การจัดการความรูในมุมมองของไอที
สมชาย นําประเสริฐชัย
พสิษฐิ์ กาญจนสัณหเพชร
ในอดีตสารสนเทศและเครือขายเคยเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจและการสรางอํานาจใหกับบุคคลและ
องคกร ในประเทศไทยเองมีตัวอยางการสรางความร่ํารวยและอํานาจจากธุรกิจที่สามารถควบคุมขอมูลและการสื่อสาร
อยางไรก็ตามปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง สังคมกําลังกาวเขาสูยุคแหงความรูซึ่งทําใหความรูจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
และเปนเครื่องมือที่จะทําใหไดมาซึ่งความไดเปรียบในการแขงขัน รวมทั้งอํานาจและทรัพยสิน
บทความนี้เปนการนําเสนอมุมมองของการจัดการความรูในความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และวิเคราะหถึงขอดีขอดอย เพื่อชวยกําหนดแนวทางที่จะนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปสนับสนุน
การบริหารความรูขององคกรไดอยางมีประสิทธิผล

จากยุคสารสนเทศสูยุคของความรู
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีพัฒนาการที่สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ ในปลายยุค 80 ไดมีการพัฒนา
ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ขึ้นมาเพื่อชวยควบคุมการบริหารงานทั่วทั้งองคกร เพื่อ
ชวยใหการดําเนินการภายในองคกรมีความเชื่อมโยงตอเนื่องกันดีขึ้น การจัดการขอมูลที่จําเปนตอการบริหารงานทํา
ไดดียิ่งขึ้น ระบบ ERP นั้นถูกพัฒนามาจากระบบบริหารการผลิต (MRP และ MRP II) ในชวงระยะเวลา
10 ปที่ผานมา ระบบ ERP มีการพัฒนาใหสามารถรองรับการบริหารงานทั้งภายในองคกรและเชื่อมโยงกับองคกร
ภายนอกอื่นๆไดมากขึ้น ระบบเดิมซึ่งเนนการเก็บขอมูลเขาระบบก็มีการพัฒนานําขอมูลที่มีอยูในระบบมาประมวลให
เกิดความรูเพื่อชวยในการตัดสินใจและการบริหารงาน เชนระบบ Data Warehouse, ระบบ Business
Intelligence เปนตน
ตั้งแตปลายยุค 90 จนถึงปจจุบันมีการกลาถึงระบบการจัดการความรู (Knowledge Management
หรือ KM) กันมากในแวดวงการศึกษา องคกรวิจัยและทางธุรกิจ ปจจุบันมีโปรแกรมหลายประเภทถูกพัฒนาขึ้นมา
เพื่อชวยบริหารความรูขององคกร โปรแกรมเหลานี้ถูกพัฒนาขึ้นมาบนทฤษฎีของการจัดการความรูที่คลายๆ กัน
ทําใหซอรฟแวรเหลานี้มีลักษณะการทํางานที่สอดคลองกันและตอบสนองความตองการขององคกรอยางมาก เนื้อหาที่
จะอธิบายในลําดับตอไป

คนทาง IT มอง KM อยางไร
ในระบบซอรฟแวรที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูนั้นแบงประเภทของความรูออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุม
ที่มีโครงสรางชัดเจนสามารถบันทึกจัดเก็บในรูปของ ขอความ ,คําพูด ,เอกสาร ได เชน คูมือปฏิบัติงาน , กระบวนการ
ทํางานตาง ๆ เปนตน ที่เรียกวา Explicit knowledge อีกกลุมหนึ่งคือ ความรูที่ไมมีโครงสรางที่ชัดเจน
บางสวนอาจจะอยูในรูปของภาพ ,เสียง ,วีดีโอ เปนตนที่เรียกวา Tacit knowledge ความรูทั้ง 2 ชนิดจะ
สามารถถูกประมวลผล จัดเก็บ ทําดัชนีสําหรับสืบคนเพื่อรองรับการนําไปใชงานเมื่อตองการ
บทบาทหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารองคความรูในองคกรคือเปนเครื่องมือสนับสนุน
(Enabling Tools) ที่ทําหนาที่รวบรวมขอมูลจากระบบอื่นๆ ที่มีใชอยูในองคกรเชน e-mail,
ERP ,CRM ,Web Board , Data Warehouse เปนตน การประมวลผลแบงกลุมและจัดทําดัชนีนั้น
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เพื่องายตอการจัดเก็บและสืบคน เมื่อตองการใชความรูเหลานั้น ขอมูลที่มีอยูระบบจะทวีมากขึ้นทุกวันตามปริมาณ
งานที่เกิดขึ้นในระบบตางๆ หากการจัดการไมมีประสิทธิภาพยอมกอใหเกิดปญหาขอมูลทวม และไมสามารถสราง
ประโยชนจากขอมูลที่มีอยูได ความรูเกาที่ลาสมัยอาจยังเก็บอยูในระบบ ความรูบางอยางอาจจะไมเคยมีการใชงาน
ในองคกรนี้เลย ปญหาเหลานี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีสามารถเขามาชวยจัดการไดเปนอยางดี หนาที่ทีสําคัญ
อีกอยางหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการจัดการความรูคือเปนตัวกลางที่ทําใหเกิดการเชื่อมโยงและทํางาน
รวมกัน (Communication & Collaboration) ของผูที่ตองการความรูกับองคความรู
นอกจากนี้ยังเห็นไดวาเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังเขามาทําหนาที่หลัก ๆ ในการชวยบริหารองคความรู คือ
การรวบรวม การจัดเก็บ และการนําความรูไปใชงาน กระบวนการเหลานี้จะเปนการจัดการกับองคความรูเกา หรือ
ความรู ที่อยูในพนักงานบางคน (Personal knowledge) บางกลุมในองคกร ใหสามารถนํามาใชใหมไดอยาง
ทั่วถึงทั้งองคกร (Organizational knowledge) จะเห็นไดวาโดยเพียงลําพังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเอง
แลวไมสามารถสรางองคความรูใหมๆเพื่อที่จะสรางนวัตกรรมใหม เพื่อใหเกิด สินคา, บริการ หรือกระบวนการทํางาน
ใหมที่ดีขึ้น ทั้งหมดนี้จะมีไดขึ้นอยูกับการจัดการความรูโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนสนับสนุน

ปจจัยเสริมเพื่อใหการทํา KM ใหสําเร็จ
ปจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหความสําคัญกับการบริหารความรูภายในองคกร เพื่อสรางความสามารถ
ในการแขงขันกันมากยิ่งขึ้น ทั้งที่มีปจจัยอื่น ๆ อีกมากที่สามารถชวยได ขอไดเปรียบของระบบการจัดการความรู
เมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยอื่นๆ คือความรูมีอยูแ ลวในทุกๆ องคกร ไมวาองคกรนั้นจะมีระบบการจัดการความรูหรือไมก็
ตาม อาจไมจําเปนตองซื้อหา ทําใหตนทุนในการดําเนินการในสวนของการจัดการความรูนั้นต่ํากวาปจจัยตัวอื่นๆ
การบริหารขอมูลและความรูที่เหมาะสมชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายทางธุรกิจได
บางองคกรที่สามารถบริหารองค
ความรูไดดีจะสามารถสรางความรูใหมๆ ทีน่ ําไปใชในสินคาใหมๆ ปรับปรุงบริการ หรือปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางาน
ความรูใหมๆ เหลานี้ทําใหองคกรนําหนาคูแขงไดอยางยั่งยืนกวาการใชปจจัยอื่นๆ เพราะ
กระบวนการสรางความรูใหมๆ ตองใชเวลามากและขึ้นกับสภาพแวดลอมภายในองคกรนั้นๆ ทําใหคูแขงตองใชเวลา
ในการพัฒนาและสรางความรูนั้น ดังนั้นองคกรที่สามารถสรางระบบบริหารความรูที่มีการสรางองคความรูใหมอยาง
ตอเนื่อง องคกรนั้นเปนผูนําทางธุรกิจไดอยางมั่นคงดังที่ปรากฏในตัวอยางของบริษัทชั้นนําอยางโซนี หรือมอนซานโต
ความรูจะมีคุณคาและสรางประโยชนใหกับองคกรก็ตอเมื่อถูกนําไปใชในการสรางหรือพัฒนาสินคา, บริการ,
และ กระบวนการผลิตสินคาหรือบริการ ตัวความรูเองเปนนามธรรมไมสามารถจับตอง การบริหารองคความรูตอง
จัดการที่กระบวนการจัดการความรู เชน ไปจัดการที่กระบวนการจัดเก็บ การคนหา การดูแล เปนตน กระบวนการ
จัดการความรูเหลานี้เองที่เปนสวนที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทอยางมากในการ ชวยทําใหการจัดการ
กระบวนการเหลานี้มีประสิทธิภาพดีกวาการใชคนเขามาจัดการ ประเด็นนี้เองที่ทําใหหลายองคกรเขาใจผิดวาระบบ
การจัดการความรูเปนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการดําเนินการระบบการจัดการความรูคือการเลือกซื้อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาติดตั้งใชงานในองคกร
มุมมองระบบการจัดการความรูดวยมุมมองเชนนี้ จะทําใหเกิดขอจํากัดหลายดาน ทําใหประโยชนที่จะไดรับ
จากระบบการจัดการความรูไมไดผลเต็มที่ไมคุมคาการลงทุน การดําเนินการจัดการความรูมีขอจํากัดหลักๆ ที่เกิดขึ้น
ที่สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1) การมองการจัดการความรูในแบบที่เปนการมองจากระดับปฏิบัติการขึ้นมา ระบบที่สรางขึ้นมา
อาจไมตอบสนองตอเปาหมายของบริษัทที่มีการลงทุนซื้อซอรฟแวร KM เขามาชวยในการดําเนินการที่เปน
จํานวนคอนขางสูง แตมีปรับปรุงเฉพาะกระบวนการทํางานดานสํานักงานสวนหลัง (Back Office) ที่ไม
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มีผลกระทบโดยตรงตอสินคาหรือบริการที่สงผลลูกคา ในทางกลับกันพิจารณาระบบการจัดการความรูใหเปน
เครื่องมือเชิงกลยุทธอีกอันหนึ่งเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายรวมขององคกร
จากภาพรวม องคกรจะตองมีการวิเคราะหดูวา สินคา บริการ และกระบวนการใดบางตองมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้นและทราบถึงจุดที่จําเปนตองมีการปรับปรุงและองคความรูที่ตองการ เพื่อที่จะ
สามารถผลักดันใหธุรกิจบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว
จากจุดนี้ทําใหองคกรสามารถเขาไปกําหนดยุทธ
ศาสตรโดยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานในการพัฒนาสินคา การบวนการหรือบริการใหมๆ การมองที่เปนขั้นตอนลงมาในลักษณะนี้ชวยให
การลงทุนในดานระบบการจัดการความรูสามารถรองรับเปาหมายและแผนงานธุรกิจขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) ความรูที่ถูกแบงเปน 2 กลุมใหญ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถรองรับความรูที่เปน
Explicit knowledge ที่พนักงานถายทอดออกมาได โดยใชภาษาและสัญญลักษณตางๆ แตยังมี
ความรูอีก สวนหนึ่งที่เกิดจากประสบการณทํางาน และสะสมอยูในพนักงาน ซึ่งไมมีรูปแบบชัดเจน ขึ้นกับ
สถานการณรอบขาง เปนความรูที่มีลักษณะเฉพาะตัวกับแตละบุคคล ขึ้นอยูกับดุลยพินิจ และปจจัยสวนตัว
ของบุคคลนั้นๆ เรียกวาความรูแบบ Tacit ความรูเหลานี้เองที่ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมสามารถเขา
มาจัดการไดอยางเต็มที่ ซึ่งความรูในสวนนี้มีคุณคาและประโยชนตอองคกรมากกวาความรูแบบแรกอยาง
มากมาย ซึ่งเปนขอจํากัดหนึ่งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรูหรือขอมูลที่มีการใชงานผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนความรูแบบ
Explicit
แทบทั้งหมด ดังนั้นจะเห็นไดวาการทํางานที่ใชความรูแบบ Tacit ไมสามารถเก็บรวบรวมไดอยางเปน
ระบบ สิ่งที่ระบบทําไดอยางมาก คือวิเคราะหความชํานาญเฉพาะของแตละบุคคล จากการที่คนเหลา นั้นมี
การติดตองานใชงานระบบตางๆแลวรวบรวมไววาใครเปนผูมีความชํานาญดานใดบาง แตไม สามารถให
รายละเอียดความรูของแตละบุคคลได และหากผูชํานาญงานเหลานี้ไมไดมีการใช งาน ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เลย ก็จะไมสามารถสรางฐานขอมูลของผูชํานาญงานที่ครบถวนได
3) นอกเหนือจากปจจัยทางดานเทคโนโลยีแลว องคกรจําเปนตองมีการจัดการปจจัยอื่น ๆ ดวย
เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู เชน การที่จะทําใหทุกคนในองคกรยอมแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งกันและกัน ถา
หากการวัดผลงานของพนักงานแตละบุคคลและการใหแรงจูงใจกับพนักงาน ขึ้นอยูกับผลงานสวนบุคคลแลว
และไมมีการพิจารณาถึงการแลกเปลี่ยนความรูเพื่อชวยเหลือ งานอื่นๆ ก็จะทําใหพนักงานไมยอมแลกเปลี่ยน
ความรูซึ่งกันและกัน ทุกคนจะคิดวาผูที่ครอบครองความรูก็จะมีความสําคัญกับองคกรและมีอํานาจ โครงสราง
ขององคกรก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่มีผลตอผลลัพธของการดําเนินการจัดการความรู
องคกรที่ประสบ
ความสําเร็จในการจัดการองคความรู
สวนใหญมักจะมีการปรับปรุงโครงสรางภายในองคกรเพื่อใหการ
ติดตอสื่อสารเปนไปอยางราบรื่น ลดการแบงแยก ตามระบบงาน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ความรูซึ่งกันและกัน
โครงสรางที่ดีจะชวยใหการทํางานไหลลื่นไปตามกระบวนการทํางานไมติดขัดตาม
หนวยงานตางๆที่อยูใน กระ บวนการนั้น ๆ

แนวคิดสําหรับการจัดการความรูในองคกร
การนําระบบการจัดการความรูมาใชในองคกรนั้นไมใชการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกระบบหนึ่งเขา
มาในองคกร แตเปนการวางระบบจัดการองคความรูของบริษัทซึ่งตองการปจจัยหลายๆดาน และการเปลี่ยนแปลง
ภายในองคกรเพื่อสนับสนุนระบบการจัดการความรู
เนื่องจากปจจัยทางดานเทคโนโลยีไมสามารถชวยใหการ
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ดําเนินการในเรื่องของการจัดการความรู สัมฤทธิ์ผล ถาขาดปจจัยอื่นเนื่องจากระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีขอจํากัด
ในการจัดการ องคความรูในหลายดานตามที่ไดกลาวมาขางตน
องคกรตองมีการกําหนดวัตถุประสงคของการนําระบบการจัดการความรูมาใชและตองสอดคลองกับเปา
หมายรวมขององคกร ระบบการจัดการความรูสามารถใชเปนเครื่องมือในการสรางองคความรูใหม และจัดการ กับ
ความรูเดิม เพื่อสนับสนุนกลยุทธขององคกร และบรรลุเปาหมายรวมที่วางไว
ความรูขององคกรสามารถบริหาร
จัดการไดโดยการควบคุมจัดการกระบวนการตางๆ เชนการบวนการแลกเปลี่ยน, การจัดเก็บ, การสรางความรูใหม,
การสืบคน, การนําไปใช เปนตน รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอมภายในองคกร ที่ทําใหกระบวนการเหลานี้สามารถ
ทํางานไดอยางราบรื่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการจัดการความรูเหลานี้
การนําระบบจัดการความรูมาใชงานทั่วทั้งองคกรพรอมกันนั้นตองการการลงทุนที่สูง
ทั้งในดานของ
งบประมาณ, กําลังคน, และเวลา แตเนื่องจากความรูเปนเรื่องนามธรรม
การวัดประโยชนที่ไดจากการจัดการ
ความรูทําไดคอนขางยากทําใหหลายบริษัทประสบปญหาในการนําระบบการจัดการความรูมาใชอยางจริงจัง แนวทาง
หนึ่งที่จะแกไขปญหานี้คือ การทําโครงการนํารองโดยการพิจารณาดูจากกระบวนการทํางานใน Value Chain ที่
มีความสําคัญตอการผลิตสินคา และบริการ วามีกระบวนการใดบางที่ยังมีปญหาและโอกาสในการปรับปรุงได โดยเขา
ไป วิเคราะหดูตนเหตุของปญหาเหลานี้วา มีมีปญหาใดบางที่เกิดจากความบกพรองขององค ความรู จากนั้นจึงเขาไป
ปรับกระบวนการจัดการความรูที่เกี่ยวของเพื่อแกไขความรูที่บก พรองอยู

สรุป
ความรูแบบ Tacit อยางเชนทักษะและความสามารถพิเศษที่เกิดจากประสบการณและการฝกฝนของ
บุคลากรนั้นมีความสําคัญตอองคกรมากกวาความรูแบบ Explicit แตบริหารและจัดการไดยาก แมแตระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยก็ไมสามารถรองรับการจัดการความรูประเภทนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยการ
จัดการปจจัยอื่นภายในองคกร เชน การบริหารงานบุคคล, การใหแรงจูงใจ, การจัดโครงสรางและกระบวนการทํางาน
ภายในองคกร เปนตน เพื่อใหเกิดการถายทอดความรู การแลกเปลี่ยนความรู และนําสิ่งเหลานี้ไปใชงานและรวมกัน
สรางความรูใหม ๆ ใหแกองคกร
บทความนี้แสดงใหเห็นวาหลักการบริหารองคความรูในองคกรแมจะมีการเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับ แตการจัดการความรูไมใชการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําเร็จในระบบ
การจัดการความรูขึ้นกับปจจัยหลายประการไมใชขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเดียวเทานั้น
จึงฝากให
องคกรตางๆ ที่จะนําระบบการจัดการความรูมาใชไดเกิดความเขาใจที่ถูกตอง

4/4

