ทศวิบัติของการจัดการความรูในหนวยราชการ
วิจารณ พานิช
หลังจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช และกําหนดใหหนวยราชการตองพัฒนาไปสูความเปนองคการเรียนรู
และตองดําเนินการจัดการความรู ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
กําหนดใหการจัดการความรูเปนสวนหนึง่ ของตัวชีว้ ัดในการประเมินหนวยราชการ กระแสของการ
จัดการความรูในหนวยราชการก็กลายเปนแฟชั่นขึ้นมาทันที พฤติกรรมของหลายหนวยราชการ
เปนไปในลักษณะของการดําเนินการจัดการความรู โดยมีเปาหมายหลัก “เพื่อใหไดชื่อวามีการ
จัดการความรู” ไมไดดําเนินการเพื่อหวังผลของการจัดการความรูอยางแทจริง ซึ่งจะทําใหสูญเสีย
ทรัพยากรไปโดยไมเกิดผล
ในบทความเรือ่ ง “ทศปฏิบตั สิ ูความเปนองคการเรียนรูของหนวยราชการ” ไดเสนอขอปฏิบัติ
10 ประการ สําหรับพัฒนาหนวยราชการไปสูความเปนองคการเรียนรู
สําหรับบทความเรื่อง “ทศวิบัติของการจัดการความรูในหนวยราชการ” นี้ จะเสนอการ
ปฏิบัติ 10 ประการที่เปนอุปสรรคสําคัญตอผลสําเร็จในการดําเนินการจัดการความรู เนนที่การ
ปฏิบัตทิ ี่พบเห็นอยูทั่วไปในหนวยราชการ และเชื่อวาองคการอื่นๆ ที่ไมใชราชการ ก็อาจได
ประโยชน หากหมั่นตรวจสอบ และ “กําจัดจุดออน” เหลานี้เสีย
วิบัตทิ ี่ 1 ภาวะผูนําที่พิการหรือบิดเบี้ยว
มีการปฏิบัตขิ องผูนําระดับสูงขององคการหลายประการที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ
จัดการความรู ที่สําคัญ ๆ ไดแก
• ไมรูจักและไมสนใจการจัดการความรู
• ไมสนับสนุนหรือสนับสนุนแบบไมจริงใจ
• ถือประโยชนสวนตนสําคัญกวาประโยชนสวนองคการ
• มีการแยงชิงอํานาจในหมูผูบริหารระดับสูง หรือไมสามัคคีกัน
ภาวะผูนําที่บดิ เบี้ยวอีกประการหนึ่ง คือ “การรวมศูนย” ของภาวะผูนํา คือคิด และปฏิบัติ
ในลักษณะที่เขาใจวาภาวะผูนําหมายถึงผูนาํ ระดับสูงเทานั้น แนวคิด และการปฏิบัตใิ นลักษณะนี้
เปนอุปสรรคตอการจัดการความรู ในการตีความจากมุมของการจัดการความรู คําวา “ภาวะผูนํา”
นอกจากหมายถึงภาวะผูนาํ ระดับสูงแลว ยังมีความเชื่อใน “ผูนําทัว่ ทั้งองคการ” ซึ่งถาไมมี
การเอื้อใหทุกคนในองคการเปน “ผูนํา” ไดแลว การจัดการความรูภายในองคการจะมีผลสัมฤทธิ์ได
ยาก หรือไมไดเลย

ในกรณีนี้ คําวา “ผูนํา” หมายถึง ผูที่คนหาและทดลองวิธีการใหม ๆ ในการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ที่ตนรับผิดชอบ
จะเกิด “ผูนํา” ในบุคลากรทุกระดับภายในองคการได ผูนําระดับสูงจะตองยึดถือแนวทาง
ทํางานแบบ “เอื้ออํานาจ” (empowerment) ไมใชแบบ “หวงอํานาจ” หรือ “รวบอํานาจ”
วิบัตทิ ี่ 2 วัฒนธรรมอํานาจ
องคการที่อยูใตวัฒนธรรมอํานาจ (top – down, command and control) จะมีลักษณะ
• บุคลากรแสดงความเคารพยําเกรง จงรักภักดีตอ “นาย” ที่เอื้อประโยชนแกตนได
และทํางานเพือ่ สนอง “นโยบาย” ของ “นาย” เปนหลัก โดยไมคํานึงถึงเปาหมาย
หลักขององคการ
• องคการมีลักษณะเปน “แทงอํานาจ” หลาย ๆ แทงอยูดวยกันในลักษณะแทงใครแทง
มัน
• การติดตอสื่อสารมีลักษณะสื่อสารแนวดิ่งภายในแทงของตน ไมมีการติดตอสื่อสาร
ระหวางแทง หรือถาจะมีก็ตองเปนทางการ โดยผูมีอํานาจสูงสุดของแทง “อนุมัติ”
ใหดําเนินการได
• การริเริ่มสรางสรรคใหม ๆ จะดําเนินไดเฉพาะโดย “นโยบาย” หรือโดยการอนุมัติ
ของผูมีอํานาจสูงสุดภายในแทงเทานั้น
• การปฏิบัติงานตองเปนไปตามกฎระเบียบโดยเครงครัด
• ความสัมพันธเปนลักษณะ “ผูบังคับบัญชา” กับ “ผูอยูใตบังคับบัญชา”
ภายใตวัฒนธรรมอํานาจเชนนี้ การเรียนรูจากภายนอกหนวยงานและการสรางความรูขึ้นใช
เอง อาจเปนการทาทายผูบ ังคับบัญชา และอาจเปนการปฏิบัติงานผิดกฎระเบียบ
อันตรายสําคัญที่สุดก็คือ คนที่ทํางานภายใตวัฒนธรรมอํานาจเปนเวลานานจนเคยชิน
ศักยภาพในการเรียนรูและสรางสรรคจะหดหายไป ในลักษณะที่ทางการแพทยเรียกวา “หดเพราะ
ไมไดใชงาน” (disuse atrophy)
เพื่อลดความรุนแรงของวัฒนธรรมอํานาจ องคการควรมีการยกยองและใหรางวัล
หนวยงานยอยที่มีพฤติกรรมหรือกิจกรรมใหปนความรูแกหนวยงานอื่นภายในองคการ หรือมีการ
สื่อสารกับหนวยงานอื่นอยางนาชื่นชมและเกิดผลดีตอองคการตามเปาหมายหรือปณิธานหลักของ
องคการ หรือมีการดําเนินการแลกเปลีย่ นเรียนรูระหวางบุคคลภายในหนวยงาน โดยที่ความรูที่
นํามาแลกเปลีย่ นหรือใหปน สวนใหญไดมาจากการทดลองหาวิธีทาํ งานแบบใหมๆ
วิบัตทิ ี่ 3 ไมใหคุณคาตอความแตกตางหลากหลาย
ในองคการแบบนี้สิ่งที่เนนคือ “เอกภาพ” ภายใตหลักการวาทุกคนในหนวยงานจะตองมีวิธี
คิดแบบเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีความคิดเชิง “เห็นพอง” กับ “ผูบังคับบัญชา” ในทุกเรื่อง ใน
ลักษณะ “วานอนสอนงาย” “ไมกระดางกระเดื่องตอผูบงั คับบัญชา”

ในองคการที่มีการปฏิบัตติ ามแบบขางบน การดําเนินการความรูจะไมบรรลุผล
ที่จริง คนที่ทํางานรวมกันจะตองมีความเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน ไมวาระหวางผู
ที่อาวุโสกวากับผูอาวุโสต่ํากวา และระหวางผูมีภาระรับผิดชอบในระดับเดียวกัน แตการมีวิธคี ิด
หรือมีความเห็นแตกตางกัน ตองไมถือเปนการไมเคารพหรือกระดางกระเดื่อง
การจัดการความรูจะไดผลสูงสง ตอเมื่อมีผูรวมงานที่แตกตางหลากหลายในดานตาง ๆ
มารวมปฏิบัติ และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน โดยมีการพัฒนาทักษะในการใชพลังของความ
แตกตางหลากหลายใหเกิดผลเชิงบวก เชิงสรางสรรค
วิบัตทิ ี่ 4 ไมเปดโอกาสใหทดลองวิธที ํางานใหม ๆ
องคการแบบนี้เนนการทํางานตาม “แบบฉบับ” ตามกฎระเบียบหรือตามประเพณีที่ปฏิบตั ิ
ตอ ๆ กันมาอยางเครงครัด
ผูที่หาวิธที ํางานที่แตกตางไปจากเดิมเพื่อใหงานมีคุณภาพสูงขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น อาจเสี่ยงตอการถูกกลาวหาวาปฏิบัติผิดกฎระเบียบ อาจไมเปนที่ชอบใจของเพื่อน ๆ หรือ
เปนที่เพงเล็งของผูบังคับบัญชา
บรรยากาศของที่ทํางานใดเปนดังขางบน การริเริ่มสิ่งใหม ๆ และการแลกเปลีย่ นเรียนรูจะ
ถูกปดกั้น การดําเนินการจัดการความรูจะไมไดผล
การจัดการความรูจะดําเนินไปอยางทรงพลังได บุคลากรภายในองคการจะตองกําหนด
วิสัยทัศนรวมกันวาจะรวมกันหาวิธีทํางานใหม ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายในการพัฒนาองคการ และ
ผูบริหารระดับสูงจะตองหาวิธีสงเสริมใหมีการทดลองวิธีทํางานใหม ๆ ไดในทุกระดับ โดยไมผิด
กฎเกณฑกติกา และนําผลการทดลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
วิบัตทิ ี่ 5 ไมรับรูความเปลี่ยนแปลงภายนอก
ที่จริงไมมีบุคคลใดหรือหนวยงานใด ที่ไมรับรูการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นในสังคมหรือใน
สภาพแวดลอมภายนอกองคการ แตในหนวยราชการสวนใหญ การรับรูนั้นอยูในลักษณะ “ตั้งอยู
ในความประมาท” คือไมตระหนักวาการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นมีผลกระทบตอตนหรือหนวยงานของ
ตน ไมโดยตรงก็โดยออม ทานที่อานหนังสือ Who Moved My Cheese? จะเขาใจประเด็นนีด้ ี
หนวยราชการอยูในสภาพ “ไมมีวันเจง” จึงไมคุนเคยกับการขวนขวายปรับตัว ดิ้นรนเพื่อ
ความอยูรอด แตในเวลานีร้ ัฐบาลไดใสเงือ่ นไขตาง ๆ เขาไปกระตุนใหหนวยราชการและขาราชการ
ตองตื่นตัว ทํางานในลักษณะที่จะตอง “รับมือ” ตอการเปลี่ยนแปลงหรือแรงบีบคั้นจากภายนอก
การกําหนดใหหนวยราชการตองดําเนินการจัดการความรูและพัฒนาไปเปนองคการเรียนรู ก็เปน
การสรางเงื่อนไขอยางหนึ่ง
หนวยราชการที่ผูบริหารระดับสูง และขาราชการในองคการยังคงตัง้ อยูในความประมาท
ดังกลาว จะไมเกิดการจัดการความรูที่เปน “ของจริง” หรือ “ของแท”

วิบัตทิ ี่ 6 ไมคิดพึ่งตนเองในดานความรู
หนวยราชการตาง ๆ อยูในสภาพ “พึ่งพาความรูจากภายนอก” จนเคยชิน กลาวคือทํางาน
ตาม “ความรู” ที่กําหนดไวในกฎระเบียบอยางชัดเจนตายตัว และกฎระเบียบเหลานั้นก็กําหนดมา
จากหนวยงานภายนอกหรือหนวยเหนือ หนวยราชการสวนใหญจงึ ถือวาตนเองเปน “หนวยปฏิบัต”ิ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานตามทีก่ ําหนดไว ไมใช “หนวยสรางความรู” เพราะคิดวาหนวยสรางความรูคือ
หนวยวิชาการ จึงขาดทั้งแนวความคิดและทักษะในการสรางความรูขึ้นใชเองในงานของตน
ขาราชการที่อยูในสภาพนี้นาน ๆ ก็จะ “เปนงอยทางปญญา” คําวาปญญาในที่นหี้ มายถึงปญญา
ปฏิบัติ คือปญญาที่ไดจากการปฏิบัติงาน และใชสาํ หรับปฏิบตั ิงาน เปน “ปญญารวมหมู”
(collective wisdom) คือ มาจากการเรียนรูรวมกันผานการปฏิบัติ แตจะเกิดการเรียนรูรวมกันใน
หมูขาราชการในหนวยงานเดียวกัน จะตองมีความคิดรวมกันในการพึ่งตนเองดานความรูอยางนอย
ก็ในระดับหนึง่
วิบัตทิ ี่ 7 ไมยอมรับความไมชัดเจนในการทํางานบางสวน
การปฏิบัติราชการเปนการทํางานในลักษณะที่ “ชัดเจนตายตัว” ตามกฎเกณฑรูปแบบที่
กําหนด การทํางานในแนวทางเชนนี้จึงเปนการทํางานที่เอาตัวผูใ หบริการเปนตัวตั้งหรือเปน
ศูนยกลาง ผูรับบริการ (หรือลูกคา) ตองอนุโลมตามผูใหบริการ
แตงานบริการสมัยใหมเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง ผูใหบริการจะตองบริการ “ตามความ
พึงพอใจของลูกคาหรือผูใชบริการ” ซึ่งจะไมอยูในสภาพที่ตายตัว ความเขาใจเรื่องราวตามความ
พึงพอใจของผูใชบริการก็ไมชัดเจนในทุกเรื่อง เมื่อเขาใจไมชัดเจน ความรูไมพอ ก็ตองสราง
ความรูขึ้นใช
จะเห็นวาความไมชัดเจนคือบอเกิดของความรู แตวัฒนธรรมของราชการเปนวัฒนธรรม
ปฏิเสธความไมชัดเจน จึงเทากับปฏิเสธบอเกิดแหงความรู
การทํางานแบบไมเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง และไมยอมรับความไมชัดเจนในขณะ
ปฏิบัติงาน ทําใหไมมีโจทยสําหรับแสวงหาและสรางความรูเพื่อการทํางาน ขาด “ตัวชวย” สําหรับ
การจัดการความรูที่ทรงพลัง
วิบัตทิ ี่ 8 การดําเนินการจัดการความรูไมไดแทรกเปนเนื้อเดียวกับงานประจํา ทําใหรูสึกวา
เปนภาระ หรือเปนงานทีเ่ พิ่มขึ้น
บางองคการมอบความรับผิดชอบตอการจัดการความรูไวที่หนวยพัฒนาทรัพยากรบุคคล บาง
องคการมอบไวที่หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การมอบความรับผิดชอบระบบจัดการความรูไวกับ
หนวยใดหนวยหนึ่งใน ๒ หนวยนี้ มีความเสี่ยงที่การดําเนินการจัดการความรูจะแยกออกจากเนื้องาน
ทําใหการจัดการความรูกลายเปนเนื้องานหรือภาระงานเสียเอง ผูปฏิบัติงานจะตอตาน หรือไมเต็ม
ใจทํา เพราะรูสึกวาเปนการเพิ่มงาน แลวในที่สุดการจัดการความรูจะลมเหลว
ที่ดีที่สุด การจัดการความรูควรดูแลโดยหนวยพัฒนาองคการ (OD – Organization

Development) รวมกับหนวยพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการ
ในลักษณะที่การจัดการความรูชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกวาตนเองไดรบั ประโยชน เพราะทําใหงาน
สะดวกขึ้น ผลงานดีขึ้น ลดงานที่ไมจําเปนลง เกิดการเรียนรูมากขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
เกิดความรูสึกวาตนไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงานเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกัน
หนวยงานหรือองคการเคลื่อนสูความเปน “องคการเรียนรู” และมี “ขุมความรู” เพื่อการปฏิบัตงิ านแต
ละชิ้น แตละประเภท เก็บไวในองคการ ในลักษณะของความรูเพื่อการปฏิบัติ ทีค่ นหาไดทันทวงที
และมีความใหม สด อยูเสมอ
วิบัตทิ ี่ 9 การดําเนินการจัดการความรูไมไดพุงเปาไปที่เปาหมายหลักขององคการ
นี่คือ “จุดตาย” ที่พบบอย มีลักษณะของการจัดการความรูที่ดําเนินการถูกขั้นตอนทุกอยาง
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูอยางเขมขน เกิดการยกระดับความรู แตเมื่อประเมินผลกระทบตอกิจการ
ขององคการแลว พบวามีผลนอยมาก เมื่อตรวจสอบก็พบวาผูดูแลระบบจัดการความรู (CKO –
Chief Knowledge Officer) ไมไดดูแลใหเปาหมายของการจัดการความรูพุงไปในทิศทางเดียวกับ
วิสัยทัศนและเปาหมายขององคการ
เขาทํานอง กระบวนการดี “ตอยดี” แตผิดเปา หรือไมถูกที่สําคัญ
วิบัตทิ ี่ 10 ไมมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู ที่ทุกคนในหนวยงานสามารถเขามาแลกเปลี่ยน
แบงปนความรูอยางเปนธรรมชาติ
กิจกรรมที่สําคัญที่สุดในกระบวนการจัดการความรูคือ “การแลกเปลีย่ นแบงปนความรู”
(knowledge sharing) ซึ่งตองการ “พื้นที่” ใหคนมาพบปะกัน ทั้งที่เปน “พื้นที่จริง” และ “พื้นที่
เสมือน” และเปนพื้นที่ที่อยูในลักษณะ “พื้นที่ประเทืองปญญา” คือไมใชเปนพืน้ ที่ที่ “ไรชีวิต” ขาด
การดูแล แตเปนพื้นที่ที่มี “การจัดการ” ใหเกิดความสนุกสนานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เกิด
ความรูสึกใน “น้ําใจไมตรี” ระหวางผูเขามา “สนุก” ในพื้นที่ เกิดความรูสึกภาคภูมิใจที่ตนไดมี “สิ่งละ
อัน พันละนิด” มาแลกเปลี่ยนแบงปนกับเพื่อนรวมงาน และรวมกันสรางความมีชวี ิตชีวาในการ
ทํางาน
หากขาด “พื้นที่ที่มีชีวติ ” การจัดการความรูในองคการจะจืดชืด ไมสามารถเกิดผลอันทรง
พลังได

ที่จริงการปฏิบัติที่เปนอุปสรรคตอการจัดการความรูยังมีอีกมาก เชน ความพิการ
ของการสื่อสารภายในองคการ การไมมีระบบขอมูลและการประเมินผลงาน การเนน
กําหนดแผนงานและวิธีปฏิบัติลงไปในรายละเอียด เปนตน แตในที่นี้จะขอระบุเนนเพียง 10
ขอปฏิบัติที่นา จะเปนปจจัยถวงหรือหนวงเหนี่ยวการจัดการความรูในภาคราชการมากที่สุด

หนวยราชการที่ตองการบรรลุผลสําเร็จในการจัดการความรูสูการเปนองคการเรียนรู
พึงตรวจสอบ “ปจจัยสูวบิ ัต”ิ เหลานี้ และขจัดปดเปาออกไปเสีย
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