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การจัดการความรูกับการบริหารราชการแนวใหม
ศ.นพ. วิจารณ พานิช
สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม
ในโลกยุค “สังคมแหงความรู, ยุคโลกาภิวัตน, และยุคแหงการเปลี่ยนแปลง” หนวยบริการ
สาธารณะ หรือที่เรียกวาหนวยราชการจะตองปรับตัว เปลี่ยนกระบวนทัศนใหม และเปลี่ยนวิธีทํางานใหม
มิฉะนั้นสังคมไทยก็จะไมสามารถแขงขันไดในสังคมโลก

ความแตกตางระหวางราชการแบบเกา กับราชการแนวใหม
ราชการแบบเกาเนนการทําผลงาน เชน หนวยงานดานการเกษตรอาจรายงานวา ในป
ที่ผานมา ไดใหคําแนะนําดานพันธุขาว ปุย และยาฆาแมลงแกเกษตรกร 1,000 ราย แตราชการแนวใหม
ตองเนนที่ผลสัมฤทธิ์หรือผลกระทบ มองที่ตัวเกษตรกรวามีรายไดและชีวิตที่ดีหรือไม ไมใชแคมองที่งานของ
ตัวนักวิชาการเกษตร
ความเจริญกาวหนาดานตาง ๆ ทําใหโลกนี้มีความสลับซับซอนขึ้นอยางมากมาย การที่
ราชการจะสรางผลสัมฤทธิ์หรือผลกระทบแกสังคมหรือแกประชาชนได หนวยราชการจะตองเปลี่ยนวิธีคิด
และวิ ธี ทํ างานจาก เอาหน วยงานของตนเป นหลั ก ไปเป นเน นความร วมมื อระหว างหน วยงาน ทั้ งที่ เป น
หนวยราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ดังนั้นพลังหลักในการทํางานจะ
เปลี่ยนจากราชการเปนคน ๆ (individual) ไปเปนปฏิสัมพันธระหวางคน (relationship)
เครื่องมือ หรือแรงขับเคลื่อนหลักในการปฏิบัติราชการ จะตองยกระดับจากขอมูล (data)
และสารสนเทศ (information) ไปเปนความรู (knowledge) โดยที่จะตองคํานึงวาความรูที่ตองการใชในการ
ปฏิบัติงานนั้น มีทั้งที่อยูในรูปของความรูชัดแจง (explicit knowledge) ซึ่งหมายถึง ความรูในรูปของ
หนังสือ ตํารา วารสาร หนังสือพิมพ วีดีโอ electronic file และที่อยูในรูปของความรูที่ฝงลึกอยูในสมอง
ของคน (tacit knowledge) ซึ่งยากตอการเลาหรือเขียนออกมาใหผูอื่นทราบหรือเขาใจ ความรูที่ใชในการ
ทํางานสวนใหญ (รอยละ 70-80) เปนความรูฝงลึก
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การปฏิบัติราชการสมัยเกา เนนการใชความรูชัดแจง ที่มี “ผูรู” กําหนดไว แตการปฏิบัติ
ราชการตามแนวทางจัดการความรู จะเนนใหผูปฏิบัติงานใชความรูฝงลึกที่อยูในสมองของตนเอง และเนน
การรวมกันสรางความรูขึ้นใชงาน ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานมีความเปนพลวัต สอดคลองกับสถานการณ
หรือบริบทที่แตกตางกันหรือเปลี่ยนแปลงไป
ฐานอิงของการปฏิบัติราชการแบบเดิมคือ กฎระเบียบ จะตองมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อยางเครงครัด แมจะทําใหงานลาชาหรือไมสําเร็จก็ตาม แตราชการสมัยใหมซึ่งตองการผลสัมฤทธิแ์ ละ
Economy of speed จะตองใชฐานอิงเปนความรูมากขึ้นเรื่อย ๆ
การปฏิ บัติงานของขาราชการระดับลางหรือระดับปฏิ บัติการตามแบบเดิ ม จะเกิดการ
เรี ย นรู น อยมาก การเรีย นรูของขา ราชการเหลา นี้ เ น น การเรี ย นรูน อกงานหรือ ไมสัม พั น ธกับ งาน แตไ ด
ประกาศนียบัตรหรือปริญญารับรอง ในราชการแนวใหม ขาราชการระดับปฏิบัติการเหลานี้จะเรียนรูจากการ
ทํางาน สัมพันธกับการพัฒนาวิธีทํางานใหมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้นและเร็วขึ้น และมีลักษณะเปนการเรียนรู
รวมกันกับเพื่อนรวมงาน
การจัดการความรูจะชวยงานราชการไดอยางไร
ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระบุในมาตรา 11 ดังนี้
มาตรา 11 “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อ
นํามาประยุกตใชในการปฎิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตอง
สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด
ใหเปนบุคลากรที่ มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกานี้”
และในคูมือการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวของสํานักงาน ก.พ.ร. ในหมวดที่ 3
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ขอ 3 การพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการ
แหงการเรียนรู มีขอความดังนี้
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“3. การพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรู
ในการบริหารราชการแนวใหม
สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญให
เพียงพอแกการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และสถานการณของ
ตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองมี
การวางแผนการปฏิบัติราชการทุกระยะ ตองมีการปรับแผน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตองมีการกําหนด
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่เปนความจริง ฉะนั้น แนวความคิดของผูปฏิบัติงานภาครัฐจะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจน
ตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติ
ราชการ ตลอดเวลาในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนา
ความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
2. ตองสามารถประมวลผลความรูในด านตาง ๆ เพื่อนํามาประยุ กตใชในการปฏิบัติ
ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3. ตองมีการส งสเริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัย ทัศนและปรับเปลี่ย น
ทัศนคติของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรูความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา
มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม
4. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและ
กัน เพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”
การจัดการความรูเปนเครื่องมือสราง “พลังทวีคูณ” (synergy) ในการปฏิบัติราชการ คือ
พลังของขาราชการระดับสูง ขาราชการระดับกลาง และขาราชการระดับลาง ใหสามารถสรางผลงานใน
ระดับสรางสรรค มีผลสัมฤทธิ์สูงสง
การจัดการความรูเนนความรูของขาราชการทั้ง 3 ระดับ แตที่เนนมาก คือ ความรูของ
ข า ราชการระดั บ ล า งหรื อ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร เน น ความรู ที่ ค วบคู อ ยู กั บ การปฏิ บั ติ ใ นลั ก ษณะ
“ไมทํา ไมรู” ซึ่งไมใชความรูเชิงทฤษฎี เปนการดึงเอาพลังปญญาที่ถูกละเลย คือ พลังปญญา
ของขาราชการระดับลางออกมาใช ซึ่งพลัง ปญญาของขาราชการระดับนี้สวนใหญหรือเกือบ
ทั้งหมดอยูในรูปของความรูฝงลึก แตก็ไมละเลยความรูที่เปดเผยหรือความรูเชิงทฤษฎี
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ความรู 2 ยุค
ความรูที่เราคุนเคยกันเปน “ความรูยุคที่ 1” แตความรูที่เนนในเรื่องการจัดการความรูเปน
“ความรูยุคที่ 2”
ความรูยุคที่ 1 เปนความรูที่สรางขึ้นโดยนักวิชาการ มีความเปนวิทยาศาสตร เนนความ
เปนเหตุผล พิสูจนไดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือวิชาการ มีการจําแนกแยกแยะเปนความรูเฉพาะ
สาขาวิชาการ เปนความรูที่เนนความลึก ความเปนวิชาการเฉพาะดาน (Specialization)
ความรูยูคที่ 2 เปนความรูที่ผูกพันอยูกับงานหรือกิจกรรมของบุคคลและองคกร เปน
ความรูที่ใชงานและสรางขึ้นโดยผูปฏิบัติงานหรือกลุมผูปฏิบัติงานเอง โดยอาจสรางขึ้นจากการเลือกเอา
ความรูเชิงทฤษฎีหรือความรูจากภายนอกมาปรับแตงเพื่อการใชงาน หรือสรางขึ้นโดยตรงจากประสบการณ
ในการทํางาน ความรูเหลานี้มีลักษณะบูรณาการและมีความจําเพาะตอบริบทของงาน กลุมผูปฏิบัติงาน
หนวยงานและองคกรนั้น ๆ
การจัดการความรู จึงเปนเรื่องของความรูที่มีบริบทที่จําเพาะ เปนกิจกรรมของผูปฏิบัติงาน
ไมใชกิจกรรมของ “ผูรู” ที่มีความรูเชิงทฤษฎีมากมายและลึกซึ้ง ที่จะ “จัด” ความรูเพื่อใหผูปฏิบัตินําไป
ประยุกตใช (โปรดดูแผนภาพที่ 1)

ความรู 2 ยุค

ยุคที่ 1

ยุคที่ 2

- โดยนักวิชาการ
- เนนเหตุผลพิสูจนได
เปนวิทยาศาสตร
- ความรูเฉพาะสาขา

- โดยผูปฏิบต
ั ิ
- เนนประสบการณตรง
- ความรูบ
 รู ณาการ

แผนภาพที่ 1
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เปาหมายของการจัดการความรู
การจัดการความรูมีเปาหมาย 3 ประการใหญ ๆ ไดแก
(1) เพื่อพัฒนางาน ใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
(2) เพื่อการพัฒนาคน คือ พัฒนาผูปฏิบัติงาน ซึ่งในที่นี้คือ ขาราชการทุกระดับ แตที่จะ
ไดประโยชนมากที่สุด คือ ขาราชการชั้นผูนอย และระดับกลาง
(3) เพื่อการพัฒนา “ฐานความรู” ขององคกรหรือหนวยงาน เปนการเพิ่มพูน ทุนความรู
หรือทุนป ญญาขององคกร ซึ่งจะชวยทําใหองคกรมีศักยภาพในการฟนฝาความ
ยากลําบากหรือความไมแนนอนในอนาคตไดดีขึ้น
ความรูคืออะไร
เปนการยากมากที่จะใหนิยามคําวา “ความรู” ดวยถอยคําสั้น ๆ ยิ่งในความหมายที่ใชใน
ศาสตรดานการจัดการความรู คําวา “ความรู” ยิ่งมีความหมายหลายนัย และหลายมิติ
- ความรู คือ สิ่งที่เมื่อนําไปใช จะไมหมดหรือสึกหรอ แตจะยิ่งงอกเงยหรืองอกงามขึ้น
- ความรู คือ สารสนเทศที่นําไปสูการปฏิบัติ
- ความรูเปนสิ่งที่คาดเดาไมได
- ความรูเกิดขึ้น ณ จุดที่ตองการใชความรูนั้น
- ความรูเปนสิ่งที่ขึ้นกับบริบทและกระตุนใหเกิดขึ้นโดยความตองการ
ในยุคแรก ๆ ของการพัฒนาศาสตรดานการจัดการความรู มองวาความรูมาจากการ
จัดระบบและตีความสารสนเทศ (information) ตามบริบท และสารสนเทศก็มาจากการประมวลขอมูล (data)
ความรูจะไมมีประโยชนถาไมนําไปสูการกระทําหรือการตัดสินใจ (โปรดดูแผนภาพที่ 2)

Knowledge
Center

คงที่

พลวัติ
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ั ิการ

ส.ค.ส.

-ตัดสินใจ
-ดําเนินการ

KMI

สารสนเทศ

ขอมูล

-ทํานาย
-ความหมาย

เพิ่มคุณคา/มูลคา

ความรู

-แบบแผน
-บริบท

-ไมไดกรอง
-ขอสังเกต

เครื่องจักร

มนุษย ?

แผนภาพที่ 2

ในการจั ด การสมั ย ใหม โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในยุ ค แห ง สั ง คมที่ ใ ช ค วามรู เ ป น ฐาน
(Knowledge-based society) มองความรูวาเปนทุนปญญา หรือทุนความรูสําหรับใชสรางคุณคาและ
มูลคา (value) การจัดการความรูเปนกระบวนการใชทุนปญญา นําไปสรางคุณคาและมูลคา ซึ่งอาจเปน
มูลคาทางธุรกิจหรือคุณคาทางสังคมก็ได
เพื่อความเขาใจความหมายของคําวา “ความรู” ใหลึกซึ้งขึ้น ขอนําเสนอความรู 4 ระดับ
คือ know what, know-how, know-why, และ care-why
Know-What เป น ความรู เ ชิ ง ทฤษฎี ล ว น ๆ เปรี ย บเสมื อ นความรู ข องผู จ บปริ ญ ญาตรี
มาหมาด ๆ เมื่อนําความรูเหลานี้ไปใชงาน ก็จะไดผลบาง ไมไดผลบาง
Know-Why เปนความรูที่มีทั้งเชิงทฤษฎี และเชิงบริบท เปรียบเสมือนความรูของผูจบ
ปริญญา และมีประสบการณการทํางานระยะหนึ่ง เชน 2-3 ป ก็จะมีความรูในลักษณะที่รูจักปรับใหเขากับ
สภาพแวดลอมหรือบริบท

Knowledge
Center
Know-Why เปนความรูในระดับที่อธิบายเหตุผลได วาทําไมความรูนั้น ๆ จึงใชไดผลใน
บริบทหนึ่ง แตใชไมไดผลในอีกบริบทหนึ่ง
Care-Why เปนความรูในระดับคุณคา ความเชื่อ ซึ่งจะเปนแรงขับดันมาจากภายในจิตใจ
ใหตองกระทําสิ่งนั้น ๆ เมื่อเผชิญสถานการณ
ทานผูอานอาจนึกถึงความรูอื่น ๆ เชน know-who, know-where, know-when แตจะไม
กลาวถึง ณ ที่นี้ (โปรดดูแผนภาพที่ 3)

ทุนปญญา
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Asset
(สมบัต)ิ
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(คุณคา & มูลคา)

Profit
(กําไร ผลประโยชน)

ปฏิบต
ั ิการ

ใสวิญญาณ

การจัดการความรู
จัดการแบบChaordic
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