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องคกรเคออรดิคกับการจัดการความรู (7) 
 
         ในตอนนี้จะกลาวถึงเรื่อง การจัดการความรูกับการวิจัย   
         การจัดการความรู กับการวิจัย เปนสองสิ่งที่มีทั้งความเหมือน และความตาง    ความเหมือนที่สําคัญ
ที่สุดคือ ตางก็เกี่ยวของกับ “ความรู” เชนเดียวกัน    และตางก็เปนเครื่องมือของการ “ตอยอด” ความรู
เหมือนกัน 
 
ความแตกตางระหวางการจัดการความรู กับ การวิจัย 
         ความตางมีมากมาย    ที่สําคัญที่สุดคือ “ตางจุดยืน”     คือ การวิจัยยืนอยูขาง “ปญหา”    แตการ
จัดการความรูยืนอยูขาง “ความสําเร็จ”     หรือกลาวใหถูกตองชัดเจนขึ้น การวิจัยเริ่มจาก “ปญหา”  ตอง
กําหนดปญหาที่ตองการทําความเขาใจหรือสรางความรูใหแนชัด  แลวจึงกําหนดโจทยวิจัย เพ่ือสรางความรู
เกี่ยวกับปญหาน้ัน    แตการจัดการความรูเริ่มจาก “ความสําเร็จ”    ตองหาความสําเร็จมาแลกเปล่ียนเรียนรู
และ “ตอยอดความรูผานการกระทํา”     ยํ้า วา การจัดการความรูเปนการตอยอดหรือสรางความรูผานการ
ปฏิบัติ    ในการดําเนินการจัดการความรูเราใชสมมติฐานวา มีความรูอยูในความสําเร็จ     ย่ิงในความสําเร็จที่
สูงสง นาภาคภูมิใจ ที่ในภาษาดานการจัดการเรียกวา best practice (วิธีเลิศ)  ย่ิงมีความรูที่ทรงคุณคา ทรง
พลัง 
         ในการดําเนินการวิจัย เรามุงเสาะหา “ปญหา” ที่ทรงพลัง     ในการดําเนินการจัดการความรู เรามุง
เสาะหา “ความสําเร็จ” ที่ทรงพลัง 
         หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  ในการดําเนินการวิจัย เราใชพลังของปญหา     แตในการดําเนินการจัดการ
ความรู เราใชพลังของความสําเร็จ  
         ในชีวิตจริง คนเราตองรูจักใชส่ิงที่เปนขั้วตรงกันขาม  ดังกรณีปญหา กับความสําเร็จ ใหเกิดพลัง
สรางสรรค 
 
         ความแตกตางประการที่สอง คือ “การปฏิบัติ”    การวิจัยไมผูกพันอยูกับการปฏิบัติงานจริง    แต
ผูกพันอยูกับการทดลอง การเก็บขอมูล หรือการสังเกต การสัมภาษณ การประมวลขอมูล ฯลฯ ซึ่งเปน
กิจกรรมของนักวิจัย      แตการจัดการความรูผูกพันอยูกับการปฏิบัติจริง ซึ่งอาจเปนการปฏิบัติงาน หรือการ
ดํารงชีวิต ซึ่งเปนกิจกรรมของผูปฏิบัติ หรือ นักปฏิบัติ      เพราะ “การจัดการความรู” ในความหมายที่เรา
กําลังพูดถึง หมายถึงการจัดการความรูเพ่ือการปฏิบัติ หรือการกระทํา    เปนการจัดการความรูโดยผูปฏิบัติ    
เนนที่ความรูเพื่อการปฏิบัติ   มุงเสาะหา หรือสราง ความรูเพ่ือการปฏิบัติ    ซึ่งความรูเหลานั้นสวนใหญจะ
เปนความรูท่ีไดมาจากการปฏิบัตินั่นเอง 
 



         ความแตกตาง ประการที่สาม คือ “ชนิดของความรู”    การวิจัยมุงหรือผูกพัน อยูกับความรูที่แมนยํา 
ผานการพิสูจนความนาเชื่อถือทางวิชาการ หรือทางวิทยาศาสตร  มีการ “เขารหัส” (codified)  มักเปนความรู
เฉพาะดานเฉพาะสาขา  มีความเปนสากล คือใชไดในหลากหลายบริบท เรียกความรูชนิดนี้วา “ความรูชัด
แจง” (explicit knowledge) หรือ “ความรูในกระดาษ”      แตการจัดการความรูเนนที่ความรูบูรณาการ  มี
ลักษณะเปนองครวม  ไมแยกเปนดานหรือสาขา  เปนความรูที่ใชไดเฉพาะบริบท  และอาจยังไมไดผานการ
พิสูจนเชิงวิชาการ     การพิสูจนความนาเชื่อถือของความรูเพ่ือการปฏิบัติ ตางจากการพิสูจนทางวิชาการ คือ
พิสูจนดวยผลของการปฏิบัติ ถาเกิดผลเลิศ ยอมเปนขอพิสูจนวาความรูนั้นเปนความรู “ระดับหาดาว”    
เนื่องจากเปนความรูที่ผูกพันอยูกับการปฏิบัติ ความรูนี้จึง “ฝงลึก” อยูในคน หรืออยูในปฏิสัมพันธระหวางคน
ที่รวมกันทํางาน  หรืออยูในขั้นตอนหรือวิธีการทํางานของหนวยงาน  เรียกความรูชนิดนี้วา “ความรูฝงลึก” 
(tacit knowledge) หรือ “ความรูในคน”  
         ความแตกตาง ประการที่ส่ี คือ “วิธีคิด”     การวิจัยเนนการคิดแบบแมนยํา ชัดเจน เปนเหตุเปนผล มี
หลักฐานยืนยัน (evidence – based)     ความคดิแบบนี้ มีลักษณะเปนความคิดเชิงเสนตรง (linear thinking)  
คิดระนาบเดียว หรือคิดทีละระนาบ  มักคิดแบบไมจําเพาะบริบท หรือไมมีความรูเชิงบริบทมาประกอบ 
(context – free)     ผมจึงเรียกวิธีคิดแบบนี้วา “คิดแบบไมนุงผา”   “ผา” ในที่นี้ คือบริบท (context)     ใน
การวิจัยนั้นเราดําเนินการ “เปล้ืองผา” ความรู  คือหาทางทําใหความรู กลายเปนความรูสากล ซึ่งเปนความรูที่
ไรบริบท   และในการคิดก็คิดแบบ “ไมมีผา”      แตในการจัดการความรูเนนการคิดแบบซับซอน ไมเปน
เสนตรง คิดหลายมิติในเวลาเดียวกัน  ซึ่งผมมักจะเรียกวา เปนการคิดแบบ “มัว่ๆ ที่ไมมั่ว” หรือ “มั่วอยางเปน
ระบบ” หรือ “เปนระบบแบบมั่วๆ”    และเปนการ “คิดแบบนุงผา”  หรือ “คิดแบบเปลี่ยนผาอยางรวดเร็ว”   คือ
เปล่ียนวิธีคิด เปล่ียนชุดความรู ไปตามบริบท (กาละ เทศะ) ที่เปล่ียนไป   หรือคิดภายใตหลายบริบท หลาย
ฉากสถานการณ ในเวลาเดียวกัน 
         ความคดิที่ใชในการวิจัย มักเปนความคิดที่ “แบน” คือคิดอยูในระนาบใดระนาบหนึ่งเพียงระนาบเดียว     
ในขณะที่ในการจัดการความรู เนนใชวิธิคิดแบบ “สามมิติ” หรือ “พหุมิติ” คือไมใชมีแคความกวาง ยาว ลึก 
เทานั้น  แตยังมีมิติดาน กาละ เทศะ บุคคล กลุมคน อารมณ และสถานการณแวดลอม มาเกี่ยวของดวย 
         ความคดิที่ใชในการวิจัย เราคัดเลือกเอามาเฉพาะที่ชัดเจนเทานั้น  สวนที่ไมชัดเจนจะถูกตัดออกไป 
หรือไมคํานึงถึง     แตในการจดัการความรู เราใชทั้งความรูที่ชัดเจน และความรูที่ไมชัดเจน ยังมัวๆ อยู หรือ
ยังไมแนใจ     ความรูที่ไมชัดเจน หรือไมแนใจนี้แหละ ที่จะเปนตนกําเนิดของความรูหรือวิธีการใหมๆ ซึ่งถา
กาวกระโดดไปจากเดิมมาก และไดผลเลิศ ก็จะเปนนวัตกรรม  
         ในการวิจัย ความคิดที่เปนประโยชน หรือเปนที่ยอมรับ คือความคิดที่ในที่สุดแลวทุกคน (หรือเกือบทุก
คน) เห็นพองกัน     แตในการจัดการความรู ความคิดที่เปนประโยชนมีทั้งสวนที่คนเห็นพอง  และสวนที่คน
ไมเห็นพองกัน     ความรูทั้งสองสวนจะนําไปสูการตัดสินใจทดลองปฏิบัติ  เพ่ือหาความรูหรือวิธีการใหมๆ ที่
กอผลสําเร็จที่ดีกวาเดิม 
         ความแตกตาง ประการที่หา  คือ “สภาพดิ้นได”     การวิจัยเปนกิจกรรมที่กระทําภายใตสถานการณ 
“ยึดกุมสภาพ”  คือกําหนดใหมีตัวแปรนอยๆ  ปจจัยอื่นๆ เปน ตัวคงที่  ซึ่งเปนที่รูกันวาเปนสถานการณ
จําลอง ในชีวิตจริงไมไดเปนเชนนั้น     แตในการจัดการความรู เราดําเนินการภายใตสภาพความเปนจริง ที่มี
ตัวแปรมากมาย ทั้งที่เราควบคุมได และท่ีเราควบคุมไมได    คือยอมรับในธรรมชาติที่ “ดิ้นได” ของ
สถานการณ    และหาวิธี “ขี่กระแส” สรางผลลัพธที่ย่ิงใหญจากความไมแนนอนและไมชัดเจนนั้น 
 
 



         ความแตกตาง ประการที่หก คือ “ทิศทางของการคิดและสรางความรู”     การวิจัยใชการคิดและสราง
ความรูแบบ คิดจากเหตุไปหาผล    ในขณะที่การจัดการความรูใชการคิดและสรางความรูแบบ คิดจากผลไป
หาเหตุ คือ ถอด ความรูออกมาจากผลงานที่เปนผลเลิศ  ซึ่งไดมาจากวิธีเลิศ (best practice)    ในเรื่องการคิด 
และปฏิบัติ แบบ กลับทางนี้ผมไดเขียนไวในหัวขอ ปฏิบถ 15  (ปฏิบถ แปลวาสวนทาง หรือ กลับทาง) 
ผูสนใจหาดูไดในเว็บไซตของ สคส. (www.kmi.or.th) 
          ความแตกตาง ประการที่เจ็ด คือ “ตัวความรูที่เปนผลลัพธ”     ความรูที่ไดจากการวิจัยเปน “ความรู
แจงชัด” (explicit knowledge)    สวนความรูทีไดจากการจัดการความรูเปนความรูฝงลึก (tacit knowledge) 
เปนหลัก 
 
การจัดการความรูกับนักวิจัย  
         นักวิจัยอาจมีปฏิสัมพันธ หรือปฏิกริยา ตอการจัดการความรูไดหลายแบบ   
          แบบแรก ปฏิเสธ ไมยอมรับ ไมเชื่อ ความรู ที่ไดจากการจัดการความรู     เพราะเปนความรูที่มี
แหลงที่มาไมนาเชื่อถือ  เปนความรูเฉพาะบริบท เฉพาะกรณี  ที่เรียกวา anecdotal  
         แบบที่สอง ไมสนใจ ไมเอาใจใส วางเฉย เพราะ ไมใชระเบียบวิธีของนักวิจัย 
         แบบที่สาม ในฐานะนักวิจัยเพ่ือการพัฒนา (R&D) อาจใชประโยชนการจัดการความรูเพ่ือสราง
ผลงานวิจัยไดใน 2 ลักษณะ คือ (1) ใชวิธีการจัดการความรู เพ่ือสรางความรูสําหรับพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
โดยเขาไปเสาะหากลุมคนที่มีผลสําเร็จในเรื่องนั้นๆ ในลักษณะผลเลิศ  ซึ่งบอกไดวาเกิดจากวิธีเลิศ (best 
practice) หลายกลุม   จัดให “ผูปฏิบัติ” จากหลายกลุมนั้น มาแลกเปล่ียนเรียนรูกัน   และ “ถอด”  ความรู
ออกมาเปนความรูชัดแจง (explicit knowledge)   บันทึกออกเผยแพร    หรือนํากลับไปทดลองปรับใชในคน
กลุมอื่น บริบทอื่น    ซึ่งก็จะทําใหเกิดการยกระดับความรูขึ้นไปไดไมรูจบ    (2) หาโจทยวิจัยและพัฒนาจาก
ขั้นตอนของการจัดการความรู  ดําเนินการวิจัยเพ่ือหาวิธีการที่ชวยใหการจัดการความรูในสังคมไทยดําเนินไป
ไดอยางมีพลังยิ่งขึ้น    ดังตัวอยางโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา web blog ที่เหมาะสมตอชุมชนจัดการความรูของ
ไทย  เสนอตอ สกว. โดย ดร. ธวัชชัย ---  แหงคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร      
นักวิจัยทานอื่นอาจตั้งโจทยวิจัยหาวิธีสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารภายในองคกร ใหเอ้ือตอ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู     หรืออาจตั้งโจทยวิจัยเพ่ือสรางวัฒนธรรมแนวราบขึ้นแทนวัฒนธรรมควบคุมส่ังการ  
เปนตน 
         แบบที่ส่ี ในฐานะนักวิจัยเชิงทฤษฎี หรือนักวิจัยพ้ืนฐานดานมนุษยศาสตร  หรือสังคมศาสตร  กําหนด
โจทยวิจัยที่เชื่อมโยงกับการจัดการความรู  เชน ศึกษารูปแบบของการสื่อสารภายในองคกรที่เอ้ือตอการ
จัดการความรู     ศึกษาเจาะลึกเชิงเปรียบเทียบดานเครือขายสังคม (social network) ที่เอ้ือ หรือเปนอุปสรรค 
ตอการจัดการความรู ในสังคมไทยบริบทตางๆ  เปนตน 
 
ความทาทายตอนักวิจัยไทย  
         นอกเหนือจากความทาทายในเชิงปฏิสัมพันธ หรือปฏิกริยา ดังกลาวขางบนแลว   ความทาทายที่การ
จัดการความรูมีตอนักวิจัยไทย เปนเรื่องที่ลึกในระดับกระบวนทัศน (paradigm)  คือการยอมรับขอจํากัดของ
นักวิจัย   และยอมรับปญญาปฏิบัติ ที่มีอยูในผูปฏิบัติ     นักวิจัยที่มีกระบวนทัศนยอมรับ และเห็นคุณคาของ
ปญญาปฏิบัติ และเขาไปเรียนรูจากผูปฏิบัติ    รวมในกระบวนการยกระดับความรูผานการปฏบัิติ  จะสามารถ
สรางความรูขึ้นมาจากสภาพจริงของสังคม  เปนการ “สรางความรูจากแผนดินแม”      ไดความรูที่สอดคลอง
เหมาะสมตอสภาพสังคมไทย     นักวิจัยที่จะปฏิบัติเชนนี้ได จะตองละจากความเคยชินเดิมๆ    ที่จํากัดอยู



เพียงการสรางความรูผานกระบวนวิธีวิจัย     และหันไปใชวิธีการที่ไมคุนเคย คือสราง (ถอด) ความรู ออกมา
จากผลเลิศ วิธีเลิศ ของการปฏิบัติ     ซึ่งก็คือการสรางความรูใหมจากการจัดการความรู นั่นเอง          
 
 
 
 
ภาพประกอบ  ppt  วิจัย & จค.   
 
 
 
 
 


