
ใครว่าความรู้จับต้องไม่ได้

บทความนี ้เราจะมาเรยีนรูถ้งึ วธิกีารสร้าง “ทนุทางปัญญา” ทีท่รงพลงัทีส่ดุแห่ง
ยุคนี้ว่า ทุนทั้ง 3 ตัว สามารถสร้างขึ้นในองค์กรได้อย่างไร โดยไม่ใช้เงินสักบาทเดียว

หากพูดถึงเรื่องของ “ปัญญา” ก็คงจะต้องกล่าวถึงเรื่องของ “ความคิด” และผม
เชื่อว่า “ความคิดดีๆ” ที่ท�าให้เกิด “ปัญญา” ต้องมาจาก “ความรู้ดีๆ” ในสมอง

นักวิทยาศาสตร์ทางสมองของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า

“ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ ทีใ่ช้สร้างนวตักรรม หรอื สิง่ประดษิฐ์ใหม่ๆ นัน้มาจาก
ความคิดดีๆ จากสมอง ซึ่งนัน่คือที่รวมของ ความรูด้ีๆ ความรู้เดิมๆ ทีน่�าสิ่งเดิมๆ นัน้มา
ผ่านกระบวนการคดิหลายรอบ จนได้เป็น ความคดิใหม่ๆ ทีส่�าคญั ความคดิใหม่ๆ เหล่า
นี้ เกิดขึ้นได้ขณะที่สมองมีความสุขเสียด้วย”

ดังนั้น นักจิตวิทยาพัฒนาองค์กรอย่างพวกเรา ชาว ABC CLUB จ�าเป็นอย่าง
ยิง่ยวดทีจ่ะต้องเรยีนรู้ วธิกีารจดัการความรู ้(Knowledge Management) นัน่คอืเครือ่ง
มือหนึ่งในการพัฒนาองค์กรของพวกเรา

ความรู้ คืออะไร มีกี่ประเภท (Knowledge)

ความรู ้คอืความคุ้นเคยกบัใครบางคนหรอืบางส่ิงบางอย่างซึง่อาจรวมถงึ ข้อมลู, 
ข้อเท็จจรงิ, ค�าอธบิาย หรอื ทกัษะ ทีไ่ด้มาผ่าน ประสบการณ์ หรอื การศกึษา มนัสามารถ
อ้างถึงความเข้าใจทางทฤษฎีหรือการปฏิบัติของเรื่องนั้นๆ ได้

ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) พูดง่ายๆ ก็คือ ความรู้ที่อยู่ในหัว

คือ ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในสมองของเรา จึงเรียกว่า ความรู้แบบฝังลึก หรือความรู้
แฝงเร้น ต้องใช้กลวธิล้ีวงแคะแกะเกาออกจากหวัสมอง เพือ่น�ามาใช้ประโยชน์กนั ความรู้
ฝังลึกนีเ้ป็นความรูท้ีม่ปีระโยชน์ทีส่ดุ เพราะ เมือ่ไหร่กต็ามทีค่วามรูอ้ยูใ่นหวัสมองของเรา 
เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้เหล่านี้ได้ ดีกว่าให้ความรู้อยู่เพียงแค่ในต�ารา

นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล (ALMON 3.0) 
กรรมการบริหาร บริษัท ABC CLUB จำากัด  

ที่ปรึกษาวางระบบการพัฒนาองค์กร 
ด้วยทุนทางปัญญา โดยจิตวิทยาเชิงบวก  

080-419-8224 clubpattana@hotmail.com  
www.facebook.com/clubpattana

ความรูใ้นองค์กร
       จัดการได้จริงหรือ

(Nonaka’s Knowledge Management Model)



ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ก็คือ ความ
รู้ที่ไม่ได้อยู่ในหัว ความรู้ที่อยู่นอกหัวเรา นั่นเองครับ

อะไรก็ได้ เช่น ตัวหนังสือในต�ารา เสียงในเทป CD 
MP3 หรอื ภาพในกระดาษ ในคอม ในภาพยนตร์ ในสือ่ต่างๆ 
ความรูชั้ดแจ้งนี ้กไ็ม่ใช่ว่าไม่มปีระโยชน์ เพราะความรูช้ดัแจ้ง
นี้สามารถกระจายความรู้ออกไปได้ไกลมาก คุณสามารถชม
คลปิความรูใ้น Youtube อ่าน Blog ในอนิเตอร์เนต็จากอกีซกี
โลกหนึ่งได้ภายในไม่กี่วินาที

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
ก็คือ การหมุนวงจรแห่งความรู้ ระหว่าง ความรู้แบบฝังลึกที่
อยู่ในหัวสมองของเรา กับ ความรู้ชัดแจ้งที่อยู่นอกหัวสมอง
ของเราผ่านกระบวนการต่างๆ ดังนี้ (ตามหลักการ SECI 
Model) หรอืเรยีกว่า Nonaka’s SECI Knowledge Manage-
ment Model นั่นเอง

• Socialization การถ่ายทอดความรู้ฝังลึก ระหว่างคน 
กับ คน

• Externalization การส่งออกความรูฝั้งลกึ ของคน ไปเป็น 
ความรู้ชัดแจ้ง ด้วยสื่อต่างๆ

• Combination การถ่ายโอนความรู้ชัดแจ้ง ระหว่างสื่อ 
กับ สื่อ

• Internalization การรับเข้าความรู้ชัดแจ้ง จากสื่อต่างๆ 
มาเป็น ความรู้ฝังลึก ในหัวอีกครั้ง

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ SECI Model

อัลมอนด์ได้รับการถ่ายทอดความรู้ จากอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยการพูดคุยกับอาจารย์อย่างสม่าเสมอ โดยไม่
ได้มีข้อโต้แย้งแต่แรก ท�าให้สารจากข้อมูลที่อาจารย์กล่าวมา 
สามารถน�าไปประมวลผลในหัวของอัลมอนด์ได้ดียิ่งขึ้น ก่อ
ให้เกิดการสะสมความรู้และ สามารถน�ามาใช้งานได้ง่ายขึ้น

นั่นคือ Socialization - การถ่ายทอดความรู้ฝังลึก 
ระหว่างคน กับ คน เป็นการถ่ายทอดความรู้ฝังลึก ไปเป็น
ความรู้ฝังลึกของอีกคน

จากนั้นอัลมอนด์ได้น�าความรู้ นี้มาเขียนเป็นหนังสือ
เล่มนี ้เขยีนลงเวบ็ไซต์ www.clubpattana.com หรอื เขยีน
ลงใน Blog บันทึกเป็นคลปิวดีโีอ เป็นไฟล์เสยีง MP3 หรอือะไร
กแ็ล้วแต่ ท่ีท�าออกมาเป็น “สือ่” ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เสียง ภาพ ภาพยนตร์

นั่นคือ Externalization - การส่งออกความรู้ฝังลึก 
ของคน ไปเป็น ความรู้ชัดแจ้ง ด้วยสื่อต่างๆ ในที่นี้ จะเป็น
สื่อใดก็ตาม ที่สามารถส่งข้ามไปยังผู้รับปลายทางได้ 
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การหมุนวงจรแห่งความรู ้ระหว่าง ความรูแ้บบฝังลกึ 
ที่อยู่ในหัวสมองของเรา กับ ความรู้ชัดแจ้งที่อยู่นอก 
หัวสมองของเรา

SECI Model



เมื่อหนังสือ ความรู ้ เล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ 
บทความในเว็บไซต์มีคน Click เข้าไปชม Blog ถูกเผย
แพร่คลิปวีดีโอมีผู้เข้าชม ไฟล์เสียงมีผู้เปิดฟัง นั่นคือ 
“สื่อ” นั้นได้รับการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย ถ่ายเท แจกจ่าย 
ซื้อขาย หรือวิธีการใดก็ได้ที่จะทาให้ “คน” ได้เสพสื่อ
ความรู้เหล่านี้

นั่นคือ Combination - การถ่ายโอนความรู้ชัด
แจ้ง ระหว่างสื่อ กับ สื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ชัดแจ้ง 
ผ่านกระบวนการต่าง ๆ  เพ่ือทาให้ความรูช้ดัแจ้งนี ้ไปถงึ
มือผู้รับความรู้ได้ง่ายขึ้น

และสดุท้าย เมือ่ใดตามทีท่่านผูอ่้าน ได้อ่านหนงัสอื 
ความรู้ เหล่านี ้มคีนเข้าไปอ่านบทความของผมเวบ็ไซต์ มี
ผู้เข้าไปชม Blog ของผมในอินเตอร์เน็ต คลิปวีดีโอ ไฟล์
เสียงมีผู้คนเปิดชมและฟัง “สื่อ” นั้น ๆ เพื่อนาความรู้
เข้าไปในหัวของผู้คนเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง

นั่นคือ Internalization - การรับเข้าความรู้ชัด
แจ้งจากสือ่ต่าง ๆ  มาเป็นความรูฝั้งลกึ ในหวัอกี เพ่ือนา
ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อไปได้ด้วยตัวผูร้บัความรูน้ัน้เอง

วิธีการสร้างทุนทางปัญญา ด้วย SECI Model

เราได้รู้จักแนวคิดของ “ทุนทางปัญญา” ไปแล้วว่า มีด้วยกัน 
3 ทุน และในบทนี้ เป็นเคร่ืองมือในการสร้างทุนทั้ง 3 ตัวนั้นด้วย 
SECI Model

1. Human Capital (ทุนมนุษย์)

ทุนนี้ สามารถสร้างได้ด้วย Socialization (ถ่ายทอดความรู้
ระหว่างคนกับคน) และ Internalization (ถ่ายทอดความรู้จากสื่อ
มายังคน) เพ่ือให้ แต่ละคน มีทุนมนุษย์เพ่ิมข้ึน อันได้แก่ ทักษะ, 
ความสามารถ, ประสบการณ์, ความรู้ และ ความคิดสร้างสรรค์

2. Social capital (ทุนทางสังคม)

ทุนนี้ สามารถสร้างได้ด้วย Socialization (ถ่ายทอดความรู ้
ระหว่าง คนกบัคน) คอืให้คนในองค์กรมโีอกาสเปิดใจ พดูคยุกนับ้าง 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง กเ็ป็นการสร้างทนุทางสังคมให้สามารถท�างาน
ร่วมกันได้อย่างราบรื่นมากขึ้นแล้ว

3. Structural Capital (ทุนทางโครงสร้าง)

ทนุนี ้สามารถสร้างได้ด้วย Externalization (ถ่ายทอดความรู้ 
จากคนไปยังส่ือ) และ Combination (ถ่ายโอนความรู้ระหว่างสื่อ
กันเอง) เพื่อทาให้ความรู้ในองค์กร ที่ทั้งมีอยู่แล้ว และที่เกิดขึ้นใหม่
ทกุ ๆ  วนิาท ีไปเป็นส่ือความรู้ทีส่ามารถค้นหา จัดการ จัดเกบ็ ได้ง่าย ๆ  
น�ามาซึ่งโครงสร้างของความรู้ในองค์กรนั่นเอง

Nonaka’s Model of KM เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้ที่
เขา้ใจไม่ยากนัก ส�าหรับนกัจัดการความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HRD 
ในองค์กร โดยเคร่ืองมอืนีส้ามารถเกบ็ ถ่ายทอด สร้าง พฒันา ความ
รู้ต่าง ๆ จากภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยไม่จ�าเป็นต้องหวังพึ่ง
ความรู้จากภายนอกมากนัก 

เหตุเพราะภายในองค์กรก็มี “ทุนมนุษย์” ที่มีมากเพียงพอ
ต่อการพัฒนาองค์ความรู้อยู่แล้ว เพียงแค่ สานต่อความรู้เหล่านั้น
ด้วย “ทุนทางสังคม” และ เสริมฐานด้วย “ทุนทางโครงสร้าง” ที่ดี 
เพื่อให้ความรู้เหล่านั้นไม่ตกหล่น หายไปกับใครคนใดคนหนึ่ง ทั้ง
ยังสามารถเรียกใช้ความรู้เหล่านั้น มาพัฒนาต่อยอดกันในองค์กร
ได้ง่ายกว่าการขวนขวายหาจากภายนอกเสียด้วยซ�้า


