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ศาสตราจารย Ikujiro Nonaka แหง Graduate School of International Corporate Strategy,
Hitotsubashi University ไดบรรยายในการประชุมผูบ ริหารระดับสูง ที่จัดโดย APO (Asian
Productivity Organization) ณ นครโตเกียว ในป พ.ศ. 2545 วา หลังจากทานไดตีพิมพบทความอัน
โดงดังเรื่อง The Knowledge Creating Company รวมกับศาสตราจารย Hirotaka Takeuchi ในป
พ.ศ. 2538 แลว คําวา Knowledge Management ก็ใชกันแพรหลายทั่วไป
แตทานไมชอบคํานี้
เพราะในความเปนจริงเราไมสามารถ “จัดการ” ความรูได และคําวา “จัดการความรู” ก็มักถูกนําไปใช
เพียงเปนเครื่องมือโฆษณาขายเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
ทานชอบคําวา management for knowledge หรือ knowledge-based management
มากกวา ในภาษาไทยอาจใชคําวา “การจัดการเพื่อความรู” หรือ “การจัดการบนฐานความรู”
ความรูคือความเชื่อภายใตเหตุผล ความรูจึงมีลักษณะเปนนามธรรม
ในขณะเดียวกัน
ความรูเกี่ยวของกับสุนทรียะ ดานความจริง ความดี ความงาม จึงตองการคําอธิบายที่เปนรูปธรรม
ความรูเปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับบริบท การเปรียบเทียบ และเปนพลวัต
ดังนั้น ความรูค ือกระบวนการ
ภายในคนที่เปนพลวัต ในการสรางเหตุผลใหแกความเชื่อ เพื่อเขาสูความจริง
นิยามของ
ความรูมีลักษณะเปนพลวัต และเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ความรูมีลักษณะที่เกาหรือหมดสภาพไดงายและ
ไดเร็ว จึงจําเปนตองมีการสรางขึ้นใหมอยูเสมอ
ความรูคือขอสนเทศ (information) ที่ฝงเขาไปในคน และไมสามารถสื่อสารออกมาไดทั้งหมด
ไมวาจะโดยการเขียน การพูด หรือปฏิบัติใหดู
จึงจําเปนตองมีความรูชนิดที่มีความชัดเจน เปนรูปธรรม สมเหตุสมผล ที่สามารถสื่อสาร
ออกมาเปนคํา ประโยค จํานวน สูตร ทฤษฎี ชุดของเหตุผล (algorithm) เพื่อใชแกปญหา คูมือ
ฐานขอมูล ฯลฯ ความรูเชนนี้เรียกวา ความรูที่ชัดแจง (explicit knowledge)
แตความรูสวนใหญเปนความรูที่ฝงลึก (internalized) อยูภายในคน ไมสามารถสื่อสารออกมา
เปนคํา ประโยค หรือจํานวน แตอยูในรูปของทักษะในการรับรู ความเชื่อ จินตนาการ ไหวพริบ วิธี
คิด คุณธรรม ทักษะทางเทคนิค เคล็ดลับ ฯลฯ
ความรูเชนนี้เรียกวา ความรูที่ฝงลึก (tacit
knowledge)

1

หลักสําคัญของการสรางความรู คือการสังเคราะหหรือหลอมรวมความรูที่ชัดแจง กับความรูที่
ฝงลึก ยกระดับขึ้นไปเปนความรูที่สูงขึ้น ลึกซึ้งขึ้น เปนองครวมยิ่งขึ้น โดยผานกระบวนการ 4 สวน ที่
เรียกวา SECI ไดแก
(1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (socialization) ระหวางกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ ขอคิดเห็น
ความเชื่อ วิธีการ ฯลฯ เปนการแลกเปลี่ยนความรูฝงลึก
(2) การสกัดความรูออกจากตัวคน (externalization) เปลี่ยนความรูฝงลึก ไปเปนความรูที่ชัด
แจง
(3) การควบรวมหรือผนวกความรู (combination) นําความรูที่ชัดแจงอันมากมายหลากหลาย
มารวมกัน จัดกลุม แบงหมวดหมู ไดเปนความรูที่ชัดแจงที่ยกระดับขึ้น
(4) การฝงหรือผนึกความรู (internalization) นําความรูที่ชัดแจงไปประยุกตเปนผลิตภัณฑ
กระบวนการ วิธีการใหม หรือปรับปรุงของเกา เกิดคุณคาและมูลคา และในกระบวนการนั้นเอง เกิด
การเรียนรูเปนความรูฝงลึกทีย่ กระดับขึ้นไปอีก
กระบวนการในขั้นตอนนี้จะยิ่งทรงพลังยิ่งขึ้น หาก
ใหลูกคาหรือผูใ ชบริการไดเขามามีบทบาทใหขอคิดเห็นจากการใชบริการหรือการใชผลิตภัณฑดวย
วงจร SECI นี้ หมุนอยูตลอดเวลา เหมือนเกลียวสวาน มีผลใหเกิดการสรางและยกระดับ
ความรูเพื่อบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย

เปาหมายอันยิ่งใหญบรรลุโดยการจัดการขั้วตรงกันขาม
องคกรทุกประเภท รวมทั้งบริษัทหางราน จะบรรลุผลสําเร็จอันยิ่งใหญได จะตองมี
ความสามารถในการจัดการสิ่งที่มีความขัดแยงกัน หรือเปนขั้วตรงกันขามซึ่งกันและกัน
เชน ใน
กรณีขององคกรธุรกิจ ความขัดแยงระหวางความไดเปรียบเชิงขนาด (economy of scale) กับ การ
จํากัดขอบเขตหรือพุง เปาธุรกิจหลัก (scope) และการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (speed) 1
ความ
ขัดแยงระหวางการแสวงหาความรูใหม (knowledge exploration) กับการนําความรูมาใชใหเกิด
ประโยชน (knowledge exploitation) 2
ความขัดแยงระหวางบรรยากาศควบคุมสั่งการกับความมี

1

ความขัดแยงระหวางความไดเปรียบเชิงขนาด (economy of scale) กับ การจํากัดขอบเขตหรือพุงเปาธุรกิจหลัก
(scope) และการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (speed) หมายความวา ถาตองการความไดเปรียบเชิงขนาดก็ตองผลิตสินคาจํานวน
มาก แตก็จะเปนขอขัดแยงกับการพุงเปาธุรกิจไปที่ตลาดจําเพาะ ซึ่งอาจตองผลิตสินคาเฉพาะตัวสําหรับแตละตลาด ความ
ไดเปรียบเชิงขนาดจึงเกิดยาก
และในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วก็ทําใหการผลิตจํานวนมากเพื่อใหเกิด
ความไดเปรียบเชิงขนาด เกิดความเสี่ยงที่สินคาจะลาสมัย สูของคูแขงไมได
2
ความขัดแยงระหวางการแสวงหาความรูใหม (knowledge exploration) กับการนําความรูมาใชใหเกิดประโยชน
(knowledge exploitation) หมายความวา ในการแสวงหาความรูใหม ตองใชความพยายาม เครื่องมือ เวลา และคน ถาเนนมาก
ไปก็จะหยอนดานการนําความรูไปใชประโยชน ทําใหองคกรอยูในสภาพลงทุนมากแตไดผลนอย แตถาเนนการนําความรูไป
ใชประโยชนมากไปก็จะเกิดผลเสียตรงที่การสรางสรรคนอย อาจสูคูแขงไมไดในดานความสดใหมของสินคาหรือบริการ

2

อิสระ3 ความขัดแยงระหวางการสรางสรรค (creativity) กับประสิทธิภาพ (efficiency)4 ความ
ขัดแยงระหวางความรูฝงลึกกับความรูชัดแจง5 เปนตน
ความรูที่กอผลตอความสามารถในการแขงขันขององคกรธุรกิจ คือความรูฝ งลึก เนื่องจาก
ความรูชัดแจงมีลักษณะที่แลกเปลี่ยนงายผานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทําใหคูแขงสามารถนําไปใชได
งาย
บริษัทญี่ปุนมีความเขมแข็งเนือ่ งจากมีความรูฝงลึกที่ทรงคุณภาพ และความสามารถในการ
จัดการความรูฝงลึกไปเปนเทคโนโลยีและสินคา อยางที่ไมมีชาติใดเทียม
การจัดการขั้วตรงกันขาม ไปสูพลังสรางสรรคอนั ยิ่งใหญ ทําโดยการ หลอมรวม หรือ
สังเคราะห (synthesis) สู ภพภูมิใหม (new order) ของความรูความเขาใจหรือความเปนจริงที่กาว
ขาม (transcend) ความแตกตางหรือความเปนขั้วตรงกันขามนั้น ซึ่งอาจกลาวไดอีกนัยหนึง่ วา เปน
การมองเห็นภาพรวมของปาทั้งปาแบบ “ตานก” ซึ่งตรงกันขามกับการมองแยกสวนเห็นเฉพาะใบไม
เปนใบๆ แบบ “ตาหนอน”

การจัดการวงจร SECI เปนการจัดการขั้วตรงกันขาม
ขั้วตรงกันขามในที่นี้คือ การริเริ่มสรางสรรค (creativity) กับ ประสิทธิภาพ (efficiency)
กระบวนการริเริ่มสรางสรรค ประกอบดวย การแลกเปลี่ยนเรียนรู (socialization) กับการสกัด
ความรูออกจากตัวคน (externalization) เปนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพต่ํา คือการสรางสรรคสวน
ใหญเปนกระบวนการที่กอคุณคาและมูลคานอย หรือมีความสูญเปลาสูง
กระบวนการเพื่อสรางประสิทธิภาพไดแก การผนวกความรู (combination) กับ การผนึก
ความรู (internalization) นําไปสรางเปนผลิตภัณฑหรือบริการ หรือวิธีการใหมๆ หรือพัฒนาของเดิม
จะเห็นวา เมื่อมองลึกๆ วงจร SECI มีความขัดแยงภายในตัวของมันเอง
ถาไมสามารถ
หลอมรวมความขัดแยงใหกลายเปนพลังที่ยกระดับสูภพภูมิใหมได การดําเนินการ “จัดการบน
ฐานความรู” โดยใชรูปแบบ SECI ก็จะไมประสบผลสําเร็จ
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ความขัดแยงระหวางบรรยากาศควบคุมสั่งการกับความมีอิสระ หมายความวา ถาเขมดานควบคุมสั่งการ ขอดีคือ
งานในปจจุบันจะทําไดเปนอยางดี เกิดประสิทธิภาพ แตขอเสียคือ คนในองคกรจะขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค เกิดความ
ออนแอขององคกรในระยะยาว ในทางตรงกันขาม ถาใหอิสระมากเกินไป ไมมีการควบคุมสั่งการ หนวยงานอาจทํางานแบบ
ไมมีประสิทธิภาพและเปาหมายชัดเจน
4
ความขัดแยงระหวางการสรางสรรค (creativity) กับประสิทธิภาพ (efficiency) หมายความวา การสรางสรรคซึ่ง
หมายถึงการคิดหรือทดลองของใหม วิธีการใหมที่แหวกแนวออกไป พฤติกรรมเชนนี้สวนใหญใชไมไดผล แตสวนนอยที่ไดผลจะ
นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงหรือสูนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ
ดังนั้น ถามองเชิงประสิทธิภาพ การสรางสรรคเปนกิจกรรมที่มี
ประสิทธิภาพต่ํา ถาองคกรใดเนนประสิทธิภาพมากเกินไป การสรางสรรคก็จะต่ํา
5
ความขัดแยงระหวางความรูฝงลึกกับความรูชัดแจง หมายความวา ถาองคกรเนนการจัดการความรูที่ชัดแจง ก็ตอง
เนนการจัดการเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ (codification)
แตถาเนนการจัดการความรูฝงลึก ก็ตองเนนปฏิสัมพันธ
ระหวางคน เนนการพัฒนาคน
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ปจจัยหลัก 4 ประการที่มีผลตอขีดความสามารถในการหลอมรวม
ปจจัยหลัก 4 ประการ ไดแก วิสัยทัศน พื้นที่แลกเปลี่ยน (ba ในภาษาญี่ปุน) งานประจํา
ที่สรางสรรค (creative routines) และการกระจายภาวะการนํา (distributed leadership)
วิสัยทัศน ควรเปนวิสัยทัศนระยะยาว และตอบคําถามวาทําไมองคกรหรือหนวยงานนั้นจึง
ควรดํารงอยู และควรดํารงอยูอยางไรในระบบแหงการสรางความรู
ตองเปนวิสัยทัศนที่กาวขาม
สภาพและขอบเขตในปจจุบัน เปนวิสัยทัศนที่เปนที่ยอมรับหรือรวมกันกําหนด และมีผลสรางสรรคแรง
บันดาลใจแกผูรวมงาน
เปนวิสัยทัศนที่มีฐานอยูบ นคุณคาอันสูงสง ไมใชเพียงดําเนินการสราง
ความรูเพราะองคกรอืน่ เขาทํากัน หรือเพือ่ ผลประโยชนของบริษัทเพียงอยางเดียว
เมื่อสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายในป พ.ศ. 2513 กําหนดใหรถยนตตองลดปริมาณกาซพิษใน
ไอเสียที่ปลอยออกมา คุณฮอนดาเจาของบริษัท ฮอนดา รีบจัดตั้งทีมพัฒนาเครื่องยนตประสิทธิภาพสูง
ที่ปลอยมลพิษต่ํา และบอกวาเปาหมายคือการเอาชนะ 3 ยักษใหญอเมริกัน (บริษัท จีเอ็ม ฟอรด
และไครเลอร)
แตทีมงานกลาววา เปาหมายจะตองยิ่งใหญกวาเอาชนะ 3 ยักษใหญ เปาหมายที่
สูงสงคือเพื่อประโยชนของอนุชนญี่ปุน คุณฮอนดาเลาวา ตนเองรูสึกละอาย และรูวาตนเองอายุมาก
เกินไป จึงเกษียณอายุงานตนเอง
พื้นที่แลกเปลีย่ น (ba) ในความเปนจริงคือทีมสรางความรู ซึ่งในตําราเลมอื่น หรือ
ปรมาจารยดานการจัดการความรูทานอื่นเรียกวา CoP (Community of Practice) โดย “พื้นที”่ อาจ
เปนที่ทํางาน ค็อฟฟช็อป หรือเปน “พื้นทีเ่ สมือน” (virtual space) บนเครือขายคอมพิวเตอร หรือ
อินเทอรเน็ตก็ได โดยพื้นทีแ่ ลกเปลี่ยนนี้จะตองมีคุณลักษณะ 4 ประการ
(1)
เกิดขึ้นโดยความพรอมใจของสมาชิก มิใชจัดตั้งขึ้นโดยผูม ีอํานาจสั่งการ สมาชิกมี
ความเปนอิสระทางความคิด แตมีเปาหมาย ทิศทาง และความเชื่อรวมกัน
(2)
มีขอบเขตที่ไมเปนกําแพงปดกั้น มี “ประตู” เปดสูภายนอก และเปดใหขอมูลและ
บุคคลภายนอกเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งใหสมาชิกของทีมไดออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ใน
บทความใชคําวา permeable boundaries
(3)
สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางคนในตางสาขา และระหวางคนที่มีขอคิดเห็น
แตกตางกัน
(4)
กาวขามความยึดมั่น “ตัวกู ของกู” อันไดแก การยึดมั่นใน กาละ เทศะ และบุคคล
หรือตัวตน สูก ิจกรรมที่มีลักษณะ “ระหวางสาขา” (intersubjectivity) ไปสู “หลอมรวมสาขา”
(transsubjectivity)
งานประจําที่สรางสรรค (creative routines) เปนเครื่องมือนําความรูซึ่งมีลักษณะเปน
นามธรรม ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม การใชความรูเพื่อสรางสรรคพัฒนางานประจําเปนสิ่งที่
ทุกคนสามารถทําได
และแตละองคกรสามารถกําหนดยุทธวิธีของตนในการใชพลังสรางสรรคใน
งานประจํา ดังตัวอยาง
- Jack Welch อดีต CEO ของบริษัทจีอี ใชการแขงขันเปนเครือ่ งมือสรางความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในงานประจํา โดยกําหนดใหผูจดั การทุกคนตองตั้งคําถามวาสถานภาพหรือบรรยากาศของ
การแขงขันเปนอยางไร จะรับมือตอสถานการณการแขงขันอยางไร คูแ ขงอาจจะรุกบริษัทจีอีอยางไรใน
อนาคต และบริษัทจีอีควรตอบโตอยางไร
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- บริษัท ฮอนดา มอเตอรส สรางบรรยากาศริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงานประจําโดย
วิธีการที่เนนความเปนมนุษยมากกวา โดยใหถาม 3 คําถาม (1) ทําไมจึงตองมีโครงการนัน้ (2)
หลักการ (concept) ของโครงการ และ (3) ขอกําหนดรายละเอียดในการทํางาน ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยัง
คาใชจายและผลกําไร จะเห็นวาวิธีการของบริษัท ฮอนดา มอเตอรส เนนการสรางความรูผานการ
ใครครวญไตรตรองเปนหลัก
เปรียบเทียบสองบริษัทดังกลาว จีอีเนนที่การนําความรูมาใชใหเกิดประโยชน ฮอนดาเนนการ
แสวงหาและการสรางความรูใหม แตทั้งสองบริษัทตางก็ประสบความสําเร็จ ผลการประกอบการมีกําไร
ฮอนดาอาจมีความเสี่ยงสูง เพราะมีความคิดแบบโรแมนติคมากไปหนอย ในขณะที่จีอีอาจตองการ
ความคิดแบบโรแมนติคมากขึน้
บริษัท Eisai เปนบริษัทยาในประเทศญี่ปุน ประมาณ 7 ปมาแลว CEO ของบริษัทกําหนด
วิสัยทัศนใหมใหบริษัทเปนผู “สนับสนุนบริการสุขภาพของมนุษย” และเปลี่ยนหนวย Human
Resource เปนหนวย Knowledge-Creating เพื่อเนนการสรางสรรคความรูในบริษัท ภารกิจแรกที่
“หนวยสรางความรู” ทํา คือ หาทางวินิจฉัยสถานภาพภายในบริษัท โดยตอบคําถามวามีการสราง
ความรูจริงๆ หรือแคมีการประมวลสารสนเทศ
ในปแรก คะแนนสูงยิ่งสําหรับการผนึกความรู แต
คะแนนของการแลกเปลี่ยนและสกัดความรูออกจากตัวคนคอนขางต่ํา ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัท Eisai
เนนประสิทธิภาพเหนือการสรางสรรค
หนวยสรางความรูของบริษัท Eisai ไดจัดโครงการฝกอบรมผูบริหารระดับกลาง สําหรับเปน
พลังขับดันการเปนบริษัทแหงการสรางความรู เปาหมายคือ เพื่อใหเกิดความเขาใจวา “บริการสุขภาพ
ของมนุษย” หมายความวาอยางไร การฝกอบรมสวนหนึ่งเปนการจัดใหพนักงานเขาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู (socialization) กับผูปวยในโรงพยาบาล และนําเอาประสบการณดังกลาวมาแลกเปลี่ยนกันตอ
ใน “พื้นที่แลกเปลี่ยน” ของบริษัท นําไปสูการปรับโครงสรางใหมของบริษัท เกิดการทํางานแบบเนน
โครงการ
ในปที่สอง ผลการประเมินคะแนนตามแบบสอบถาม SECI พบวา คะแนนของการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ ละสกัดความรูสูงขึ้น โดยที่คะแนนของการผนึกความรูก็ยังสูงอยูอยางเดิม
การประเมินรอบที่ 3 เพิ่งเสร็จกอนการบรรยายนี้ไมนาน พบวาคะแนนยิง่ สูงขึ้น แตแบบแผน
(pattern) ของคะแนนเหมือนผลการประเมินครั้งที่ 2 คือ คะแนนของการสกัดความรูสูงกวาคะแนนของ
การผนึกความรูเล็กนอย ซึ่งนาจะถือวาเปนกรณีตัวอยางในอุดมคติของการมีงานประจําที่สรางสรรค
การกระจายภาวะผูนํา (distributed หรือ dispersed leadership) หมายความวา พนักงาน
ทุกระดับ ไมวา จะเปนผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และพนักงานระดับทํางานประจํา สามารถ
แสดงบทบาทผูนําไดเสมอ เปรียบเทียบกับทีมฟุตบอล ผูบริหารระดับสูงแสดงภาวะการนําในฐานะ
โคช คือ มองสภาพการทํางานจากมุมมองของบุคคลภายนอกที่ไมไดเปนผูทํางานเอง ผูบริหาร
ระดับกลางแสดงภาวะการนําไดทั้งสองบทบาท คือ บทบาทของผูทํางานเองและบทบาทของโคช สวน
พนักงานที่ทํางานประจําก็แสดงภาวะการนําในฐานะของผูป ฏิบัติโดยตรง
จะเห็นวา “การจัดการบนฐานความรู” เพื่อความเปน “บริษัทแหงการสรางความรู” นั้น
ตองการมุมมองตอการสรางความรูดวยวงจร SECI หลายมุมมอง จึงจะมีพลัง
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พลังของการมี ”ตัวละคร” ที่ครบบทบาท
ในบทความตนฉบับไมไดเนนเรื่องนีแ้ มจะไดกลาวไว แตผูตีความและนําเสนอเห็นวาเปนเรื่อง
สําคัญมากตอการประยุกตใช “การจัดการบนฐานความรู” ในสังคมไทย จึงแยกหัวขอออกมาตางหาก
เพื่อเปนการเนน
ใน “พื้นที่แลกเปลี่ยน” (ba) หรือ “ชุมชนนักปฏิบัติ” (CoP, Community of Practice) จะตองมี
“ตัวละคร” อยางนอย 3 แบบคอยทําหนาที่กระตุนและสงเสริม จึงจะทําใหพื้นที่แลกเปลี่ยนนั้นมี
กิจกรรมที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวา และกอผลของการสรางความรูอยางมีประสิทธิผล คือเกิดการหมุน
วงจร SECI ไดผลดีตองานไดอยางมีพลัง ตัวละคร 3 แบบนี้ไดแก นักนวัตกรรม พี่เลี้ยงหรือโคช
และนักกิจกรรมความรู (knowledge activist)
นักนวัตกรรม หรือ นักฝน (idea generator) ทําหนาที่สรางความคิดใหมๆ พี่เลี้ยง หรือ
โคช เขามารวมกับนักฝนทําใหความคิดมีความชัดเจนขึ้น และทําใหความรูเปนสาขาวิชาๆ รวมกันเขา
เปนสหสาขา แลวความรูดังกลาวกลายเปนความรูหรือทักษะขององคกร โดยมี นักกิจกรรมความรู
เขามาสังเคราะหความคิดของนักฝนกับของโคชเชื่อมโยงกับพนักงาน กลายเปนหลักการที่ยอมรับกัน
ทั่วองคกร
นักกิจกรรมเหลานี้ควรมาจากผูบริหารระดับกลาง เพราะมีความคลองตัวที่จะเชื่อมโยง
ระหวางพนักงานหลากหลายระดับไดดี นักกิจกรรมเหลานี้เปนทั้งนักปฏิบัติและนักคิด และสามารถ
หลอมรวมความรูที่ชัดแจงกับความรูที่ฝงลึกเขาดวยกัน กอใหเกิดความเขมแข็งทางปญญาที่องคกรที่
เนนการจัดการบนฐานความรูส ามารถนําไปใชประโยชนได

6

