การจัดการความรูในภาคสังคม
วิจารณ พานิช
ศาสตรดานการจัดการความรูเกิดขึ้นในภาคธุรกิจ เปนเครื่องมือทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สําหรับการ
แขงขัน และดิ้นรนเพื่อความอยูรอด ภาควิชาการในตางประเทศก็ไดเขามา “รับลูก” และ “สงลูก” ให
เกิดการวิจยั และการพัฒนาหลักการและวิธีการทีเ่ ขมขนลึกซึ้งยิง่ ขึ้นไปอีก แตก็ยังเปนวิชาการบน
ฐานคิดของการจัดการในภาคธุรกิจอยูดี การสราง “หลักการและวิธกี าร” ดานการจัดการความรูใน
ภาคสังคม จึงเปนเรื่องใหม เปนเรื่องทาทาย และเปนที่ตอ งการอยางยิง่ โดยฉพาะอยางยิ่งสําหรับ
สังคมไทย ซึง่ มีความแตกตางจากสังคมตะวันตกอยางมากมาย
หลังจากคลุกคลีอยูกับการหาวิธีสงเสริมการจัดการความรูในภาคสังคมของไทยมาประมาณป
ครึ่ง ผมก็พอมี “ความคิดจากประสบการณ” มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน โดยไมยืนยันวาความคิดเชนนี้
จะถูกตองทัง้ หมด ที่ยนื ยันไดแน ๆ ก็คือ เปนความคิดทีไ่ มครบถวน และยังไมลึกซึ้งพอ อยางแนนอน
คําวา “ภาคสังคม” ในบทความนี้ หมายถึง ภาค (sector) ตาง ๆ ในสังคม สวนที่ไมใชภาค
ธุรกิจ ที่ทาํ ภารกิจเพื่อแสวงหาผลกําไร ดังนัน้ คําวา “ภาคสังคม” ในทีน่ ี้จงึ หมายความรวมถึง ภาครัฐ,
ภาคเอกชนที่ไมแสวงหากําไร (เอ็นจีโอ), ภาคประชาสังคม, และภาคประชาชน

ความแตกตางระหวางการจัดการความรูในภาคสังคม กับการจัดการความรูในภาค
ธุรกิจ
ความแตกตางที่พอมองเห็น มี 5 ประการคือ
1. แรงขับเคลื่อน แรงขับเคลื่อนใหองคกรตองขวนขวายหาเครื่องมือมาเสริมความเขมแข็ง
ขององคกร ในภาคสังคมมีไมชัด องคกรในภาคสังคมไมคอยมีเจตคติหรือแนวคิดเชิงรุก แรง
ขับเคลื่อนการจัดการความรูจาก “ความจําเปน” หรือ “ความตองการ” (demand-side) จึงไมคอยมี
พลัง ในขณะที่ภาคธุรกิจมีแรงขับเคลื่อนจากสภาพ “ดิ้นรนหรือตาย” ภาคสังคมไมมีสภาพเชนนั้น
เปนแรงขับเคลื่อน
มุมมองเชนนี้ ทําใหเห็นวา การดําเนินการจัดการความรูในภาคสังคมมีความยากกวาการ
จัดการความรูในภาคธุรกิจ ตรงที่กระบวนการจัดการความรูในภาคสังคมจะตองมีการดําเนินการ
เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ขั้นตอน คือ การจัดการความตองการ (need management) เปนขั้นตอนทีท่ ํา
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ใหความตองการการจัดการความรูในองคกรในภาคสังคมมีความชัดเจนขึ้น มีพลังขึน้ เกิดเปนแรง
ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู
2. เปาหมาย เปาหมายของการจัดการความรูในภาคธุรกิจ คือ ความเขมแข็งขององคกร
ความสามารถในการแขงขันระยะยาว และผลกําไรในระยะสั้น แตภาคสังคมไมมีวิญญาณของการ
แขงขัน ไมมีความตองการผลกําไร เปาหมายของภาคสังคมคือ “ประโยชนของสังคม” ซึ่งกวางมาก
และคลุมเครือ การจัดการความรูในภาคสังคมจึงตองเขาไปสรางเปาหมายใหชัด และชัดในระดับ
คุณคา ซึ่งนาจะไดแก การทํางานที่เกิดผลสําเร็จยิ่งใหญ เกิดผลงานในระดับที่ยอดเยี่ยมนา
ภาคภูมิใจ เกิดผลตอสังคมวงกวาง หรือตอมนุษยชาติ เกิดการเรียนรูในหมูสมาชิกขององคกร ใน
สภาพเชนนี้ การจัดการความรูในภาคสังคมดูจะตองการบทบาทของผูบริหารระดับสูง หรือ
ผูบริหารสูงสุดขององคกร มากกวาในภาคธุรกิจ ผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคสังคม จะตอง
เขามาแสดงบทบาทรวมจัดกระบวนการทําใหเปาหมายการทํางานมีความชัดเจน มีเจตนารมณชดั ที่
จะเคลื่อนองคกรไปสูสภาพการทํางานที่ใชความรูเขมขน และมีการสรางความรูขึ้นใชเองและสั่งสมไว
ภายในองคกรดวย ในเรื่องนี้รัฐบาลปจจุบันและ กพร. (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ) นาจะไดคะแนนเต็ม
นอกจากนัน้ ผูบ ริหารระดับสูง นาจะตองเขารวม “สนทนาแลกเปลี่ยน” เมื่อเกิด “การผุด
บังเกิด” (emergence) ความรูใหม หรือความเขาใจใหม ๆ ขึ้นในองคกร เพื่อทําใหเปาหมายและ
อุดมการณของการจัดการความรูมีความชัดเจนและแหลมคมขึ้นเรื่อย ๆ
3. บทบาทของผูบริหารระดับสูง ในการดําเนินการจัดการความรูในองคกรภาคสังคม
ผูบริหารระดับสูงจะตองเขารวมแสดงบทบาทหรือ “คลุก” กับกระบวนการจัดการความรู มากกวา
ผูบริหารในภาคธุรกิจ ดวยเหตุผลดังกลาวแลวขางตน
รายละเอียดบทบาทของผูบริหารระดับสูงในกระบวนการจัดการความรู ไดเขียนไวแลวในเรื่อง
“วิธีดําเนินการจัดการความรูตามแนวโนนากะและทาเคอุจิ” ผูสนใจหาอานไดจากเว็บไซตของ สคส.
(www.kmi.or.th)
4. วัฒนธรรม องคกรภาคสังคมมีวัฒนธรรมองคกรทีแ่ ตกตางจากองคกรในภาคธุรกิจ
และคนในภาคสังคมก็มวี ิธคี ิด มีบุคลิก มีวัฒนธรรมการทํางานที่แตกตางจากในภาคธุรกิจ ในขณะที่
ตําราวาดวยการจัดการความรูมักมาจากแนวคิดและตัวอยางในภาคธุรกิจ การนํามาประยุกตใชใน
ภาคสังคมจึงตองระมัดระวัง ตองนํามาปรับใชใหเหมาะตอวัฒนธรรมในภาคสังคม
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูขามองคกรในภาคสังคม นาจะงายกวา
การแลกเปลี่ยนเรียนรูขามองคกรในภาคธุรกิจ เพราะ (1) ในองคกรภาคธุรกิจมีการแขงขัน มี
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ความลับทางธุรกิจ ซึง่ องคกรในภาคสังคมมีนอยกวา (แตก็มีอยู) และ (2) คนในองคกรภาคสังคม
มักตองการแสดงวาตน กลุมหรือองคกรของตน ไดทําประโยชนยิ่งใหญใหแกสังคม เจตคติเชนนี้
นาจะเปนแรงผลักดันใหอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู

ความสับสน
คนไทยสวนใหญเขาใจผิดวาการจัดการความรูเปนเรื่องของนักวิชาการ หรือผูมีความรู
ในขณะที่จริง ๆ แลวการจัดการความรูเปนเรื่องของคนทํางาน เปนเรื่องที่คนทํางานดําเนินการ
เพื่อใหการทํางานของตน (กลุมตน) มีการใชความรูเขมขน โดย “ควา” มาจากที่อื่น เอามาปรับใช,
“ควัก” ออกมาจากภายในองคกรของตน เอามาปรับใช, และรวมกัน “สราง” ขึ้นใชเอง โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง “สราง” ขึ้นจากประสบการณในการทํางานรวมกัน สั่งสมไวใชงานภายในองคกร
คนสวนใหญมกั เขาใจวา การจัดการความรูเนนความรูทจี่ ับตองได (explicit knowledge)
และเนนการทําใหความรูฝงลึก (tacit knowledge) ที่เกิดจากประสบการณ กลายเปนความรูที่จบั ตอง
ได ความเขาใจเชนนี้ไมผิด แตก็ไมใชหัวใจของการจัดการความรู การจัดการความรูที่แทจริง
ตองเนนที่ความรูฝงลึก ตองหาวิธีเอาความรูฝงลึกมาใชประโยชน และยกระดับการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในองคกร
ความสับสนดังกลาวเกิดขึ้นในภาคสังคมมากกวาในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิง่ ภาค
สังคมทีท่ ํางานเกี่ยวของกับความรูโดยตรง อันไดแก มหาวิทยาลัย, หนวยนโยบาย, หนวยแผนงาน,
และสถาบันการศึกษา
ขอยกตัวอยางการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย เปนการดําเนินการเพื่อใหมหาวิทยาลัย
ุ ภาพยิ่งขึน้ เพื่อใหองคกรเปนองคกรเรียนรู
ทําภารกิจหลักไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ ผลงานมีคณ
ทําใหมหาวิทยาลัยมีสภาพเปน “สวรรค” ของสมาชิกในองคกร ไมใชการดําเนินการเพื่อใหผูอนื่ เอา
ความรูภายในมหาวิทยาลัยไปใชประโยชน
การดําเนินการเพื่อใหผูอื่นนําเอาความรูจากภายในมหาวิทยาลัยไปใชประโยชนเรียกวา “การ
เอื้ออํานวยความสะดวกตอการจัดการความรู” (Knowledge Facilitation) ไมใชการจัดการความรู
และตามหลักการของการจัดการความรู การเอื้ออํานวยความสะดวกดังกลาว จะตองทําในลักษณะ
“ตัดเฉพาะตัว” คือ ดําเนินการใหตรงความตองการของผูใชเปนราย ๆ ไป ไมใช “ตัดเสื้อโหล” คือ
จัดการความรูใหเลือกใชกนั เอาเอง ซึง่ ทีจ่ ริงก็เปนประโยชน แตเปนการจัดบริการความรูในกระบวน
ทัศนเกา ไมใชในกระบวนทัศนของการจัดการความรู
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ความสับสนดังกลาว มักเกิดขึ้นในกลุมผูม ีความรู และภายในองคกรที่ทาํ งาน “อุตสาหกรรม
ความรู”

ความสับสนดานวิธีการ
ผูที่เสนอโครงการจัดการความรูในภาคสังคมตอ สคส. มักเปนคนในสายวิชาการ หรือเปน
อาจารยมหาวิทยาลัย จึงคุน เคยกับวิธีคิดและวิธีการแบบของการวิจยั เมื่อจะทดลองดําเนินการ
จัดการความรู จึงมักใชแนวความคิดและวิธีการของการวิจัย ซึ่งไมนา จะถูกตอง และไมกอวิธกี ารใหม
ๆ ขึ้นมาผลักดันการริเริ่มสรางสรรคใหม ๆ เพราะยังใชกระบวนทัศนเดิมของการวิจัย
ตารางเปรียบเทียบการวิจัยกับการจัดการความรู
ประเด็น
การดําเนินการเกี่ยวกับความรู

ชนิดของความรูที่เนน

จุดเนนเกี่ยวกับความรู
สมมติฐาน

จุดเริ่มตนดําเนินการ

การวิจัย
เนนการสรางความรู แลวนําไป
ประยุกตใช (สรางกอน ใชทีหลัง)

การจัดการความรู
เนนการใชความรูในการประกอบ
กิจการงาน และสรางความรูจาก
การทํางานรวมกัน (ใชกอน สรางที
หลัง)
- ความรูที่จับตองได (explicit
- ความรูฝงลึกในคน (tacit
knowledge) และเปนจริงในทุก
knowledge) หรือเชื่อมโยงกับ
สถานการณ (context - free)
งานเฉพาะเรื่อง (context specific)
- ความรูภาพใหญ หรือภาพรวม - ความรูภาพเล็ก จากผลสําเร็จ
ความรูเชิงทฤษฎี
ของงานที่นาภาคภูมิใจ ซึ่งอาจ
เปนงานของหนวยเล็กๆ เนน
ความรูเชิงปฏิบัติ
เนนความเปนเหตุเปนผล ความ
เนนประโยชนใชสอย
แมนยํา
เพราะไมมีความรูเรื่องนั้นๆ จึงตอง ความรูมีอยูแลวในการกระทํา จึง
ทําวิจัยเพื่อคนหา หรือสรางขึ้น
ดําเนินการคนหาการกระทําที่กอ
ผลสัมฤทธิ์ที่นาชื่นชม นํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู และยกระดับ
ความรู
สํารวจความรูที่มีอยูแลว กําหนด
กําหนดเปาหมายของงาน แลวหา
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เปาหมายหลัก
ตัวแปรที่นํามาศึกษา
ภาษาที่ใช
การคนพบ

ลักษณะของกิจกรรม
ผูดําเนินการ

โจทย (คําถามวิจัย) วัสดุและวิธีการ วิธีทํางานที่พิสูจนแลววาไดผลยอด
เยี่ยม นํามาปรับใช และยกระดับ
ความรูความเขาใจ
ความรู
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
จํานวนนอย ทําตัวแปรที่เหลือให
จํานวนมาก ไมจํากัดจํานวน ยิ่ง
เปนตัวคงที่ (constant)
แตกตางหลากหลายมาก ยิ่งดี
แสดงความมั่นใจ ความแมนยําของ แสดงความไมแนใจ ความสงสัย
วิธีการ และผลลัพธ
เจตคติเชิงทดลอง
ความรูใหมที่มีความหมาย ความ
วิธีทํางานที่กอผลสัมฤทธิ์อยางนา
ใหม (originality) และนาเชื่อถือใน ภาคภูมิใจ คนพบความรูที่ฝงลึก
ความแมนยํา
อยูในกระบวนการ หรือวิธีทํางานนั้น
เนนการคนพบวิธีการเล็กๆ ใน
หนวยงานจํานวนมาก
มีจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุด
ดําเนินการตอเนื่อง เปนพลวัต
นักวิจัยเปนผูที่ตองผานการฝกฝน
ผูปฏิบัติจัดการความรูคือ
วิธีการเปนอยางดี
ผูปฏิบัติงานทั่วไป เนนพนักงาน
ระดับลาง

ทั้งนี้ไมไดหมายความวาวิธคี ิดและวิธีการแบบการวิจัยไมดี แตเรากําลังเสนอวิธีการดานการ
จัดการความรูเขามาเสริม เพื่อใหสังคมไทยไดมวี ิธีการใหม ความคิดใหม สําหรับใชขับเคลื่อนสังคม
ดวยความรู ชวยเสริมวิธกี ารแบบวิจยั ซึ่งมีพลังในระดับหนึ่ง หากมีวธิ ีการดานการจัดการความรูเขา
ไปเสริม ก็จะชวยเพิ่มพลังยิง่ ขึ้น
ถาเราใชชื่อ “จัดการความรู” แตเอาวิธีคิด และวิธีการของการวิจยั มาใช สังคมไทยก็ไมไดพลัง
เพิ่มขึ้น
การวิจยั เนนการสรางความรูที่เปนกลาง (unbiased) มีเหตุผล พิสูจนความนาเชื่อถือได และ
เปนจริงในทุกบริบทหรือในบริบทกลาง ๆ ทั่ว ๆ ไป การวิจัยจึงเนนการเก็บขอมูลที่เปนตัวแทนของ
ภาพใหญ
แตการจัดการความรูใชแนวคิดและวิธกี ารตรงกันขามกับการวิจยั คือเนนความรูที่ไมเปนกลาง
เปนความรูเฉพาะสําหรับการทํางานนั้น ๆ คือจําเพาะบริบทนั้น (context-specific) เนนความรูที่ทําให
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เกิดผลงานที่ดี ไมเนนการแสวงหาเหตุผลในเบื้องตน แตแสวงหาผลงานเปนหลัก สวนเหตุผลเปน
เปาหมายรองหรือตามมาทีหลัง
ความไมสนใจความเปนกลางของการจัดการความรู ทําใหสามารถเขาไปแสวงหาหนวยงาน
หรือกลุมคนทีท่ ํางานเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดผลดีเยี่ยม (Best Practices) เชื้อเชิญมาแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม
วิธีการ “เพื่อนชวยเพื่อน” (Peer Assist) ของเทคนิคการจัดการความรู
การจัดการความรูจึงเปนกิจกรรมที่เริ่มจาก “ความรูภาพเล็ก” (small knowledge) ที่ผูกพันกับ
งาน ทําใหเกิดผลงานดีในระดับนาภาคภูมิใจหรือกอมูลคาและคุณคาสูงสง เนนที่หนวยงานเล็ก ๆ
เชื่อมโยงกันเปนเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู คอย ๆ ยกระดับเปนความรูที่ชัดเจนขึ้น มีคุณคาและ
มูลคาตอองคกรมากยิ่งขึ้น
สวนการวิจัย เริ่มจาก “ความรูภาพใหญ” (big knowledge) เนนความเปนสากล หรือความเปน
จริงในทุกสถานการณ (generalization)
ความรูจากการจัดการความรู กับความรูจากการวิจัยจึงมีลักษณะตางกัน มีคุณคาตางกัน แต
เกื้อกูลสงเสริมซึ่งกันและกัน
การวิจยั เริ่มจากการสํารวจความรู กําหนดหลักการ วิธีการ แตการจัดการความรูเริม่ จาก
ผลงานหรือการทํางาน เปนการเริ่มที่กลับทางหรือสวนทางกับการวิจยั
ตัวบุคคลหลักก็แตกตางกัน บุคคลหลักของการวิจยั คือนักวิจยั แตบุคคลหลักของการจัดการ
ความรูคือ ผูปฏิบัติ

วิธีคิด
ภาคสังคมของไทย ถูกครอบงําโดยวิธีคิดแบบ “ควบคุมและสั่งการ” (Command and Control)
ทําใหนําเอาหลักการและวิธีการจัดการความรูมาใชประโยชนไดยาก หรือเอามาใชอยางผิด ๆ
จะวาปญหานีม้ ีอยูเฉพาะในภาคสังคมของไทยก็ไมถกู เพราะผมสังเกตวา องคการระหวาง
ประเทศ เชน องคการอนามัยโลก ก็ตกอยูใ นหลุมพรางเชนนี้
ระบบคิดแบบควบคุมสั่งการ ทําใหคนเราคิดแบบรวมศูนย มองเรื่องตาง ๆ เปนภาพเชิงเดี่ยว
ภาพเฉลี่ย ความคิดแนวนีท้ ําใหมองไมเห็น “ความเขมแข็งในความออนแอ” หรือ “ความดีในความ
เลว”
การจัดการความรูเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
สิ่งที่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรูคือ “เรื่องราว
ดี ๆ ” หรือวิธีการยอดเยี่ยม (best practices) ซึ่งมีอยูทั่วไป แมภายในองคกรที่ไดชื่อวาออนแอหรือมี
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การบริหารจัดการไมดี ความเขมแข็งหรือเรื่องราวดี ๆ เหลานี้มักซอนอยูในหนวยงานเล็ก ๆ ภายใน
องคกร
ความคิดแนว “ควบคุมและสั่งการ” จะทําใหเรามองขาม “เรื่องราวดี ๆ ” ของคนเล็กคนนอย
เหลานี้ไป ทําใหไมมี “จุดแข็ง” ใหเริ่มตน ตองหันไปเริม่ ตนภายใตแนวคิดรวบยอดวา องคกร
ออนแอ” การเริ่มตนจากความออนแอ สูการเริ่มตนจากความเขมแข็งไมได ดวยประการทั้งปวง
ความคิดแนว “ควบคุมและสั่งการ” ทําใหวัฒนธรรมองคกรเปนแบบรวมศูนยและการสื่อสาร
เนนแนวดิ่ง ในขณะทีก่ ารจัดการความรูตอ งการใชความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งตองการวัฒนธรรม
องคกรแบบกระจายอํานาจการคิดและตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารทุกทิศทาง เนนทีก่ ารสื่อสาร
แนวราบ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเขมขน

ผูปฏิบัติ
ผูปฏิบัติจัดการความรู (Knowledge Practitioner) คือ ผูปฏิบัติงานระดับลางในภาคสังคมของ
ประเทศไทย มักมีแนวความคิดในทํานองวาพวกตนไดทํางานมีประสบการณและมีความรูเกิดขึ้นอยาง
มากมาย แตพวกตนไมสามารถ “จัดการ” ความรูเหลานั้นได ตองการใหนักวิชาการมาจัดการความรู
ของพวกตน
แนวคิดแบบนีจ้ ะวาถูกก็ได จะวาผิดก็ได แตผมคิดวาผิดมากกวาถูก เพราะเปนแนวคิดแบบ
“พึ่งพา” มากเกินไป การจัดการความรูเปนเรื่องที่เนนการชวยตัวเอง และชวยเหลือกันเอง ในลักษณะ
ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อรวมกันหมุน “เกลียวความรู” (Knowledge Spiral) ยกระดับความรูขึ้น
ไปจากการประยุกตใชความรูในการทํางานรวมกัน
ความตองการ “ที่ปรึกษา” จากภายนอก เปนเรื่องที่ถูกตอง แตการคิดเอาที่ปรึกษามา “จัดการ
ความรู” ใหเปนความรูสําเร็จรูป สําหรับใหผูปฏิบัตินําเอาไปใช เปนความคิดที่ผิด การจัดการความรู
มีอุดมการณปฏิเสธความรูสําเร็จรูป เนนการตั้งคําถามตรวจสอบความรูทุกประเภท และปรับปรุง
ความรูทุกเรื่องกอนนํามาใชงาน
การที่ “ผูปฏิบัติ” มีความคิดแบบพึ่งพา “ผูรู” และหวังได “ความรูสําเร็จรูป” มาใชงาน
สะทอนความไมมั่นใจตนเอง ไมมั่นใจเพือ่ นรวมงานในระดับเดียวกัน วามีความรู มีสติปญญาที่จะ
รวมกันดําเนินการจัดการความรูดวยตนเองได การจัดการความรูในภาคสังคมจึงตองเนน
กระบวนการสรางความมัน่ ใจในขีดความสามารถของตนเองในระดับผูป ฏิบตั ิ
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ผูสนับสนุน
ในภาคสังคม “ผูสนับสนุน” กับ “ผูขัดขวาง” กระบวนการจัดการความรู ดูจะเปนคนเดียวกัน
หรือกลุมเดียวกัน
การกระทําบางอยางของผูสนับสนุน ดวยเจตนาสนับสนุน อาจมีผลไปในทางขัดขวาง การ
ดําเนินการจัดการความรู เนือ่ งจากวัฒนธรรมอํานาจ วัฒนธรรมควบคุมและสั่งการ
ผูสนับสนุนเหลานี้อาจเปนนักการเมืองผูถืออํานาจรัฐ อาจเปนผูบริหารระดับสูง และมีทั้งผูที่
นิยมชมชอบหลักการดานการจัดการความรู และผูไมชอบหลักการนี้เพราะไมตองการใหมีการทํางาน
แบบกระจายอํานาจ
ผูบริหารระดับสูงบางคนอาจนิยมชมชอบการทํางานแบบใชความรูเขมขน แตมีสไตลการ
ทํางานแบบมีแผนงาน เปาหมาย และขั้นตอนที่ชัดเจนตายตัว คนเหลานี้ดูเผิน ๆ นาจะเปน
ผูสนับสนุนการจัดการความรู แตในความเปนจริงแลว ผูบริหารแบบนี้เปนผูขัดขวางกระบวนการ
จัดการความรู เนื่องจากการทํางานในสไตลดังกลาวมีความแข็งตัว ตายตัวเกินไป ไมเปดชองใหมกี าร
ใชความคิดริเริม่ สรางสรรคปรับปรุงวิธีการทํางาน หรือผลผลิตของงาน จึงไมเกิด “ความตองการ”
(demand) ตอการจัดการความรู เมื่อไมมีการเรียกรองตองการ กระบวนการจัดการความรูยอมขาด
ตัวกระตุน ทําใหเขมแข็งไดยาก
ผูบริหารระดับสูงในภาคราชการจํานวนไมนอยที่ไมมีคณ
ุ สมบัติของ “ผูสนับสนุน” การจัดการ
ความรู เนื่องจากขาดความสนใจที่จะสรางหนวยงานใหเปน “องคกรเรียนรู” ซึ่งจะตองอดทน
สรางสรรคเพื่อผลระยะยาว ผูบริหารในราชการมักถูกผลักดันใหตองโชวผลงานระยะสั้น จึงไมสนใจ
ภารกิจที่เปนการสรางสรรคระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีผูบริหารจํานวนมากที่ทํางานเอาใจนาย
ระดับสูงขึ้นไปเปนหลัก ไมสนใจพัฒนางาน และพัฒนาเพื่อนรวมงานใดๆทั้งสิ้น

สรุป
การจัดการความรูในภาคสังคมของประเทศไทย ยังเปนเรือ่ งที่ไมชัดเจน ยังตองการความรู
และวิธีการเพิม่ เติมอีกมาก สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) กําลังดําเนินการ
รวมกับหนวยงานตาง ๆ เพือ่ สรางขีดความสามารถในการจัดการความรูของภาคสังคมโดยการ
ดําเนินการโครงการนํารอง ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูที่ไดจากโครงการนํารองเหลานี้จะเปน
ความรูในลักษณะ “ความรูจากการปฏิบัติ” ยังตองการนักวิชาการ---นักวิจัย ทีจ่ ะเขาไปเก็บขอมูลและ
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ตีความความรูจ ากการปฏิบัตเิ หลานี้ สําหรับยกระดับขึ้นเปนความรูเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู
ในภาคสังคมของประเทศไทย.

***********************************
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