ทศานุภาพของการจัดการความรู
วิจารณ พานิช
การจัดการความรูมี “อานุภาพทั้งสิบ” หรือ “พลังทั้งสิบ” ที่คนทั่วไปไมตระหนัก และไมมีทักษะในการใช
พลังเหลานี้ กลาวใหรุนแรง เรามืดบอดตอพลังเหลานี้ เปนความมืดบอด (อวิชชา) อันเนื่องจากเราเคยชินกับ
ความรู ในรูปแบบของ “ปญญาของผูรู” เราไมเอาใจใส หรือไมใหความสําคัญ ตอ “ปญญาของผูปฏิบัติ” พลังที่
ยิ่งใหญสิบประการที่เกีย่ วของสัมพันธกับการจัดการความรู คือเปนทั้งพลังสําหรับนํามาใชในการดําเนินการ
จัดการความรู และเปนพลังที่เกิดจาการจัดการความรู ไดแก
1. พลังปญญาของผูป ฏิบัติ ผูที่ผานการประชุมปฏิบัติการเพื่อทําความรูจักการจัดการความรู จะเริ่มเห็นคุณคา
ของ “ความรูที่มีอยูในผูทํางานหรือผูปฏิบัติ” (Tacit Knowledge) ผูที่ดําเนินการจัดการความรูจนมีประสบการณ
หรือความชํานาญ จะซาบซึ้งในพลังของความรูที่มีอยูในผูป ฏิบัติ ความรูเหลานี้ไมสามารถเสนอออกมาเปน
คําพูดไดทั้งหมด ยิ่งเสนอออกมาเปนลายลักษณอักษร ยิ่งออกมาไดนอย แตเมื่อใดก็ตามที่ถึงคราวปฏิบัติ ผูมี
ความรูเหลานีจ้ ะกระทําไดโดยไมตองใชความพยายาม คือทําไดโดยไมตองใชจิตสํานึก พลังปญญาของผูปฏิบัติ
เหลานี้ หากเสริมดวยความรูเชิงทฤษฎี (Explicit Knowledge) ซึ่งมีอํานาจอธิบายสูง ก็จะยิ่งทําให พลังปญญาของผู
ปฏิบัติไดรับการยกระดับขึน้ ไปอีก เปนการยกระดับความรูขึ้นภายในตัวผูปฏิบัติเอง ยิ่งถาผูปฏิบัติหลายๆ คน
ไดรวมกันตีความความรูเชิงทฤษฎีดังกลาวบนฐานของประสบการณในการทํางาน แลกเปลี่ยนเรียนรูความรู
ความเขาใจและความหมายตอการปฏิบัติงาน การยกระดับความรูก็จะยิ่งมากขึ้น ขอย้ําวาการยกระดับความรู
เนนที่การยกระดับภายในตัวผูปฏิบัติ ไมใชในกระดาษ หรือในตัวนักทฤษฎี
สังคม ชุมชน หรือองคกร ที่เห็นคุณคา และรูจักนําพลังปญญาที่มีอยูในผูป ฏิบัติมาสรางคุณคาและ
มูลคา จะเคารพและใหเกียรติผูปฏิบัติงานทุกระดับ เปนพื้นฐานของสังคมสมานฉันท และเปนพื้นฐานของภราดร
ภาพ สังคมใด ชุมชนใด หรือองคกรใดสรางสรรคบรรยากาศเชนนี้ได จะเกิดพลังชุมชนที่ยิ่งใหญ นี่คือพลานุ
ภาพของการจัดการความรู
2. พลังทุนปญญาที่มีอยูในองคกร ในชุมชน หรือในสังคม นี่คือ “ทรัพยสมบัติที่ซอนเรน” ที่ถาเราไมนึกถึง
ไมเห็นคุณคา ก็เหมือนไมมี ทุนปญญาเหลานี้มีอยูในคน อยูในความสัมพันธระหวางคน หรืออยูใ นวัฒนธรรม
ประเพณี หรือวิธีปฏิบัติงาน “ความรูแฝง” เหลานี้ หากมองจากมุมหนึ่ง จากเปาหมายหนึ่ง อาจถือไดวาเปน
ความรูที่ไมเหมาะสม ลาหลัง หรือกอปญหา แตถารูจกั นํามาใชเพื่อบรรลุเปาหมายใดเปาหมายหนึ่งอยาง

เหมาะสม รูจักใชผสมผสานกับความรูอื่น ก็อาจเกิดผลที่ยิ่งใหญ
จะเห็นวา ความรูเปนสิ่งที่เปนกลาง อาจกอประโยชนก็ได กอโทษก็ได การจัดการความรูเปน
เครื่องมือ หรือวิธีการ นําความรูไปทําใหเกิดประโยชน ในกรณีนี้คือการนํา “ความรูแฝง” ไปใชใหเกิดคุณคาและ
มูลคา วิธีนํา “ความรูแฝง” มาใชใหเกิดประโยชน ไมเกิดโทษ ทําไดโดยการมองที่ความสําเร็จ หรือผลงานเยี่ยม
ที่ผูกพันอยูก ับความรูหรือวิธปี ฏิบัตินั้นๆ ดําเนินการคนหาและนําเอาทุนปญญาเหลานี้ มาตีความ และ
ประยุกตใช ยิ่งดําเนินการคนหาและนํามาใช ก็จะยิ่งพบทุนปญญาที่ไมคาดฝนแฝงเรนอยูในองคกร ชุมชน หรือ
สังคม มากมาย อยูในสภาพที่ “ยิ่งใชยิ่งคนพบเพิ่มขึ้น” นี่คือพลานุภาพของ “ทุนปญญา”
3. พลังของความสําเร็จ ความชื่นชมยินดี ในความสําเร็จ หรือผลงานเยี่ยม มีความรูฝงอยู ที่เรียกวา “ความรู
ฝงลึก” หรือ “ความรูแฝง” (Tacit Knowledge) หรือความรูของผูปฏิบัติ นั่นเอง การจัดการความรูเนนที่การ
เสาะหา (capture) ความรูที่ตองการ หรือเหมาะสม เพื่อการบรรลุเปาหมาย มาประยุกตใช ความรูทตี่ องการ
ดังกลาวมีอยูใน ๒ ที่ คือมีอยูภายในองคกร (ชุมชน) เอง กับ มีอยูนอกองคกร (ชุมชน) วิธีคนหา ทําโดย หา
ความสําเร็จ หรือผลงานเยี่ยม ที่มีอยูภายในองคกร และภายนอกองคกร แลวใช พลังของความชื่นชมยินดี พลัง
ของการเห็นคุณคา ดําเนินการดูดซับ (สูคน) และบันทึก “ขุมความรู” (Knowledge Assets) (สูกระดาษ) จาก
ความสําเร็จหรือผลงานเยี่ยมเหลานั้น
กระบวนการจัดการความรู เพื่อดูดซับความรูจ ากความสําเร็จหรือผลงานเยี่ยมสูคนและสูกระดาษ มิได
กอผล เฉพาะดานการดูดซับและบันทึกความรูเทานั้น แตจะกอผลที่มีคุณคายิ่งอีกอยางนอย ๕ ประการ ไดแก
- การยกระดับความรู ในกระบวนการดังกลาว กลุมบุคคลผูรวมกันสรางผลงานที่เปนความสําเร็จ หรือ
ผลงานเยี่ยม จะเกิดความรูความเขาใจวิธีการปฏิบัติงานของตน เพิ่มขึ้น และความรูท ี่มีการดูดซับสูคน หรือ
บันทึกลงกระดาษบางสวนก็จะเปนความรูท ี่ยกระดับขึ้นจากเดิมดวย
- มิตรภาพ ภราดรภาพ ความเคารพนับถือระหวางกัน ในหมูผูเขารวมกระบวนการ อันจะนําไปสูการ
เปนพันธมิตร หรือเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอเนื่องยาวนาน
- ความรูสึกมัน่ ใจตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง และคุณคาของการทํางานรวมกัน ของกลุมผูมีความสําเร็จ
หรือผลงานเดน อันจะนําไปสูความมั่นใจที่จะทดลองหรือสรางสรรควิธีทํางานใหมๆ ตอไปอีก
- ความออนนอมถอมตน เห็นขอจํากัดของตน เห็นคุณคาของการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในกลุมผูมี
ผลงานเดน และในกลุมผูขอเรียนรู อันเนื่องมาจากประสบการณในการแลกเปลีย่ นเรียนรูนั้น จะทําให
ผูเขารวมเกิดความรูสึกเชนนีเ้ องโดยไมตองมีคนบอก
- บรรยากาศเชิงบวก เชิงชื่นชมยินดี เชิงเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน เชิงรักนับถือ ภายในองคกร (ชุมชน) จะ
เพิ่มขึ้น
พลานุภาพทีแ่ ทจริง ไมใชพลังที่จํากัดอยูทผี่ ลของการกระทําชิ้นใดชิ้นหนึ่ง แลวจบอยูตรงนั้น แตเปน
พลังที่ “มีชีวิต” คือสงผลตอเนื่องได กอแรงกระเพื่อมไปไกลๆ แบบ “ไรสาย” ได และที่สําคัญ กอตัวเปนผลที่
ยิ่งใหญไดดว ยตนเอง (self-organization)

4. พลังของเรื่องเลา (Storytelling) การเลาเรื่องราวแหงความสําเร็จกอความรูสึกเชิงบวก มีความหวัง, ลบ
หรือลดความทอแทสิ้นหวัง วิธีการจัดการความรูโดยนําเอาความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดมาเลา มีวิธีการ
เลาที่ถูกตอง มีการสรางบรรยากาศเชิงชืน่ ชมยินดี มีการซักถามดวยความอยากรูแ ละเห็นคุณคา จะทําใหมี
“ความรูฝงลึก” (Tacit Knowledge) หลั่งไหลออกมามากและมีคุณภาพสูงอยางไมคิดวาจะมีถึงขนาดนั้น ยิ่งมีการ
จดบันทึก “ขุมความรู” และชวยกันตีความหรือทบทวน “ขุมความรู” ก็จะเกิดการยกระดับความรูขนึ้ โดยอัตโนมัติ
เรื่องเลาคือเครื่องมือเชื่อมตอความรูที่ไดสรางสมไวในอดีต ทั้งที่สรางอยางรูตัว และไมรูตัว สู
ปจจุบัน เปนเครื่องมือ หรือสื่อ หรือ “รางทรง” ให “ความรูแฝง” ไดปรากฏตัว ทําใหเราสามารถ “ดูด จับ”
(capture) ความรูเหลานี้ได เรื่องเลามีพลานุภาพในการเปน “รูปธรรม” ใหเราคนหา “นามธรรม” ได
5. พลังของการเลาเรื่องสู cyber space (blog) นี่คือพลานุภาพที่เกิดจาการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เปนสะพาน
เชื่อมความรู เปนเครื่องมือของการแลกเปลี่ยนประสบการณ หรือความรูที่ไดจากการปฏิบัติ เดิมเราเขาใจวา
จดหมายอีเล็กทรอนิกส (อี-เมล) เว็บไซต กระดานสนทนา และโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสื่อสารภายใน
องคกร จะเปนเครื่องมือหลัก แตปจจุบนั พบวา blog หรือ weblog นาจะเปนเครื่องมือสําหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรูผาน “พื้นที่เสมือน” ที่ทรงพลังที่สุด ที่สําคัญคือใชฟรี มีคาใชจา ยเพียงคาเขาอินเทอรเน็ตเทานั้น ผู
ใหบริการ บล็อก ที่เขียนโปรแกรมโดยคนไทย คือ www.gotoknow.org และผมเขียนบล็อกทุกวันที่
http://thaikm.gotoknow.org GotoKnow จะเปนเครื่องมือสรางชุมชนนักจัดการความรูขึ้นในประเทศไทย
ผมจะเขียนบทความนําเสนอวิธีใชบล็อกในการจัดการระบบจัดการความรูขององคกร หรือของ
เครือขาย แยกเปนอีกบทความหนึ่ง
6. พลังของการจดบันทึก หัวใจนักปราชญที่สอนกันมาแตโบราณ คือ สุ จิ ปุ ลิ แตคนไทยโดยทั่วไปหยอน
ดานลิ – ลิขิต คือไมคอยจดบันทึก ไมไดใชพลังของการจดบันทึก การจดบันทึกโดยเฉพาะอยางยิ่งการบันทึก
ความรูสึก หรือความคิด จากการผานประสบการณตางๆ เปนการบันทึก ความรูฝงลึก ยิ่งบันทึก ความคิดจะยิ่ง
แตกฉาน ยิ่งคิดเกงยิ่งขึน้ ยิ่งถาคิดแลวนําไปทดลองปฏิบัติ แลวบันทึกประสบการณจากการปฏิบัตินั้น ก็จะเกิด
การสรางความรู หมุนเวียนเรื่อยไป ไมรจู บ
การจดบันทึกสวนตัวในลักษณะของอนุทนิ (ไดอารี)่ หรืออาจจดการทํางานในลักษณะที่เรียกวา log book
มีประโยชนดังกลาวแลว แตถาบันทึกและเปดเผยตอสาธารณะ ในลักษณะของการเขียน บล็อก ก็จะทําใหเกิด
การตอยอดความรู กวางขวางยิ่งขึ้น หรืออาจเปดเผยเปนการภายในองคกร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร ก็
จะเปนชองทางหนึ่งของการจัดการความรู
7. พลังทวีคูณ (synergy) ในการดําเนินการจัดการความรู ตองมีทกั ษะในการสรางพลังทวีคูณ (synergy) ขึ้น
จากสิ่งที่เปนเสมือนคูขัดแยง หรือขั้วตรงกันขาม เชน ความรูภายใน – ความรูภายนอก (องคกร / ชุมชน), ความรู
ชัดแจง – ความรูฝงลึก, ความรูเชิงวัฒนธรรม เชิงความเชื่อ – ความรูเชิงวิทยาศาสตร เชิงวิชาการ, ความรูเชิงภูมิ

ปญญาทองถิ่น – ความรูเชิงปญญาสากล, ความรูจุลภาค เกี่ยวกับงานทีห่ นางาน – ความรูเชิงมหภาค เกี่ยวกับ
ระบบงานขององคกร, ความรูเพื่อประโยชนขององคกร – ความรูเพื่อประโยชนของพนักงาน เปนตน การ
นําเอาความรูท ี่เปนเสมือนขัว้ ตรงกันขามาตีความ และทดลองปฏิบัติรวมกัน โดยยึดเปาหมายขององคกร หรือ
ชุมชนเปนหลัก ทําไปหลายๆ รอบ จะนําไปสูการคนพบความรูที่ “กาวขาม” (transcend) ความเปนขั้วตรงกันขาม
นั้น เกิดความรูที่ยิ่งใหญ และผลลัพธที่ยิ่งใหญ โดยที่ความเปนขัว้ ตรงกันขามตามธรรมชาติของมันก็ยังคง
อยู แตมี “จิตสํานึกใหม” (new consciousness) เกิดขึ้นในหมูผูรวมปฏิบัติและรวมรับผลที่มาจากพลังทวีคูณนัน้
จะเห็นวา พลานุภาพของการจัดการความรูสวนใหญเปนพลานุภาพที่เราละเลย แตมีอยูตาม
ธรรมชาติ ไมใชเรื่องแปลกประหลาด หรือเหนือธรรมชาติแตอยางใด
8. พลังของการสกัดความรูจากการปฏิบัติ – ความสําเร็จ แลวนําไปปฏิบัติตอ เปนวัฏจักรไมรจู บ ตามปกติ
เรามองผลสําเร็จหรือผลงานในลักษณะของการมองชั้นเดียว แตการจัดการความรูเนนการมองเชิงซอน มอง
หลายมิติ หลายมุม มองเห็นความซับซอน เห็นความสัมพันธ เห็นความสัมพันธกระบวนระบบ (Systems
Thinking) ดังนั้นเราจึงมองจากความสําเร็จทะลุไปทีค่ วามรูที่ซอนอยูในขั้นตอนของการสรางความสําเร็จ
นั้น เราจึงแสาะหา “ความสําเร็จเล็กๆ แตยิ่งใหญ” ที่มีอยูมากมายภายในองคกร (ชุมชน) ของเรา และใน
องคกร (ชุมชน) อื่น เอามาดูดซับความรูส ูคน และสกัดความรูสูกระดาษ เนนที่ความรูฝงลึก (Tacit
Knowledge) สําหรับนําไปใชงานและสกัดความรูจากประสบการณการปฏิบัติงาน เปนวัฏจักรไมรูจบ เนนที่
วัฏจักรไมรูจบ
9. พลังของการจัดการการแลกเปลี่ยนเรียนรู กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู มองในมุมหนึ่งเปนกิจกรรมที่
ทุกคนทําอยูใ นชีวิตประจําวัน เปนเรื่องไมยาก มองอีกมุมหนึ่ง เปนเรื่องที่เราไมคุนเคย ในการทําอยางเปนระบบ
และมีเปาหมาย เพื่อการพัฒนางาน พัฒนาองคกร และพัฒนาพนักงาน ดังนั้นจําเปนตองมีการจัดการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู คือไมใชปลอยใหดําเนินไปตามยถากรรม แตมผี ูรับผิดชอบ หรือ กลุมผูรับผิดชอบ และมี
ยุทธศาสตร ในการดําเนินการอยางเปนระบบ และเปนขัน้ ตอน
ย้ําวา ในการดําเนินการจัดการความรูในองคกร (ชุมชน สังคม) ตองมีการจัดการอยางเปนระบบ และมี
ยุทธศาสตรในการดําเนินการ – พลานุภาพของการจัดการ
10. พลังของ การรวมตัวกันเองของความรูชิ้นสวนเล็กๆ เปนความรูท ี่ยิ่งใหญ (self-organization) อันเปนผล
ของความเปนอิสระ ประเด็นที่ตองการเนนในทีน่ ี้ คือ ความเปนอิสระ เพื่อเปดโอกาสใหมีการสรางสรรค
นวัตกรรมชิ้นเล็กชิ้นนอย อยางมากมายเหลือคณาภายใตเปาหมายทีย่ ิ่งใหญ (Common Purpose / Shared Vision)
รวมกัน แลวใหความเปนอิสระที่ชิ้นสวนเหลานั้นจะประกอบกันเอง และกอผลที่ยิ่งใหญ
โปรดอยามองการรวมตัวกันของความรูเล็กๆ เปนความรูที่ยิ่งใหญในทํานองเดียวกันกับชิ้นสวนรถยนต
ประกอบกันเปนรถยนต การรวมตัวกันของความรูมีความซับซอนกวานั้นมาก หากเปรียบความรูชิ้นเล็กๆ
เหมือนชิ้นสวนรถยนต การรวมตัวกันของชิ้นสวนจะไดรถยนตนับลานแบบ แลวแตกาละเทศะของการใช

ความรูนั้น
ทศานุภาพของการจัดการความรู เปนทั้งเหตุและผล คือปจจัย ๑๐ ประการนี้ จะนําไปสูการจัดการความรูท ี่
บรรลุผลสําเร็จยิ่งใหญ และในขณะเดียวกัน ถามีการดําเนินการจัดการความรูอยางถูกตอง จริงจัง ปจจัยทั้ง ๑๐
ประการนี้จะยิง่ งอกงามและงดงาม
วิจารณ พานิช
๑๘ มิ.ย. ๔๘

