การจัดการความรูก บ
ั การบริหารราชการแนวใหม
ศ.นพ. วิจารณ พานิช
สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม
ในโลกยุค “สังคมแหงความรู , ยุคโลกาภิวัตน , และยุคแหงการเปลี่ยนแปลง”
หนวยบริการสาธารณะ หรือที่เรียกวาหนวยราชการจะตองปรับตัว เปลี่ยนกระบวนทัศนใหม และ
เปลี่ยนวิธีทํางานใหม มิฉะนั้นสังคมไทยก็จะไมสามารถแขงขันไดในสังคมโลก

ความแตกตางระหวางราชการแบบเกา กับขาราชการแนวใหม
ราชการแบบเกาเนนการทําผลงาน เชน หนวยงานดานการเกษตรอาจรายงานวา
ในปที่ผานมา ไดใหคําแนะนําดานพันธุขาว ปุย และยาฆาแมลงแกเกษตรกร 1,000 ราย แต
ราชการแนวใหมตองเนนทีผ่ ลสัมฤทธิ์หรือผลกระทบ มองที่ตัวเกษตรกรวามีรายไดและชีวติ ทีด่ ี
หรือไม ไมใชแคมองที่งานของตัวนักวิชาการเกษตร
ความเจริญกาวหนาดานตางๆ ทําใหโลกนี้มีความสลับซับซอนขึ้นอยางมากมาย
การที่ราชการจะสรางผลสัมฤทธิ์หรือผลกระทบแกสังคมหรือแกประชาชนได
หนวยราชการ
จะตองเปลี่ยนวิธีคิดและวิธที ํางาน จากเอาหนวยงานของตนเปนหลัก ไปเปนเนนความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน ทั้งทีเ่ ปนหนวยราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม
ดังนั้นพลังหลักในการทํางานจะเปลีย่ นจากราชการเปนคนๆ (individual) ไปเปนปฏิสัมพันธ
ระหวางคน (relationship)
เครื่องมือ หรือแรงขับเคลื่อนหลักในการปฏิบัติขาราชการ จะตองยกระดับจาก
ขอมูล (data) และสารสนเทศ (information) ไปเปนความรู (knowledge) โดยทีจ่ ะตองคํานึงวา
ความรูที่ตองการใชในการปฏิบัติงานนั้น มีทั้งที่อยูในรูปของความรูชัดแจง (explicit knowledge)
ซึ่งหมายถึง ความรูในรูปของหนังสือ ตํารา วารสาร หนังสือพิมพ วีดีโอ electronic file และที่
อยูในรูปของความรูที่ฝงลึกอยูในสมองของคน (tacit knowledge) ซึ่งยากตอการเลาหรือเขียน
ออกมาใหผูอนื่ ทราบหรือเขาใจ ความรูที่ใชการทํางานสวนใหญ (รอยละ 70 - 80) เปนความรูฝง ลึก
การปฏิบตั ิราชการสมัยเกา เนนการใชความรูชัดแจง ทีม่ ี “ผูร”ู กําหนดไว แต
การปฏิบัติราชการตามแนวทางจัดการความรู จะเนนใหผูปฏิบัติงานใชความรูฝงลึกที่อยูในสมอง
ของตนเอง และเนนการรวมกันสรางความรูขึ้นใชงาน ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานมีความเปนพลวัต
สอดคลองกับสถานการณ หรือบริบทที่แตกตางกันหรือเปลี่ยนแปลงไป

ฐานอิงของการปฏิบัติราชการแบบเดิมคือ กฎระเบียบ จะตองมีการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอยางเครงครัด แมจะทําใหงานลาชาหรือไมสําเร็จก็ตาม แตราชการสมัยใหมซึ่งตองการ
ผลสัมฤทธิ์และ Economy of speed จะตองใชฐานอิงเปนความรูมาขึน้ เรื่อยๆ
การปฏิบัติงานของขาราชการระดับลางหรือระดับปฏิบัติการตามแบบเดิม จะเกิด
การเรียนรูนอยมาก การเรียนรูของขาราชการเหลานี้เนนการเรียนรูน อกงานหรือไมสัมพันธกับงาน
แตไดประกาศนียบัตรหรือปริญญารับรอง ในราชการแนวใหม ขาราชการระดับปฏิบัติการเหลานี้
จะเรียนรูจากการทํางาน สัมพันธกับการพัฒนาวิธีทํางานใหมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้นและเร็วขึ้น และมี
ลักษณะเปนการเรียนรูรวมกันกับเพื่อนรวมงาน

การจัดการความรูจะชวยงานราชการไดอยางไร
ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ระบุในมาตรา 11 ดังนี้
มาตรา 11 “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ
เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ
รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลีย่ นทัศนคติของ
ขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ในการปฏิบัตริ าชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตาม
พระราชกฤษฎีกานี”้
และในคูมือการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวของสํานักงาน ก.พ.ร. ใน
หมวดที่ 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ขอ 3 การพัฒนาสวนราชการ
ใหเปนองคการแหงการเรียนรู มีขอความดังนี้

“3. การพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรู
ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญ
ใหเพียงพอแกการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และ
สถานการณของตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้จะตองมีการวางแผนการปฏิบัติราชการทุกระยะ
ตองมีการปรับแผนเพื่อให
บรรลุเปาหมาย ตองมีการกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงานที่เปนความจริง ฉะนั้น แนวความคิดของ
ผูปฏิบัติงานภาครัฐจะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม
จากการที่ยดึ แนวความคิดวาตอง
ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิด
ใหมๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการ ตลอดเวลาในพระราช

กฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
2. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ
ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และ
ปรับเปลี่ยน ทัศนคติของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรูความสามารถในวิชาการ
สมัยใหมตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม
4. ตองมีการสรางความมีสวนรวม ในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู
ซึ่งกันและกัน เพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”
การจัดการความรูเปนเครื่องมือสราง“พลังทวีคูณ” (synergy) ในการปฏิบัติราชการ
คือพลังของขาราชการระดับสูง ขาราชการระดับกลาง และขาราชการระดับลาง ใหสามารถสราง
ผลงานในระดับสรางสรรค มีผลสัมฤทธิ์สูงสง
การจัดการความรูเนนความรูข องขาราชการทั้ง 3 ระดับ แตที่เนนมาก คือ ความรู
ของขาราชการระดับลางหรือระดับปฏิบัติการ เนนความรูที่ควบคูอยูก ับการปฏิบัติในลักษณะ “ไม
ทํา ไมรู” ซึ่งไมใชความรูเชิงทฤษฎี เปนการดึงเอาพลังปญญาที่ถูกละเลย คือ พลังปญญาของ
ขาราชการระดับลางออกมาใช ซึ่งพลังปญญาของขาราชการระดับนีส้ วนใหญ หรือเกือบทั้งหมด
อยูในรูปของความรูฝงลึก แตก็ไมละเลยความรูที่เปดเผยหรือความรูเชิงทฤษฎี

ความรู 2 ยุค
ความรูที่เราคุนเคยกันเปน “ความรูยุคที่ 1” แตความรูที่เนนในเรื่องการจัดการ
ความรูเปน “ความรูยุคที่ 2”
ความรูยุคที่ 1 เปนความรูทสี่ รางขึ้นโดยนักวิชาการ มีความเปนวิทยาศาสตร เนน
ความเปนเหตุผล พิสูจนไดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือวิชาการ มีการจําแนกแยกแยะเปน
ความรูเฉพาะสาขาวิชาการ เปนความรูที่เนนความลึก ความเปนวิชาการเฉพาะดาน (Specialization)
ความรูยุคที่ 2 เปนความรูทผี่ ูกพันอยูก ับงาน หรือกิจกรรมของบุคคลและองคกร
เปนความรูที่ใชงานและสรางขึ้นโดยผูปฏิบัติงานหรือกลุมผูปฏิบัติงานเอง โดยอาจสรางขึ้นจากการ
เลือกเอาความรูเชิงทฤษฎีหรือความรูจากภายนอกมาปรับแตงเพื่อการใชงาน หรือสรางขึ้นโดยตรง
จากประสบการณในการทํางาน ความรูเหลานี้มีลักษณะบูรณาการและมีความจําเพาะตอบริบทของ
งาน กลุมผูปฏิบัติงาน หนวยงาน และองคกรนั้น ๆ
การจัดการความรู จึงเปนเรือ่ งของความรูที่มีบริบทที่จําเพาะ เปนกิจกรรมของ
ผูปฏิบัติงาน ไมใชกิจกรรมของ “ผูรู” ที่มีความรูเชิงทฤษฎีมากมายและลึกซึ้ง ที่จะ “จัด” ความรู
เพื่อใหผูปฏิบตั ินําไปประยุกตใช (โปรดดูแผนภาพที่ 1)

ความรู 2 ยุค

ยุคที่ 1
- โดยนักวิชาการ
- เนนเหตุผลพิสูจนได
เปนวิทยาศาสตร
- ความรูเฉพาะสาขา

ยุคที่ 2
- โดยผูป ฏิบตั ิ
- เนนประสบการณตรง
- ความรูบ ูรณาการ

เปาหมายของการจัดการความรู
การจัดการความรูมีเปาหมาย 3 ประการใหญ ๆ ไดแก
(1) เพื่อพัฒนางาน ใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
(2) เพื่อการพัฒนาคน คือ พัฒนาผูปฏิบัติงาน ซึ่งในที่นี้คอื ขาราชการทุกระดับ
แตที่จะไดประโยชนมากที่สดุ คือ ขาราชการชั้นผูนอย และระดับกลาง
(3) เพื่อการพัฒนา “ฐานความรู” ขององคการหรือหนวยงาน เปนการเพิม่ พูน
ทุนความรู หรือทุนปญญาขององคกร ซึ่งจะชวยทําใหองคกรมีศักยภาพใน
การฟนฝาความยากลําบากหรือความไมแนนอนในอนาคตไดดีขึ้น

ความรูคืออะไร
เปนการยากมากที่จะใหคํานิยามคําวา “ความรู” ดวยถอยคําสั้นๆ ยิ่งในความหมาย
ที่ใชในศาสตรดานการจัดการความรู คําวา “ความรู” ยิ่งมีความหมายหลายนัย และหลายมิติ
- ความรู คือ สิ่งที่เมื่อนําไปใช จะไมหมดหรือสึกหรอ แตจะยิ่งงอกเงยหรือ
งอกงามขึ้น
- ความรู คือ สารสนเทศที่นําไปสูการปฏิบัติ
- ความรูเปนสิ่งที่คาดเดาไมได
- ความรูเกิดขึน้ ณ จุดที่ตองการใชความรูนนั้
- ความรูเปนสิ่งที่ขึ้นกับบริบทและกระตุนใหเกิดขึ้นโดยความตองการ
ในยุคแรก ๆ ของการพัฒนาศาสตรดานการจัดการความรู มองวาความรูมาจากการ
จัดระบบและตีความสารสนเทศ (information) ตามบริบท และสารสนเทศก็มาจากการประมวล
ขอมูล (data) ความรูจะไมมปี ระโยชนถาไมนําไปสูการกระทําหรือการตัดสินใจ (โปรดดูแผนภาพ
ที่ 2)
พลวัติ

คงที่

ปฏิบตั ิการ

ส.ค.ส

- ตัดสินใจ
- ดําเนินการ

KMI

สารสนเทศ
ขอมูล
เครื่องจักร

- ทํานาย
- ความหมาย

เพิ่มมูลคา/มูลคา

ความรู
- แบบแผน
- บริบท

- ไมไดกรอง
- ขอสังเกต

มนุษย ?

แผนภาพที่ 2
ในการจัดการสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคแหงสังคมที่ใชความรูเปนฐาน
(Knowledge-based society) มองความรูวาเปนทุนปญญา หรือทุนความรูสําหรับใชสรางคุณคาและ
มูลคา (value) การจัดการความรูเปนกระบวนการใชทนุ ปญญา นําไปสรางคุณคาและมูลคา ซึ่งอาจ
เปนมูลคาทางธุรกิจหรือคุณคาทางสังคมก็ได

เพื่อความเขาใจความหมายของคําวา “ความรู” ใหลึกซึ้งขึ้น ขอนําเสนอความรู 4
ระดับ คือ know what , know-how , know-why , และ care-why
Know-What เปนความรูเชิงทฤษฎีลวน ๆ เปรียบเสมือนความรูของผูจบปริญญา
ตรีมาหมาด ๆ เมื่อนําความรูเหลานี้ไปใชงาน ก็จะไดผลบาง ไมไดผลบาง
Know-Why เปนความรูที่มที ั้งเชิงทฤษฎี และเชิงบริบท เปรียบเสมือนความรูของ
ผูจบปริญญา และมีประสบการณทํางานระยะหนึ่ง เชน 2-3 ป ก็จะมีความรูในลักษณะที่รูจกั ปรับให
เขากับสภาพแวดลอมหรือบริบท
Know-Why เปนความรูในระดับที่อธิบายเหตุผลได วาทําไมความรูน ั้น ๆ จึงใช
ไดผลในบริบทหนึ่ง แตใชไมไดในอีกบริบทหนึ่ง
Care-Why เปนความรูในระดับคุณคา ความเชื่อ ซึ่งจะเปนแรงขับดันมาจากภายใจ
จิตใจ ใหตองกระทําสิ่งนั้น ๆ เมื่อเผชิญสถานการณ
ทานผูอานนึกถึงความรูอื่น ๆ เชน know-who , know-where , know-when แตจะ
ไมกลาวถึง ณ ที่นี้ (โปรดดูแผนภาพที่ 3)

ทุนปญญา
(Intellectual Capital)

Asset
(สมบัติ)

Capital
(ทุน)

Value
(คุณคา & มูลคา)

ใสวิญญาณ

Profit
(กําไร ผลประโยชน)
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การจัดการความรู
จัดการแบบChaordic

แผนภาพที่ 3

