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ใครว่าความรู้จบั ต้ องไม่ ได้
บทความนี้ เราจะมาเรี ยนรู ้ถึง วิธีการสร้ าง “ทุนทางปัญญา” ที่ทรงพลังที่สุดแห่งยุคนี้
ว่า ทุนทั้ง 3 ตัว สามารถสร้างขึ้นในองค์กรได้อย่างไร โดยไม่ใช้เงินสักบาทเดียว
หากพูดถึงเรื่ องของ “ปัญญา” ก็คงจะต้องกล่าวถึงเรื่ องของ “ความคิด”
และผมเชื่อว่า “ความคิดดีๆ” ที่ทาให้เกิด “ปัญญา” ต้องมาจาก “ความรู้ ดๆี ” ในสมอง

นักวิทยาศาสตร์ ทางสมองของญีป่ ุ่ น เปิ ดเผยว่า
“ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ที่ใช้สร้างนวัตกรรม หรื อ สิ่ งประดิษฐ์ใหม่ๆ นั้นมาจากความคิดดีๆ จากสมอง ซึ่งนัน่ คือที่รวม
ของ ความรู ้ดีๆ ความรู ้เดิมๆ ที่นาสิ่ งเดิมๆ นั้นมาผ่านกระบวนการคิดหลายรอบ จนได้เป็ น ความคิดใหม่ๆ ที่สาคัญ ความคิด
ใหม่ๆ เหล่านี้ เกิดขึ้นได้ ขณะที่สมองมีความสุขเสี ยด้วย”
ดังนั้น นักจิตวิทยาพัฒนาองค์กรอย่างพวกเรา ชาว ABC CLUB จาเป็ นอย่างยิง่ ยวดที่จะต้องเรี ยนรู ้ วิธีการจัดการความรู้
(Knowledge Management) นัน่ คือเครื่ องมือหนึ่งในการพัฒนาองค์กรของพวกเรา

ความรู้ คืออะไร มีกปี่ ระเภท (Knowledge)
คือ ความคุน้ เคยกับใครบางคนหรื อบางสิ่ งบางอย่างซึ่งอาจรวมถึง ข้อมูล, ข้อเท็จจริ ง, คาอธิบาย หรื อ ทักษะ ที่ได้มา
ผ่าน ประสบการณ์ หรื อ การศึกษา มันสามารถอ้างถึงความเข้าใจทางทฤษฎีหรื อการปฏิบตั ิของเรื่ องนั้นๆ ได้

ความรู้ แบบฝังลึก (Tacit Knowledge)
พูดง่ายๆ ก็คือ ความรู้ ทอี่ ยู่ในหัว
คือ ความรู ้ที่ฝังลึกอยูใ่ นสมองของเรา จึงเรี ยกว่า ความรู ้แบบฝังลึก หรื อความรู ้แฝงเร้น ต้องใช้กลวิธีลว้ งแคะแกะเกาออก
จากหัวสมอง เพื่อนามาใช้ประโยชน์กนั ความรู ้ฝังลึกนี้เป็ นความรู ้ที่มีประโยชน์ที่สุด เพราะ เมื่อไหร่ ก็ตามที่ความรู ้อยูใ่ นหัว
สมองของเรา เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากความรู ้เหล่านี้ได้ ดีกว่าให้ความรู ้อยูเ่ พียงแค่ในตารา

ความรู้ ชัดแจ้ ง (Explicit Knowledge)
ก็คือ ความรู ้ที่ไม่ได้อยูใ่ นหัว ความรู้ ทอี่ ยู่นอกหัวเรา นัน่ เองครับ
อะไรก็ได้ เช่น ตัวหนังสื อในตารา เสี ยงในเทป CD MP3 หรื อ ภาพในกระดาษ ในคอม ในภาพยนตร์ ในสื่ อต่างๆ ความรู ้ชดั
แจ้งนี้ ก็ไม่ใช่วา่ ไม่มีประโยชน์ เพราะความรู ้ชดั แจ้งนี้สามารถกระจายความรู ้ออกไปได้ไกลมาก คุณสามารถชมคลิปความรู ้
ใน Youtube อ่าน Blog ในอินเตอร์เน็ตจากอีกซีกโลกหนึ่งได้ภายในไม่กี่วนิ าที

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ก็คือ การหมุนวงจรแห่งความรู ้ ระหว่าง ความรู ้แบบฝังลึกที่อยูใ่ นหัวสมองของเรา กับ ความรู ้ชดั แจ้งที่อยูน่ อกหัวสมองของ
เราผ่านกระบวนการต่างๆ ดังนี้ (ตามหลักการ SECI Model)
หรื อเรี ยกว่า Nonaka’s SECI Knowledge Management Model นัน่ เอง
Socialization การถ่ายทอดความรู ้ฝังลึก ระหว่างคน กับ คน
Externalization การส่งออกความรู ้ฝังลึก ของคน ไปเป็ น ความรู ้ชดั แจ้ง ด้วยสื่ อต่างๆ
Combination การถ่ายโอนความรู ้ชดั แจ้ง ระหว่างสื่ อ กับ สื่ อ
Internalization การรับเข้าความรู ้ชดั แจ้ง จากสื่ อต่างๆ มาเป็ น ความรู ้ฝังลึก ในหัวอีกครั้ง

ยกตัวอย่ างให้ เห็นภาพ SECI Model
 อัลมอนด์ได้รับการถ่ายทอด ความรู้ จากอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยการพูดคุยกับอาจารย์อย่างสม่าเสมอ โดยไม่ได้มีขอ้
โต้แย้งแต่แรก ทาให้สารจากข้อมูลที่อาจารย์กล่าวมา สามารถนาไปประมวลผลในหัวของอัลมอนด์ได้ดียงิ่ ขึ้น
ก่อให้เกิดการสะสมความรู ้และ สามารถนามาใช้งานได้ง่ายขึ้น
นัน่ คือ Socialization
การถ่ายทอดความรู ้ฝังลึก ระหว่างคน กับ คน
เป็ นการถ่ายทอดความรู ้ฝังลึก ไปเป็ นความรู ้ฝังลึกของอีกคน
 จากนั้นอัลมอนด์ได้นา ความรู้ นี้มาเขียนเป็ นหนังสื อเล่มนี้ เขียนลงเว็บไซต์ www.clubpattana.com หรื อ เขียนลง
ใน Blog บันทึกเป็ นคลิปวีดีโอ เป็ นไฟล์เสี ยง MP3 หรื ออะไรก็แล้วแต่ ที่ทาออกมาเป็ น “สื่ อ” ไม่วา่ จะเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เสี ยง ภาพ ภาพยนตร์
นัน่ คือ Externalization
การส่งออกความรู ้ฝังลึก ของคน ไปเป็ น ความรู ้ชดั แจ้ง ด้วยสื่ อต่างๆ
ในที่น้ ี จะเป็ นสื่ อใดก็ตาม ที่สามารถส่งข้ามไปยังผูร้ ับปลายทางได้
เมื่อหนังสื อ ความรู้ เล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ บทความในเว็บไซต์มีคน Click เข้าไปชม Blog ถูกเผยแพร่ คลิปวีดีโอมีผเู ้ ข้าชม
ไฟล์เสี ยงมีผเู ้ ปิ ดฟัง นัน่ คือ “สื่ อ” นั้นได้รับการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย ถ่ายเท แจกจ่าย ซื้อขาย หรื อวิธีการใดก็ได้ที่จะทาให้
“คน” ได้เสพสื่ อความรู ้เหล่านี้
นัน่ คือ Combination
การถ่ายโอนความรู ้ชดั แจ้ง ระหว่างสื่ อ กับ สื่ อเป็ นการถ่ายทอดความรู ้ชดั แจ้ง ผ่านกระบวนการต่างๆ
เพื่อทาให้ความรู ้ชดั แจ้งนี้ ไปถึงมือผูร้ ับความรู ้ได้ง่ายขึ้น
 และสุดท้าย เมื่อใดตามที่ท่านผูอ้ ่าน ได้อ่านหนังสื อ ความรู้ เหล่านี้ มีคนเข้าไปอ่านบทความของผมเว็บไซต์ มีผู ้
เข้าไปชม Blog ของผมในอินเตอร์เน็ต คลิปวีดีโอ ไฟล์เสี ยงมีผคู ้ นเปิ ดชมและฟัง “สื่ อ” นั้นๆ เพื่อนาความรู ้เข้าไป
ในหัวของผูค้ นเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง
นัน่ คือ Internalization
การรับเข้าความรู ้ชดั แจ้งจากสื่ อต่างๆ มาเป็ นความรู ้ฝังลึก ในหัวอีก
เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ดว้ ยตัวผูร้ ับความรู ้น้ นั เอง

วิธีการสร้ างทุนทางปัญญา ด้ วย SECI Model
เราได้รู้จกั แนวคิดของ “ทุนทางปั ญญา” ไปแล้วว่า มีดว้ ยกัน 3 ทุน
และในบทนี้ เป็ นเครื่ องมือในการสร้างทุนทั้ง 3 ตัวนั้นด้วย SECI Model
1. Human Capital (ทุนมนุษย์ )
ทุนนี้ สามารถสร้างได้ดว้ ย Socialization (ถ่ายทอดความรู ้ระหว่าง คนกับคน) และ
Internalization (ถ่ายทอดความรู ้จาก สื่ อมายังคน) เพื่อให้ แต่ละคน มีทุนมนุษย์เพิ่มขึ้น อันได้แก่ ทักษะ, ความสามารถ,
ประสบการณ์, ความรู ้ และ ความคิดสร้างสรรค์
2. Social capital (ทุนทางสังคม)
ทุนนี้ สามารถสร้างได้ดว้ ย Socialization (ถ่ายทอดความรู ้ระหว่าง คนกับคน) คือให้คนในองค์กรมีโอกาสเปิ ดใจ พูดคุยกัน
บ้าง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ก็เป็ นการสร้างทุนทางสังคมให้สามารถทางานร่ วมกันได้อย่างราบรื่ นมากขึ้นแล้ว
3. Structural Capital (ทุนทางโครงสร้ าง)
ทุนนี้ สามารถสร้างได้ดว้ ย Externalization (ถ่ายทอดความรู ้จากคนไปยังสื่ อ) และ
Combination (ถ่ายโอนความรู ้ระหว่างสื่ อกันเอง) เพื่อทาให้ความรู ้ในองค์กร ที่ท้ งั มีอยูแ่ ล้ว และที่เกิดขึ้นใหม่ทุกๆ วินาที
ไปเป็ นสื่ อความรู ้ที่สามารถค้นหา จัดการ จัดเก็บ ได้ง่ายๆ นามาซึ่งโครงสร้างของความรู ้ในองค์กรนัน่ เอง
Nonaka’s Model of KM เป็ นเครื่องมือการจัดการความรู้ ทเี่ ข้ าใจไม่ ยากนัก สาหรับนักจัดการความรู้
โดยเฉพาะอย่ างยิง่ HRD ในองค์ กร โดยเครื่องมือนีส้ ามารถเก็บ ถ่ ายทอด สร้ าง พัฒนา ความรู้ ต่างๆ จากภายในองค์ กรได้
เป็ นอย่ างดี โดยไม่ จาเป็ นต้ องหวังพึง่ ความรู้ จากภายนอกมากนัก เหตุเพราะภายในองค์ กรก็มี “ทุนมนุษย์ ” ทีม่ มี ากเพียงพอ
ต่ อการพัฒนาองค์ ความรู้ อยู่แล้ ว เพียงแค่ สานต่ อความรู้ เหล่ านั้นด้ วย “ทุนทางสังคม” และ เสริมฐานด้ วย “ทุนทาง
โครงสร้ าง” ทีด่ ี เพือ่ ให้ ความรู้ เหล่ านั้นไม่ ตกหล่ น หายไปกับใครคนใดคนหนึ่ง ทั้งยังสามารถเรียกใช้ ความรู้ เหล่ านั้น มา
พัฒนาต่ อยอดกันในองค์ กรได้ ง่ายกว่ าการขวนขวายหาจากภายนอกเสียด้ วยซ้า

