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“การตัดสินใจที่ไมสมบูรณน้ันเมื่อนํามา
รวมกัน อยางเหมาะสม 

ความฉลาดโดยรวมก็จะกลายเปน 
ความปราดเปรื่องได” 

James Surowiecki เรียกวา 
"Wisdom of Crowds" 

 
บทนํา 
 การตัดสินใจที่ถูกตอง ยอมนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจ หรือขององคกรไดอยางงดงาม 
แมกระทั่งในการดําเนินชีวิตระดับปจเจกบุคคลก็เชนเดียวกัน ในอดีตที่ผานมาการตัดสินแบบกลุมก็ไดรับ
การยอมรับและการพิสูจนวาเปนการตัดสินใจที่ไดผลดีกวา การตัดสินใจดวยคนเพียงคนเดียว แตจะดี
เพียงใดถาตอไปน้ี เราสามารถขยายขอบเขตการมีสวนรวมในการตัดสินใจใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ ในการระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญและผูคน
ทั่วโลกไดอยางงายดาย อันจะกอใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ อยางตอเน่ือง ซึ่งเปนผลจากปญญาของมหาชน
ที่มาจากทุกมุมโลก น้ีคือ “Wisdom of Crowds” ซ่ึงจะกาวเขามามีสวนชวยในการตัดสินใจเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหกับองคกรและธุรกิจอยางไมมีที่สิ้นสุด 

 
ความเปนมาของ “Wisdom of Crowds” 

ธวัชชัย อนุพงศอนันต  ไดกลาวไวในบทความ “An Oak by the window…The Wisdom of 
Crowds” ในนิตยสารผูจัดการฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 25511  ถึงจุดเริ่มตนของ “Wisdom of Crowds” 

                                                      
1 http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=68291 คนคืนเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551. 
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ไววา James Surowiecki คอลัมนิสตของนิตยสารนิวยอรกเกอรเขียนหนังสือ The Wisdom of 
Crowds : Why the Many Are Smarter than the Few and How Collective Wisdom Shapes 
Business, Economics and Societies and Nations เม่ือ ค.ศ. 2004 เขาพยายามอธิบายวา คนกลุม
ใหญจะมีความฉลาดโดยรวมแลวมากกวาคนฉลาดจริงๆ เพียงไมกี่คนที่อยูในกลุม ซ่ึงความฉลาดนี้วัดได
จากความสามารถในการแกไขปญหา การพัฒนานวัตกรรมตางๆ การตัดสินใจที่ชาญฉลาด หรือแมแต
การทํานายอนาคต 

 <<  James Surowiecki 
 

James Surowiecki ยกตัวอยางกรณีของ Francis Galton 
นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ ซ่ึงเดินทางไปงานแสดงประจําป
ของสัตวเลี้ยงประเภทสัตวปก (ไก, เปด, นก) และสัตวสี่เทา
อยางวัว กระบือ แพะ แกะ ในเมืองพลีมัธ (Plymouth) ทาง
ตะวันตกของประเทศอังกฤษในฤดูใบไมรวงป ค.ศ. 1906 
Galton เดินเที่ยวงานจนกระทั่งไปพบกับซุมหน่ึงซึ่งจัด
แขงขันทายน้ําหนัก โดยจะมีการคัดเลือกวัว (Ox) ตัวอวนๆ 
ขึ้นมาสักตัวหน่ึง แลวนําขึ้นมาใหผูเขาชมทายน้ําหนักของมัน 

ในการทายน้ําหนักนั้น ผูชมจะตองวางเงิน เดิมพันน้ําหนักของวัวตัวน้ัน ใครทายไดใกลเคียงที่สุดก็จะได
รางวัลใหญไป  

มีคนเกือบ 800 คนรวมทายน้ําหนักวัวตัวน้ี ซ่ึงคนสวนใหญเปนคนขายเนื้อและเกษตรกร ซ่ึง
แนนอนวา พวกเขาดูนาจะเปนกลุมที่เชี่ยวชาญเรื่องการกะน้ําหนักของสัตวเหลานี้ แตก็มีคนอีกกลุมหน่ึง
ที่รวมทายน้ําหนักและพวกเขาแทบจะไมรูเร่ืองเกี่ยวกับสัตวประเภทนี้เลย นอกจากในฐานะผูบริโภค
เทานั้น น่ันหมายความวา มีผูที่ไมใชผูเชี่ยวชาญเขารวมการทายน้ําหนักดวย  

ภายหลังการแขงขันจบลง Galton ไดขอยืมตั๋วทายน้ําหนักทั้งหมดจากเจาหนาที่จัดงานและ
นําไปใชในการวิเคราะหทางสถิติ โดยเขานําผลการทายทั้งหมดในจํานวน 787 คนมาจัดเรียงตามลําดับ
จากสูงที่สุดไปต่ําสุด จากน้ันนําไปพลอตกราฟ และนําผลการทายทั้งหมดมาคํานวณหาคาเฉลี่ย ซ่ึง
อาจจะเรียกวาเปนความสามารถหรือความฉลาดของประชาชนชาวพลีมัธ (ที่ไปรวมการทายน้ําหนักวัว) 
น่ันคือถาถือวากลุมคนทั้งหมดนี้เปนคนคนหนึ่ง คาเฉลี่ยน้ีสามารถแสดงถึงความสามารถในการทาย
นํ้าหนักวัวของคนคนนั้นน่ันเอง  

เดิม Galton เชื่อวา คาเฉลี่ยของการทายน้ําหนักนาจะเบี่ยงเบนออกจากน้ําหนักจริง
คอนขางมาก เพราะคาเฉลี่ยน้ีเกิดจากการผสมผสานของคนที่เกงและฉลาดมากๆ สองสามคนเขากับ
กลุมคนที่ไมเกงนักแตคอนขางดี รวมกับคนที่คอนขางโงจํานวนมาก น่ันยอมจะทําใหคาเฉลี่ยการทายแย
ไปดวย แตปรากฏวา เขาคิดผิดเพราะน้ําหนักวัวเทากับ 1,198 ปอนดในขณะที่คาเฉลี่ยของการทาย
เทากับ 1,197 ปอนด ซ่ึงตางกันเพียงปอนดเดียว  Galton จึงสรุปไวภายหลังในบทความที่ตีพิมพใน
วารสาร Nature วา “บางทีเรื่องสายพันธุ อาจจะไมมีความสําคัญมากนัก แตควรจะเชื่อม่ันในการตัดสิน
แบบประชาธิปไตยหรือของคนสวนใหญมากกวา”  
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ในขณะที่ James Surowiecki สรุปวา “ภายใตสถานการณที่เหมาะสม กลุมจะมีความ
ฉลาดอยางเดนชัด และบอยครั้งที่จะฉลาดกวาคนที่ฉลาดที่สุดในกลุมของพวกเขา กลุมโดยรวม
ไมจําเปนตองถูกบดบังโดยคนที่ฉลาดสุดๆ เพื่อที่จะทําใหกลุมฉลาดได ถึงแมวา คนสวนใหญใน
กลุมจะไมใชคนที่รูมากหรือมีเหตุมีผล แตพวกเขาทั้งหมดก็ยังสามารถมีการตัดสินใจโดยรวมที่
ถูกตอง (อยางชาญฉลาด) ได” 

 
  ในทางเศรษฐศาสตร เฮอรเบิรต ไซมอน เรียกมนุษยซ่ึง
ไมใชคนที่มีการตัดสินใจที่สมบูรณวาเปน "Boundedly Rational" 
ซ่ึงอธิบายวาในการตัดสินใจใดๆ มนุษยมีขอมูลนอยกวาที่
ตองการ ทําใหมีขอจํากัดในการคาดการณอนาคต การคํานวณ
ผลไดผลเสียไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มที่ แต
จําตองเลือกหนทางที่ดูดีที่สุด ซ่ึงมักจะเอาอารมณมามีผลตอการ
ตัดสินใจใดๆ ดวย  

อยางไรก็ตาม การตัดสินใจที่ไมสมบูรณน้ันเมื่อนํามา
รวมกัน อยางเหมาะสม ความฉลาดโดยรวมก็จะกลายเปน
ความปราดเปรื่องได ซ่ึง James Surowiecki เรียกวาเปน 
"Wisdom of Crowds"  

 

ประเภทของ Crowd Wisdom2 
 Surowiecki ไดแบงประเภทของ Crowd Wisdom หรือ ปญญามหาชน ที่เขามองวาเปนการ
ตัดสินใจที่ไมมีระเบียบ (Disorganized Decision) ออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังน้ี 
 1. Cognition การตัดสินใจบนพื้นฐานของความรูความเขาใจ อาทิเชน การตัดสินใจทางดาน
การตลาด (Market Judgment)  Surowiecki เห็นวาการตัดสินใจโดยคนสวนใหญจะนําไปสูความ
รวดเร็ว เชื่อถือได และมีวาระซอนเรนทางการเมืองหรือผลประโยชนแอบแฝงนอยกวาการตัดสินใจโดย
ผูเชี่ยวชาญ หรือคณะที่ปรึกษา 
 2. Coordination    การผสานระหวางพฤติกรรมของบุคคล หรือสมาชิกในกลุม ที่จะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและไมกอใหเกิดความขัดแยงจากความเห็นที่ไมตรงกัน  
 3. Cooperation   การรวมกลุมของผูคน ที่เกิดจากเครือขายของความไววางใจระหวางกัน  โดย
ปราศจากการควบคุมจากสวนกลาง (Central System Controlling) หรือการสั่งการจากผูที่มีอํานาจ 

 
 
 
                                                      
2 The Wisdom of Crowds, http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wisdom_of_Crowds  คนคืนเม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2551. 
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องคประกอบที่สําคัญของการเกิด Wise Crowd3 
  ไมใชกลุมทั้งหมดจะกอเกิดปญญา ที่เรียกวา “Wisdom of Crowds” ได ยกตัวอยางเชน กลุมผู
ชุมนุมประทวง (Mob) หรือกลุมนักลงทุนผูบาคลั่งในตลาดหุน (Crazed Investors) ดังน้ัน Surowiecki 
จึงไดใชเกณฑตอไปน้ีในการแยก “Wise Crowds” ออกจาก “Unwise Crowds” 
 1. Diversity of opinion  ความหลากหลายทางความคิด ที่แตละบุคคลจะตองมีขอมูล
สารสนเทศสวนตัว  
 2. Independence ความเห็นของสมาชิกในกลุม หรือประชาชนนั้น จะตองไมถูกชี้นํา หรือ
กําหนดโดยบุคคล หรือกลุมตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัวเขา 
 3. Decentralization การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ โดยสมาชิก หรือประชาชน สามารถ
ใชทุนทางปญญา หรือภูมิปญญาทองถิ่นในการรวมแสดงความคิดเห็นได 
 4. Aggregation การบูรณาการความเห็น โดยจะตองมีกลไกที่ดีในการสรุปความเห็นของ
บุคคลลงไปเปนความเห็นของกลุม  
 

ความลมเหลวของปญญามหาชน (Crowd Intelligence)4 
 จากการศึกษาของ Surowiecki พบวาความลมเหลวของการตัดสินใจแบบกลุม เปนผลมาจาก
สมาชิกในกลุมใสใจตอความเห็นของคนอื่นภายในกลุมมากเกินไป นําไปสูการคิดที่คลายคลึงกันหรือ
เหมือนกัน มากกวาการที่จะคิดใหแตกตางออกไป ซ่ึงจากการทดลองเขาไดจัดใหมีวิทยากรมาพูดโนม
นาวใจ ทําใหพฤติกรรมการตัดสินใจอยางเปนระบบของกลุมมีขอผิดพลาด 
 Surowiecki ประเมินวาสิ่งนี้จะเกิดขึ้น ถาสภาพแวดลอมแหงการตัดสินใจ ไมไดถูกจัดใหมีขึ้น
โดยการยอมรับของกลุม หรือประชาชน ประโยชนที่จะไดรับจากการตัดสินใจและความคิดเห็นระดับ
บุคคลจะหายไป นําไปสูความลมเหลวของปญญามหาชน ซ่ึงพบวาในหลายกรณีเกิดขึ้นจาก 
 1. การเลนพรรค เลนพวกมากเกินไป (Too homogenous)  Surowiecki เนนย้ําวาความ
หลายหลายทางความคิด และขอมูลที่แตละบุคคลมีอยู จะตองมีอยางเพียงพอที่จะนําไปสูการตัดสินใจ
ของกลุม หากมีการเลนพรรค เลนพวกในกลุมมากเกินไปก็จะนําไปสูความลมเหลวของการตัดสินใจของ
กลุมได 
 2. การรวมอํานาจมากเกินไป (Too centralized) โศกนาฏกรรมของยานขนสงโคลัมเบีย 
(Columbia shuttle disaster) เปนตัวอยางของความลมเหลวที่เกิดจากการรวมอํานาจการตัดสินใจมาก
เกินไป เพราะลําดับชั้นในการบริหารงานของ NASA ไดปฏิเสธปญญา หรือความเห็นของวิศวกรในระดับ
ลาง 
 3. การแบงแยกสวนงาน หรือกลุมยอยมากเกินไป (Too divided)  ประชาคมขาวกรองของ
สหรัฐอเมริกา (U.S. Intelligence Community) ประสบความล้ําเหลวในการปองกันการโจมตีใน
เหตุการณ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 เน่ืองจากขอมูลดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของหนวยยอย 

                                                      
3 The Wisdom of Crowds, อางแลว. 
4 The Wisdom of Crowds, อางแลว. 
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(Subdivision) ซ่ึงหนวยงานอื่นไมสามารถเขาถึงได Surowiecki เห็นวาการที่จะสามารถวิเคราะหขาว
กรองไดดีที่สุดทุกคนที่เกี่ยวของจะตองสามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปนตองใชงานได  ดังตัวอยาง การแพร
ระบาดของไวรัส SARS ซ่ึงมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับไวรัสนี้ไปทั่วโลก ทําใหนักวิจัยจาก
หองปฏิบัติการตางๆ ทั่วโลก สามารถรวมมือกันในการวิจัยเพ่ือควบคุมการแพรระบาดนี้ 
  สํานักผูอํานวยการขาวกรองแหงชาติ (Office of the Director of National Intelligence) 
และหนวยขาวกรองกลางสหรัฐอเมริกา (CIA) ไดสรางระบบแลกเปลี่ยนขอมูลขาวกรองระหวางกัน ใน
ลักษณะที่คลายกับ Wkipedia  โดยเรียกระบบนี้วา “Intellipedia” ทําใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาว
กรองระหวางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันความผิดพลาดดานการขาวเชนในอดีต  

4. การลอกเลียนแบบมากเกินไป (Too imitative)  การที่จะพยายามสรางตัวแบบในการ
ตัดสินใจ โดยการจัดลําดับชั้นของสารสนเทศ (Information Cascade) ที่จะใชประกอบการตัดสินใจ แลว
นําตัวแบบนี้ไปใชกับการตัดสินใจในเหตุการณตางๆ พบวาในหลายกรณีก็จะนําไปสูความลมเหลวของ
การตัดสินใจมากกวาความสําเร็จ เพราะในแตละเหตุการณมีปจจัยและสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน 

5. การใชอารมณมากเกินไป (Too emotional)   ปจจัยดานอารมณ อาทิเชน ความรูสึกเปนเจา
ขาวเจาของนําไปสูการกดดันเพ่ือนรวมงาน  การสรางความไมพึงพอใจ และรายแรงที่สุดคือการไม
สามารถควบคุมอารมณและระเบิดอารมณออกมาในกลุม ซ่ึงนําไปสูความลมเหลวของการตัดสินใจแบบ
กลุมในที่สุด  
 

การผสานระหวางความเปนอิสระของบุคคลกับปญญามหาชน5 
Surowiecki กลาววาการที่จะผสานระหวางความเปนอิสระของบุคคลกับปญญามหาชน หรือ

ปญญาของกลุมน้ัน คนๆ น้ัน จะตอง 
1. เปดใจกวาง ในการรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น 
2. เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจทั้งหมดที่คุณมีอยู หรือที่คุณไดมาจากแหลงตางๆ 
3. สรางกลุมที่มีการทํางานในแนวราบ หรือการทํางานขามลําดับชั้น 

Tim O’Reilly และคณะ ไดอภิปรายกันวาความสําเร็จของ Google, Wikis, Blogging และ Web 
2.0 ตางก็อยูในบริบทของ Wisdom of Crowds เชนเดียวกัน6 

 
บทวิเคราะห Wisdom of the Crowds  

ดังที่ James Surowiecki กลาววา “ภายใตสถานการณที่เหมาะสม กลุมจะมีความฉลาด
อยางเดนชัด และบอยครั้งที่จะฉลาดกวาคนที่ฉลาดที่สุดในกลุมของพวกเขา กลุมโดยรวมไม
จําเปนตองถูกบดบังโดยคนที่ฉลาดสุดๆ เพื่อที่จะทําใหกลุมฉลาดได ถึงแมวา คนสวนใหญใน
กลุมจะไมใชคนที่รูมากหรือมีเหตุมีผล แตพวกเขาทั้งหมดก็ยังสามารถมีการตัดสินใจโดยรวมที่

                                                      
5 The Wisdom of Crowds, อางแลว. 
6 Blogging and the Wisdom of Crowds. http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html?page=3 คนคืนเม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2551. 
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ถูกตอง (อยางชาญฉลาด) ได” เรียกวาเปน "Wisdom of Crowds"  คําถามก็คือวาสถานการณที่
เหมาะสมนั้นจะเกิดขึ้นไดหรือไมในโลกแหงความเปนจริง เพราะในการทํางานหรือการตัดสินใจแบบกลุม 
หรือการตัดสินใจในระดับมหาชนนั้น ยอมตองถูกชี้นําทางความคิด การโนมนาวใจจากผูที่พยายามทําตัว
ใหเปนผูนํากลุม หรือมีอิทธิพลตอกลุม การมีอคติของแตละบุคคล รวมตลอดถึงการแขงขันกันเองของคน
ภายในกลุม หรือระหวางกลุม เพ่ือชิงความโดดเดน ความเปนหนึ่ง ผูเขียนจึงเห็นวาในโลกแหงความเปน
จริงแลว Wisdom of Crowds จะเกิดขึ้นไดยากมาก เวนแตกลุมน้ันๆ ไมมีเร่ืองของผลประโยชนใดๆ เขา
มาเกี่ยวของ ก็จะทําใหทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจอยางแทจริง 

แตในโลกของอินเทอรเน็ตมีโอกาสเกิด  "Wisdom of Crowds"  ไดงายกวา แมวาปญหาที่
เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงจะยังรุกเขาไปสูโลกอินเทอรเน็ตอยูบาง แตในโลกอินเทอรเน็ตก็ทําให
ผูคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมาไดมากกวาในโลกแหงความเปนจริง เพราะผูคนไม
ตองมาเผชิญหนากัน ดังกรณีของสารานุกรม Wikipedia ซ่ึงเปดเสรีเน้ือหาใหทุกคนสามารถนําไปใชได 
และเปดเสรีที่ใหทุกคนแกไข ภายใตนโยบายมุมมองที่เปนกลางจากทุกฝายที่เขียนในสารานุกรม 
นอกจากนี้ ลําดับของหนังสือที่ขายดีที่สุด (Best Seller) ในเว็บไซต Amazon.com ยังสะทอนใหเห็นวา
คนในโลกนี้สวนใหญกําลังคิด หรือใหความสนใจเรื่องอะไรอยู รวมตลอดถึง Blog ตางๆ ที่มีอยูอยาง
มากมายในโลกของอินเทอรเน็ต และในยุคที่โลกอินเทอเน็ตกําลังจากกาวเขาสูยุค  Web 3.0 ซ่ึงนอกจาก
ผูใชจะสามารถสรางเนื้อหาเว็บไซตไดเองเชนเดียวกับในยุค Web 2.0 

การระดมความคิดเห็นระดับมหาชน เพ่ือใหเกิดปญญาในการสรางสรรคชิ้นงาน หรือการชวย
สนับสนุนการตัดสินใจ ไมไดมีแตเฉพาะในเชิงพาณิชยเทานั้น หากแตยังเปนการรวมตัวกันเพ่ือที่จะ
ชวยกันคิดคนวิธีการรักษาโรคทางพันธุกรรม การทํานายสภาวะอากาศของโลก การคนหาดาวเคราะห
ดวงใหม หรือดาวประเภทตางๆ นักวิจัยที่หองทดลอง Olson (Olson Laboratory) ไดใชวิธีน้ีเปดโอกาส
ใหผูคนเขามาในเว็บไซตเพ่ือชวยกันประเมินและเลือกตัวยาที่จะสามารถรักษาโรคเอดสไดดี โดยเปด
เว็บไซตชื่อ FightAID@home (http://fightaidsathome.scripps.edu) จนกลายเปนเครือขายวิจัยเกี่ยวกับ
โรคเอดสที่ผูคนเขามามีสวนรวมจากทั่วทุกมุมโลก 

ถาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสารเคมีสังเคราะห คุณอาจจะเปนพนักงานอยูในสายงานนี้
ที่เกษียณแลว วางงานหรือเปนนักเคมีที่มีความคิดที่แปลกใหม บริษัท พรอคเตอรแอนดแกมเบิล 
(Procter & Gamble Co., www.pg.com) ก็ตองการความชวยเหลือจากคุณ  เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ 
โดยใหคนภายนอกสามารถทํางานใหกับพีแอนดจี (P&G) ซ่ึงไมตองเปนพนักงานประจําก็ได  เพียงแต
เขาไปลงทะเบียนใน InnoCentive Network (www.innocentive.com) ซ่ึงคุณและนักวิทยาศาสตรเปน
แสนคนทั่วโลกสามารถเขามาชวยกันแกปญหาทางดานงานวิจัยและพัฒนาที่ยากๆ  และไดรางวัลเปน
เงินสดจํานวนมากไป  เครือขาย InnoCentive Network นี้เปนเพียงตัวอยางของตลาดงานที่นําเอา
นักวิทยาศาสตร งานวิจัยและพัฒนาเขามาพบกัน เพ่ือที่จะคนหาความคิดและนวัตกรรมที่จะกอใหเกิด
คุณคาใหมๆ ในตลาดขึ้นมา  

20 ปตอจากนี้ เม่ือเรามองยอนกลับมา จะพบจุดเปลี่ยนสําคัญของเศรษฐกิจและสังคมใน
ศตวรรษที่ 21 และจะเขาใจถึงการที่มนุษยชาติไดเขาสูยุคใหมบนหลักการใหม มุมมองของโลกใหม 
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รูปแบบของธุรกิจและการแขงขันที่จะเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปโดยสิ้นเชิง บริษัทจะไมสามารถพึ่งพาอาศัย
เพียงแคความสามารถภายในองคกรเพียงอยางเดียว เพ่ือจะตอบสนองความตองการของลูกคาได บริษัท
จะตองเขาไปทํางานรวมกับทุกๆ คนที่เกี่ยวของ คือ หุนสวน คูแขงขัน สถาบันการศึกษา รัฐบาล และที่
สําคัญที่สุดลูกคาตองเขามาเปนสวนรวมในการทําธุรกิจของบริษัท  ความสามารถในการรวมกันทํางาน
ผานเครือขายออนไลนจนกอเกิด Wisdom of Crowds ซ่ึงจะกลายเปนความเชี่ยวชาญที่จําเปนและสําคัญ
พอๆ กับการจัดทํางบประมาณ การทําวิจัยและพัฒนา หรือการวางแผนเลยทีเดียว  

 ผูเขียน ยังคิดตอไปอีกวา ในอนาคตหากเราสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไดทางอินเทอรเน็ต 
ปญหาการซื้อเสียงและไดนักการเมืองที่ไมมีคุณภาพเขามาบริหารประเทศคงจะลดนอยลง เพราะ
ประชาชนจะมีอิสระในการตัดสินใจ ปราศจากอิทธิพลใดๆ เขามาแทรกแซง ถึงวันนั้น ประชาธิปไตยของ
ไทยก็จะเต็มใบเสีย น่ีแหละคือ Wisdom of Crowds ที่แทจริง ดังที่ ธวัชชัย อนุพงศอนันต7 กลาววา 
“Wisdom of Crowds อาจจะกลายเปนแรงผลักสําคัญที่ทําใหระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเติบโต
ขึ้นในประเทศเผด็จการได โดยอาศัยศักยภาพของอินเทอรเน็ตและชุมชนยอยๆ ที่วางบนเครือขาย
ความสัมพันธเหลานี้  Wisdom of the Crowds กําลังจะมาเปลี่ยนโฉมหนาการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมของโลกเราแลว เร็วๆ น้ี” 

 อยางไรก็ตาม Wisdom of Crowds ก็มิใชหลักการที่ถือเสียงสวนใหญ วานั้นคือสิ่งที่ถูกตองเสมอ
ไป เพราะหากถือเฉพาะเสียงสวนใหญวาถูกตองแลว ถาสมาชิกในกลุม หรือประชาชนสวนใหญเห็นผิด
เปนชอบ อาทิเชน เห็นวาการดื่มสุราเปนของดีแลว พากันด่ืมสุราเปนอาจิณ ก็จะนําไปสูความฉิบหาย 
ดังที่ทานพุทธทาสภิกขุ เคยกลาวไว หากแตในการพิจารณา หรือตัดสินใจใดๆ น้ัน จะตองนําขอมูล 
สารสนเทศ และความรูจากแหลงตางๆ มาประกอบการตัดสินใจของกลุมดวย โดยใชหลัก “กาลามสูตร” 
อันเปนหลักแหงความเชื่อ ที่ไมใหเชื่องมงายโดยไมใชปญญาพิจารณาใหเห็นจริงถึงคุณโทษ หรือดีไมดี
กอนที่จะเชื่อ ซ่ึงมี 10 ประการ คือ 

1. อยาเพิ่งเชื่อตามที่ฟงๆ กันมา   2. อยาเพิ่งเชื่อตามที่ทําตอๆ กันมา 
3. อยาเพิ่งเชื่อตามคําเลาลือ   4. อยาเพิ่งเชื่อโดยอางตํารา 
5. อยาเพิ่งเชื่อโดยนึกเดา   6. อยาเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอา 
7. อยาเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดตามแนวเหตุผล  8. อยาเพิ่งเชื่อเพราะถูกกับทฤษฎีของตน 
9. อยาเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณที่ควรเชื่อได  
10.อยาเพิ่งเชื่อเพราะผูพูดเปนครูบาอาจารยของตน 

ปจจุบันไดเกิดแนวคิดและหลักสูตรที่สอนใหคนมีเหตุผลไมหลงเชื่องมงาย ในทํานองเดียวกับ 
คําสอนของพระพุทธองคเม่ือ 2,500 ปกอนบรรจุไวในกระบวนการเรียนรูในประเทศพัฒนาแลว เรียกวา 
"การคิดเชิงวิจารณ" (Critical thinking)8 
 
 

                                                      
7 http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=68291, อางแลว. 
8 กาลามสูตร , http://th.wikipedia.org/wiki/กาลามสูตร  คนคืนเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2551. 
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สรุป 
 Wisdom of Crowds  หรือ ปญญามหาชน เปนแนวทางที่จะชวยใหองคกร หรือธุรกิจสามารถ
พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมใหมๆ ไดอยางตอเน่ือง โดยใชความรอบรูจากผูเชี่ยวชาญและผูคน หรือ 
มหาชน จากทั่วทุกมุมโลก ในการเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ชวย
สนับสนุนการตัดสินใจขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือนําความเห็นและขอเสนอแนะ
เหลานั้น มาผสานกับหลักการจัดการความรู หรือ KM อยางตอเน่ือง ยอมสงผลใหองคกร และโลกใบนี้มี
นวัตกรรมเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและไมรูจักจบสิ้น นอกจากนี้ องคกรหรือธุรกิจยังสามารถนําความหลัก
ของ Wisdom of Crowds มาปรับใชในการบริหารงานภายในองคกรเพื่อสรางความเขมแข็ง สรางมูลคา 
สรางศักยภาพในการตัดสินใจ และสรางนวัตกรรมแกองคกร เพ่ือมุงสูความเปนองคกรชั้นนําได
เชนเดียวกัน  
 

   
 


