการความรู
5. การใหรางวัลและการยอมรับ เปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค
เชน พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู ไมปกปดความรู
6. การวัดและประเมินผล เปนเครื่องมือในการบันทึก ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และผลงานของบุคคล สวนงาน และองคกรในภาพรวม
7. ความรู, ทักษะ, ขีดความสามารถ สําหรับใชปฏิบัติงานหลักขององคกร
8. การจัดการ เปนกระบวนการที่ทําใหกิจกรรมขององคกรดําเนินการไปตามแผน การจัดการ
ในลักษณะ empower หนวยยอย หรือที่เรียกวา “นําจากขางหลัง” (lead from behind) จะสงเสริมการ
จัดการความรูอยางทรงพลังยิ่ง

สัจจธรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู
มีสัจธรรมอยู 3 ขอ เกี่ยวกับความยากของการจัดการความรู ไดแก
(1) ความรูเปนเรือ่ งที่พูดงาย แตทําใหชัดเจนไดยาก
(2) ความรูที่สําคัญที่สุด เปนสิง่ ที่แลกเปลี่ยนไดยาก
(3) วัดคุณคาทีแ่ ทจริงของทรัพยสินดานความรู (Knowledge Asset) ไดยาก
ความรูเปนสิง่ ที่ทําใหชัดเจนไดยาก

มี 3 สิ่งที่เกี่ยวของกัน และตองแยกจากกันใหชัดเจน คือ ขอมูล (data) สารสนเทศ
(information) และความรู (knowledge)
ขอมูล อาจเปนขอมูลเชิงบรรยาย หรือขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณใด
เหตุการณหนึง่ หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากมีการนํามาตีความ หรือวิเคราะห ประมวล แยกสวนที่
ผิดพลาดออกไป หรือสรุปยอใหสั้นลง จะกลายเปนสารสนเทศ (information) สารสนเทศจะถูก
เปลี่ยนเปนความรูโดยคน โดยผานกระบวนการตาง ๆ ไดแก การเปรียบเทียบ การตรวจสอบ
ผลกระทบ การเชื่อมโยงกับความรูอนื่
การนํามาอภิปรายโตเถียง หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ความรูเกิดขึ้นโดยกระบวนการภายในคนหรือกระบวนการความสัมพันธระหวางคน ในองคกรจะ
พบความรูอยูใ นตัวคนและในกิจกรรมประจําวันขององคกร ความรูเ หลานั้นถายทอดจากตัวบุคคล
สูตัวบุคคล โดยกิจกรรมตาง ๆ ตั้งแตการพูดคุยไปจนถึงการฝกฝน หรืออาจถายทอดผานสื่อ
เชน หนังสือ และสื่ออื่น ๆ
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ความรูเปนสิง่ ที่ขึ้นกับพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม
มีผูแบงความรูเปน 4 ระดับ คือ (1) Know-what เปนความรูเชิงขอเท็จจริง เปนความรู
ในระดับที่ผูจบการศึกษามหาวิทยาลัยใหม ๆ มี (2) Know-how เปนความรูที่เชื่อมโยงกับโลก
ของความเปนจริง เปนความรูที่มีอยูในผูจบมหาวิทยาลัยออกไปทํางาน 2-3 ป ภายใตสภาพความ
เปนจริงที่ซับซอน (3) Know-why เปนความรูเชิงเหตุผลระหวางเรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ
ผลของประสบการณแกปญหาที่ซับซอนและนําประสบการณมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น (4)
Care-why เปนความรูในลักษณะของความคิดริเริ่มสรางสรรคที่ขับดันมาจากภายในตนเอง
คําที่เกี่ยวของกับความรูมีอยูมากมาย ไดแก ประสบการณ ซึ่งเปนทั้งตัวความรูเอง
และเปนบอเกิดแหงความรู ความเปนจริง (truth) ความรูตองเชื่อมโยงกับความเปนจริง และ
ความเปนจริงเปนบอเกิดของความรู ความซับซอน (complexity) คนมีความรูจะมีความเขา
ใจความซับซอน และความเขาใจความซับซอนก็จะชวยใหเกิดความรู การตัดสินหรือวินิจฉัย
(judgement) คนเราใชความรูเปนเครื่องตัดสินสถานการณใหมโดยการเปรียบเทียบกับความรูที่มี
อยูแลว และใชการตัดสินตรวจสอบความพอเพียงของความรูที่ตนมีอยูแลว และเพิ่มเติมความรู
จากประสบการณใหม สามัญสํานึก (common sense) คนมีความรูจะมีความสามารถใชสามัญ
สํ า นึ ก ในการตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งต า ง ๆ ได ดี คุ ณ ค า และความเชื่ อ (value & belief) เป น
สวนประกอบที่แฝงอยูในความรูจนเปนเนื้อเดียวกัน ถามีคุณคาหรือความเชื่อพื้นฐานตางกัน จะ
พัฒนาความรูจากเหตุการณเดียวกัน ออกมาเปนความรูคนละชุด และแตกตางกันไดอยางมาก
ความรูที่เปนประโยชนเปนสิ่งที่แลกเปลี่ยนไดยาก
ในวั ฒ นธรรมตะวั น ตก มั ก ถื อ กั น ว า องค ก รเป น เสมื อ นโรงงานประมวลสารสนเทศ
(information processing) คื อ มี ส มมุ ติ ฐ านว า ความรู เ ป น เรื่ อ งจั บ ต อ งได ทั้ ง หมด แต ใ น
วัฒนธรรมตะวันออก โดยเฉพาะในญี่ปุน ถือกันวาความรูเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็ง มีทั้งสวนที่
เห็นชัดเจนเสมือนภูเขาน้ําแข็งสวนที่อยูเหนือน้ํากับความรูที่ “ฝง” อยูลึก ๆ เหมือนภูเขาน้ําแข็ง
สวนที่อยูใตน้ํา ความรูที่ “ฝง” อยูเปนสวนใหญของความรูทั้งหมด เปนความรูที่ฝงอยูในตัวคน
ไมเปนระบบ ทําความเขาใจยาก และแลกเปลี่ยนยาก ฝงอยูลึก ๆ ในพฤติกรรม ประสบการณ
อารมณ คานิยม และอุดมการณสวนตัว ความรูสวนที่ “ฝงลึก” นี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
เรียนรูในองคกร
ความรู ใ หมที่ เ กิ ดขึ้ น ภายในองค กร เกิ ด จากปฏิ สั มพั นธ ลูก โซ ร ะหว า งความรู
เปดเผยกับความรูฝงลึกในลักษณะวงจรเพิ่มพลังดังนี้
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(1) การแลกเปลี่ยนความรูฝงลึก เกิดจากการสัมพันธใกลชิด การเปน
ลูกมือฝกงาน การฝกโดยการทํางานรวมกัน การจัดประชุมคนใน
หนวยงานเดียวกันโดยประชุมแบบระดมความคิด
(2) การเปลี่ยนความรูฝงลึกไปเปนความรูเปดเผย โดยการนําความรูฝง
ลึกออกมานําเสนอในรูปของการเลาเรื่อง การเปรียบเทียบ และการ
นําเสนอเปนรูปแบบ
(3) การแลกเปลี่ยนความรูที่เปดเผยในรูปของเอกสาร การประชุม ตํารา
ฐานขอมูลในคอมพิวเตอร
(4) การเปลี่ยนความรูที่เปดเผยไปเปนความรูที่ฝงลึก ซึ่งอาจเปนความรู
ฝงลึกในระนาบความลุมลึกที่สูงขึ้น การมีความรูที่เปดเผยในรูปแบบ
ที่เปนรูปธรรม เรียนรูงาย เขาใจงาย จะชวยสงเสริมการเรียนรูที่
เปลี่ยนความรูไปเปนความรูที่ฝงลึกและเพิ่มระดับความลุมลึก
เพื่อใหสามารถสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูไดดียิ่งขึ้น ควรเขาใจอุปสรรคตอ
การแลกเปลี่ยนความรู ดังตอไปนี้
(1) ระบบความดีความชอบอาจไมสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรู หาก
พนักงานมองวาความรูนั้นเปนอาวุธสวนตัว สําหรับใชในการตอสู
แขงขันกับเพื่อนรวมงาน
(2) สถานะที่ไมเทาเทียมกัน อาจปดกั้นการแลกเปลี่ยน เชน พยาบาล
สวนใหญลําบากใจที่จะเสนอแนะวิธีรักษาผูปวยตอแพทย
(3) ความหาง ทั้งในเชิงระยะทางและในดานเวลา ทําใหการแลกเปลี่ยน
เกิดไดยาก
(4) ในคนบางกลุม การแลกเปลี่ยนความรูในลักษณะขอสนเทศจะไมได
รับความสนใจ ถาไมมีผลการวิเคราะหแนบดวย
(5) คนบางคนไมเชื่อวาจะสามารถนําเสนอความรูที่ฝงลึกได
(6) เกิดความพิการของกลไกตลาด ในตลาดความรู โดยเปรียบเทียบเปน
“ผู ข าย” และ “ผู ซื้ อ ” จึ ง เกิ ด ความพิ ก ารของกลไกตลาดได
หลากหลายรูปแบบดังนี้
- ผูซื้อกับผูขายไมมีโอกาสพบกัน
- มีภาวะ “ความรูลนตลาด” และ “ความรูขาดแคลน”
- เกิดการผูกขาดความรู
- เกิดการกักตุนความรูทําใหเกิดความขาดแคลนเทียม
- ความรูอาจขาดแคลนจากการลดขนาด (downsizing) ขององคกรและ
จากภาวะสมองไหล
- เกิดโรค NIH (not-invented-here) ระบาด ทําใหปดกั้นตลาดการคา
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วัดความรูไดยาก

เมื่อวัดยาก จับตองยาก ก็จับผิดจุดไดงาย การจัดการความรูภายใน
องคกรจึงจัดการผิดที่ไดงาย คือ เขาไปเอาใจใสที่เปลือกหรือรูปแบบ มากกวาที่
แกนหรือสาระที่แทจริง
ในทางธุรกิ จมั กวั ดผลสุด ทา ยที่ก ารเปลี่ ย นเป น เงิน ทองทรั พย สิ น การ
จัดการความรูมักถูกมองเปนคาใชจายหรือการลงทุน ที่ในที่สุดแลวจะตองกอผลใน
การทํากําไรไดอยางคุมคา ซึ่งอาจเปนประเด็นที่ตอบคําถามนี้ไดยาก
การประเมิ น องค ก รในรู ป แบบที่ เ ป น การประเมิ น สมั ย ใหม นอกจาก
ประเมินผลสัมฤทธิ์ขององคกร ซึ่งเปนผลจากการกระทําในอดีตแลว จะตองชวย
ชี้แนะอนาคตขององคกรดวย วามีศักยภาพในการเผชิญอนาคตที่ไมแนนอนไดดี
เพียงใด นั่นคือการประเมินคุณภาพดานการเรียนรูและนวัตกรรมขององคกร ซึ่ง
ตัวชี้วัดอยางหนึ่งคือ การจัดการความรูขององคกร

การลงมือจัดการความรู
ไมมีหลักการหรือวิธีปฏิบัติตายตัว แตหลัก 10 ประการดังตอไปนี้ นาจะเปนประโยชนสําหรับผู
ปฏิบัติการจัดการความรู
ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบเครื่องอํานวยความสะดวก
- เครื่องชวยการเลื่อนไหลของความรู
• บรรยากาศความร ว มมื อ และซอฟท แวร ช ว ยกระบวนการกลุ ม เช น Lotus
Notes,
NetMeeting ของไมโครซอฟท
• Intranets และ Extranets
• “อี-หนาเหลือง” สําหรับชวยการคนบุคคลภายในและภายนอกองคกรที่มีทักษะพิเศษที่ตองการ
- เครื่ อ งช ว ยจั ด ระบบข อ มู ล และเอกสาร ได แ ก เครื่ อ งทํ า ดั ช นี แ ละช ว ยค น
เครื่องจัดทําฐานขอมูลอัตโนมัติ
- เครื่องชวยคนหาขอมูล ตัวอยางเชน project management tools,
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งจะชวยลดอุปสรรคการเรียนรูจากขอจํากัดดานภาษา
- เครื่องชวยแลกเปลี่ยนความรูและสารสนเทศ ไดแก เครื่องแฟกซ, โทรศัพท,
ระบบคอนเฟอเรนศผานอินเทอรเนต, ระบบคอนเฟอเรนศผานวิ ดีโอ, chat
room ทางอิเล็กทรอนิกส
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- เครื่องชวยคนหาและดึงขอมูล ไดแก search engine, ระบบชวยการ
ตัดสินใจ, ระบบคนสารสนเทศตามเนื้อเรื่อง ซึ่งชวยกรอง ปรับปรุง คน และ
จัดหมวดหมูความรู
ขั้นตอนที่ 2

นํากลยุทธดานการจัดการความรู กับกลยุทธดานธุรกิจมาเชื่อมโยงกัน

การจัดการความรูภายในองคกร มีเปาหมายเพื่อสงเสริมธุรกิจหรือภารกิจขององคกรนั้น
ในความเปนจริงแลว คาใชจายในการจัดการความรูควรจะนอยที่สุดเทาที่จะเปนได โดยที่ทําให
องคกรสามารถบรรลุภารกิจไดอยางมีคุณภาพในปจจุบัน และสามารถตอสูฟนฝาอุปสรรคอันคาด
ไมถึงในอนาคต รวมทั้งสามารถแขงขันกับคูแขงไดดวย
กลยุทธดานการจัดการความรูมี 2 แบบ คือ แบบ “เขารหัส” กับ “เขาคน” กลยุทธแบบ
“เขารหัส” (codification) มีการลงทุนอยางจริงจังตอเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส เปนการ “เขารหัส” ความรู เพื่อใหสามารถสั่งสม กระจายความรู และใช
แลวใชอีก เปาหมายสําคัญคือ เชื่อมโยงคนผานการใชความรูแบบใชแลวใชอีก
กลยุทธการจัดการความรูแบบ “เขาคน” (personalization)
มีการลงทุนในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศพอประมาณ เพื่อใหเกิดเครือขายสารสนเทศที่เชื่อมโยง อํานวยความ
สะดวกใหพนักงานขององคกรสามารถแลกเปลี่ยนความรูไดอยางสะดวก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความรูแบบ “ฝงลึก” อยูในคน (tacit knowledge)
ผูบริหารองคกรจะตองใชกลยุทธการจัดการความรูทั้งสองแบบ ในสัดสวนที่เหมาะสม
สําหรับกลยุทธดานธุรกิจของตน นักวิชาการดานการจัดการความรูบอกวา สัดสวนควรเปน 80 :
20 หรือ 20 : 80 ไมควรลงทุนเต็มที่ทั้งสองแบบ เพราะจะเปนการสูญเปลา แนวทางเลือก
สัดสวนที่หนักแบบใดแบบหนึ่งเปนไปตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

แนวทางเลือกลงน้ําหนักกลยุทธดานการจัดการความรู

กลยุทธดานธุรกิจขององคกร

แนวทางเลือกลงน้ําหนักกลยุทธดานการจัดการความรู
แบบ “เขารหัส”
แบบ “เขาคน”
ผลิตภัณฑหรือบริการ
คุณภาพสูงสมราคา
ออกแบบสําหรับลูกคาเฉพาะราย
ใช วั ส ดุ ห รื อ ข อ มู ล เก า ในการผลิ ต ใชมาก
แทบไมใชเลย
ผลิตภัณฑ/บริการใหม มากนอย
เพียงใด
สินคา/บริการ
มีลักษณะเปน มาตรฐาน
เฉพาะราย (customized)
มาตรฐานหรือเฉพาะราย
ผลิตภัณฑเปนสิ่งที่ใชกันโดยทั่วไป ใชกันโดยทั่วไป
ผลิตภัณฑใหม (นวัตกรรม)
หรือเปนผลิตภัณฑใหม
ในการทํางาน พนักงานใชความรู ความรูที่เปดเผย
ความรูที่ฝงลึกอยูในคน
แบบใดมากเปนพิเศษ
กําหนดราคาสินคาแบบใด
ตามราคาตลาด
ตามประสบการณ
อัตรากําไร
ต่ํา
สูง

ขั้นตอนที่ 3

ออกแบบโครงสรางพื้นฐานของการจัดการความรู

โครงสรางพื้นฐานในที่นี้ หมายถึง เทคโนโลยีดานสารสนเทศ ที่เปน hardware และ software โดย
จะตองตอบคําถามตอไปนี้
(1) เทคโนโลยีที่จําเปนตองมี ไดแกอะไรบาง เพื่อใหพนักงานขององคกรสามารถ คนหา สราง
เชื่อมตอหรือผสมผสาน และใชความรูไดอยางรวดเร็วและคุมคาตอการสรางความเขมแข็ง
ใหแกองคกร เทคโนโลยีดังกลาวควรใชทํางานตอไปนี้
• ชวยพนักงานขององคกรในการหาและสรางความรู โดยการติดตอแลกเปลี่ยนระหวาง
กัน จดบันทึกปญหาหรือความลัมเหลว และความสําเร็จ
• ชวยสงเสริมการเปลี่ยนความรูแบบฝงลึกในตัวคน ใหเปนความรูที่เปดเผย
• ชวยในการคนหาและกําจัดอุปสรรคในการถายทอดทักษะ และวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด
(best practice)
• ชวยใหมีการถายทอดความรูอยางรวดเร็ว ในลักษณะที่ความรูที่ถูกตองเหมาะสม
ถายทอดไปยังบุคคลที่ถูกตอง ในเวลาที่ถูกตอง
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• ช ว ยจั ด ระบบความรู ได แ ก ทํ า ดั ช นี กลั่ น กรอง จั ด หมวดหมู แยกแยะเป น กลุ ม
สังเคราะห
• ชวยในการ “บรรจุหีบหอ” สง และจัดเก็บความรู
• ชวยนําเขาความรูจากภายนอกองคกร
• ชวยการวิเคราะหในลักษณะของการตอบคําถาม “จะเปนอยางไร ถา…”
(2) การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวของกับขอมูลขนาดใหญเพียงใด เพื่อจะไดเลือก
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับขนาดของขอมูล
(3) รูปแบบของการสืบคนขอมูลที่ตองการ
ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบองคความรูและระบบที่มีอยู

ควรดําเนินการโดยทีมตรวจสอบ ซึ่งควรประกอบดวย นักยุทธศาสตร ผูจัดการอาวุโส เจาหนาที่
การเงิน ผูจัดการทรัพยากรบุคคล นักการตลาด เจาหนาที่สารสนเทศ และหัวหนาเจาหนาที่จัดการ
ความรู (chief knowledge officer) ทีมดังกลาวควรกําหนดทรัพยากรความรูหลัก 5 ประการ ที่จําเปน
สําหรับองคกร เชน ความรูดานกฎหมายเปนความรูหลักอยางหนึ่งของสถาบันพระปกเกลา และถาม
คําถามตอไปนี้ตอแตละความรูหลัก
• ทรัพยากรความรูขององคกรกําลังเพิ่มขึ้นหรือลดลง
• ทําใหมั่นใจไดวาทรัพยากรความรูขององคกรจะตองเพิ่มขึ้นเสมอ ไดอยางไร
• องคกรกําลังใชทรัพยากรความรูที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือไม
• “ทรัพยสิน” (asset) ดานความรูขององคกรมีความมั่นคงถาวรแคไหน
• คูแขงสามารถสรางองคความรูเหลานี้โดยไมลอกเลียนไดหรือไม
• คูแขงกําลังพัฒนาสวนไหนของความรู ที่องคกรไมไดพัฒนา
• ความรูเหลานี้รั่วไหลออกไปจากองคกรไดไหม
• ระดับความรูดานนั้น ๆ ขององคกรอยูในระดับไหน ความรูระดับต่ําสุด…ไมสามารถแยกแยะ
ระหวางผลิตภัณฑคุณภาพต่ํา-สูง ความรูระดับสูงกลาง ๆ …สามารถวัดระดับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑได ความรูระดับสูงขึ้นมาอีก…สามารถผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตรงขอกําหนด
และมีคุณภาพสม่ําเสมอ ความรูที่สูงมาก…สามารถอธิบายไดวาทําไมจึงผลิตผลิตภัณฑชนิด
นั้นชนิดนี้ได จนถึงสามารถกําหนดสูตรขึ้นเองได
ทีมตรวจสอบกําหนดกลยุทธการจัดการทรัพยากรความรูหลัก สําหรับใชเปนแนวทางการจัดการ
ความรูที่จะออกแบบตอไป
ขั้นตอนที่ 5

ออกแบบทีมจัดการความรู

ทีมจัดการความรูควรประกอบดวยบุคคลตอไปนี้
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(1) พนักงานในหนวยใดหนวยหนึ่งในองคกร ที่รูเรื่องของตนดี และมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) เจาหนาที่สารสนเทศภายในองคกร
(3) พนักงานขององคกร ที่มีความรูความเขาใจขามหนวยงาน
(4) ที่ปรึกษาจากภายนอก ควรใชใหนอยที่สุดตามความจําเปน เพื่อรักษาความลับ
(5) ผูจัดการอาวุโส จําเปนตองมีผูอาวุโสเขารวม เพื่อเปนเครื่องแสดงความเอาจริงเอาจัง เพื่อ
เสริมพลัง และชวยแนะนําวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร
ขั้นตอนที่ 6

ราง “พิมพเขียว”

เปนขั้นตอนที่ทีมจัดการความรู ออกแบบระบบจัดการความรู ซึ่งอยางนอยจะตองมีระบบ
ยอย 4 ระบบคือ (1) คลังความรู (Knowledge Repository) ซึ่งอาจประกอบดวยฐานขอมูลหนึ่งหรือหลาย
ฐานเชื่อมโยงเขาดวยกัน และเปนคลังที่เขาถึงไดงาย (2) เวทีความรวมมือ (Collaborative Platform)
เปนที่เกิดกิจกรรมที่ทําใหเกิดการเคลื่อนความรูไปทั่วองคกร ในลักษณะเหมือนการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
มีเปาหมาย มีคําถาม และมีชีวิตชีวา (3) เครือขาย สําหรับสงเสริมการสื่อสารแลกเปลี่ยน เครือขาย
ประกอบดวย สวนที่เปน hardware และสวนที่เปนกิจกรรม สวนที่เปน hardware ไดแก การเชาสาย
อินทราเนต เอ็กซทราเนต สวนที่เปนกิจกรรม ไดแก การใชพื้นที่รวมกัน ความรวมมือระหวางองคกรที่
ทํากิจกรรมอยางเดียวกัน การจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนตน (4) วัฒนธรรม หมายถึง
วิธีการสงเสริมใหพนักงานใชระบบการจัดการความรู และแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
ขั้นตอนที่ 7

พัฒนาระบบการจัดการความรู

ระบบการจัดการความรูประกอบดวยโครงสราง 7 ชั้น คือ (1) ชั้นบนสุดทําหนาที่สัมผัส-สัมพันธกับ
คนหรือสมาชิกในองคกร เปนสวนที่คนเขามาสราง พัฒนาหลักการ ใช คนหา และแลกเปลี่ยนความรู
เปนสวนของระบบที่ผูใชมองเห็น จับตองได ในหลายกรณีหมายถึง อินทราเนตขององคกร (2) ชั้นเขาถึง
และตรวจสอบผูใช มีไวปองกันการบุกรุก ปองกันผูใชที่ไมใชผูไดรับอนุญาตใหใช เปนสวนปองกันอันตราย
ตอระบบตอศัตรูภายนอก (3) ชั้นอํานวยความสะดวกแกผูใชรายบุคคล ประกอบดวยเครื่องมือสําหรับ
เลือกทําดัชนี และปรับปรุงสารสนเทศตามความตองการของผูใชเปนรายบุคคล (4) ชั้นประยุกตใช
ประกอบดวยฐานขอมูลทักษะพิเศษ “หนาเหลือง” เครื่องมือสําหรับทํางานรวมกัน เชน เครื่องมือทําวิดีโอ
คอนเฟอเรนศ (5) ชั้นสงขอมูลขาวสาร ประกอบดวยเทคโนโลยีเชื่อมตอ, web server, mail server เปน
ตน (6) เครื่องเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรระบบเกาที่ลาสมัยแลว กับคอมพิวเตอรระบบที่ใชกันอยูใน
ปจจุบัน (7)
คลังขอมูลขาวสาร ไดแก ฐานขอมูลที่ใชทํางาน ฐานขอมูลการอภิปรายแลกเปลี่ยน
คลังขอมูลจากการแลกเปลี่ยนใน web เปนตน
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ขั้นตอนที่ 8

ตนแบบและการทดลองใช

อาจสรางตนแบบหลาย ๆ แบบใหทดลองใช แลวจึงขยายจากตนแบบ “ยอดนิยม”
ขั้นตอนที่ 9

บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม และโครงสรางการตอบแทน (reward)

การจัดการความรูจะไดผล ตองมีการจัดการการเปลี่ยนวัฒนธรรมและเปลี่ยนโครงสรางการตอบ
แทน เพื่อใหไดทั้งใจและสมองของสมาชิกองคกร จึงควรมี CKO (Chief Knowledge Officer) มาทํา
หนาที่ 8 ประการคือ (1) สงเสริมการจัดการความรู การดําเนินการ และการใช (2) ใหการศึกษาหรือ
ฝกอบรมผูใช (3) ใหการศึกษาหรือฝกอบรมทีมบริหารขององคกร (4) วัดผลกระทบจากการจัดการ
ความรู (5) ทําแผนที่ (mapping) ความรูที่มีอยูในปจจุบัน (6) จัดหมวดหมูความรู ลดสภาพแยกสวน
(7) สราง “ถนนความรู” (8) เชื่อมโยงกิจกรรมทางธุรกิจขององคกรเขากับระบบการจัดการความรู
ขั้นตอนที่ 10 ประเมินผลสัมฤทธิ์ วัดผลตอบแทนจากการลงทุนและพัฒนาระบบการจัดการความรู
วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาและประยุกตใชระบบการจัดการความรู มีหลากหลายวิธี
และเปนวิธีการที่คอนขางซับซอน ซึ่งจะไมกลาวถึง ณ ที่นี้ จะกลาวเพียงวา เปนการวัดตนทุนทางปญญา
(intellectual capital) ขององคกรนั่นเอง
มิติแหงความเปนมนุษยกับการจัดการความรู
การจัดการความรูที่ดีจะตองคํานึงถึงความเปนมนุษยของสมาชิกองคกร ตองรูจักใชธรรมชาติของ
มนุษยมาสรางพลังใหแกองคกร สรางพลังใหแกการเรียนรูภายในองคกร และสรางพลังใหแกการจัดการ
ความรู
ขีดความสามารถหลัก 4 ประการ (Core Capabilities) ที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันของ
องคกร ไดแก
(1) ความรูและทักษะของพนักงาน
(2) ระบบเทคโนโลยีเชิงกายภาพ (เครื่องมือ, software, database)
(3) ระบบการจัดการ
(4) ระบบคุณคาและวัฒนธรรมองคกรที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมหรือขัดขวางการสั่งสม
ความรูดานตาง ๆ
ขีดความสามารถหลักทั้งสี่ ถามองเชิงลบ หรือเกิดผลเชิงลบ ก็จะกลายเปน “ปญหาหลัก” (Core
Rigidities) การสงเสริมใหขีดความสามารถหลักพัฒนาเพิ่มพูน และปองกันการกลายไปเปนปญหาหลัก
ทําไดโดยกิจกรรมเพื่อนําไปสูการเรียนรูหลัก 4 ประการ
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(1) เพื่ อ ให ค นที่ มี ห ลากหลายทั ก ษะหลากหลายวิ ธี คิ ด ทํ า งานร ว มกั น ได อ ย า ง
สรางสรรค
คนที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทางดานใดดานหนึ่ง มักจะเกิดความเคยชิน 3
ประการ คือ เคยชินกับงานประเภทใดประเภทหนึ่ง เคยชินกับวิธีคิดแบบใดแบบหนึ่ง และ
เคยชินกับเทคโนโลยีหรือวิธีทํางาน ความเคยชิน 3 ประการนี้มีคุณประโยชนอยางยิ่ง
ตอการทํางาน และในขณะเดียวกันก็มีโทษอันยิ่งใหญดวย เพราะทําใหไมเขาใจคนใน
สาขาวิชาอื่นหรือหนวยงานอื่น ทํางานรวมกันผูอื่นยาก เปนคนเรียนรูยากและความรู
แคบ ความรวมมือภายในองคกรเกิดขึ้นไดยาก
ผู บ ริ ห ารจะต อ งจั ด กิ จ กรรมให ค นที่ มี ค วามชํ า นาญเฉพาะทางเหล า นี้ เ ข า ร ว ม
กิจกรรม (จริงหรือจําลอง) ภายใตบรรยากาศที่เกิดการแลกเปลี่ยนอยางเคารพในความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยไมจําเปนตองเห็นพองกันเสียทั้งหมด
การพัฒนาความรูและทักษะของพนักงานในการทํางานรวมกับคนอื่นที่มีวิธีคดิ และ
ประสบการณตางจากตนเอง และมีความหลากหลายมาก จะชวยใหองคกรและผูบริหาร
องคกรสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมจากความหลากหลายเหลานั้น
สามารถเปลี่ ยนเชื้ อไฟแห งความขัดแยงความไมลงรอย ใหกลายเปนเชื้อไฟแหงพลั ง
ขับเคลื่อนองคกร และเปนเชื้อไฟแหงการเรียนรูรวมกัน
(2) รวมกันพัฒนาวิธีทํางานในรูปแบบใหม ๆ
ในการนําเทคโนโลยีใหม ๆ หรือวิธีทํางานใหม ๆ เขาสูองคกร (ซึ่งก็คือ สวนหนึ่ง
ของการจัดการความรู) หลักการสําคัญคือ การจัดใหมีสวนรวมของ “ผูใช” เทคโนโลยีหรือ
วิธีการใหมนั้น ซึ่งก็ไดแก พนักงานขององคกรนั่นเอง ถากระบวนการดังกลาวอยูในสภาพ
ที่พนักงานรวมพัฒนา ก็จะเกิดความรูสึกเปนเจาของวิธีการใหมนั้น และมุงมั่นทุมเทที่จะ
ทําใหเกิดความสําเร็จ
(3) การทดลอง
ในการพัฒนาความรูใหม ๆ หรือนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในองคกรแทนที่
จะผลีผลามใชเต็มที่ทันที อาจใชวิธี “ทดลองใช” คลาย ๆ เปนโครงการวิจัยเชิงพัฒนาเล็ก
ๆ ดูกอน ก็จะทําใหเกิดการเรียนรูขึ้นในกลุมผูเกี่ยวของ นําความรูและประสบการณไป
ใชไดตอนปฏิบัติจริง ถาการทดลองนั้นประสบความสําเร็จ แตถาการทดลองลมเหลว
ความลมเหลวนั้นจะกลายเปนการเรียนรูที่ราคาไมแพง แตถาการปฏิบัติจริงลมเหลว จะ
เปนการเรียนรูที่ราคาแพงมาก จะเห็นวาการทดลองนี้เปนการบริหารความรูบนพื้นฐาน
ความคิดวาทุกกิจกรรมในองคกรเปนการเรียนรูทั้งสิ้น และความลมเหลวเปนบทเรียน
หรือการเรียนรูที่มีคายิ่ง ผูบริหารความรูจะตองมีทักษะในการชี้นําสมาชิกขององคกรใหมี
แนวคิดเชิงบวกตอความลมเหลวดังกลาวแลว
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(4) นําเขา “โนว-ฮาว” จากภายนอก
ความสามารถในการ “ดูดซับ” ความรูและเทคโนโลยีจากภายนอก เปนเรื่องสําคัญ
ตอการพัฒนาขีดความสามารถและการเรียนรูขององคกร การพัฒนาความสามารถใน
การ “ดูดซับ” มีแนวทางหลัก 5 ประการคือ (1) สอดสายสายตามองหาความรูใหม
เทคโนโลยีใหม อยูตลอดเวลา และมองออกไปใหกวาง (2) ดูดซับผานปฏิสัมพันธใน
รูปแบบตาง ๆ (3) สงเสริมพนักงานที่เปนนักดูดซับความรูและนํามาเผยแพรภายใน
องคกร (4) สงเสริมพนักงานที่เปนนักขยายพรมแดนขององคกร ตรงพรมแดนเปน
บริเวณที่มีปฏิสัมพันธกับภายนอก ซึ่งรวมทั้งคูคาคูแขง คนที่มีทักษะและจริตในการ
ทํางาน ณ พรมแดน จะเปนผูดูดซับความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ องคกรจะตองสงเสริม
ใหนําความรูใหมมาเผยแพรภายในองคกร และใหการยกยองและผลตอบแทนในการ
ปฏิบัติหนาที่นั้น (5) ขจัดโรค NIH (Not Invented Here) ซึ่งเปนโรคไมยอมรับความคิด
ของผูอื่น บางองคกรคิด “ยา” แกโรคนี้โดยจัดใหมี “รางวัลนักขโมยความคิดดีเดน”
(Golden Thief Award) แกผูนําความคิดของหนวยงานอื่นมาประยุกตใชอยางไดผล อีก
วิธีหนึ่งคือ การสรางความรูสึกเปนเรื่องเรงดวน (sense of urgency) ที่จะตองพัฒนา
นวัตกรรมขึ้นมาใชภายในองคกร และเห็ นวาการมีปฏิสัมพันธกับภายนอก ดูดซับเอา
ความรูจากภายนอกเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการสรางนวัตกรรม
การจัดการผูปฏิบัติงานความรู

หากมี ก ารจั ด การความรู อ ย า งถู ก ต อ งและได ผ ล จะเกิ ด สภาพที่ มี ก ารสร า งและความ
เคลื่อนไหวถายเทความรูอยางเปนธรรมชาติ จนแทบจะไมรูสึกวาตองใชความพยายาม คําแนะนําใน
ภาคปฏิบัติไดแก
א. กิจกรรมเพื่อสงเสริมการสรางความรู
• ชวยพนักงานใหเขาใจทิศทางเชิงกลยุทธขององคกร และเกี่ยวของกับงานของตน
อยางไร
• จัดเวลาใหพนักงานนําความคิดของตนมาทบทวนแลกเปลี่ยนกัน
• ผูบริหารรับฟงอยางสนใจ ฟงแบบ “active listening” จะทําใหความคิดของผูนั้น
ยิ่งเจริญเติบโตและกาวหนาขึ้น
• เมื่อมั่นใจวาความคิดใดใชไมได ก็ฆามันเสีย
• อยาลงโทษความลมเหลวที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค
• ทําตนเปนตัวอยางในการยอมรับความผิดพลาดหรือลมเหลว
ב. กิจกรรมเพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรู
การแลกเปลี่ยนความรูเกิดขึ้นเองอยางเปนธรรมชาติหากเกิด “ความเปนชุมชน”
ขึ้นในที่ทํางาน เปนชุมชนแหงการทํางานและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางไมเปนทางการ
ตามที่ในหนังสือ The Guru Guide เรียกวา Community of Practice เปนกลุมที่
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ประกอบดวยผูทํางานภายใตทักษะเดียวกัน เขามารวมตัวกันเปนกลุมเพื่อเรียนรู
ทักษะและหลักการในการทํางานรวมกัน แตจริง ๆ แลวแมคนที่ทํางานในตางทักษะก็
อาจรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันได ในกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เกิดขึน้ เอง
นี้ ผูบริหารไมสามารถเขาไปสั่งการหรือบังคับทิศทางได สิ่งที่ควรทําคือ สงเสริมให
เกิดการรวมตัวกัน และอํานวยความสะดวกตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู อันไดแก
• เชิญผูเชี่ยวชาญภายนอกมาพูดใหกลุมฟง
• ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นกั บ กลุ ม อื่ น ภายในองค ก ร หรื อ แลกเปลี่ ย นกั บ
ภายนอกองคกรดวย
• จายคาสมาชิกสมาคมใหแกพนักงาน
• อนุญาตใหพนักงานใชเวลาสวนหนึ่งทํางานใหแกสมาคม
• สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร โดยอาจ
สนับสนุนเปนเงินหรือการสนับสนุนรูปแบบอื่นก็ได
• สนับสนุนคากาแฟหรืออาหารเที่ยงแกกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนครั้งคราว
• สราง “ศูนยแหงความเปนเลิศ” ในองคกร เพื่อสรางบรรยากาศของการแขงขัน
กับภายนอก “ดีที่สุดในประเทศไทย” “”world class” และเพื่อเปดโอกาสใหกลุม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ไ ด ห าทางปรั บ เป า การทํ า งานของกลุ ม ให บ างส ว นตรงกั บ
เปาหมายขององคกร
ชองวางระหวางความรูกับการกระทํา

การมีความรู กับการใชความรูเปนคนละสิ่ง และไมจําเปนตองอยูดวยกันเสมอไป ดังคํากลาว
ลอเลียนวา การประชุมหรือองคกรเปน NATO ซึ่งหมายถึง No action, talk only ผูจัดการความรู
จะตองมีวิธีทําใหความรูไปสูการกระทํา วัดผลสําเร็จที่การประยุกตใชความรู และผลกระทบอันเกิด
จากการประยุกตใชความรู ตัวอยางของแนวทางลดชองวาง ไดแก
• สงเสริมการเรียนรูจากการกระทํา ไมใชเรียนรูจากการฟงหรืออาน การเรียนรูจากการกระทํา
รวมกัน เปนเครื่องมือสราง “ชุมชนแหงการเรียนรู” ไปในตัว และทําใหเกิดการเรียนรูที่รูลึกและ
รูจริงกวาการเรียนโดยฟงหรืออาน
• รับถายทอดความรูจากภายนอกโดยมีเปาหมายการใชงานโดยตรงและใชทันที
• สรางวัฒนธรรมยอมรับความผิดพลาดหรือลมเหลว ถาความผิดพลาดหรือลมเหลวนั้นเกิดจาก
ความพยายามทํางานใหดีขึ้น วัฒนธรรมดังกลาวจะทําใหคนไมกลัวความลมเหลว และกลา
ทดลองหาแนวทางใหม ๆ ใชความรูเพื่อทําสิ่งใหม ๆ วิธีการใหม ๆ
• ขจัดความกลัวอํานาจหรือผูมีอํานาจ โดยการแสดงใหเห็นวาสิ่งที่สําคัญที่สุดขององคกรคือ คน
และสรางบรรยากาศภายในองคกรใหเปนบรรยากาศแนวราบหรือเครือขาย ไมใชบรรยากาศ
ของการควบคุมสั่งการ
- 18 -

• สงเสริมความรวมมือ ไมใชการแขงขัน ภายในองคกร
• วัดชองวางระหวางความรูกับการกระทํา
• สรางวัฒนธรรมองคกรที่เห็นคุณคาของความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําความรูมาประยุกตใช
ในองคกร

การจัดการความรูในหนวยงาน
ไมวาในหนวยงานแบบใด การจัดการความรูไมมีรูปแบบตายตัว ผูดําเนินการจัดการความรูพึง
ประยุกตใชหลักการที่กลาวขางตนตามความเหมาะสมกับสภาพขององคกร โดยยึดหลัก ทําไป – เรียนไป
- ปรับไป และหาทางสอดใส “ชิ้นสวนความรู” (knowledge component) เขาไปในทุกกระบวนการหรือ
ขั้นตอน โดยยึดหลักการ P-D-C-A
การจัดการความรูตองนําไปสู “ปฏิบัติการ” หรือการกระทํา (action) เสมอ มิฉะนั้นก็ไรประโยชน
และในทางกลับกัน ปฏิบัติการที่ไรความรูหรือไรปญญาเปนการกระทําที่อันตรายยิ่ง

การจัดการความรูในระดับประเทศ
การจัดการความรูของประเทศไทยยังออนแอ และดําเนินการผิดทางอยูหลายประการ เนื่องจากเรายัง
ไมมีแนวความคิดที่ถูกตองในเรื่องนี้ การจัดการความรูระดับประเทศที่ดําเนินการอยู เปนการทําตอ ๆ กันมา
ตามแบบเดิม หรือถูกตางประเทศชักจูงหรือสรางเงื่อนไขใหทําตาม เพื่อประโยชนของเขา หากมองในระยะ
ยาวหรือมองใหลึกซึ้ง แตถามองระยะสั้นหรือผิวเผิน ก็จะเห็นวาเปนประโยชนตอประเทศไทยหรือสถาบันใน
ประเทศไทย
การสรางนักวิชาการ และอาชีพนักวิชาการ
ประเทศไทยตองการการเปลี่ยนกระบวนทัศนในเรื่องนี้ ไปสูการพึ่งพาตนเองทางปญญา
และจัดระบบของการจัดการความรูในระดับประเทศเพื่อมุงสูเปาหมายนี้ การพึ่งพาตนเองทางปญญา
หมายความวาเราพึ่งพาตนเองและรวมมือพึ่งพาซึ่งกันและกันกับประเทศอื่นสังคมอื่นอยางสมดุล รูเทาทัน
และเทาเทียมกัน การดําเนินการนําไปสูการพึ่งพาตนเองทางปญญาไดเพิ่มขึ้น เขมแข็งขึ้น มีศักดิ์ศรียิ่งขึ้น
ซึ่งหมายความวา นําไปสูระบบความรูและปญญาที่มีการสรางสรรคความรู และมีวิวัฒนาการของระบบ
อยางเปนพลวัต ไมใชวาจะตองไปเรียนตอตางประเทศอยูร่ําไป สามารถผลิตบัณฑิตปริญญาเอก และผูมี
ความรูความสามารถในการวิจัยหลังปริญญาเอกไดในมาตรฐานนานาชาติ ซึ่งไมไดหมายความวาเราจะไม
สงคนไปเรียนตอตางประเทศ แตจะมีการสงไปและรับนักศึกษา นักวิจัยจากประเทศอื่นมาศึกษา ฝกอบรม
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และทําวิจัย ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนรวมมืออยางเทาเทียมกันมากขึ้น นําไปสูสภาพที่นักวิชาการ
ไทยที่ยิ่งทํางานนานความรูยิ่งแนนและทันสมัย ไมใช “ยิ่งเกายิ่งกรอน” อยางที่เปนอยูในปจจุบัน
แหลงสรางสรรคความรู และนําความรูไปใชประโยชน หรืออาจเรียกไดวา “ทรัพยสินพื้นฐาน” ของ
ระบบปญญาของสังคม คือ สมองมนุษย ซึ่งเปนสิ่งที่มีศักยภาพที่จะงอกงามเบงบานไดอยางมากมาย ถา
จัดการเรียนรูไดอยางถูกตอง ไมใหระบบการศึกษา การเลี้ยงดู และวัฒนธรรม เปนเครื่องปดกั้นความงอก
งามดังกลาว การมีระบบสงเสริมและดึงดูดสมองชั้นเลิศเขาสูงานวิชาการ เพื่อใชชีวิตสรางสรรคปญญา
และสรางผูมีปญญา หรือนักวิชาการรุนใหมใหแกสังคม การสงเสริมใหคนเหลานี้ทําหนาที่ “สมอง” ของ
ชาติ ที่ทํางานหรือทําหนาที่สอดคลองกับ “รางกาย” คือสวนรวมของสังคม เปนสวนหนึ่งของการจัดการ
ความรูระดับประเทศ ซึ่งอาจทําโดยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดใหมีทุนเรียนเลิศในทุกระดับ และดึงดูดให
ผูมีปญญาหรือความสามารถพิเศษเหลานี้ไดเรียนทางสายวิชาการ จนถึงวุฒิชั้นสูงสุด ระดับปริญญาเอก
หรื อ ฝ ก อบรมหลั ง ปริ ญ ญาเอกสาขาต า ง ๆ รวมทั้ ง การจั ด ระบบให มี วิ ช าชี พ ด า นวิ ช าการที่ มี โ อกาส
สรางสรรคผลงานที่ตนใฝฝน และถามีผลงานดี ก็จะไดรับการเลี้ยงดูที่ดี (กวาระบบราชการในปจจุบัน)
การจัดการความรูเพื่อกิจกรรมดานนโยบาย
กิ จกรรมดานนโยบายประกอบดว ย การจั ดกระบวนการเพื่อพัฒนานโยบาย (Policy
Process) การสังเคราะหและเขียนเปนเอกสารนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ (ประเมิน policy implementation) การประเมินผลกระทบจากนโยบาย และ
การวิจัยเชิงนโยบาย กิจกรรมเหลานี้ตองการความรู ตองการการเรียนรู และตองการบรรยากาศที่
เปดเผย ความสัมพันธที่เทาเทียมกันหรือที่เรียกวาความสัมพันธแนวราบ ตองการกระบวนทัศนแบบ
“ระบบที่ซับซอนและปรับตัว” เนื่องจากระบบนโยบายเปนระบบที่ซับซอนและปรับตัว วัฒนธรรมที่เปน
อุปสรรคตอกิจกรรมดานนโยบายทีมีคุณภาพ คือ วัฒนธรรมอํานาจหรือวัฒนธรรมแนวดิ่ง การเรียกรอง
“ความเห็นพอง” มากเกินไป วัฒนธรรมการคิดแบบใช “ญาณทัสนะ” (intuition) มากเกินไป จนไมมี
ระบบขอมูลเพื่อประกอบการพั ฒนานโยบาย หรือมีข อมู ลแตไมสนใจ รวมทั้ งวัฒนธรรมเลนพวก ทํ า
นโยบายเพื่อประโยชนของพวกพอง ไมใชเพื่อสวนรวม
ความออนแอของนโยบายระดับประเทศเกิดขึ้นเพราะความเขาใจผิดในเรื่องตอไปนี้
(1) คิ ด ว า ภารกิ จ ด า นนโยบายเกิ ด ขึ้ น เป น ช ว ง ๆ ไม ใ ช ก ระบวนการที่ เ กิ ด ต อ เนื่ อ ง
ตลอดเวลา
(2) คิดวาการทํานโยบายเปนการเขียน ไมใชการทํา “กระบวนการ” (Process)
(3) คิดวานโยบายของรัฐบาล กับ “นโยบายสาธารณะ” เปนเรื่องเดียวกัน
(4) คิ ด ว า การทํ า นโยบาย กั บ การวิ จั ย นโยบาย ทํ า โดยคนกลุ ม เดี ย วกั น หรื อ เป น
กระบวนการเดียวกัน
(5) คิดวาการทํานโยบายเปนการมุงหาทางเลือกเดียว
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ประเทศไทยมีกระบวนการพัฒนานโยบายและแผนในระดับชาติมาเกือบ 50 ป มีผลให
ประเทศไทยเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมาในระดับหนึ่ง มองมุมหนึ่งก็เปนความสําเร็จ มองอีก
มุมหนึ่งก็เห็นความไมสําเร็จ แตที่มักจะเห็นตรงกันก็คือ ตัวระบบนโยบายของไทยไมเขมแข็ง และยังไม
เปนระบบนโยบายบนฐานความรู (Knowledge-Based Policy) มากเทาที่ควร การทํานโยบายเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งมีลักษณะเปนการ “เขียนนโยบาย” โดย “ผูรู” จํานวนหนึ่ง ไมเนนที่กระบวนการ มุมมองตอ
“นโยบาย” มักเปนมุมมองเชิงอํานาจที่ผูมีอํานาจกําหนดนโยบายใหผูอื่นทําตาม ไมไดมองวานโยบายเปน
กระบวนการที่ทําใหเกิดการแสดงความเห็น ความตองการและวิสัยทัศนที่แตกตางหลากหลาย บนพื้นฐาน
ของขอมูล ตรวจสอบกับสภาพความเปนจริงและความเปนไปได นํามา “สังเคราะห” เปนนโยบายและ
แผนที่ มี ค วามชั ด เจน ซึ่ ง หมายความว า นโยบายควรเปลี่ ย นมาเป น เครื่ อ งมื อ ในการ “ร ว มกั น ค น หา”
แนวทางที่เหมาะสมที่สุดในสภาพที่ซับซอนและเปลี่ยนแปลง เปนกระบวนการแนวราบหรือเชิงเครือขาย
เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ไมใช 5 ปทํานโยบายครั้งหนึ่ง
นโยบายของรัฐบาลหรือของพรรคการเมืองกันนโยบายสาธารณะเปนคนละเรื่องและไม
จําเปนตองสอดคลองกันไปเสียทั้งหมด นโยบายของรัฐบาลจะตองพุงเปามากหนอย เพื่อชวยใหทํางาน
สําเร็จและสรางผลงานสรางการยอมรับตอรัฐบาล แตนโยบายสาธารณะควรมีความแตกตางหลากหลาย
และมีฐานที่กวางกวานโยบายรัฐบาล รวมทั้งบางสวนอาจไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลนัก สังคม
จะตองสามารถอยูกับ “ความเครียดอันเกิดจากความคิดสรางสรรค” (Creative Tension) ได และนํามาใช
สรางพลังใหแกสังคมได คนที่จะเขาใจเรื่องนี้ไดจะตองเขาใจเรื่องศาสตรแหงความซับซอน
นอกจากนั้น สังคมจะตองมีระบบการวิจัยนโยบาย แยกออกจากการทํานโยบาย เพื่อเปด
โอกาสใหนักวิจัยนโยบายมีความคิดอิสระ สามารถใชจินตนาการและความคิดสรางสรรคอยางเต็มที่ โดยไม
ตองกลัวอํานาจของผูใด รวมทั้งสังคมจะตองมีวิธีทําใหมีการจัดสรรทรัพยากรไปสูการวิจัยเชิงนโยบาย
อยางเหมาะสมอีกดวย
ในหลายกรณีการทํานโยบายเปนไปเพื่อหาขอมูลและเหตุผล เพื่อสนับสนุนทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่งที่เลือกไวแลว วิธีการเชนนั้นทํากันดาษดื่นในสังคมไทย จนทําใหคิดกันทั่วไปวาการทํา
นโยบายเปนการมุงเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกเดียว แนวคิดแบบนี้อาจถูกตองในระดับรัฐบาลหรือ
พรรคการเมือง แตในระดับนโยบายสาธารณะ หรือระดับการวิจัยนโยบาย การทํานโยบายจะตองหมายถึง
การเสนอหลาย ๆ ทางเลื อ ก ทํ า ให แ ต ล ะทางเลื อ กมี คํ า อธิ บ าย มี ห ลั ก ฐานเหตุ ผ ลชี้ ใ ห เ ห็ น ว า แต ล ะ
ทางเลือกมีขอดีและขอดอยอยางไร อยูบนสมมุติฐานที่ตางกันอยางไร และจะกอผลที่แตกตางกันอยางไร
บาง
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การจัดการ “สมอง” ของชาติ
ในแตละปมีเด็กเกิดใหมในประเทศไทยประมาณ 8 แสนคน เด็กเหลานี้ประมาณรอยละ 1
หรือ 8,000 คน มีสติปญญาเลิศระดับอัจฉริยะ อีกประมาณรอยละ 10 หรือ 80,000 คน เปนคนสติปญญา
ฉลาดเฉลียว ประเทศไทยมีการจัดการ “สมอง” เหลานี้ เพื่อใหเติบโตขึ้นมาทํางานสรางสรรคใหแก
ประเทศชาติอยางเต็มที่แลวหรือยัง ในสภาพสังคมและเศรษฐกิจความรู ที่ประเทศตาง ๆ แขงขันและ
รวมมือกันโดยใชความรูเปนพลังผลักดันการจัดการ “สมอง” เพื่อพัฒนาใหมีความรูและจินตนาการ
สรางสรรค เปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง
และถามองประเด็นเหลานี้ใหลึกซึ้ง การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค มี
ความสําคัญกวาการสงเสริมความรู ดังคําของอัลเบิรต ไอนสไตน วา “Imagination is more important
than knowledge.”
นอกจากนั้น การเนนจัดการ “สมอง” ของชาติ เพียงรอยละ 10 ที่มีความฉลาดเฉลียวสูง ก็
ไมเพียงพอ ตองเอาใจใสสมองทั้งหมด ทั้ง 8
แสนคน และจริง ๆ แลวกิจกรรมการเรียนรูที่มอง
ระดับประเทศ จะตองไมใชมองเฉพาะเด็ก ตองมองที่คนทุกกลุมอายุ ทุกอาชีพ ทุกรูปแบบของการ
ทํางาน และในทุกบทบาท ประเทศจะตองมีการจัดการความรู จัดการการเรียนรูสําหรับคน 62 ลานคน
เพื่อใหเปน “สมอง” เปน “หัวใจ” และเปน “มือ” ของชาติ
• ทุนเรียนเลิศทุกระดับ เนนความเปนเลิศตามความถนัดพิเศษ
• ดึงดูดเยาวชนสูวิชาการที่เปนฐานความรู เชน คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี สังคมศาสตร
พื้นฐาน มนุษยศาสตร เนนสงเสริมใหเรียนในสาขาที่ตนถนัดเปนพิเศษ
• จัดใหวิชาชีพวิชาการ เปนอาชีพที่มีอนาคตดี
• สงเสริมการเรียนรู ณ สถานที่ทํางาน ในชุมชน ในครอบครัว สงเสริมกลุมเรียนรูและ
นันทนาการ
• จัดกระบวนการและกิจกรรมเพื่อสงเสริมและยกยองผลงานสรางสรรคในรูปแบบที่
หลากหลาย
• มีการจัดการเชื่อมโยงผลงานสรางสรรคไปสูการประยุกตใชเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ
• การจัดระบบความสัมพันธแนวราบ ความสัมพันธเชิงเครือขายขึ้นทดแทนวัฒนธรรม
อํานาจ
• การจัดระบบปญญาของชาติ ภายใตแนวความคิดของระบบที่ซับซอนและปรับตัว
• การจัดการระบบการศึกษาของชาติใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกวาที่เปนอยูใน
ปจจุบัน
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• การ “จาง” เรียนระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่เนนการวิจัยภายในประเทศ
สําหรับเปนกลไกดึง “สมอง” ของชาติเขามาเปนนักวิชาการ และสําหรับเปนเครื่องมือ
บูรณาการการวิจัยกับบัณฑิต ศึกษาเขาดว ยกัน ใหเปนเครื่องมือสรางความรูเพื่ อ
แกปญหาของสังคมไทย ไมใชสง “สมอง” ไปใหตางประเทศใชและแถมเงินคาเลาเรียน
ใหเขาอีกดวย
การจัดการระบบงานวิจัยและนวัตกรรมของชาติ
งานวิจัยเปนสวนหนึ่งของระบบความรูของชาติ ประเทศไทยเห็นความสําคัญของงานวิจัย
มาเกือบ 50 ป วาเปนสวนหนึ่งของกลไกพัฒนาความกาวหนาของสังคมและเศรษฐกิจ แต
ประเทศไทยไมเห็นความสําคัญของการจัดการงานวิจัย จนกระทั่งมีการกอตั้ง สกว. (สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย) ขึ้นในป พ.ศ.2536 สกว.จึงไดพัฒนาทักษะดานการจัดการงานวิจัย
ขึ้นใช แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการวิจัยจึงแพรหลายขึ้นในประเทศไทย แตก็ยังอยูในวงจํากัด
และในบางกรณียังมีการประยุกตใชแบบไมเขาใจหลักการที่แทจริง
ระบบงานวิ จั ย ควรเป น ระบบที่ สว นใหญ บู ร ณาการหรื อ ฝ ง ตั ว อยู ใ นระบบต าง ๆ ของ
ประเทศ ทั้ ง ในภาคประชาชน ภาคธุ ร กิ จ เอกชน ภาคองค ก รเอกชนไม แ สวงหากํ า ไร ภาค
การศึ ก ษา และภาครั ฐ ระบบงานวิ จั ย ที่ แ ยกตั ว ออกมาต า งหากควรมี น อ ยแต เ ข ม แข็ ง และ
คุณภาพสูง ระบบงานวิจัยสวนใหญควรผูกพันอยูกับชีวิตประจําวันของคนในสังคม และผูกพันอยู
กับงานประจําในองคกรตาง ๆ
มองในระดับชาติ ระบบงานวิจัยควรประกอบดวย 3 สวน ที่เชื่อมโยงและควบคุมซึ่งกัน
และกัน ไดแก สวนนโยบาย สวนจัดการทรัพยากรดานการวิจัย และสวนปฏิบัติการวิจัย
การจัดการนโยบายดานการวิจัยของชาติ
การจัดการนโยบายดานการวิจัยของชาติ ควรคํานึงถึงประเด็นสําคัญดังตอไปนี้
(1) ขนาดของระบบการวิจัยของชาติ เมื่อเทียบกับขนาดของระบบเศรษฐกิจและระดับของ
พัฒนาการดานสัง คมและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งขณะนี้หากวัดขนาดกันดว ย
จํานวนเงินลงทุนวิจัย ประเทศไทยมีขนาดของระบบวิจัยที่เล็กกวาที่ควรจะเปน
ประมาณ 3-5 เทา คือ ลงทุนวิจัยรอยละ 0.2-0.3
ของจีดีพี ในขณะที่องคกร
สหประชาชาติแนะนําใหประเทศที่พัฒนาในระดับประเทศไทยลงทุนวิจัยรอยละ 1
ของจีดีพี หากมองที่จํานวนนักวิจัย ประเทศไทยมีนักวิจัยนอยกวาที่ควรจะมี 5-10
เทา
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ประสิทธิภาพของการใชเงินลงทุนวิจัย จะตองมีการตรวจสอบวาเงินที่ลงทุนวิจัย
สวนใดกอผลคุมคา สวนใดกอผลไมคุมคา เพื่อเปนสัญญาณไปยังระบบการจัดการ
ทรัพยากรดานการวิจัย รวมทั้งหนวยปฏิบัติการวิจัยใหปรับตัว
(3) ความสมดุลของการลงทุนและเนื้องานวิจัย ความสมดุลควรมองจากหลายมุมให
ครบถวน ไดแก
- ความสมดุลในการทํางานวิจัยแบบ supply push กับงานวิจัยแบบ
demand pull
- ความสมดุลระหวางกิจกรรมที่เปนงานวิจัยแท ๆ กับกิจกรรมที่เปน
งานนวัตกรรม (Innovation) ที่เหมาะสม งานนวัตกรรมควรมีขนาด
5-10 เทาของงานวิจัย
- ความสมดุลระหวางงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต และงานวิจัย
และพัฒนา
- ความสมดุ ล ระหว า งงานวิ จั ย ในภาครั ฐ และงานวิ จั ย นอกภาครั ฐ
(งานวิจัยนอกภาครัฐควรมากกวา)
(4) โครงสรางของระบบมีความเหมาะสม โครงสรางในที่นี้หมายความรวมทั้งองคกร
ความสัมพันธระหวางองคกร และกระบวนการดําเนินการในภาพรวมขององคกร
รวมทั้ ง ระบบ ที่ จะทํ าให เ กิด ผลงานวิ จั ย และการประยุก ตใ ช ค วามรูเ พื่ อขั บ เคลื่ อ น
พัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจอยางแทจริง หลักการที่สําคัญก็คือ จะตองเปน
โครงสรางแบบระบบที่ซับซอนและปรับตัว ไมใชโครงสรางเชิงอํานาจแบบควบคุม-สั่ง
การ ที่จริงการใชอํานาจในการขับเคลื่อนระบบวิจัยไมใชสิ่งผิด แตการใชอํานาจนั้น
ไม ค วรใช แ บบควบคุ ม -สั่ ง การ โดยกํ า หนดวิ ธี ก ารตายตั ว ควรใช อํ า นาจในการ
กําหนดเงื่อนไขใหองคกรวิจัยตาง ๆ ตองปรับตัวไปในแนวทางที่ตองการ และใน
ขณะเดีย วกันผู ใ ชอํานาจหรือหน ว ยงานที่ใ ช อํานาจก็จะตองถู กตรวจสอบ มีค วาม
โปรงใสใหถูกตรวจสอบไดดวย
โครงสรางของระบบวิจัยของประเทศไทยยังไมซับซอนเพียงพอและผูมีอํานาจ
ในประเทศมั ก เขา ใจผิ ด หาทางทํ าให ร ะบบวิ จัย เปน ระบบแบบความสั มพั น ธ เ ชิ ง
เสนตรง เพื่อใหสอดคลองกับวัฒนธรรมอํานาจแบบควบคุม-สั่งการ
(5) ทิศทางและจุดเนน กระบวนการนโยบายการวิจัยของชาติจะตองนําไปสูการคิด
เชิ ง กลยุ ท ธ เ พื่ อ เลื อ กทิ ศ ทางและจุ ด เน น ที่ เ หมาะสมต อ ประเทศไทย และมี ก าร
ประเมินผลตรวจสอบวาทิศทางและจุดเนนที่กําหนดนั้น กอผลประโยชนอยางแทจริง
ตอสังคมไทยหรือไม
(6) การมี ส ถาบั น วิ จั ย ที่ เ หมาะสมครบถ ว น เนื่ อ งจากระบบความรู เ ป น ระบบที่
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วมาก เมื่อเวลาผานไป สถาบันวิจัยบางแหงอาจ
ลาสมัย ตกยุค และไมมีสถาบันวิจัยที่จะรับผิดชอบ “ขอบฟาใหม” ของความรู ระบบ
นโยบายวิจัยของชาติจะตองมีขีดความสามารถในการพิจารณาเรื่องนี้
(2)
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(7) การมีนักวิจัยและอาชีพนักวิจัย
ประเด็นสําคัญคือ คุณภาพ จํานวน และการ
ทํางานอยางทุมเท ความคิดริเริ่มสรางสรรค ดังนั้นจะตองจัดใหมีอาชีพนักวิจัยที่มี
ความมั่นคงและรายไดดี ถามีผลงานดี
(8) ระบบขัอมูลเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม
เป น ระบบข อ มู ล ที่ มี ห ลายชั้ น
มีความแมนยํา มีขอมูลเชิงยุทธศาสตร และงายตอการใชประโยชน
(9) มีชุดความคิดแบบระบบที่ซับซอนและปรับตัว ระบบการวิจัยและระบบความรูจะ
ทํ า งานได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต อ งทํ า งานภายใต ก ระบวนทั ศ น แ บบซั บ ซ อ นและ
ปรับตัว ไมใชกระบวนทัศนเชิงเดี่ยว และวัฒนธรรมอํานาจ
การจัดการทรัพยากรดานการวิจัย (Research Management)
การจั ด การทรั พ ยากรด า นการวิ จั ย มี ค วามหมายกว า งกว า การจั ด การทุ น วิ จั ย และมี
กิจกรรมกวางขวางกวาการจัดสรรทุนวิจัยอยางมากมาย มีวิสัยทัศนของการทํางานในลักษณะของ
การจัดการทรัพยากรที่ “ยิ่งใชยิ่งเพิ่ม” คือ ดําเนินการจัดการที่ใชเงิน เวลา สถานที่ คน ฯลฯ ทํา
กิจกรรมวิจัย เปลี่ยนทรัพยากรเชิงวัตถุหรือเงิน ไปเปนทรัพยากรเชิงปญญา คือ ผลการวิจัยที่
เปนขอคนพบ เทคโนโลยีใหม ทรัพยสินทางปญญา ที่ตรวจสอบไดวา “ไดกําไร” และจะตองพิสูจน
ผานกระบวนการนวัตกรรม (Innovation) เปลี่ยนจากทรัพยากรเชิงปญญา กลับไปเปนเงินหรือ
ผลประโยชนอื่น ๆ ที่เปนรูปธรรมใหแกสังคม
INPUT

PROCESS

OUTPUT

การวิจัย
เงิน, คน, เวลา

ผลการวิจัย
ทรัพยากรเชิง

ปญญา
คน
นวัตกรรม

ตามภาพขางบน ความหมายของคําวา “การจัดการงานวิจัย ”
จะตองหมายรวม
กระบวนการทั้งสองดาน ใหครบวงจร คือ จะตองพิสูจนใหไดวา ทรัพยากรที่นํามาใชในวงจรสวนบน เมื่อ
ผานวงจรลาง (นวัตกรรม) จะสรางผลลัพธออกมาเปนเงินและทรัพยากรอื่น ๆ ใหแกสังคมมากกวาเดิม
หลายเทา
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การจัดการงานวิจัยอาจแบงออกเปน 3 ขั้นตอนที่ซอนเหลื่อมกัน คือ การจัดการตนทาง
การจัดการกลางทาง และการจัดการปลายทาง การจัดการทั้ง 3 สวน จะชวยทําใหการลงทุนวิจัยเกิดความ
คุมคา และเกิดผลกระทบอื่น ๆ ในเชิงปญญาใหแกสังคมอยางมากมายมหาศาล หากการจัดการดังกลาว
มีคุณภาพและประสิทธิภาพประสิทธิผล
การจัดการตนทาง เนนที่การตั้งโจทยวิจัย ที่มีการประเมินสถานภาพของเรื่องนั้น ๆ
ประเมินสถานภาพเกี่ยวกับงานวิจัยในเรื่องนั้น ๆ การจัดกระบวนการเชิญ “ผูใช” ผลงานวิจัย ผูทํางาน
ในเรื่องนั้น ๆ นักวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชาและหลากหลายสถาบันที่เกี่ยวของ มารวมกันระดม
ความคิดเพื่อกําหนดโจทยวิจัย ซึ่งจะทําใหเกิดความรูสึกมีสวนรวม เกิดความรูสึกเปนเจาของโจทยวิจัย
เกิดความรูสึกเอาจริงเอาจังกับงานวิจัยและทําใหโจทยวิจัยมีลักษณะ “ติดดิน” หรือสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของสังคม การจัดการตนทางดังกลาวจะชวยลดปญหางานวิจัยมีลักษณะ supply
push มากเกินไป ใหปรับไปมีลักษณะ demand-pull มากขึ้น การจัดกระบวนการระดมความคิดหลาย
ฝายดังกลาว จะทําใหเกิด “การเสริมแรง” (synergy) เกิดพลังความคิดสรางสรรคที่มีอยูตามธรรมชาติ ให
พุงเปาสูปญหาหรือประเด็นนั้น ๆ
การจัดการกลางทาง เป น การจั ด การในระหว า งการทํ า งานวิ จั ย ซึ่ ง จะต อ งมี ก าร
ติดตามประเมินความกาวหนา ประเมินทิศทาง ตรวจสอบคุณภาพ และชวยเหลือแกปญหา เพื่อให
โครงการสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได การจัดการกลางทางจะมีแนวคิดเชิง “ชวยกันทําใหไดผล
สําเร็จ” มากกวา “การจับผิด” และเปนกระบวนการที่ทําใหการลงทุนวิจัยเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยาง
มากมาย แนวความคิดที่ผิดในเรื่องการจัดการงานวิจัย ก็คือ แนวคิดวาไมมีความจําเปนตองจัดการกลาง
ทาง เมื่อใหทุนวิจัยแกนักวิจัยที่ตรวจสอบแลววามีความสามารถสูง ก็รอผลที่นักวิจัยจะสงรายงาน ตาม
เวลา 2-3 ปที่ตกลงกันไว แนวคิดเชนนี้จะกอความสูญเสียสูงมาก
การจัดการปลายทาง เปนการจัดการเพื่อนําผลการวิจัยไปสูการใชประโยชน ซึ่งที่จริง
การจัดการปลายทางควรเริ่มแลวตั้งแตกระบวนการตั้งโจทยวิจัย เพราะมีการเชิญ “ผูใช” มารวมบอกความ
ตองการและแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ ดวย นอกจากนั้น ในกระบวนการจัดการกลางทางก็อาจมีผลงาน
บางสวนที่ถูกนําเอาไปใชประโยชนไดเลย การจัดการปลายทางนี้ไมมีเวลากําหนดวา จะตองทําตอไปอีก
นานเทาใดหลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น อาจตองมีการเอาผลงานวิจัยมาทบทวนตรวจสอบโอกาสนําไปใช
ประโยชนเปนระยะ ๆ และอาจตองนํามาเสนอตอสังคมตามกระแสที่เกิดขึ้น
การจัดการในหนวยปฏิบัติการวิจัย
หนวยปฏิบัติการวิจัยมีหนาที่สรางผลงานวิจัยตามเปาหมายของหนวยงาน และตามขอตกลงกับ
ผูสนับสนุนทุนวิจัย เปาหมายสําคัญของหนวยปฏิบัติงานวิจัยคือ “ความเปนเลิศ” (Excellence) หรือ
คุณภาพของผลงานวิจัย กับชื่อเสียงในการสรางนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง การจัดการใหมีวิธีคิดแบบเปด
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มองออกไปภายนอกและมีวิธีการจัดการใหมี “กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู”
ความสําคัญยิ่ง รายละเอียด โปรดดูในตอนที่วาดวยการจัดการความรูในองคกร

ทางวิชาการ จึงมี

หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ควรมี ก ลไกรั บ ผิ ด ชอบความสั ม พั น ธ กั บ ภายนอก โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
ความสัมพันธกับแหลงทุน ความสัมพันธกับ “ผูใช” ผลงานวิจัย ความสัมพันธกับสาธารณชนและ
สื่อมวลชน รวมทั้งความสัมพันธกับหนวยปฏิบัติงานวิจัยหนวยอื่น
ในกรณีของโครงการวิจัยโครงการใดโครงการหนึ่ง หนวยปฏิบัติการวิจัยไมควรถือเปนโครงการ
สวนตัวของหัวหนาโครงการ ควรถือวาเปนโครงการของสถาบัน และมอบใหหัวหนาโครงการรับผิดชอบ
แตสถาบันก็รวมรับผิดชอบดวย และเขาไปชวยเหลือใหเกิดคุณภาพและมีการจัดการตนทาง-กลางทางปลายทาง โดยสถาบันดวย
ในกรณี ที่ ห น ว ยปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เป น หน ว ยงานใหญ ร ะดั บ กรมหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย และได รั บ
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยโดยตรงจากงบประมาณแผนดิน ควรแบงงบประมาณสวนหนึ่งสําหรับใชใน
การตั้งโจทยวิจัยและจัดการงานวิจัยกลางทางและปลายทางดวย รวมทั้งตองจัดการการเปลี่ยนแปลง ให
เกิ ด วั ฒ นธรรมองค ก รแบบทํ า งานวิ จั ย เอาจริ ง เอาจั ง มี วิ ญ ญาณของการแข ง ขั น เน น คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
การจัดการทรัพยสินทางปญญาในระดับประเทศ
การจัดการทรัพยสินทางปญญาตามที่ดําเนินการโดยกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
ยังไมเพียงพอสําหรับประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศที่ไมคุนเคยกับระบบทรัพยสินทางปญญา
ควรสงเสริมใหมีหนวยงานอิสระ ดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาเชิงรุก คือ ดําเนินการคนหา
ทรัพยสินทางปญญาจากผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐคิดคนทั้งที่เปนงานสวนบุคคลและงานของสถาบัน
ตรวจสอบโอกาสพัฒนาใหเปนทรัพยสินทางปญญาอยางแทจริง และเจรจากับ “ผูใช” เพื่อพัฒนาไปสูการ
ใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือประโยชนเชิงสาธารณะ ถาจําเปนก็จดสิทธิบัตร เมื่อมีการนําไปใชประโยชน
เชิงพาณิ ชย ก็เ กิดผลตอบแทนใหแกหนวยงานอิสระที่ทําหนาที่จัดการทรัพย สินทางปญญา เจ าของ
ผลงานวิจัย-ประดิษฐ และตนสังกัด และหนวยงานแหลงทุน หนวยงานอิสระที่ทําหนาที่จัดการทรัพยสิน
ทางป ญ ญานี้ ค วรมี เ ป า หมายเลี้ ย งตั ว เองได ใ นระยะยาว แต ใ นระยะแรกควรได รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น
ดําเนินการไปกอน
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สรุป
การจัดการความรูเปนเครื่องมือนําสติปญญาของชาติหรือขององคกร มาเพิ่มพลัง (synergy) นํา
ความรูจากทั่วโลกมาใชประโยชน เปนกระบวนการที่จําเปนสําหรับสังคมในยุคสังคมเศรษฐกิจความรู
ประเทศหรื อ องค ก รที่ มี ค วามสามารถในการจั ด การความรู จ ะมี ค วามสามารถในการแข ง ขั น สู ง มี
ความสามารถในการปรับตัว นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน.
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