เทคโนโลยีกับการจัดการความรู
สมชาย นําประเสริฐชัย
ในยุคที่สารสนเทศไมสามารถตอบสนองความตองการในเรื่องราวตางๆ ไดขององคกรได เนื่องจากสารสนเทศมี
เปนจํานวนมาก จึงจําเปนอยางยิ่งตองเปลี่ยนรูปจากสารสนเทศใหมาอยูในรูปแบบของความรูแทน ในเมื่อความรูและ
สารสนเทศมีความแตกตางกันดังนั้น การจัดการความรู (Knowledge management หรือ KM) จึงแตกตางจากการจัดการ
สารสนเทศ (Information Management) และมีความซับซอนกวามาก อยางไรก็ตามการจัดการความรูก็ยังจําเปนที่ตอง
นําระบบเทคโนโลยีมาชวยในการดําเนินการและเปนเครื่องมือสําคัญในการในระบบจัดการความรู
การจัดการความรูเปนอีกหัวขอหนึ่งที่มีการกลาวถึงกันมากในการพัฒนาประสิทธิภาพขององคกร
เนื่องจาก
การจัดการความรูเปนการเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรโดยอาจนําสิ่งที่มีอยูเดิมมาปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยการ
ดําเนินการนั้นอาจไมจําเปนตองมีการลงทุนเพิ่มก็ได
บทความนี้ ขอนําเสนอแนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับ
การจัดการความรูในองคกรตางๆ เพื่อเปนแนวคิดใหกับองคกรที่กําลังพัฒนาศักยภาพของตนเองในการแขงขันดวยการ
นําระบบการจัดการความรูมาใช

ความรูคืออะไร
หลายคนยังมีความสับสนในความหมายของขอมูล (Data), สารสนเทศ (Information) และความรู (Knowledge)
วาเปนอยางไร ทั้งสามคํานี้มีการใหนิยามกันอยางหลากหลายเชน ขอมูลหมายถึงขอเท็จจริง สารสนเทศหมายถึง
ขอมูลที่อยูในรูปแบบที่สามารถนํามาประมวลผล วิเคราะหได
ในสวนของความรูก็มีนิยามที่แตกตางกันไปดังที่ Von
Krogh, Ichiro และ Nonaka [2000] อธิบายไววาความหมายของความรูของแตละคน แตละองคกรนั้นมีความหมายที่
แตกตางกัน Lueg [2001] ใหความหมายของความรูวาความรูไมใชสารสนเทศ แตความรูมาจากสารสนเทศ ความรู
เปนสิ่งสําคัญที่ใชเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการและสรางจุดแข็งใหแกองคกร ทั้งที่เกี่ยวและไมเกี่ยวของกับธุรกิจ
ประเภทของความรูก็เชนเดียวกันที่มีการแบงประเภทกันอยางหลากหลายเชนแบงความรูออกเปนความรูสวน
บุคคล (Individual knowledge) และความรูองคกร (Organizational knowledge) การแบงลักษณะนี้พิจารณาจากแหลง
ของความรูเชนความรูในองคกร (Internal knowledge) และความรูภายนอกองคกร (External knowledge) องคกรทุก
องคกรตองมีการถายโอนความรูไปมาระหวางบุคคลกับองคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
องคกรตองการถายโอน
ความรูที่เกี่ยวของกับงานในองคกรเพื่อใหกับพนักงานทั้งเกาและใหมเพื่อใหเขาใจและสามารถนําไปใชปฏิบัติหนาที่ได
อยางดี
ในขณะเดียวกันองคกรก็ตองการถายโอนความรูจากพนักงานหรือผูเชี่ยวชาญใหกลับมาเปนฐานความรูของ
องคกรเพื่อไมใหความรูนั้นหายไปจากองคกรและเปนแหลงสรางความสามารถในการแขงขันใหกับองคกรดวย อยางไรก็
ตามการถายโอนความรูระหวางบุคคลกับองคกรไมใชเรื่องที่สามารถทําไดงาย ดังเห็นไดวาองคกรสวนใหญมักประสบ
กับปญหาในการจัดการอบรม จัดทํารายงานประจําโครงการ รายงานประจําปและอื่นๆ นอกจากนี้องคกรสวนใหญยัง
ประสบปญหาเมื่อพนักงานที่มีความรูหรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษลาออกแลวความรูขององคกรก็หายไปพรอมกับการจาก
ไปของพนักงานผูนั้น
นอกจากนี้ความรูยังมีการแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือความรูที่เรียกวา Explicit knowledge ที่เปนความรู
ที่สามารถเขียนหรืออธิบายออกมาเปนตัวอักษร ฟงกชั่นหรือสมการได และความรูที่เรียกวา Tacit knowledge ซึ่งไม
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สามารถเขียนหรืออธิบายได การถายโอนความรูประเภทนี้ทําไดยาก จําเปนตองอาศัยการเรียนรูจากการกระทํา ฝกฝน
เชน การสรางความรูที่เปนทักษะหรือความสามารถสวนบุคคล
Nonaka และ Takeuchi [1995] ไดกําหนดรูปแบบความสัมพันธระหวางความรูทั้งสองในรูปแบบของการ
เปลี่ยนรูปแบบเปน 4 สวนคือ externalization, internalization, socialization และ combination.

Tacit
Knowledge

Tacit knowledge

To Explicit knowledge

Socialization

Externalization

Internalization

Combination

From
Explicit
Knowledge
รูปที่ 1. โมเดลในการเปลี่ยนรูปแบบความรูของโนนากะและทาเคอุชิ

° Socialization เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณและสรางความรูที่ในรูปแบบที่เรียกวา tacit
knowledge เชน ทักษะ แนวคิด เพื่อใหเกิดกระบวนการคิดและทักษะใหมๆ ขึ้น
° Externalization เปนกระบวนการเปลี่ยนความรูในรูปแบบของ tacit knowledge ใหอยูในรูปแบบที่สามารถ
ถายทอดใหเขาใจไดงาย รวมทั้งสามารถเก็บเปนความรูขององคกรไดเชนเปลี่ยนความรูหรือทักษะใหอยูใน
รูปแบบของรูปภาพ แผนผัง ฟงกชั่น หรือสมการ เปนตน
° Combination เปนกระบวนการรวมความรูในแขนงตางๆ กันเขาดวยกันเพื่อกอใหเกิดการสรางความรูใหม
° Internalization เปนกระบวนเรียนรูจากการกระทําซึ่งเปนการเปลี่ยนความรูใหอยูในรูปของเอกสาร ใหอยูในรูป
ของทักษะหรือความสามารถของบุคคลหรือองคกร

การจัดการความรู
การจัดการความรูไมใชเรื่องใหมหรือเรื่องที่ไกลตัว
หลายองคกรอาจเคยประสบปญหาที่เกี่ยวของกับการ
จัดการความรูมาบางแลวเชนเมื่อผูเชี่ยวชาญหรือพนักงานที่ใชความรูและทักษะพิเศษในการทํางานลาออกหรือมีเหตุที่ทํา
ใหไมสามารถทํางานได องคกรก็จะประสบปญหาในการทํางานทันทีและไมสามารถหาพนักงานคนอื่นหรือสิ่งใดมาทํางาน
ทดแทนได
เมื่อความรูขององคกรแตละองคกรนั้นมีความหมายที่แตกตางกัน ดังนั้นนิยามของคําวาการจัดการความรูของ
แตละบุคคลและองคกรจึงแตกตางกันดวย เชน การจัดการความรูหมายถึงการจัดการสารสนเทศและความรูที่นับวาเปน
สิ่งสําคัญหรือทรัพยสินที่เปนนามธรรม (Intangible asset) ที่องคกรตองการใชเปนสวนสําคัญสําหรับสรางความแตกตาง
ใหกับองคกรเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงผานกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาใหองคกรมีความไดเปรียบในการแขงขัน
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ดังนั้นการจัดการความรูในองคกรนั้นไมใชเรื่องใหม เพียงแตที่ผานมานั้นการจัดการความรูไมไดมีการเรียกชื่อ
อยางเปนทางการและการจัดการความรูสวนใหญมาจากการเรียนรูจากประสบการณ

กระบวนการจัดการความรู
กระบวนการในการจัดการความรูนั้นมีการจําแนกที่แตกตางกันเชน Demarest ไดแบงกระบวนการจัดการความรู
เปน การสรางความรู (Knowledge construction) การเก็บรวบรวมความรู (knowledge embodiment) การกระจาย
ความรูไปใช (knowledge dissemination) และการนําความรูไปใช (use) ในขณะที่ Turban และคณะนําเสนอ
กระบวนการจัดการความรูเปนลําดับวงกลม ประกอบดวยการสราง (create) การจับและเก็บ (capture and store) การ
เลือกหรือกรอง (refine) การกระจาย (Distribute) การใช (Use) และการติดตาม/ตรวจสอบ (Monitor) ดังรูปที่ 2 สวน
Probst และคณะไดแบงกระบวนการจัดการความรูเปนการกําหนดความรูที่ตองการ (knowledge identification) การ
จัดหาความรูที่ตองการ (knowledge acquisition) การสรางพัฒนาความรูใหม (knowledge development) การถายทอด
ความรู (knowledge transfer) การจัดเก็บความรู (knowledge storing) การนําความรูมาใช (knowledge utilization)
และกําหนดความสัมพันธในรูปแบบ Mesh ที่แตละกระบวนการมีความสัมพันธกัน
หากสรุปแลวกระบวนการจัดการ
ความรูประกอบดวยกระบวนการแสวงหาความรู การสราง การจัดเก็บ การถายทอดและการนําความรูไปใชงาน
อยางไรก็ตามกระบวนการจัดการความรูของแตละองคกรมีความแตกตางกันตามลักษณะการดําเนินการและ
องคประกอบอื่นๆ อีกหลายประการเชนลักษณะและงานขององคกร โครงสรางองคกร และ เทคโนโลยี เปนตน ดังนั้น
องคกรแตละองคจําเปนตองพัฒนาโครงสรางของกระบวนการจัดการความรูเฉพาะขององคกรเอง

Create

Capture/
Store

Refine

Distribute

Use

Monitor

รูปที่ 2 กระบวนการจัดการความรูในโมเดลของ Turban และคณะ

Knowledge
identification

Knowledge
storage

Knowledge
acquisition

Knowledge
utilization

Knowledge sharing/
distribution

Knowledge
development

รูปที่ 3 กระบวนการจัดการความรูในโมเดลของ Probst และคณะ
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เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู
ในเรื่องของการจัดการความรูนั้น
มีงานวิจัยจํานวนมากที่พยายามอธิบายความสัมพันธและบทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู
ดังที่ปรากฏวาเปนเรื่องราวจํานวนมากที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการ
ความรูขององคกรผานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แมวาการจัดการความรูจะเปนกระบวนการไมใชเทคโนโลยี
แตเทคโนโลยีกลับถูกคาดหมายวาเปนปจจัยแหงความสําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ
องคกรสวนใหญจึงมีการจัดสรรงบประมาณในการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีผลตอความสําเร็จในระบบการจัดการความรู
เขามาเปนเครื่องมือชวยในการจัดการความรูทั้งในสวนของพนักงานและองคกร
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของและมีบทบาทในการจัดการความรูประกอบดวยเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communication Technology) เทคโนโลยีการทํางานรวมกัน (Collaboration Technology) และ
เทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage technology)
• เทคโนโลยีการสื่อสาร ชวยใหบุคลากรสามารถเขาถึงความรูตางๆ ไดงายขึ้น สะดวกขึ้น รวมทั้งสามารถ
ติดตอสื่อสารกับผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ คนหาขอมูล สารสนเทศและความรูที่ตองการไดผานทางเครือขาย
อินทราเน็ต เอ็กซตราเน็ตหรืออินเทอรเน็ต
• เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกัน ชวยใหสามารถประสานการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรค
ในเรื่องของระยะทาง ตัวอยางเชนโปรแกรมกลุม groupware ตางๆ หรือระบบ Screen Sharing เปนตน
• เทคโนโลยีในการจัดเก็บ ชวยในการจัดเก็บและจัดการความรูตางๆ
จะเห็นไดวาเทคโนโลยีที่นํามาใชในการจัดการความรูขององคกรนั้นประกอบดวยเทคโนโลยีที่สามารถ
ครอบคลุมกระบวนการตางๆ ในการจัดการความรูใหไดมากที่สุดเทาที่เปนไปไดเชนมีระบบฐานขอมูลและระบบการ
สื่อสารที่ชวยในการสราง คนหา แลกเปลี่ยน จัดเก็บความรู
อยางไรก็ตามในปจจุบันมีซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับ
การจัดการความรูโดยเฉพาะที่เรียกวา Know-ware เชน ระบบ Electronic document management หรือ
Enterprise knowledge portal นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการความรูดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1.ตัวอยางเทคโนโลยีทใี่ ชในการจัดการความรูของ Bollinger และ Smith
Tool category
Tool
Technology
Hardware technologies

Investment in information technology (IT)
Networks
Intranet

Software and database tools

Knowledge-based systems (KBS)
Collaborative hypermedia for documentation of discussions
Learned lessons databases
Data warehouses
Databases for classification, codification, and categorization of information
Storage of e-mail threads to create a repository of best practices
Corporate memory databases also known as knowledge archives
Corporate yellow pages such as the Deere & Co. “People who know”' project
Employee home pages on an intranet

Collaboration tools

Electronic meeting systems
Video-conferencing
GroupWare
Electronic bulletin boards

Intelligent tools

Decision support tools using neural networks
Virtual reality
Genetic algorithms
Intelligent agents
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Internet search engines
Knowledge mapping

อินเทอรเน็ตกับบทบาทสําคัญในการจัดการความรู
อินเทอรเน็ตเปนแหลงความรูที่ใหญที่สุดในโลก
โปรแกรมคนหาชวยในการคนหาขอมูลและความรูที่ตองการ
จากอินเทอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว
แมวาจะขอมูลที่ไมตรงกับความตองการนักก็ตาม
ในการจัดการความรูแลว
อินเทอรเน็ตกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการคนหาขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งการคนหาจากคําสําคัญในฐานขอมูลความรู
ตางๆ ดังเห็นไดวามหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกมีระบบฐานขอมูลความรูสนับสนุนการศึกษาและวิจัยจํานวนมาก การ
เขาถึงขอมูลที่เปนความรูไดมากกวายอมหมายความวาโอกาสในการเรียนรูมีมากกวา
อินเทอรเน็ตชวยใหการแลกเปลี่ยนความรูทําไดรวดเร็วและงาย
อินเทอรเน็ตชวยในการกระจายความรูใน
กลุมเปาหมายที่กวางมากขึ้น อินเทอรเน็ตชวยลดปญหาและขอจํากัดในเรื่องของระยะทางและเวลา เชนสามารถ
แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือกระดานขาวกับกลุมเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจงหรือ
บุคคลทั่วไปก็ได
เมื่อขอมูลหรือสารสนเทศมีขนาดที่ใหญขึ้นการจัดเก็บก็จําเปนตองมีความซับซอนมากตามไปดวยดังเห็นไดจาก
รูปแบบและกรรมวิธีของการจัดเก็บที่จัดเก็บแบบแฟมตัวอักษรมาเปนระบบฐานขอมูลทั้งขนาดเล็ก กลางและใหญ ระบบ
ดาตาแวรเฮาส (Data warehouse) และระบบดาตาไมนนิ่ง (Data mining) และในอนาคตคงมีระบบจัดการขอมูลที่มี
ความซับซอนมากกวานี้
ทานผูอานลองจินตนาการวาหากไมมีเทคโนโลยีสารสนเทศแลวขอมูลตางๆ จะจัดเก็บกันใน
รูปแบบไหน และความยากงายในการคนหาและดึงขอมูลเหลานั้นมาใชจะเปนอยางไร องคกรที่ประสบความสําเร็จสวน
ใหญเปนองคกรที่สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อสรางความรูใหมเพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันเชน
หางสรรพสินคานําขอมูลการขายมาวิเคราะหและสรางเปนความรูใหมเกี่ยวกับลูกคาและรายการสินคาทําใหรูวาลูกคา
ตองการสินคาประเภทไหน ปริมาณมากนอยเทาไหร สินคาแตละชนิดมีความสัมพันธกันอยางไร หางสรรพสินคานั้นก็
สามารถนําความรูนั้นมาใชในปรับเปลี่ยนกลยุทธ และการดําเนินการเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการได
ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการจัดการความรู
โดยเฉพาะอยางยิ่งอินเทอรเน็ตที่เปน
เทคโนโลยีที่เชื่อมคนทั่วโลกเขาดวยกันทําใหกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู (knowledge transfer) ทําไดดียิ่งขึ้น อีก
ทั้งเทคโนโลยียังชวยใหการนําเสนอสามารถเลือกไดหลายรูปแบบเชนตัวอักษร รูปภาพ แอนนิเมชั่น เสียง วิดีโอ ซึ่งชวยให
การเรียนรูทําไดงายยิ่งขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถชวยในการจัดเก็บและดูแลปรับปรุงความรูและสารสนเทศ
ตางๆ (knowledge storage and maintenance) เทคโนโลยีชวยลดคาใชจายในการดําเนินการในกระบวนการจัดการ
ความรูดวย จึงนับไดวาเทคโนโลยีจึงเปนเครื่องมือสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการความรู
อยางไรก็ตามการเนนเฉพาะที่เทคโนโลยีหรืออินเทอรเน็ตโดยปราศจากความสนใจในการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรและวัฒนธรรมขององคกรแลว การดําเนินการจัดการความรูใหประสบความสําเร็จก็เปนไปไดยาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากพนักงานไมเขาใจและสนใจในการใชเทคโนโลยีในการจัดการความรูแลวก็อาจเปนการลงทุนที่สูญเปลาได

5/6

ปญหาการจัดการความรู
“เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหสามารถคนหาขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นกัน

ไดงายยิ่งขึ้น” ประโยคที่แสดงประโยชนและคุณสมบัติของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประโยคในทํานองนี้มีใหเห็นอยู
ดาษดื่น แตสิ่งเหลานี้จะเปนจริงไมไดหากไมมีแหลงขอมูลหรือผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมมีความยินดีในการแลกเปลี่ยน
ความรูความคิดเห็นกับผูอื่น
ดังนั้นปญหาเทคโนโลยีในเรื่องของการเรียนรูไมใชเกิดจากปญหาในเรื่องของเทคโนโลยี
เทานั้น ยังเปนปญหาที่ตัวบุคคลดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรู แมวาบุคลากรทุกคน
รูวาการแบงปนความรูเปนสิ่งที่ดี และการแบงปนความรูนั้นไมไดทําใหความรูลดนอยลงเลยแตกลับยิ่งทําใหความรูนั้น
เพิ่มพูนขึ้น
แตหลายคนยังมีความกังวลในการแบงปนความรูกับผูอื่น เชนความกังวลวาตัวเองจะลดบทบาทและ
ความสําคัญลงหลังจากที่แบงปนความรูใหกับผูอื่น องคกรจําเปนตองมีมาตรการและนโยบายที่สงเสริมและสนับสนุนให
พนักงานยินดีในการแลกเปลี่ยนความรู การกระจายความรูเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพทั้งของบุคลากรและองคกรเอง

สรุป
เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหกระบวนการจัดการความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่ชวยใหการแสวงหาความรู การกระจายความรู การถายทอดความรูสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
องคกรตางๆ จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงในการนําเทคโนโลยีมาใชในองคกร อยางไรก็ตาม
เทคโนโลยี ไ ม ใ ช สิ่ ง ที่ รั บ ประกั น ความสํ า เร็ จ ของการจั ด การความรู เพราะเทคโนโลยี เ ป น เพี ย งเครื่ อ งมื อ
ดั ง ที่
Walsham [2001] กลาวไววาเทคโนโลยีสารสนเทศไมใชคําตอบที่แกปญหาการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรใน
องคกร เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศไมสามารถอธิบายความรูที่เปน Tacit knowledge ที่ตองผานกระบวนการ
ปฏิสัมพันธและความเชื่อใจของบุคลากรได
ดังนั้นความสําเร็จของการจัดการคามรูขึ้นอยูกับกลยุทธขององคกรและบุคลากร สิ่งที่สําคัญที่สุดในการ
พัฒนาระบบจัดการความรูขององคกรคือการพัฒนาบุคลากรใหมีความปรารถนาในการเรียนรู แลกเปลี่ยนความรูซึงจะ
นําไปสูการปรับตัวสูรูปแบบองคกรใหมที่เรียกวาองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) นั่นเอง
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