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ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดกลายมาเปนสิ่งที่จําเปนตอมนุษย  ถึงขั้นที่รัฐบาลของหลาย ๆ 
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย กําลังตื่นตัวและใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้ง
ขยายขายการเขาถึงสื่อขอมูลทั้งเครือขายอินเทอรเน็ต และการรับสงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ   โดยมุงหวัง
ใหประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดเล็งเห็นความสําคัญของการสื่อสารขอมูล 
เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากการคนควาหาขอมูลจากเครือขายคอมพิวเตอรที่เปดกวางใหมากที่สุด 
ทําใหรูเทาทันกับภาวะความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งทางดานการศึกษา เทคโนโลยี วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และสังคม ไปจนถึงการใชเครือขายในประเด็นปลีกยอยทางอื่น ๆ  จนอาจกลาวไดวา เรากําลัง
อยูในยุคของสังคมสารสนเทศ

การทํางานในองคกรสวนใหญจึงเปลี่ยนสภาพการทํางานในรูปแบบที่เรียกวา Knowledge 
Worker คือผูทํางานที่ตองมีความรอบรูมากขึ้น สามารถใชงานผานหนาจอคอมพิวเตอร และทํางานแบบ
ออนไลนได สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  และสื่อสารระหวางกันระหวางเครือขายได การทํางาน
ในทุกสายอาชีพตองมีความรูพื้นฐานการใชงานอินเทอรเน็ตและคอมพิวเตอร อาชีพทุกอาชีพ เชน แพทย 
พยาบาล วิศวกร นักกฎหมาย นักเดินเรือ นักการตลาด นักการจัดการ นักการประชาสัมพันธ ฯลฯ ลวน
แลวแตกําลังเปลี่ยนเปนแบบ Knowledge Worker ที่ตองประสมประสานกับการใชงานทางดานไอซีที

จากยุคของสังคมสารสนเทศนั้น ขณะนี้กําลังจะพัฒนาไปสูสังคมแหงการเรียนรู (Learning 
Society) เพราะแหลงความรูมีมากมายมหาศาลเกินกวาที่จะเรียนรูไดหมด ดวยเหตุที่มนุษยมีลักษณะ
พิเศษคือ สามารถเรียนรูและพัฒนาตัวเองไดตลอดเวลา การเรียนรูและสั่งสมความรู รูจักคิด รูจักเหตุผล  
นําไปพัฒนาวิชาการตาง ๆ ใหกาวหนา   ทําใหมีการคิดคนสิ่งตาง ๆ ทั้งทางดานวิทยาศาสตรและ 
ธรรมชาติ หาคําตอบจากปรากฏการณธรรมชาติ ทําใหทราบความจริงตาง ๆ มากมาย และที่สําคัญคือ 
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วิชาการที่เปนความรูเหลานั้นมีผลโดยตรงตอความเปนอยูของมนุษย ทําใหการใชปญญาเปนปจจัย
สําคัญตอการดําเนินชีวิตในยุคปจจุบัน

คคววาามมรูรูคืคืออออะะไไรร
นิยามของคําวา ความรู (Knowledge) เปนสิ่งที่ยากที่จะกําหนดขอบเขตของความหมาย ตํารา

คอมพิวเตอรและพจนานุกรมหลายเลมอธิบายความหมายของขอมูล สารสนเทศ และความรูเอาไวยังไม
ชัดเจนนัก แตนักวิชาการดานความรูพยายามแยกใหเห็นความหมายชัดเจนมากขึ้นดังตัวอยางตอไปนี้

"ขอมูล" เปนเรื่องของขอเท็จจริงที่เราสนใจที่จะทําการจัดเก็บเกี่ยวกับการกระทําของมนุษย เกิด
จากปรากฏการณทางธรรมชาติ เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองดําเนินการทั้งในระดับสวนตัว  ระดับการ
ทํางานรวมกัน  และระดับกลุม องคกร  ตลอดจนระดับสังคม และชุมชนตาง ๆ  เชน การเก็บขอมูลน้ําฝน
รายชั่วโมงตามสถานีอุตุนิยมในทองถิ่นตาง ๆ  ขอมูลเหลานี้มีจํานวนมากมหาศาล  เมื่อเก็บขอมูลได
แลวก็ยังยากที่จะเขาใจลักษณะของฝนไดชัดเจน   จําเปนที่เราจะตองนําขอมูลเหลานี้มาประมวลใหเปน
”สารสนเทศ” กอน  นั่นคือนํามาพิจารณาวาปริมาณฝนในวันนั้นมากเทาใด  มากกวาวันอื่น ๆ ในชวง
เดียวกันของฤดูกาลหรือไม  หากปริมาณฝนคอนขางมากก็อาจจะคาดคะเนตอไปไดวาจะกอใหเกิดน้ํา
ทวมหรือไม โดยลองเปรียบเทียบกับเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นมากอน

การจัดเก็บขอมูลน้ําฝน และนํามาประมวลเปนสารสนเทศนั้น  เมื่อกระทําติดตอกันนานมากขึ้น
ก็ทําใหตระหนักหรือเขาใจรูปแบบ (pattern) ของการเกิดฝนตกหนัก  หรือการเกิดน้ําทวมไดมากยิ่งขึ้น
นั่นก็คือการเกิด "ความรู" ข้ึน

ความรูที่เกิดขึ้นนี้เมื่อสามารถนํามาเชื่อมโยงกับเหตุการณอ่ืน ๆ ตอไปได  แลวจะทําใหเกิด
“ปญญา” ซึ่งก็คือเปาหมายสําคัญของชีวิตมนุษย

การจัดเก็บขอมูลจากเหตุการณ  โดยขอมูลนั้นในทางปฏิบัติแลวไมสามารถเก็บรายละเอียดทุก
ส่ิงทุกอยางได   เราจะตองกําหนดเองวาจะจัดเก็บขอมูลอะไรบาง  เก็บในชวงใด  ดังนั้นขอมูลบางสวน
จะหายไป  ยกตัวอยางเชนในเรื่องการวัดปริมาณน้ําฝนนั้น  เราไมอาจติดตั้งสถานีวัดไวทุกหมูบาน   เรา
ตองพอใจที่จะวัดแคบางจุด  แตขณะเดียวกันเราตองการทราบลักษณะของฝนทุกพื้นที่ซึ่งรวมจุดที่ไมได
ติดตั้งสถานีวัดดวย   เมื่อเปนเชนนี้เราก็ตองนําขอมูลมาประมวลผลตามหลักการดานอุตุนิยมวิทยาซึ่งก็
คือการสราง "สารสนเทศ" ข้ึนนั่นเอง ทั้งนี้เพราะสารสนเทศทําใหเกิดความรอบรู การคิดตัดสินใจใด ๆ
ยอมตองอาศัยความรอบรูและประสบการณ
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ขอควรทราบอีกประการหนึ่งก็คือ ทุกวันนี้เราพยายามทําใหกระบวนการจัดเก็บขอมูลมีลักษณะ
เปนแบบอัตโนมัติมากขึ้น  เชน การเก็บขอมูลน้ําฝนก็มีเครื่องมือที่สามารถวัดน้ําฝน แลวรายงานปริมาณ
น้ําฝนไปยังสํานักงานไดโดยอัตโนมัติ   แตเครื่องมือลักษณะนี้ก็จะมีราคาแพงมากขึ้น
 อยางไรก็ตาม การดําเนินการเชิงการตัดสินใจ ตองอาศัยสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคิดและ
ตัดสินใจ เมื่อเปนเชนนี้จึงพอกลาวไดวา ขอมูลเปนฐานของการดําเนินการเพราะเปนขอเท็จจริง  
สารสนเทศคือผลของการประมวลผลขอมูลขาวสาร และความรอบรูใชสารสนเทศเปนฐานในการสราง
ใหเกิดการคิดและตัดสินใจ

คคววาามมรรออบบรูรูมมาาจจาากกขขออมูมูลล
หากพิจารณาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ พบวา เราไดใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารตาง ๆ มาก

ข้ึน มีการเก็บรวบรวมขอมูล คิดคนหาเทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูลใหไดมากและรวดเร็ว เราใชเครื่อง
อานแถบแมเหล็ก บารโคด สมารตการด ใชวิธีการอานขอมูลแบบตาง ๆ  เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูล
ไดถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว

เมื่อเก็บขอมูลไวจํานวนมาก จําเปนตองจัดการและดูแลขอมูล ใหกลายเปนเปาหมายที่สําคัญที่ 
องคกรตองการ คือ ฐานความรอบรูขององคกร โดยเริ่มจาก การหาแหลงขอมูล การเก็บรวบรวม ขอมูลที่
เก็บอาจอยูในรูปขอความ ตัวหนังสือ ทั้งมีแบบฟอรม และไมมีรูปแบบ ขอความเอกสาร รูปภาพ แผนที่ 
เสียงพูด ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงวิดีโอ  ขอมูลยังรวมถึงแนวคิด วิธีการ ความคิดเห็น การสรุปผล ที่ 
เกิดขึ้นจากทั้งภายใน และภายนอกองคกรดวย

ฐฐาานนคคววาามมรรออบบรูรู  แแลละะกกาารรเเรีรียยนนรูรูขขอองงอองงคคกกรร
"ความซับซอน" เปนปญหาใหญของการปฏิบัติราชการ รวมถึงการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน งาน

การบริหาร งานดําเนินการในองคกรมีความซับซอนมากขึ้นกวาเดิม  การแขงขันเชิงคุณภาพทําใหตอง
พัฒนาองคกรในทุก ๆ ดาน   การดําเนินการแกปญหาตาง ๆ ในการทํางาน (Problem Solving)  การ
คาดคะเนเหตุการณ  การตัดสินใจลวนแลวแตเปนงานที่จําเปนจะตองใชความรอบรูทั้งสิ้น

หากพิจารณาจากการดําเนินกิจการใด ๆ บทเรียนจากอดีตจะสอนใหเราไดเรียนรู  ความผิด
พลาดจากการดําเนินการยอมเปนครูที่ดี องคกรก็ตองมีการเรียนรูจากบทเรียนที่ตนเองกระทํา การสั่งสม
ความรูประสบการณตาง ๆ ขององคกรจึงเปนเรื่องสําคัญ ดวยเหตุนี้องคกรจึงตองมีการเก็บรวบรวม
ประสบการณ เก็บความรู และจัดการความรอบรู ที่เรียกวา Knowledge Management  มีการจัดการ
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กับฐานความรู (Knowledge Base) สามารถสะสมและรวบรวมองคความรูตาง ๆ และนําความรูมาแบง
กันใชงาน (Knowledge Sharing) ใหกับทุกคนในองคกร

ยุคสมัยปจจุบันจึงเปนยุคที่เร่ิมไดยินคําวา Knowledge Management มากขึ้น การจัดการ
ความรอบรูในองคกร และใหองคกรไดมีองคความรูที่จะใชประโยชน จึงเปนศาสตรที่เร่ิมมีการกลาวถึง
และมีวิธีการที่หลายคนใหความสนใจเปนอยางยิ่ง

กกาารรจัจัดดกกาารรคคววาามมรูรูคืคืออออะะไไรร
การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่ซับซอนและกวางขวาง ไมสามารถใหนิยามดวยถอยคําสั้น ๆ 

ได  ตองใหนิยามหลายขอ จึงจะครอบคลุมความหมาย  ซึ่งไดแก
 การจัดการความรูมีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเขา
ถึงขอมูล เพื่อสรางเปนความรู เทคโนโลยีดานขอมูลและดานคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวย
เพิ่มพลังในการจัดการความรู  แตเทคโนโลยีดานขอมูลและคอมพิวเตอรโดยตัวของมันเอง
ไมใชการจัดการความรู

 การจัดการความรูเกี่ยวของกับการแบงปนความรู (Knowledge  Sharing)  ถาไมมีการแบง
ปนความรู ความพยายามในการจัดการความรูจะไมประสบผลสําเร็จ  พฤติกรรมภายใน
องคกรเกี่ยวกับวัฒนธรรม  พลวัต  และวิธีปฏิบัติ มีผลตอการแบงปนความรู  ประเด็นดาน
วัฒนธรรมและสังคม มีความสําคัญยิ่งตอการจัดการความรู

 การจัดการความรูตองการผูทรงความรูความสามารถในการตีความและประยุกตใชความรู  
ในการสรางนวัตกรรมและเปนผูนําทางในองคกร รวมทั้งตองการผูเชี่ยวชาญในสาขาใด
สาขาหนึ่งสําหรับชวยแนะนําวิธีประยุกตใชการจัดการความรู ดังนั้นกิจกรรมเกี่ยวกับคน  
ไดแก การดึงดูดคนเกงและดี การพัฒนาคน การติดตามความกาวหนาของคน และการดึง
คนมีความรูความสามารถไวในองคกร ถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู

 การจัดการความรูเปนเรื่องของการเพิ่มประสิทธิผลขององคกร   การจัดการความรูเกิดขึ้น
เพราะมีความเชื่อวาจะชวยสรางความมีชีวิตชีวาและความสําเร็จใหแกองคกร  การประเมิน 
“ตนทุนทางปญญา” (Intellectual  Capital)  และผลสําเร็จของการประยุกตใชการจัดการ
ความรู  เปนดัชนีบอกวาองคกรมีการจัดการความรูอยางไดผลหรือไม
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กกรระะบบววนนกกาารรจัจัดดกกาารรคคววาามมรูรู
Knowledge Management เรียกยอ ๆ วา KM จัดเปนศาสตรแขนงใหมอันจะนําไปสูสังคมแหง

ความรอบรูและภูมิปญญา โดยศาสตรแขนงนี้มีสาระสําคัญในเรื่องของแนวคิด และวิธีการจัดการ ใน
การบริหารฐานขอมูลที่เก็บรวบรวมขาวสาร ความรู ประสบการณ และขอมูลตาง ๆ โดยมีการเชื่อมโยง
องคความรูเหลานี้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สามารถนํากลับมาอางอิง หรือพัฒนาใหเปนองคความรูที่
มีรายละเอียดมากขึ้น มีความถูกตอง เชื่อถือไดมากขึ้น เพื่อใชเปนประโยชนสําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
ถือเปนพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของสังคมมนุษยกับเทคโนโลยีขาวสารขอมูล  โดยกระบวนการจัดการ
ความรู  จะประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลัก ๆ คือ

1. การสรางความรู (Knowledge Generation) ตองมาจาก 'บุคคล' ที่จะจัดแบงระดับของ
ความรู และจะตองเปนบุคคลซึ่งมีความรูที่มีคุณคาขององคกร เพราะความรูของแตละ
บุคคลจะไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับความสามารถในการเรียนรูจากสิ่งตาง ๆ ที่ไดพบเจอหรือ
สัมผัสมา ตัวอยางเชน การเรียนรูต้ังแตเยาววัย เรียนรูจากประสบการณ เรียนรูจากการ
ทํางาน หรือจากผูมีประสบการณในเรื่องนั้น ๆ มากอนเรา  ดังนั้นความรูของแตละบุคคลจึง
ไมไดเกิดขึ้นจากการทองจํา หรือการอานตํารา แตเปนการสะสมสิ่งที่ไดรับรูมา

2. การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) จะตองใชบุคคลหรือระบบ ที่สามารถนําเอา
ความรูที่ไดจากการสราง มาวิเคราะหและแจกจาย ใหกับผูใชที่เหมาะสม และอยูในรูปแบบ
ที่เอื้ออํานวยประโยชนตอการทํางานขององคกรใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดดวย

3. การใชความรู (Knowledge Consumption) เปนขั้นตอนสุดทายคือ ผูใชความรูนั้น ๆ เพื่อ
ประกอบการทํางาน ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การทําความเขาใจกับแกนแทและประโยชนที่พึงไดของ KM นั้นเปนเรื่องที่ไมงายนัก ทั้งนี้เพราะ
ในความเปนจริงแลว KM เปนศาสตรและศิลปทางดานการจัดการ มากกวาเทคนิคทางดานเครือขาย
คอมพิวเตอร แตก็ไมอาจปฏิเสธไดวาการเลือกซื้ออุปกรณและการออกแบบเครือขายคอมพิวเตอรที่
เหมาะสม สามารถรองรับพฤติกรรมและปริมาณการใชงานขอมูลของบุคลากรภายในองคกรได เปน
ปจจัยเกื้อหนุนที่สําคัญตอผลสัมฤทธิ์ในการลงทุนสรางระบบ KM

กกาารรจัจัดดกกาารรคคววาามมรูรูกักับบกกาารรศึศึกกษษาา
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทอยางมากตอการศึกษาในสถาบันการศึกษาทุก

ระดับ ในดานที่เปนเครื่องมือชวยติดตอส่ือสารและอํานวยความสะดวก รวมทั้งเปนเครื่องมือใหผูใช
สามารถเรียนรูไดจากทุกที่ ไมจํากัดเวลา ซึ่งความจริงแลว “การจัดการความรู” ถือไดวามีความสําคัญ
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มากกวา เนื่องจากแหลงความรูขององคกรเกิดจากการถายทอดความรูระหวางบุคลากรทั้งภายใน 
องคกรเองและระหวางองคกร แลวจึงนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชในการชวยสรางเนื้องาน
 ยกตัวอยางกิจกรรมที่ถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู เชน การนําเทคโนโลยี E-Learning 
มาใชถายทอดการเรียนรู เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสรางความรูทั้งในเชิงกวางและเชิงลึก ทั้งความรูที่มีอยูเดิม
รวมทั้งเพิ่มความรูใหมดวย โดยที่ผูเรียนไมจําเปนตองเดินทางมายังที่หองเรียน แตผูเรียนสามารถเรียน
จากที่ไหนก็ไดที่มีเครื่องคอมพิวเตอร และสามารถเชื่อมโยงเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตได

การจัดการความรู จึงถือไดวาเปนการรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเขาถึงขอมูล 
ซึ่งตองอาศัยการผสมผสาน วิธีการเรียน ความคิดสรางสรรค วิสัยทัศน เครื่องมือ และที่จัดเก็บ เพื่อสราง
เปนความรู แลวนําไปพัฒนาตอยอดใหกลายเปนมูลคาของสิ่งที่จะสามารถนํากลับมาพัฒนาและสราง
คุณคาใหส่ิงที่ไดกระทําไปไดอีก ทั้งนี้โดยนําเทคโนโลยีดานการจัดการขอมูล และดานคอมพิวเตอรเขา
มาเปนเครื่องมือชวยเพิ่มพลังในการจัดการความรู อยางไรก็ดีโดยลักษณะการทํางานของเทคโนโลยีดาน
การจัดการขอมูล และคอมพิวเตอรแลว จะไมสามารถเขาจัดการความรูได แตเปนเพียงสวนที่ชวยขับ
เคลื่อนการจัดการความรูเทานั้น  ซึ่งถาผูใชสามารถจัดการความรูตาง ๆ ที่อยูรอบตัวได จะทําใหเกิด
ประโยชนอยางมากมายจากความรูที่มีอยูเดิม หรือจะเรียกไดวา เปนการตอยอดความรูนั่นเอง

ออนนาาคคตตกกาารรจัจัดดกกาารรคคววาามมรูรู
ถึงแมวาการเปนองคกรแหงการเรียนรูดูจะเปนนามธรรม แตการทําใหเปนรูปธรรม ก็เปนสิ่งที่

เปนไปได โดยสรางใหเปนวัฒนธรรมขององคกร ในการสงเสริมใหบุคลากรในองคกรเปนผูใฝการเรียนรู 
คิด ริเร่ิม สรางสรรคงานใหมๆ และทําใหเกิดผลงานที่พัฒนาข้ึนจากเดิม หรือทําใหดีข้ึนจากเดิม อยางไร
ก็ดี องคกรตองสรางสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมทางเทคโนโลยีและเครือขาย รวมทั้งกระตุนใหทุก
คนในองคกรใหความสนใจกับการเขาถึงขาวสารและความรอบรู

ยุทธศาสตรที่องคกรควรนํามาใชในขณะนี้ จึงอยูที่การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถทาง 
ไอซีที และใชไอซีทีในการแสวงหา เรียนรูและชวยปฏิบัติงาน ในองคกรเองก็มีการบริหารและจัดการ
ความรอบรู เพื่อใหมีการสรางสรรคนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอองคกร

การจัดการความรูเปนขบวนการเชิงรุก และจะตองทําอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดทักษะและความ
ชํานาญการในการทํางาน และสามารถถายทอดความรูตอได การจัดการความรูเปนหัวใจของสถาบัน
การศึกษา (โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเปนสถาบันการศึกษาเฉพาะทางพาณิชยนาวี เชน ศูนยฝกพาณิชย
นาวีแหงนี้) มิฉะนั้นแลว เราอาจจะเสียเปรียบในการแขงขันใหกับสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งใหความ
สําคัญตอทรัพยสิน ที่เปนความรูมากกวาที่เปนสิ่งของ  ในอนาคตอันใกลนี้ ประเด็นของการแขงขันจึงอยู
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ที่ใคร องคกรใดจะมีความรูดีกวากัน และนําความรูเหลานั้นมาสรางนวัตกรรมใหมเพื่อความเปนผูนํา
และเปนองคกรที่มีความยั่งยืน

ดวยประสิทธิภาพการทํางานของคอมพิวเตอรที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับในอดีต การใช
คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการขอมูลขาวสารจึงเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่ซับซอนขึ้น การจัดการความรู
จึงเปนเรื่องที่องคกรสมัยใหม ไมวาจะเปนในระดับองคกรทางธุรกิจเอกชน หนวยงานของภาคราชการ 
สถานศึกษา กําลังใหความสนใจกับความสําคัญของระบบ KM  แตทั้งนี้ เร่ืองของการจัดการความรูใน
ระดับประเทศ ควรจะตองอยูภายใตการกําหนดกรอบควบคุมและแนวทางในการพัฒนาของหนวยงานที่
เกี่ยวของ  นั่นหมายถึง อนาคตของความรูยังคงเปนอิทธิพลที่รอการจัดการกันตอไป…ไมรูจบส้ิน

…วันนี้ คุณบริโภคความรูเปนยาชูกําลังใหสมองหรือยัง ?…
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