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(เร่ิมทยอยลงในประชาคมวจิัยตั้งแตฉบับที่ 39) 
  
  

เวลาผานไปเร็วเหมือนโกหก  ผมเขยีนเร่ืององคกรเคออรดิค ตอนที ่24 ในฉบบันี ้ซ่ึงหมายความวา
บทความชุดนีค้รบ 4 ปพอดี     ใน 4 ปนี้ สกว.เปลี่ยนแปลงไปมาก และกําลังจะเปลี่ยนไปอีกมาก สมกับ
เปน “องคกรเคออรดิค” 
 
 ยิ่งความเขาใจเรือ่งการจัดการความรูของผม ยิ่งเปลี่ยนไปมาก บางเรื่องอยูในลักษณะทีค่วามเขาใจ
เดิมเปนความเขาใจผิด   ความรูเหลาน้ีมาจากการอานการปฏิบตัิผสมกับการสังเกต  การแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับเพื่อนรวมงานและกับภาคีพันธมิตร (ปรโตโฆษะ) และการไตรตรองดวยตนเอง (โยนิโสมนสิการ) 
 ความรูท่ีผูกพนัอยูกับการปฏิบัตเิชนนี้แหละครบั ที่เปนหัวใจของการจัดการความรู  ในฉบับน้ีเราจะ
มาทําความเขาใจความรูชนิดนี้ที่เรียกวา ความรูฝงลึก (tacit knowledge)   เราจะทําความเขาใจวิธีดูดจับ 
สราง ใช ยกระดับ และจดบนัทึกความรูฝงลึก 
 
ลักษณะของความรูฝงลึก 
 ความรูฝงลึกเปนนามธรรม  ไมมีรูปหรือจบัตองไมไดดวยตัวของมันเอง เขาลักษณะ “มีอยู แตจบั
ตองไมได”  หรือ “มีก็เหมือนไมมี ไมมีก็เหมือนมี” 
 ในหลายกรณ ีคนที่มีความรูชนิดนี้ไมรูวาตัวเองม ี และบางคนคิดวาตัวเองม ีแตจริง ๆ แลวไมมี    
และบางกรณคีนเราไมคิดวามีความรูน้ัน ๆ อยู  และไมรูวาที่ทํางานไมสําเร็จเพราะขาดความรูชนิดนั้นใน
เรื่องน้ัน   งงไหมครับ 
 ถาทานอานแลวงง   แสดงวาเราเดินกันมาถูกทางแลว 
 ก็มันเปน “ความรูฝงลึก” ไงครับ   ฝงอยูในลักษณะไมมีตัวตน  แฝงอยูในสิ่งตาง ๆ  
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โปรย    “บรรจุภัณฑ” เอาความรูฝงลึกในการทาํงานมาแบงปนแลกเปลี่ยนกันคือ “เร่ืองเลา” ครับ   
ใชวิธีเลาเร่ืองที่เรียกวา storytelling  โดยที่ผูเลาตองเลาเปน  ผูฟงกฟ็งเปน  รวมทัง้มีการสราง
บรรยากาศดวย 
 
จับ-ตองความรูฝงลึกไดอยางไร 
 ตองมี “บรรจภุัณฑ” (packaging) เอาความรูฝงลึกออกมาใหเห็นหรือจบัตองได เปนรูปธรรม 
 ทานเคยกินยาเม็ดไหมครับ  เคยคิดไหมวาในเม็ดยาทีห่นัก 100 มิลลิกรัมนั้น จริง ๆ แลวเปนตวัยา
จริง ๆ เพียง 2 มิลลิกรัม นอกนั้นเปนแปงและสารอื่น ๆ ท่ีชวยการดูดซึมหรือความคงทนของตัวยา 
 สาระหรือแกน ตองอาศัยเปลือกหรอืกระพี้เปนทีอ่าศัย  มันอยูดวยตวัเองโดด ๆ ไมได 
 วิธีเอาความรูฝงลึกออกสูกนั  วธิีที่ดีท่ีสุดคือ เขยีนเปนนิยาย หรือเปนวรรณกรรม หรือทําเปน
ภาพยนตร เปนละครสัน้ เปนลิเก มโนรา ฯลฯ ครับ    แตวธิีเหลานี้คงจะไมเหมาะสําหรับนําพาความรูฝงลึก
สําหรับการทาํงาน 
 “บรรจุภัณฑ” เอาความรูฝงลึกในการทํางานมาแบงปนแลกเปลี่ยนกนัคือ “เรื่องเลา” ครับ   ใชวธิี
เลาเรือ่งท่ีเรียกวา storytelling  โดยที่ผูเลาตองเลาเปน  ผูฟงกฟ็งเปน  รวมท้ังมีการสรางบรรยากาศดวย 
 แปลกแตจริง  ความรูฝงลึกน้ีมันขี้อายครบั  ถาไมมีการสรางบรรยากาศเชิงบวก  เชิงชื่นชมยินดี  
มันจะไมคอยโผลออกมา 
 นอกจาก “ขีอ้าย” แลว   ความรูฝงลึกยัง “ระเหยงาย” อกีดวย   ถาไม “ไลตะครุบ”  และจดบันทึกไว
ใหดี  เพียงชัว่ประเดี๋ยวเดียว  เม่ือบรรยากาศชวงนัน้หายไป  ความรูฝงลึกที่โผลตวัออกมาก็หายตวัไปเสยี
แลว 
 สรุปวา เราจับตองความรูฝงลึกผานเร่ืองเลา   กระตุนดวยบรรยากาศของความชื่นชมยินดี เห็น
คุณคา บรรยากาศเชิงบวก   สัมผัสไดดวยกระบวนการ dialogue และ deep listening    แลวบนัทึกไวเปน 
“ขุมความรู” (knowledge assets)  ซึ่งเปนเกร็ดความรูเล็ก ๆ จํานวนมากมาย    แลวสังเคราะห “ขุม
ความรู” เหลาน้ัน เปน “แกนความรู” (core competence) สําหรับใชในการบรรจกุิจกรรมนั้น ๆ  จดบันทึก
ไวใชงานตอไป 
 เนื่องจากความรูฝงลึกมีลักษณะพิเศษ คอืพูดออกมาไดไมหมด ยิ่งเขียนยิ่งออกมาไดนอย  จึงตอง
บันทึกไวดวยวาเร่ืองเลาแตละเรือ่ง ใครเปนผูเลา  จะตดิตอผูเลาไดอยางไร  จดหมายเลขโทรศพัท  
โทรศพัทมือถอื  อีเมล  หรือสถานที่ติดตอทางไปรษณยี หรอืใหไปหาได 
 นอกจากนั้น เรื่องเลาด ีๆ กค็วรบันทึกเกบ็ไวในรูปของการจดบันทึกเปนตวัหนังสอื หรือบันทึกเสียง
, วีดิโอ 
 
หา “ความรูฝงลึก” ไดท่ีไหน 
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 “ความรูฝงลึก” เปนความรูจากการปฏิบัต ิและเปนความรูเพือ่การปฏิบัติ   ดังนั้นจึงหาไดจากผู
ปฏิบตัิ  หลักฐานวาคนเหลานั้นมี “ความรูฝงลึกชั้นยอด” ก็คอื ผลงานของเขา  ที่เปนผลงานเยีย่ม แสดงวา
เขามี “วธิีการเลิศ” (best practice) ในเรือ่งนั้น 
 ในความเปนจริงแลว  ผูปฏบิัติงานเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ตางก็มี “ความรูฝงลึก” เกี่ยวกบังานนั้นทุกคน  
หากใหทุกคนที่ปฏิบตัิงานน้ันชวยกันนึกหา “ความสําเรจ็ที่ภาคภูมิใจ” มาผลัดกันเลาเร่ืองวา ความสําเร็จน้ัน
คืออะไร  เกิดขึ้นไดอยางไร  ในเหตุการณนั้นตนคิดอยางไร มีความเชื่ออยางไร  พูดอยางไรกบัเพื่อน
รวมงานที่รวมกันสรางผลงานนั้น  มีใครบางที่แสดงบทบาทเกี่ยวกับงาน  แสดงบทบาทอยางไร  ก็จะ
สามารถ “สกัด”  ความรูฝงลึกออกมาจากกลุมผูปฏิบัติได  โดยอาจเปนความรูทีย่ังไมครบดาน  และที่มีอยูก็
อาจเปนเพียงความรู 2-3 ดาว  ไมใช 5 ดาวที่ถอืเปนสดุยอด 
 สรุปวา ความรูฝงลึกมีอยูในผูปฏิบตัิทุกคน  ผูปฏบัิตทิีมี่ “ผลงานเลศิ” กจ็ะมีความรูคอนขางครบถวน 
และความรูแตละดานก็อยูในระดับ 4-5 ดาว 
 
ยกระดบัความรูฝงลึกไดอยางไร 
 ยกระดับไดโดย หลายกิจกรรมประกอบกนั 

(1) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบตัิเรือ่งน้ัน ๆ ดวยกนั 
(2) แลกเปลี่ยนเรียนรูขามสายงาน 
(3) มีการจดบันทึก แลวนําไปไตรตรองใครครวญตอ 
(4) นําความรูเชิงทฤษฎีมาตีความทําความเขาใจ 
(5) นําความรูไปปฏิบัติ แลววดัผลหรือสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น นํามาวิเคราะห ยกระดบัความรูความ

เขาใจ 
(6) คนที่มีความรูฝงลึกหลากหลายดานมารวมทีมกันทํางานในลักษณะ task force 
(7) ผูบริหารหรือผูมีประสบการณสูงมาตีความความรูท่ีมีการสรางขึ้นจากการทํางาน  และเสนอผล

การตีความของตนแกผูปฏบัิต ิ
(8) ด่ืมดํ่าอยูกับเร่ืองนั้น จนเกิดอาการ “ปงแวบ” คือ คิดไดโดยไมคิด (intuition) 
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การรวมตวักันเองของความรูฝงลึก 
 ปรากฏการณน้ีเรียกวา self-organization คอื ความรูชิน้เล็ก ๆ จํานวนมากมายเหลือคณานับ มี
คุณสมบัตพิเิศษที่จะมาประกอบกนัเขาเปนความรูทีย่ิง่ใหญ กอผลกระทบที่ไมคาดฝนที่เรียกวา Butterfly 
Effect นี่คอืคณุสมบัติของระบบที่เรียกวา Complex Adaptive System 
 ปรากฏการณเชนน้ีจะเกิดขึน้ได สภาพแวดลอมของการทํางานหรือสังคมนั้น ๆ จะตองมีความเปน
อิสระสูง  มีการยอมรับความแตกตางหลากหลาย และมีการสงเสริม (empowerment) ใหสมาชิกใชความคิด
ริเริ่มสรางสรรคไดอยางเต็มท่ี  โดยมีเปาหมายหรือปณิธานที่ยิ่งใหญ (purpose) รวมกัน   มีปณิธานรวม 
(common purpose) ที่แรงกลาในระดับความเชือ่ ระดบัคุณคา กาวขามความเหน็แกตัวหรอืผลประโยชน
เฉพาะบุคคล 
 
 ความรูฝงลึก และปรากฏการณที่เกี่ยวของ มคีวามมหัศจรรยเหลือประมาณ ตองปฏิบตัิดวย
ตนเองจงึจะเหน็ผลดวยตนเอง 


