
 

 

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการจัดการความรู 
The role of Information Technology in Knowledge Management 

 
จันทรเพ็ญ จันทวี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 
 

1.  บทนํา 
 ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการส่ือสาร
ขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว การสงขอมูลผานสื่ออิเลกทรอ-
นิกส เปนสิ่งที่ดําเนินอยูในทุกองคกร  ความสําเร็จของ
องคกรโดยสวนใหญเกิดจากความสามารถในการควบคุม
และเขาถึงขอมูลตลอดจนการสื่อสารที่รวดเร็วเหนือคูแขง   

การท่ีเทคโนโลยีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทําให
การเขาถึงขอมูลตางๆ เปนไปโดยงาย   การจัดการขอมูลที่มี
อยูจึงเปนเรื่องสําคัญ    การมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ก าวหนาจึ งไม ใชปจจั ยหลักที่ทํ าใหองคกรประสบ
ความสําเร็จอีกตอไป     

ในยุคแหงความรูและภูมิปญญา  ทรัพยากรที่มีคา
ในองคกรไมไดเปนสิ่งที่จับตองไดเหมือนดังเชนในอดีต  
หรือ   เปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็ว    แตเปน
ความรู ที่ มี อ ยู ในองค กร   การจะ พัฒนาองค กร ให
เจริญกาวหนาจึงขึ้นอยูกับการบริหารจัดการความรูที่มีอยู
ในองคกรใหมีประสิทธิภาพ  โดยไมยึดติดกับตัวบุคคล   
การผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับวิธีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพจึงมีบทบาทสําคัญที่สนับสนุนการ
จัดการความรูในองคกรและสรางความสําเร็จใหองคกรได
อยางตอเน่ือง 
   

2.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยี  หมายถึง การประยุกตเอาความรู

ทางดานวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน การศึกษา

พัฒนาองคความรูตางๆ ก็เพ่ือใหเขาใจธรรมชาติ กฎเกณฑ
ของสิ่งตางๆ และหาทางประยุกตใชใหเกิดประโยชน  

สารสนเทศ  หมายถึง  ขอมูล ขาวสาร  ที่ไดรับ
การสรุป  คํานวณ  จัดเรียง  หรือประมวลแลวจากขอมูล
ตาง ๆ ที่เก่ียวของอยางเปนระบบตามหลักวิชาการ จนได
เปนขอความรู เพ่ือนํามาเผยแพรและใชประโยชนในงาน
ดานตาง ๆ  

ดังน้ัน เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงหมายถึง การนํา
วิทยาการที่กาวหนาทางดานคอมพิวเตอร และ การสื่อสาร
มาสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสารสนเทศ ทําใหสารสนเทศ มี
ประโยชนและใชงานไดกวางขวางมากขึ้น เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการใชเทคโนโลยีดานตางๆ ในการ
รวบรวม จัดเก็บ ใชงาน สงตอ หรือสื่อสารระหวางกัน  

เทคโนโลยีสารสนเทศ เ ก่ียวของโดยตรงกับ
เครื่องมือเครื่องใชในการจัดการสารสนเทศ ไดแก เครื่อง
คอมพิว เตอรและอุปกรณรอบข าง  ขั้นตอนวิธีการ
ดําเนินการซึ่งเก่ียวของกับซอฟตแวร เก่ียวของกับขอมูล 
บุคลากร และกรรมวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหขอมูลเกิด
ประโยชนสูงสุด 

 

3.  ขอมูล  สารสนเทศ  ความรู  ปญญา 
ขอมูล (Data)  คือ ขอเท็จจริง  ที่ยังไมไดผานการ

ประมวลผล สวน  สารสนเทศ (Information)   เปนขอมูลที่
ผานกระบวนการสังเคราะห  วิ เคราะห  เ พ่ือนําไปใช
ประโยชน ในขณะที่ ความรู (Knowledge)  คือ สารสนเทศ
ที่ผานกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เช่ือมโยงกับความรูอื่น



 

 

จนเกิดเปนความเขาใจและนําไปใชประโยชนไดใน
สถานการณตางๆ โดยไมจํากัดชวงเวลา  และ ปญญา 
(Wisdom) คือ  ความรูที่ ฝ งอยู ในตัวบุคคล  กอให เ กิด
ประโยชนในการนําไปใช  คิดวิเคราะห และ แกปญหา
ตางๆ ได ซึ่งเกิดจากการศึกษา  การแสวงหาความรู  
ประสบการณ  และ การประยุกตใชความรูที่มี 

 

4.  ประเภทของความรู 
Ikujiro Nonaka ไดจําแนกความรูออกเปน 2 

ประเภท คือ 
(1) Tacit knowledge เปนความรูที่อยูในตัวของ

แตละบุคคล  เ กิดจากประสบการณ   การเรียนรู  หรือ 
พรสวรรคตางๆ  ซึ่งสื่อสาร หรือ ถายทอดในรูปของตัวเลข 
สูตรหรือลายลักษณอักษรไดยาก  ความรูชนิดน้ีพัฒนาและ
แบงปนกันไดและเปนความรูที่กอใหเกิดความไดเปรียบใน
การแขงขัน 

(2) Explicit knowledge เปนความรูที่เปนเหตุเปน
ผล มองเห็นไดชัด หรือ ไดมีการบันทึกไวแลว รวบรวม
และถายทอดออกมาในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือ คูมือ 
เอกสาร และรายงานตางๆ  ซึ่งทําใหสามารถเขาถึงไดงาย 

 

5.  การปรับเปล่ียนและสรางความรู 
ความรูในองคกรสวนใหญเปนประเภท Tacit 

Knowledge มากกวา Explicit Knowledge แตอยางไรก็ดี 
ความรูทั้ง 2 ประเภทน้ีสามารถเปล่ียนสถานะระหวางกัน
ไดตลอดเวลา โดยผานกระบวนการที่เรียกวา Knowledge 
Spiral หรือ SECI Model ซึ่งคิดคนโดย Ikujiro Nonaka 
และ Takeuchi ดังแสดงในรูปที่ 1 

 
รูปท่ี 1  Knowledge Spiral 

 
จากรูปที่ 1  การปรับเปล่ียนความรูและสราง

ความรูจะเกิดขึ้นได 4 รูปแบบ คือ  
(1) Socialization  เปนการแบงปนและสราง

ความรูประเภท Tacit  Knowledge โดยการแลกเปล่ียน
ประสบการณ ซึ่งไดจากการพูดคุย สังเกต กับบุคคลที่มี
ความรูหรือประสบความสําเร็จ และเกิดเปนความรูขึ้นใน
ตนเองของอีกบุคคลหน่ึง 

(2) Externalization  เปนการสรางและแบงปน
ความรูจากสิ่งที่มีอยูและเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อั กษร   เป นกระบวนการทํ าความ รู ประ เภท  Tacit  
Knowledge  ใหชัดเจน เชน   นักวิทยาศาสตรผูคนพบ
ทฤษฎีใหมๆ ไดเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือใหผูสนใจทั่วไป
ไดศึกษา 

(3) Combination เปนกระบวนการแปลงความรู
ประเภท Explicit Knowledge  โดยรวบรวมความรูที่เห็นได
ชัดเจนมาสรางเปน Explicit Knowledge ใหมๆ โดยทําให
เปนระบบจนกลายเปนความรู ซึ่งถูกจัดเปนหมวดหมูของ
ความรูที่ชัดเจน เชน นักวิจัยที่ไดศึกษางานวิจัยของ
นักวิทยาศาสตรหลายๆ คน และรวบรวมเปนความรูใหม 
ซึ่งเกิดจากการรวบรวบความรูจากแหลงตางๆ และความรู
ของตนเองเขาดวยกัน 



 

 

(4) Internalization เปนการเปล่ียนแปลงความรู  
ประเภท  Explicit Knowledge มาเปนความรูประเภท Tacit 
Knowledge ซึ่งเปนทักษะที่ฝงอยูในตัวบุคคลน้ัน ๆ อีกครั้ง  
มักเกิดจากการนําความรูที่ไดเรียนรูมาไปปฏิบัติ 

 

6.  การจัดการความรู 
จากรู ปที่  1   จะ เห็นได ว า ความรู ส ามารถ

เปล่ียนแปลงและแลกเปล่ียนจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคล
หน่ึงได โดยหมุนเวียนไปไดไมสิ้นสุด ไมมีวันหมด และ 
กลับเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการใช แลกเปล่ียน หรือ 
ถายทอดระหวางกัน 

การจัดการความรูเปนสิ่งที่มีมานานแลว เชน งาน
ฝมือ  งานศิลปะ การทําอาหาร  มีการสราง  เก็บ และ
ถายทอดจากรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึง  เปนการจัดการความรู
รู ป แบบห น่ึ ง โดย วิธี ธ ร รมชา ติ   ซึ่ งป จ จุ บั นมี ก า ร
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในดานตางๆ การจัดการความรู
โดย วิธี ธ รรมชา ติอาจไม เ พี ย งพอ  จึ งจํ า เปนต อ งมี
กระบวนการที่เปนระบบที่นํามาใชในการจัดการความรู  
องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู   คือ  คน 
เทคโนโลยี และกระบวนการความรู 

 การจัดการความรูที่มีอยูในองคกร เปนเรื่องที่มี
ความสําคัญดังที่  Dave Snowden ไดกลาวไววา องคกรตอง
มีการจัดการความรู เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของการ
ตัดสินใจในองคกร และเพ่ือสรางนวัตกรรมใหม  และได
จําแนกการจัดการความรูเปน 3 ประเภท คือ  

(1) Content Management คือ การจัดการความรู
ประเภท Explicit Knowledge โดยเนนการจัดระเบียบ
เอกสาร หรือ โครงสรางตางๆ เพ่ือใหสะดวกและงายตอ
การศึกษาคนควา 

(2) Narrative Management เปนการจัดการ
ความรูโดยใชเทคนิคการเลาเรื่อง   เพ่ือลดขอจํากัดในดาน
การเขียน เน่ืองจากในบางครั้งไมสามารถเขียนทุกเรื่อง
ออกมาเปนลายลักษณอักษรได การใชเทคนิคน้ีตอง

เช่ือมตอระหวางวิธีการสื่อที่นาสนใจและเนื้อหาสาระที่
ตองการสื่อ 

(3) Context Management  เปนการจัดการ
ความรูโดยใชกิจกรรมที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูโดยอาศัย
เครือขายทางสังคม เชน เวทีสําหรับการแลกเปล่ียนความรู 
(Knowledge Forum) เปนตน 
 

7.  กระบวนการความรู 
การจัดการความรูชวยใหองคกรสามารถจัดการ

ความรูที่มีอยูเดิมภายในองคกรและที่สรางขึ้นมาใหมได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  กระบวนการในการ
จัดการความรูประกอบดวยกระบวนการหลัก  7 ขั้นตอน
ไดแก   

(1) ก า ร ค น ห า ค ว า ม รู ( Knowledge 
Identification) เปนการคนหาวาองคกรมีความรูอะไรบาง  
รูปแบบใด อยูที่ใคร และความรูอะไรที่จําเปนตองมี ทําให
ทราบวาองคกรขาดความรูอะไรบาง 

(2) การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge 
Creation and Acquisition) จากขั้นตอนการคนหาความรู 
องคกรจะทราบวา ความรูที่มีอยูแลวน้ันมีอะไรบาง ตองหา
วิธีดึงความรูที่กระจัดกระจายมารวบรวมไวใหเหมาะสม
ตรงกับความตองการของผูใช ความรูที่จําเปนแตยังไมมี 
จะตองสรางอยางไร   สรางจากความรู เ ดิม  หรือ  จาก
ภายนอกองคกร 

ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมีสวนชวยให
บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันไดเร็วขึ้น การ
แสวงหาความรูใหมจากภายนอกองคกรก็สามารถทําได
อยางรวดเร็ว 

(3) การจัดความรูให เปนระบบ  (Knowledge  
Organization)  เมื่อผานกระบวนการคนหาและแสวงหา
ความรูจนมีเน้ือหาความรูที่ตองการครบถวนแลว จะตองมี
การจัดความรูใหเปนระบบ เพ่ือใหผูใชคนหาและนําไปใช
ประโยชนได ตัวอยางการจัดการความรูใหเปนระบบ เชน 
การทําสารบัญ  และจัดเก็บความรูประเภทตางๆ  เพ่ือให



 

 

การเก็บรวบรวม คนหา และการนํามาใชทําไดงายและ
รวดเร็ว 

(4) ก า รป ร ะม ว ล แล ะ กลั่ น ก ร อ ง ค ว า ม รู 
(Knowledge Codification and Refinement)  นอกจากการ
จัดทําสารบัญความรูอยาง เปนระบบแลว  ตองมีการ
ประมวลความรูใหอยูในรูปแบบและภาษาท่ีเขาใจงายและ
ใชไดงาย  เชน  การปรับปรุงรูปแบบของเอกสารใหเปน
มาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร   การเรียบเรียง ตัดตอและ
ปรับปรุงเน้ือหาใหมีคุณภาพดีมีความครบถวนและทันสมัย 
เปนตน 

(5) การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 
ความรูที่ผานกระบวนการต้ังแตการคนหา การจัดใหเปน
ระบบ จนถึงการกลั่นกรองแลว หากไมมีการนําไปเผยแพร
ก็ไมเกิดประโยชนแตอยางใด องคกรตองมีวิธีการในการ
เผยแพรและกระจายความรู ตลอดจนใหบุคลากรเขาถึง
ขอมูลไดโดยงาย การสงหรือกระจายความรูใหผูใช มี 2 
ลักษณะ คือ 1) Push เปนการปอนความรู คือการสงขอมูล
หรือความรูใหโดยผูรับไมไดรองขอ หรือตองการ  เชน  
การสงหนังสือเวียนเพ่ือแจงใหทราบขาวสาร กิจกรรม หรือ
ขอมูลใหมขององคกร  โดยทั่วไปการสงขอมูลดวยวิธีน้ีมัก
ทําใหผูรับรูสึกวาไดรับขอมูลมากไป และในบางครั้งไม
ตรงความตองการ 2) Pull เปนการใหโอกาสเลือกใชขอมูล 
คือผูรับสามารถเลือกรับเฉพาะขอมูล  หรือ  ความรูที่
ตองการได เชน การเลือกใชบริการ web หรือ intranet ของ
องคกร 

(6) ก า ร แบ ง ป น แ ล ะ แ ลก เ ป ล่ี ย นค ว า ม รู 
(Knowledge Sharing) เปนการจัดทําเอกสาร จัดทํา
ฐานความรู   ซึ่งในกระบวนการน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ชวยใหกระบวนการน้ีเปนไปไดโดยงาย เขาถึงความรูได
อยางรวดเร็ว  อยางไรก็ตาม  วิธีการน้ีใชไดดีสําหรับความรู
ประเภท Explicit Knowledge สวนการแบงปนและ
แลกเปล่ียนความรูประเภท Tacit  Knowledge  อาจจะตอง
ใชวิธีการพบปะทั้งแบบเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม วิธีการ
แบงปนความรูประเภท Tacit  Knowledge ไดแก การสราง

ชุมชนแหงการเรียนรู (Community of Practice; CoP)  การ
ใชระบบพ่ีเล้ียง โดยใหพนักงานที่มีความชํานาญเปนพ่ีเล้ียง
พนักงานใหม เพ่ือถายทอดความรูโดยตรงในการสอนงาน 
เปนตน 

(7) การเรียนรู (Learning)  เปนวัตถุประสงคที่
สําคัญที่สุดของการจัดการความรู  หากกระบวนการตางๆ 
ไดมีการดําเนินการมาอยางดีแลว แตบุคลากรไมไดเรียนรู 
หรือ นําไปใชประโยชน ก็จะเปนการสูญเปลา  เปาหมายท่ี
สําคัญของการจัดการความรู คือ บุคลากรสามารถนําความรู
ไปใชประโยชนในการตัดสินใจ    ทํางานไดอย างมี
ประสิทธิภาพ  การเรียนรูของบุคลากรทําใหเกิดความรู
ใหมๆ ซึ่งทําใหความรูขององคกรที่มีอยูเพ่ิมพูนขึ้นและ
นําไปสรางความรูใหมไดอีกเปนวงจรแหงการเรียนรูที่ไมมี
ที่สิ้นสุด 
 

8.  เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการ
ความรู 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญตอการ
จัดการความรูโดยเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการจัดการ
ความรู ใน 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 จัดหาสารสนเทศ
สําหรับบุคคลและองคกร เพ่ือการเขาถึงความรูที่ปรากฏชัด
แจง (Explicit Knowledge)  แนวทางที่ 2 เช่ือมตอระหวาง
คนกับคน ใหสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันได แบงปน
ความรูประเภทที่ไมสามารถเขียนหรืออธิบายไดชัดเจน 
(Tacit Knowledge) 

เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนและเปน
เครื่องมือในการจัดการความรู ไดดังตอไปน้ี 

(1) รวบรวมและการจัดการความรูที่ปรากฏ 
ได แก  ระบบการจั ดก ารความสั ม พันธ ฐ านข อมู ล 
(Relational Database Management System : RDBMS)  
ระบบจัดการเอกสารอิเลกทรอนิกส   เพ่ือรวบรวมความรูที่
กระจัดกระจายใหมารวมในท่ีเดียวกัน เพ่ือสะดวกในการ
ใชและเขาถึงสารสนเทศน้ันๆ  เพ่ือสะดวกในการคนหา 
เขาถึง และแจกจาย 



 

 

(2) เ พ่ื อการ เข า ถึ งความ รูที่ ปรากฏ  ได แก  
Internet/Intranet  โปรแกรมการคนหา(Search Engine)   
การระดมความคิดผานระบบเครือขาย (Web board)  การ
เรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-learning)  การเรียนการ
สอนผานระบบเครือขาย (Web based learning)   ทําใหการ
เขาถึงสารสนเทศมีความแมนยํา   กลุมคนสามารถทํา
กิจกรรมรวมกันบนเครือขายได  

(3) เพ่ือการประยุกตใชความรู  ไดแก ระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติการ    ซอฟแวรที่มี เปาหมายเพ่ือ
ชวยเหลือกลุมในการดําเนินการทํางานอยางเฉพาะเจาะจง 
ชวยใหงานเสร็จอยางรวดเร็วโดยไมตองเรียนรูวิธีการตางๆ 
ที่ยุงยาก  เชน ระบบการเงิน รายรับ-รายจาย  การคิดภาษี   
ระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support 
System : DSS)  ระบบซอฟแวรที่เปล่ียนรูปขอมูลใหอยูใน
รูปของสารสนเทศท่ีผานการวิเคราะหแลว ทําใหขอมูลมี
ความนาเช่ือถือ  อาจนําเสนอในรูปแผนภูมิ กราฟ  ผูบริหาร
สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ  และ สามารถเขาถึงได
จากคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

(4) สนับสนุนการจัดการความรูโดยนัย ไดแก    
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)   การประชุมทางไกลผาน
ระบบวีดีโอ (Video Conferencing)  ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่
ชวยอํานวยความสะดวกในการสื่อสารระหวางบุคคล 
เช่ือมโยงบุคคลตางสถานที่ เขาดวยกันเพ่ือแลกเปล่ียน
ความรู และสงเสริมใหเกิดการปฏิสัมพันธและการทํางานที่
เก้ือกูลกัน 
 

9.  บทสรุป 
นอกจากบุคลากรในองคกรแลว  ความรู เปน

ทรัพยากรอีกชนิดหน่ึงที่มีคาขององคกร หลายองคกรให
ความสนใจกับการจัดการความรู โดยมีความมุงหวังที่จะนํา
ความรูมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ เพ่ือความเจริญกาวหนา
ขององคกรอยางยั่งยืน 

เทคโนโลยีสารสนเทศถูกมองวาเปนสิ่งที่จะ
สามารถทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ  จนมี
บางองคกรที่เขาใจผิดคิดวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ดีหรือทันสมัยที่สุดจะสามารถสรางความรูใหเกิดขึ้นใน
องคกรได      ซึ่งในความเปนจริงแลว  เทคโนโลยีสนเทศ
เปนเพียงเครื่องมือที่ใชสนับสนุนการจัดการความรูใน
รูปแบบตางๆ  เทาน้ัน 

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตัวเองไมสามารถสราง
ใหเกิดความรู หรือ การแลกเปล่ียนเรียนรู และแบงปน
ความรูในองคกรได  ตองอาศัยกระบวนการในการจัดการ
ความรู  การสรางทัศนคติของบุคคลและวัฒนธรรมองคกร 
ที่ เห็นประโยชนของการแบ งปนและสร า งความรู   
ประกอบกับการมีความเ ช่ือมั่นว าความรู เปนสิ่ งที่มี
ประโยชนทั้งตอตนเองและองคกร การแลกเปลี่ยน แบงปน
ความรูไมไดทําบุคคลน้ันมีความสําคัญดอยลง  หรือ ความรู
ในตัวบุคคลลดนอยลงไป  แตกลับเปนการสรางใหมีความรู
เกิดขึ้น  เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทั้งในตนเองและองคกร
เพ่ือนําไปสูความสําเร็จอยางตอเน่ือง 
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