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สกว.กับความเปนองคกรเคออรดคิ (19) 
 

ศ.นพ.วิจารณ   พานิช 
สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม  

vicharn@trf.or.th 
(เริ่มทยอยลงในประชาคมวิจัยตัง้แตฉบับที่ 39) 
 
องคกรเคออรดิคกบัการจัดการความรู (5) 
 ในตอนนี้ขอเสนอเรือ่ง “การจัดการความรู 2 แนวทาง”     เปนความเห็นจากประสบการณ
ในการทํางานสงเสริมการจดัการความรูในประเทศไทยมาเกือบ 2 ป 
 คนทั่วไปมักเขาใจวา การจดัการความรูเปนเรื่องของ “ผูมีความรู” ไดแก นักวชิาการ 
อาจารย นักวจิัย ดําเนินการจัดระบบความรู สังเคราะหความรู เขยีนเปนเอกสาร หรือเอาขึ้น
อินเทอรเน็ต  สําหรับใหผูอืน่นําความรูไปใชไดงาย 
 การดําเนินการเชนน้ีไมใชหัวใจของการจดัการความรู  ถาจะเรียกวาการจัดการความรูก็
ตองเรียกวา supply-push knowledge management     คือเปนการดําเนินการของฝายผูใหบริการ
ความรู  และความรูทีจ่ัดน้ันเปน “ความรูชัดแจง” (explicit knowledge) ลวน ๆ   ไมมี “ความรูฝงลึก
ในคน” (tacit  knowledge)  ซ่ึงเปนความรูสําคัญในการดําเนินการจัดการความรู 
 การดําเนินการแนวนีจ้ึงนาจะเรียกวา การจัดการความรูของฝายผูใหบริการความรู 
(supply-side knowledge management) ซ่ึงเปนการดําเนินการที่มีประโยชน มีคณุคา แตไมใช
หัวใจของการจัดการความรู 
 การดําเนินการจัดการความรูที่เนนหรือดําเนินการเฉพาะสวนที่เปนการจัดการความรูของผู
ใหบริการความรู จะไมไดพลังของการจัดการความรูตวัจริงซึ่งประกอบดวยพลัง 5 ไดแก 

(1) พลังของ “ความรูฝงลึกในคน” 
(2) พลังของความรูที่แนบแนนอยูกับกระบวนการทํางาน 
(3) พลังของการรวมหมูของมนษุย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
(4) พลังของการหมุนเกลียวความรู 
(5) พลังของการเคลื่อนความรูขามแดน 
 
การจัดการความรูแนวทางที่ สคส.(สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพือ่สังคม, 

www.kmi.or.th) กําลังดําเนินการสงเสริมอยูคอื แนวทางการจัดการความรูของผูปฏบิตัิงาน  ซ่ึง
เนนความรูท่ีฝงลึกในคน  (แตก็ไมละเลยความรูชัดแจง)  เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพือ่น
รวมงาน โดยอาศัยประสบการณการทํางานรวมกันเปนจุดรวม   และเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ 



องคกรเคออรดิค(19)_491208  Page 2 of 4 

“ผูมีความรู” ภายนอกหนวยงาน  เนนทีผู่ที่ประสบการณตรงในการทํางานไดผลดี   คอื เนนท่ี
ความรูฝงลึกในคน   แตก็ไมละเลยผูมีความรูชัดแจง ซึง่เปนความรูเชิงทฤษฎ ี

 
ในชวงเวลา 1 ปเศษที่ผานมา  สคส. ไดพยายามเสนอแนะตอสังคมไทยวา การจัดการ

ความรูทั้ง 2 แนวทางนี้มีคณุคา มีประโยชน แตตองเขาใจใหชัดวา 
  
• การจัดการความรูของฝายผูใหบริการความรู มนี้าํหนัก 10 ใน 100 สวน 
• การจัดการความรูของผูปฏิบตัิงาน มนี้าํหนัก 90 ใน 100 สวน 
 
ภายใตแนวทางของ สคส.  การจัดการความรูจะทําใหทุกคน เปนผูปฏิบตัิงานความรู 

(knowledge worker)  ซึ่งจะทําใหสังคมไทยเปนสงัคมความรูเปนฐาน (knowledge-based 
society) 

ถายึดถือการจัดการความรูตามแนวทาง “ผูใหบริการความรู” สังคมไทยจะไมมีวันเปนสังคม
ความรูเปนฐาน 

ตามแนวทางของ สคส. การจัดการความรูเปนทักษะ 90 สวนใน 100 สวน  เปนความรู
ความเขาใจเชงิทฤษฎีเพียง 10 สวนใน 100 สวน 

ดังนั้นการฟงการบรรยายเรื่อง การจัดการความรู หรืออานตําราวาดวยการจัดการความรู 
จึงไมสามารถทําใหจัดการความรูเปน  จะทําเปนตองฝกหรือลงมอืปฏิบัต ิ

การจัดการความรูจึงตองเนนที่การปฏิบตัิ ไมใชการฟงหรือการอาน 
 
พลังของความรูฝงลกึในคน 
 นี่คือพลังที่ถูกละเลยมาเปนเวลานาน  ศาสตรดานการจดัการความรูไดเขามาชี้ใหเห็น
คุณคาของความรูชนิดนี้ ซ่ึงเปนความรูจากประสบการณตรง  เปนความรูที่บางทีเ่จาตวัก็ไมรูวาตนมี
ความรู  หลักฐานของการมีความรูคอื สามารถปฏิบตัิไดและเกิดผลจากการปฏิบติันั้น 
 เน่ืองจากความรูฝงลึกไมมีตัวตน จับตองไมได  เวลาจะหาความรูชนิดนี้จึงตองดทูี่ผลการ
กระทําหรือผลงาน  แลวจะรูวาความรูอยูในคนหรือกลุมคนที่เปนผูสรางผลงานนั้น 
 การจัดการความรูเปนการทาํกระบวนการ (process) เพือ่นําพลังของความรูฝงลึกในคน
ออกมาใชประโยชน 
 
พลังของความรูที่แนบแนนอยูกบักระบวนการทํางาน 
 งานคือ เคร่ืองมือของการจัดการความรู เปนจุดเริ่มตนของการจัดการความรู 
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 การจัดการความรูเริ่มตนที่งาน  ไมใชเร่ิมตนท่ีความรู 
 การจัดการความรูเปนกระบวนการที่ทําใหผูรวมงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรูท่ี
เกิดขึ้นจากการทํางานรวมกนั 
 กระบวนการทํางานที่จะไดผลสัมฤทธิ์สูงสงตองใชความรู และในกระบวนการนั้นเองจะเกิด
ความรูขึ้น  การจัดการความรูเปนกระบวนการหมุนวัฏจักรความรูทีแ่นบแนนอยูกบังาน  มีการ
ยกระดับความรูขึ้นอยางไมมีวันจบสิ้น 
 
พลังของการรวมหมูของมนุษย  พลังของการแลกเปลีย่นเรียนรู 
 มนุษยเปนสตัวสังคม ตองมีการรวมหมู    การรวมหมูของมนุษยอาจเกิดผลในทางลบ เกิด
การทะเลาะแกงแยงก็ได    หรือจะเกิดผลทางบวก เกดิความรวมมือ เกิดพลังสรางสรรครวม เปน
พลังทวคีูณ (synergy) ก็ได    การจัดการความรูเปนการใชพลังของการรวมหมู ใหเกิดพลังดาน
บวก ซึ่งมนุษยมีศักยภาพไมมีที่สิ้นสุด    ยิ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภายนอกกลุม และเรยีนรู
จากธรรมชาตหิรือสิ่งแวดลอมภายนอกกลุม กจ็ะสามารถ “ดูดพลัง” เขามาสรางสรรคผลงานของ
กลุมไดอยางไมมีที่สิ้นสุด 
 
พลังของการหมุนเกลยีวความรู 
 เกลียวความรู (knowledge spiral) อาจเรยีกวา SECI Model เปนตวัแบบของการจัดการ
ความรูรูปแบบหนึ่งท่ีเสนอโดยศาสตราจารยโนนากะ  แหงญี่ปุน 

  
 เกลียวความรูจะทําใหความรูมีการยกระดับขึ้นเอง โดยกลุมคนที่รวมกันหมุนเกลียวความรู
ออกแรง (หมายถึง แรงปญญา) นอย  แตเกิดผลมาก 
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พลังของการเคลือ่นความรูขามแดน 
 การเคลือ่นความรูขามแดนเปนกลไกใหความรูเกิดการยกระดับขึ้นเอง โดยผูท่ีเกี่ยวของ
ออกแรง (หมายถึง แรงปญญา)นอย  แตเกิดผลตอการยกระดับความรูสูงมาก    เกิดผลดีตอการ
ทํางาน    คืองานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสงในระดับที่การปฏิบัติงานตามปกติไมสามารถบรรลุได 
 ตามหลักของการจัดการความรู ความรูทีอ่ยูนิ่ง ๆ หรืออยูในขอบเขตที่จํากัด จะมีพลังนอย 
และไมงอกเงย ไมพฒันา    แตเม่ือไรกต็ามมีการเคลื่อนความรูขามพรมแดน  ความรูจะงอกงาม 
พฒันาขึ้นเองโดยอัตโนมติั    พรมแดนความรู ไดแก พรมแดนระหวางบุคคล  พรมแดนระหวาง
กลุมคน  พรมแดนระหวางหนวยงาน  พรมแดนระหวางพนักงานระดับลาง-กลาง-สูง  พรมแดน
ระหวางสาขาวิชาการ  พรมแดนระหวางอาชพี ฯลฯ 
 
 ขอเขียนนี ้เปนการสรุปความเขาใจหรือการตีความมาเลาสูกันฟงในกลุมสมาชิกของ 
“ประชาคมวจิยั” ผูสนใจรายละเอียด อานไดจากบทความใน www.kmi.or.th 
 ในฉบบัหนาจะเลาเรือ่งการจัดการความรูกับการวจิัย  แตถาทานใจรอน อาจอานเร่ือง
ดังกลาวไดจากบทความเรือ่ง “การวิจารณกับการจัดการความรู” ซ่ึงลงตพีิมพในจดหมายขาว “ถัก
ทอสายใยแหงความรู” ฉบับที่ 7  และในบทความ “การจัดการความรูดานภาษาและวฒันธรรม
เพื่อการพฒันาและแกปญหาสังคม”  ท้ังสองเรือ่งนี้สามารถ download ไดจาก www.kmi.or.th    
 
  
 
  


