การบริหารจัดการความรู้
(Knowledge Management)
: หลักการของการบริหารจัดการความรู้
หลักการของการบริหารจัดการความรู ้
การบริหารจัดการความรู ้ มีหลักสาคัญดังนี้
การบริหารจัดการความรูเ้ ป็ นเรื่องของราคา
- ความรู ้คื อ การประเมิ น ความต้ อ งการในการ
ตรวจสอบการจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต้อ งใช้ก ารประเมิ น
มีก ารประเมินตรวจสอบกิ จกรรมการบริ หารจัด การความรู ้
รวมทั้งเงิน บุคลากรและเรื่องต่อไปนี้
1. เนื้ อหาความรู ้ ซึ่งต้องสร้างเอกสาร การจัดเอกสาร
ในระบบคอมพิวเตอร์
2. เพิม่ คุณค่าของความรูด้ ว้ ยการตรวจสอบ รวบรวม
บรรจุภณ
ั ฑ์
3. พัฒนารวบรวมความรูแ้ ละจัดทารายงานเพือ่
สนับสนุ นความรูใ้ หม่ ๆ

4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สิง่ อานวยความสะดวกเพือ่
ประยุกต์ในการสนับสนุ นความรู ้
5. สร้างสรรค์ แบ่งปั น กระจายความรูใ้ นการใช้
ประโยชน์

2. การบริหารจัดการความรูต้ อ้ งสามารถแก้ปัญหา
ประชาชนและเทคโนโลยี
มีการส่ งเสริ มทักษะที่จาเป็ นในการบริ หารจัดการความรู ้
โดยทั้งคอมพิวเตอร์และคนในการดาเนินการคู่ ขนาน โดยไม่ พึ่งพา
คอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว ควรสนับสนุ นการใช้ความสามารถของ
กาลังคนด้วย เพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะไปพร้อม ๆ กันเพราะ
ถ้าเกิดปั ญหาด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้

3. การบริหารจัดการความรูค้ ืออานาจ
ใครมีความรูน้ บั ว่ามีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น สามารถทาให้
บุคลากรเชื่อฟังเคารพยาเกรง และมีพลังอานาจสามารถบังคับบัญชา
ได้ ความรูจ้ ึ งมีความสาคัญต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ช่วยทาให้เกิดพลังในการทางาน ขับเคลื่อนภาระงาน
ไปสู่เป้าหมายปลายทาง

4. การบริหารจัดการความรู้ต้องการผู้จัดการความรู้
การบริ ห ารจั ด การความรู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ไ ม่ ไ ด้ ถ้ า
บุคลากรไม่รู้บทบาทหน้าที่ในการ
ทางาน บางบริษัทจึงต้องมี Chief Knowledge
Officer (CKO) เพื่อแนะนาและให้คาปรึกษาในการทางาน
แก่ บุ ค ลากรตามหน้ า ที่ แ ละบทบาท รวมทั้ ง สร้ า งสรรค์
โครงการหรืองานใหม่

5. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความรู้ใช้แผนที่
มากกว่ารูปแบบ และใช้
เครือข่ายมากกว่าลาดับขั้นตอนการดาเนินงานการ
บริหารจัดการจึงนิยมสร้างแผนนาทาง (Roadmap) เพื่อ
เป็นเข็มทิศหรือแนวทางในการทางาน และเข้าใจง่าย

6. การกระจายหรือแบ่งปั นความรูค้ วรใช้แบบ
ธรรมชาติและบ่อย ๆ
ในองค์ก รควรส่ ง เสริ ม ให้บุ ค ลากรเรี ย นรู ้อ ย่ า ง
ต่ อ เนื่อ งและน ามาแบ่ ง ปั น ความรู ้ ซึ่ ง กัน และกัน การสะสม
ความรูท้ ีละเล็กละน้อยและแบ่งปั นกันบ่อย ๆ จะช่วยให้ทุกคน
มีความรู ใ้ กล้เคี ยงกันและสามารถนามาใช้ป ระโยชน์ต่ อ การ
พัฒนางานได้อย่างเหมาะสม

7. การบริหารจัดการความรูห้ มายถึงการปรับปรุง
กระบวนการทางานด้าน
ความรู ค้ วรมีก ารวางแผนการบริ หารจัด การความรู ้
อย่ า งเป็ นระบบโดยออกแบบด้า น ปั จ จั ย กระบวนการเพื่อ
ส่งผลผลิต โดยเฉพาะมีการพัฒนากระบวนการอย่างต่ อเนื่อง
ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณค่าและเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร

8. ความรูเ้ ป็ นเพียงจุดเริม่ ต้น
ความรู ไ้ ม่ใช่ จุดหมายปลายทาง เป็ นเพียงจุ ดเริ่มต้น
ในการบริหารจัดการ ดังคากล่าวของนโปเลียนที่ว่า “คนทีม่ ี
ความรู้แ ต่ ไ ม่ มีโ อกาสใช้ก็ ไ ม่ มีป ระโยชน์ ” จึ ง สมควรน า
ความรู ม้ าใช้ในการพัฒนา ประยุกต์ต่ อ การท างานให้เกิ ด
ประโยชน์สืบไป

9. ความรูไ้ ม่มีที่สนสุ
ิ้ ด
ความรูม้ ีอยู่มากมาย ไม่มีวนั หมดสิ้ น สามารถเรียนรูไ้ ด้อย่าง
ต่อเนือ่ ง ทุกโอกาส สถานที่และเวลา

10.ความรูต้ อ้ งการประสานงานความรู ้
การบริหารจัดการความรูต้ อ้ งการความเชื่อมโยประสานงาน
เพือ่ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและต่อเนือ่ ง จึ งสมควรมีการ
กระจายเป็ นเครือข่ายความรู ้
“ได้ยินก็จะลืม ได้เห็นก็จะจา แต่ถา้ ทาจะเข้าใจ”ภาษิตละติน
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