บทความ: นวัตกรรมและการใช้ IT ในการจัดการความรู้ เพือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ (HRD) เป็ นเรื องของการผสมผสานระหว่างการปฏิ บ ัติงานกับการเรี ยนรู ้ท งแบบมี
ั
โครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาศักยภาพทังขององค์กรและตัวบุคคลให้รับกับการบริ หารจัดการความ
เปลียนแปลง (David Simmonds and Cec Pedersen,
) การจะทําตามทีกล่าวนี ได้ HRD จะต้องสามารถสนองตอบการ
เปลียนแปลงได้ทงในธรรมชาติ
ั
ของตัวงานเองและในวิธีการทํางาน
การพัฒ นาด้านเทคโนโลยีโ ดยเฉพาะอย่า งยิ งด้า นคอมพิ วเตอร์ ซึ งได้ก ลายมาเป็ นเครื องมือพื นฐานในการ
ติ ด ต่ อ สื อสารและการประมวลผล ได้ท ํา ให้ วิ ธี ก ารทํา งานเปลี ยนไปทังในด้า นการผลิ ต สิ น ค้า หรื อ บริ การและการ
บริ หารงาน องค์กรมีขนาดเล็กลง มีการใช้ระบบเครื อข่ายเพือกระจายการทํางานและความเสี ยงมากขึ น คนทีมีความรู ้และ
ประสบการณ์มีการเปลียนงานสู งขึนเพือแสวงหาโอกาสในการเรี ยนรู ้และการทํางานทีมีค่าตอบแทนสู งกว่า ความจําเป็ น
ในการทีจะต้องมีระบบการรวบรวมความรู ้ทีมีอยู่กระจัดกระจายในองค์กรมาจัดระบบ และ พัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่
เสมอ โดยจัดช่องทางการเข้าถึงความรู ้ให้สะดวก รวดเร็ ว และทัวถึงเพือให้บุคลากรนําความรู ้ ไปพัฒนาการ ปฏิ บตั ิงาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด หรื อทีเรี ยกว่า การจัดการความรู ้ (Knowledge Management: KM) จึงเป็ นสิ งทีมีความสําคัญมาก
ในทุกองค์กร
การจัดการความรู ้ซึงเป็ นระบบบริ หารความรู ้ในองค์กรก็มีนวัตกรรมในตัวของมันเอง มีพฒั นาการทังในรู ปแบบ
ของการใช้เทคโนโลยีและการปรั บเปลียนแนวความคิดด้านการบริ หารจัดการ ในบทความนี จะได้นาํ เสนอเป็ นสองส่ วน
คื อการใช้ IT ในการจัดการความรู ้ และนวัตกรรมด้านความคิ ด ของการจัดการความรู ้ ซึ งล้วนส่ งผลต่ อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์
วิธีการจัดการความรู้ มีผใู ้ ห้หลักการหรื อวิธีการในการจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบไว้มากมาย แต่ผเู้ ขียนขอใช้
แนวทางของสถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติ (อ้างถึงใน Administrator,
) ซึ งมีความชัดเจนและครอบคลุมตังแต่การบ่งชี
จนถึงการเรี ยนรู ้ เป็ นขันตอน คือ
. การบ่ งชีความรู้ หน่ วยงานต้องสํารวจความรู ้ ทีบุคลากรจําเป็ นต้องใช้เพือให้การทํางานบรรลุเป้ าหมาย โดย
สํารวจว่า เราต้องการความรู ้อะไร และทีมีอยูเ่ พียงพอหรื อไม่
. การสร้ างและแสวงหาความรู้ เมือสํารวจแล้วเห็นว่าความรู ้ ทีมีอยู่ไม่เพี ยงพอ ก็ตอ้ งไปแสวงหามาเพิมเติมให้ได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ มากทีสุด
. การจัดการความรู้ ให้ เป็ นระบบ เมือได้ความรู ้มาเพียงพอแล้วก็นาํ มาจัดหมวดหมู่ให้ชดั เจน และจัดเก็บไว้ใน
รู ปแบบต่างๆ ทัง เอกสาร หนังสื อ เทป วีซีดี เป็ นต้น
. การประมวลและกลันกรองความรู้ ต้องนําความรู ้ทีจัดเก็บเป็ นหมวดหมู่ไว้แล้วมาทบทวน กลันกรอง ให้มีความทันสมัย
. การเข้ าถึงความรู้ ต้องมีการจัดช่องทางเผยแพร่ ความรู ้ทางช่องทางต่างๆ ทีหลากหลาย เพือให้บุคลากรสามารถ
เข้าถึง ความรู ้ได้สะดวก รวดเร็ ว และทัวถึง
. การแบ่ งปั นแลกเปลียนความรู้ จัดกิ จกรรมให้บุคลากรมี การแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ เช่ น กิ จกรรมชุ มชนนักปฏิ บตั ิ
(Community of Practice หรื อ Cop.), การสอนงาน (Coaching) และระบบพีเลียง (Mentoring) เป็ นต้น
. การเรี ยนรู้ กําหนดให้บุคลากรในองค์กรต้องใช้ KM เข้ามาช่ วยในการทํางานเพื อผลงานทีมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
อาจกําหนดเป็ นนโยบาย จากผูบ้ ริ หารขององค์กรก็ได้

การจัดการความรู้ มีองค์ ประกอบทีสํ าคัญ ประการ คือ
) คน ถือว่าเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญทีสุ ดเพราะเป็ นแหล่งความรู ้ และเป็ นผูน้ าํ ความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
) เทคโนโลยี เป็ นเครื องมือเพื อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลียน รวมทังนํา ความรู ้ไปใช้อย่างง่าย และ
รวดเร็ วขึน
) กระบวนการความรู้ เป็ นการบริ หารจัดการ เพือนําความรู ้จากแหล่งความรู ้ไปให้ผใู ้ ช้ เพือทําให้เกิ ดการปรับปรุ ง
และนวัตกรรม
การใช้ IT ในการจัดการความรู้
IT มีความจําเป็ นและมีประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการความรู ้ โดยเฉพาะการจัดการความรู ้ทีเป็ น ความรู้แบบชัด
แจ้ง (Explicit Knowledge) แต่ การจัดการความรู ้ถา้ จะให้ดีทีสุดจะต้องมีการจัดการความรู ้ทงสองแบบ
ั
คือ จัดการความรู ้
ชัดแจ้ง โดยใช้ T (Tool and Technology) กับการจัดการความรู ้ในคน (Tacit Knowledge) โดยการใช้ P (Process and
People)ในลักษณะทีสมดุลย์ทีเรี ยกว่าการจัดการความรู ้แบบไม่รู้จบ (อิสระชน, )
กลยุทธ์การจัดการความรู ้ทีใช้ทงการนํ
ั
าด้วย IT และการนําด้วยคนนี เรี ยกว่ากลยุทธ์การจัดการความรู ้แบบ Hybrid
(ผูจ้ ดั การรายสัปดาห์,
)
. กลยุทธ์ ทีนําด้ วย IT
หน่วยงานส่วนใหญ่ทีนําการจัดการความรู ้มาใช้ในระยะแรกมักใช้ IT เป็ นตัวนําในการจัดการความรู ้โดยเห็นว่า
จะเป็ นวิธีทีทําให้ได้ information เป็ นปริ มาณมากและเร็ ว ถือเป็ นความก้าวหน้าทีมองเห็ นและจับต้องได้ เป็ นการมอง
information ว่ า เป็ น knowledge การจัด การความรู้ ในยุ ค ต้น ๆแท้จริ งแล้วจึ ง เป็ นการจัด การข้อ มูล (Information
Management) แทนทีจะเป็ นการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ทังนี เพราะแม้จะมีการจัดข้อมูลให้เป็ นระบบ
อย่างไร แต่ตวั ข้อมูลเองจะล้าสมัยไปภายในเวลาไม่นาน การใช้กลยุทธ์ทีนําด้วย IT ไม่ใช่สิงทีผิด แต่ตอ้ งนํากลยุทธ์ทีนํา
ด้วยคนมาใช้ควบคู่กนั ด้วยการแบ่งปัน แต่การแบ่งปันทีว่านี ไม่ใช่ แบ่งกันใช้ขอ้ มูล แต่เป็ นการนําข้อมูลมาแบ่งกันคิดใน
รู ปของชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice: CoP)
. กลยุทธ์ ทีนําด้ วยคน
ชุ มชนนักปฏิ บตั ิ (CoP) จะแปลงเนื อหา (Content) ที อยู่ใ นข้อมู ล ผ่ านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ใ ห้
สอดคล้องกับบริ บท (Context) และเกิดเป็ นเครื อข่ายความรู ้ (Knowledge Network) ทีเหมาะกับองค์กร
การนํา IT ไปใช้ ในการจัดการความรู้
Leif Edvinsson (อ้างถึงในผูจ้ ดั การรายสัปดาห์,
) เจ้าของทฤษฎี Intellectual Capital (IC) มีแนวคิดทีเน้นการ
ค้นหาแหล่งความรู ้ทีมองไม่เห็นทีสามารถสร้างมูลค่าเพิมให้องค์กร นับเป็ นแนวคิดการจัดการองค์ความรู ้ทีไม่ได้แตกต่าง
จาก BA ของโนนากะ เท่าใดนัก แต่จะมีขอ้ แตกต่างอยู่ที BA จะเน้นทีการจัดการความรู ้เพือนําไปสู่ การเกิ ดนวัตกรรม
ใหม่ๆ ด้วยเวทีแสดงความคิดเห็นในแบบของคนตะวันออก
หากว่า IC นันจะเน้นให้พนักงานและองค์กรค้นหาทรัพยากรทีเป็ นแหล่งความรู ้หรื อกระบวนการคิด มองหาคุณ
ค่าทีมีอยู่ในองค์กร แล้วนํามาจัดการฐานองค์ความรู ้ รวบรวมให้กลายเป็ นสังคมของความรู ้ในองค์กรที เป็ นระบบโดยใช้
สารสนเทศเข้ามาช่วยให้ถึงเป้ าหมาย Mr. Edvinsson กล่าวถึงแนวโน้มทีเปลียนไปของ KM (KM version ) ว่า นอกจาก
จะเป็ นลูกครึ งไอทีกบั กลยุทธ์ทีดึงความรู ้แบบคนต่อคนแล้ว ทิศทางต่อไปของการจัดการองค์ความรู ้ในองค์กรจะเป็ นการ

สร้างชุมชนของความรู ้มากขึน พร้อม ๆ กับการพัฒนาเทคโนโลยีทีใช้เก็บฐานความรู ้ทีเกิดจากเครื อข่ายระหว่างพนักงาน
และองค์กร
การนํา IT มาใช้ในฐานะเป็ นเครื องช่วยสนับสนุน (enabling tool) การจัดการความรู ้ มักใช้ระบบซอฟแวร์ ซึงมี
หลักปฏิบตั ิ ทีสําคัญ คือ
. ผูป้ ้อนข้อมูลควรเลือกข้อมูลที สัน กระชับ และเข้าใจง่าย ข้อมูลที จัดเก็บจะแบ่งเป็ นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่ม
ทีอยู่ในรู ปของ ข้อความ คําพูด ,เอกสาร เช่ น คู่มือปฏิบตั ิงาน กระบวนการทํางานต่าง ๆ เป็ นต้น อีกกลุ่มหนึ งจะอยู่ในรู ป
ของ ภาพ เสี ยง วีดีโอ
. พนักงานในหน่วยงานต้องได้รับการอบรมให้มีความชํานาญในการค้นหาความรู ้ในระบบซอฟแวร์
. ให้ระบบซอฟแวร์ ทาํ หน้าทีรวบรวมข้อมูลจากระบบอืนๆ ทีมีใช้อยู่ในองค์กรเช่น e-mail, ERP ,CRM ,Web
Board , Data Warehouse เป็ นต้น ข้อมูลดังกล่าวต้องนํามาประมวลผล แบ่งกลุ่ม และจัดทําดัชนี เพื อง่ายต่อการจัดเก็บและ
สื บ ค้น ข้อ มู ล ที มี อ ยู่ ใ นระบบจะทวี ม ากขึ นทุ ก วัน ตามปริ ม าณงานที เกิ ด ขึ นในระบบต่ า งๆ หากการจั ด การไม่ มี
ประสิ ทธิภาพ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาข้อมูลท่วม และไม่สามารถสร้างประโยชน์จากข้อมูลที มีอยู่ได้ ความรู ้ เก่าทีล้าสมัยอาจ
ยังเก็บอยูใ่ นระบบ ความรู ้บางอย่างอาจจะไม่เคยมีการใช้งานในองค์กรนี เลย
. ให้ระบบซอฟแวร์ทาํ หน้าที เป็ นตัวกลางทีทําให้เกิดการเชื อมโยงและทํางานร่ วมกัน ของผูท้ ีต้องการความรู ้
. หลังจากมีการรวบรวมความรู ้อย่างเป็ นระบบผ่านซอฟแวร์แล้ว
. ควรรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเพือนํามาปรับปรุ งแก้ไขควบคู่กบั ประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าด้านบริ การและตัวสิ นค้า
. ต้องมี การวัดผลว่าการจัด การความรู ้ในระบบซอฟแวร์ นันสามารถเพิ มคุณค่า องค์ความรู้ ข อง
บุคคลากรในแต่ละแผนกได้สอดคล้องกันมากน้อยเพียงไร เพือสร้างเครื อข่ายทีตืนตัวในการถ่ายทอดความรู ้อยู่
เสมอ ตลอดจนเพิมความสนิ ทสนมระหว่างองค์กรกับลูกค้าเพือแลกเปลียนความต้องการก่อให้เกิดความภักดีใน
การใช้สินค้า
การนําระบบการจัดการความรู ้มาใช้ในองค์กรนันไม่ใช่ การนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกระบบหนึ ง
เข้ ามาในองค์ กร แต่เป็ นการวางระบบจัดการองค์ ความรู้ ซึงต้ องการปั จจัยหลายๆด้ านในองค์ กรเพือสนับสนุนระบบการ
จัดการความรู้ องค์กรที ประสบความสําเร็ จในการจัด การองค์ความรู ้ ส่ วนใหญ่มกั จะมีการปรั บปรุ งโครงสร้ างภายใน
องค์กรเพื อให้การติ ดต่อสื อสารเป็ นไปอย่างราบรื น ลดการแบ่งแยก ตามระบบงาน ซึ งเป็ นอุปสรรคต่อการแลกเปลียน
ข้อมูลและความรู ้ซึงกันและกัน โครงสร้างทีดีจะช่วยให้การทํางานไหลลืนไปตามกระบวนการทํางานไม่ติดขัด
ปัญหาในการใช้ IT ในการจัดการความรู้
ตัวความรู ้เองเป็ นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้ การจัดการความรู ้จึงต้องไปทํากับกระบวนการจัดการความรู ้
เช่น ไปจัดการทีกระบวนการจัดเก็บ การค้นหา การดูแล เป็ นต้น กระบวนการจัดการความรู ้เหล่านี เองทีเป็ นส่ วนทีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการ ช่ วยทําให้การจัดการกระบวนการเหล่านี มีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าการ
ใช้คนเข้า มาทําและทําให้หลายองค์กรเข้าใจผิดว่าระบบการจัดการความรู ้ ก็คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ดําเนินการระบบการจัดการความรู ้คือการเลือกซื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในองค์กร (สมชาย นําประเสริ ฐชัย
และ พสิ ษฐิ กาญจนสัณห์ เพชร, มปท) การจัดการความรู ้ดว้ ยมุมมองเช่นนี ทําให้เกิดข้อจํากัดในการดําเนินการจัดการ
ความรู ้หลายประการ ได้แก่

. ทําให้ม องระบบการจัดการความรู ้ เป็ นเพี ยงการใส่ ขอ้ มูลและจัดหมวดหมู่ โดยคาดหวังว่าเทคโนโลยี ของ
ซอฟแวร์จะแก้ไขปั ญหาในส่วนอืนให้ได้
. ความรู ้ หรื อข้อมูลที มีการใช้งานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีแต่ความรู ้ แบบ Explicit Knowledge
ส่ วนประสบการณ์การทํางานซึ งเป็ นความรู ้ ทีสะสมอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซึ งมีคุณค่ าและประโยชน์ต่อ
องค์กรมากกว่าความรู ้แบบแรกกลับไม่ได้รับการบันทึกและจัดการเนื องจากไม่ได้รับการถ่ายทอดออกมา ซึ งถ้าความรู ้
ประเภทนีไม่ได้รับการแปลงให้เป็ น Explicit Knowledge ก็จะเป็ นข้อจํากัดของ IT ทีไม่สามารถจัดการได้
นวัตกรรมการจัดการความรู้
เมือ IT มีขอ้ จํากัดในการทีไม่สามารถเข้าไปจัดการกับความรู้ทีอยู่ในตัวคน จึงจําเป็ นจะต้องหาแนวคิดทีจะทําให้
Tacit Knowledge ทังหลายได้รับการถ่ายทอดออกมาให้มากทีสุ ด และเมือ Tacit Knowledge ได้กลายเป็ น Explicit
Knowledge แล้ว เมือนันความก้าวหน้าด้าน IT จึงจะสามารถทําหน้าทีของมันได้
นวัตกรรมด้านความคิดทีสําคัญของการจัดการความรู ้ (จุฑามาศ กรี พานิช, ) ได้แก่
. สร้ างวัฒนธรรมใหม่
เปลียนวัฒนธรรมองค์กรซึ งมีลกั ษณะเป็ นการปิ ดกันการมีส่วนร่ วม ให้เป็ นการให้เกียรติและเคารพในความ
คิดเห็นของพนักงานทุกระดับ กล่าวคือ

จาก
 อํานาจ
 การบริ หารงานแบบควบคุม-สังการ
 การไหลเวียนของความรู ้หรื อสารสนเทศ
จากการไหลขึนลงตามแท่งอํานาจ
 ความหมายของคําว่า “ผูน้ าํ ” จากการ
หมายถึง ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด

เป็ น
 ความรู ้
 บริ หารงานแบบเอืออํานาจ (People Empowerment)ให้
พนักงานทุกระดับเริ มสร้างสรรค์วิธีการทํางานใหม่ๆได้
 ไหลเวียนไปทุกทิศทุกทางภายในองค์กร
 ทุกคนในองค์กร

. สร้ างวิสัยทัศน์ ร่วมขององค์ กร
ไม่ใช่ ร่วมกันกําหนด แต่จะต้องร่ วมกันตี ความทําความเข้าใจให้ลึกซึ งจนเกิดเป็ นความผูกพัน เป็ นความเชื อและ
ความศรัทธา เกิดสํานึ กความเป็ นเจ้าของขึ นกับสมาชิกทุกคนในองค์กร เกิดความคิ ดทีจะสํารวจตัวเองว่ายังมีขอ้ บกพร่ อง
อะไรทีเป็ นอุปสรรคต่อการบรรลุถึงจุ ดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์นนั ข้อบกพร่ องส่ วนใหญ่ก็จะไม่พน้ เรื องความรู ้ ทักษะ
และประสบการณ์ ซึ งหากบุคลากรเกิดสํานึกได้ถึงจุดอ่อนดังกล่าวได้ ก็จะทําให้เกิดความกระตือรื อร้นทีจะพัฒนาตัวเอง
ซึงให้ผลสําเร็ จได้ดีกว่าการเคียวเข็ญขององค์กร
. สร้ างและใช้ ความรู้ ในการทํางานและสร้ างบรรยากาศการแลกเปลียนเรี ยนรู้
การเรี ยนรู ้ กบั การปฏิบตั ิเป็ นของคู่กนั องค์กรต้องเปิ ดโอกาสให้บุค ลากรได้น ําความรู ้มาใช้ในการทํางานอย่าง
เต็มที ในขณะเดี ยวกันก็ตอ้ งสร้างเวทีทีบุคลากรนันได้มาแลกเปลียนความคิ ดเห็นและปัญหาทีเกิ ดขึนจากการทํางาน เพือ
ปรับปรุ งแก้ไขความเข้าใจทีได้จากการเรี ยนรู ้และทีได้จากการปฏิบตั ิ จริ งให้ถูกต้อง เป็ นการยกระดับความรู ้ความสามารถ
ขององค์กรและของบุคลากรไปพร้อมกัน

. ต่อยอด
ไม่ควรมุ่งหมายทีจะสร้างฐานความรู ้ ขององค์กรทีเริ มจากศู นย์ เพราะเป็ นการเสี ยเวลาและทําให้เกิดความสับสน
แก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ควรใช้การสร้างเสริ มต่อยอดบนพืนฐานของการพัฒนาความรู ้ร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน
. สร้ างการเปลียนแปลงด้ วยยุทธศาสตร์ เชิงบวก
หา best practice ของเรื องทีมีความสําคัญ ต่อการเรี ยนรู ้และการดําเนิ นงานขององค์กร โดยเริ มจากหน่ วยงาน
ภายในขององค์กรเองเพื อให้เป็ นตัวอย่าง ส่ งเสริ มกําลังใจให้หน่วยงานที ประสบความสําเร็ จเพือขยายผลไปยังหน่วยงาน
อืนในองค์กร หรื อในกรณี ทีในองค์กรไม่มีหน่ วยงานใดประสบความสําเร็ จ ก็ใช้วิธีไปดูงานจากหน่ วยงานอืนทีประสบ
ความสําเร็จแล้วนํามาบันทึก เผยแพร่ ทดลองปฏิบตั ิ และปรับปรุ งให้เป็ นขององค์กรเอง
. จัดพืนทีหรื อเวทีแลกเปลียนความคิดเห็น
พฤติกรรมของคนไทยมักไม่ค่อยกล้าแสดงออกแม้จะไม่เข้าใจ ไม่เห็นด้วย หรื อมีความคิดเห็นอื นทีดี กว่า การจัด
ให้มี เวที ทีสามารถแสดงออกได้ไ ล่ เลี ยงไปตามโอกาสที เหมาะสม เช่ น ห้อ งพักที หัวหน้า งานจะได้มาพบปะพู ด คุ ย
สอบถามปัญหา หรื อความเข้าใจในการทํางาน การประกวดความคิดริ เริ ม หรื อการจับผิดในเชิงสร้างสรรค์ ก็ลว้ นแต่เป็ น
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ซึงจะนําไปสู่ การพัฒนาการจัดการความรู ้ทงสิ
ั น
. พัฒนาคน
เน้นการพัฒนาคนและพัฒนางานไปพร้อมๆกัน ต้องให้บุคลากรได้ปฏิบตั ิ อย่ากลัวความผิดพลาดจนกลายเป็ นการ
ปิ ดกันการพัฒนาหากได้รับการตรวจประเมิ นในระดับหนึ งแล้ว ว่าบุคลากรนันมีความสามารถทีจะเริ มปฏิ บตั ิ งานใหม่
นันๆได้ การพัฒนาคนไปพร้อมกับการพัฒนางาน เป็ นการให้โอกาสได้เผชิญกับภารกิจที ท้าทาย และทําให้ได้ทราบว่ายัง
มีประเด็นใดทีบุคลากรยังไม่มีความชัดเจน
. ระบบให้ คุณ ให้ รางวัล
การให้ คุ ณให้ ร างวัลในยุ ค สมัย นี ไม่ จ ําเป็ นต้องเป็ นเงิ น หรื อ รางวัลที มี ค่ า อะไรมาก ที สํา คัญ คื อ การยอมรั บ
(recognition) และการให้ความสําคัญก็มีค่าเพียงพอแม้จะเป็ นสําหรับพนักงานระดับล่างก็ตาม เพราะหลักการของการให้
รางวัลนีไม่ใช่ค่าตอบแทนแต่เป็ นการให้กาํ ลังใจและขอบคุณการมีส่วนร่ วมซึ งเป็ นหัวใจสําคัญของการจัดการความรู ้
. หาเพือนร่ วมทาง
การจัดการความรู ้ ในเรื องทีไม่ถึงกับเป็ นความลับสุ ดยอดขององค์กร ควรทําในลักษณะกลุ่มบริ ษทั ชมรม หรื อ
เครื อ ข่ ายเพือให้เกิ ดแนวคิ ดและกรณี ศึ ก ษาใหม่ๆเกิ ดขึ นอย่ างต่ อ เนื อง ช่ วยขยายขอบเขตของประสบการณ์ และเป็ น
ตัวกระตุน้ ในเชิงการพัฒนาเปรี ยบเทียบทีจะไม่ทอ้ ถอยหรื อยกเลิกเสียกลางคัน
. จัดทําขุมความรู้
ความรู ้ ทีเกิ ดขึนจากกระบวนการเชิงนวัตกรรมทังหลายทีกล่าวมา จะต้องไม่ปล่อยให้ผ่านไปเพียงแค่ การพูดคุ ย
หรื อเป็ นเพียงเหตุการณ์หนึ งๆของกิ จกรรมขององค์กร แต่ จะต้องมีผูร้ ั บผิด ชอบประมวลให้เป็ นขุมความรู ้ขององค์กร
เนืองจากเป็ นความรู ้ทีได้กลันกรองจากการปฏิบตั ิ ผ่านการหารื อ และทดสอบแล้ว
เมือได้ทาํ ในสิ งทีควรทําในการจัดการความรู ้ทงในส่
ั
วนทีใช้ IT มาจัดหมวดหมู่ของ Explicit Knowledge และใช้
นวัตกรรมการจัดการความรู ้เพือกระตุน้ Tacit Knowledge ให้กลายเป็ น Explicit Knowledge แล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่า

บุคลากรจะพัฒนาได้อย่างทีต้องการเสมอไป การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้สนองตอบต่อความต้องการขององค์กร ต้อง
ผสมผสานองค์ประกอบสําคัญ ประการในการบริ หารจัดการ (Bloggang,
) อย่างกลมกลืน ได้แก่
. การกําหนดทิศทาง (Sense of Direction)
. การวางยุทธศาสตร์ (Strategy)
. การจัดเรื องระบบงาน (System)
. บุคลากร (Staff)
. โครงสร้าง (Structure)
. การประเมินตนเองเพือพัฒนา (Self-Assesssment)
นอกจากนันจะต้องมี การนําความรู ้ไปใช้ ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ พัฒนาเป็ นองค์ความรู้ และนํากลับไปใช้ วนเวียน
เป็ นวัตจักรเพือปรับปรุ งความรู ้ให้ไม่เก่าเก็บและยังคงคุณค่าในฐานะทีเป็ นการจัดการความรู ้ขององค์กรอยู่ทุกสภาวการณ์
(ปรัชญา ชุ่มนาเสี ยว,
)
สรุ ป
แนวโน้มในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ทีสําคัญ คือ การพัฒ นามนุ ษย์ให้มี
innovative thinking โดยให้โอกาสได้พฒั นาความคิ ดริ เริ มด้วยการได้ลงมือปฏิ บตั ิและแลกเปลียนประสบการณ์ให้มาก
ผ่านทางระบบการจัดการความรู ้ทีมีเทคโนโลยีเป็ นตัวสนับสนุ น ตามขันตอนต่างๆของการพัฒนานวัตกรรม (neoindust,
) คือ
. นวัตกรรมทีใจ
. นวัตกรรมทีความคิด (ทัศนคติ)
. นวัตกรรมทีพฤติกรรม
. นวัตกรรมทีกระบวนการ
. นวัตกรรมทีระบบ ทีผลิตภัณฑ์ ทีงานบริ การ
จะขออัญเชิ ญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที ให้ความสําคัญกับนวัตกรรมทางความคิ ด
ดังนี
“ การคิดนันอาจคิดได้หลายอย่าง จะคิดให้วฒั นะ คือ คิดแล้วทําให้เจริ ญงอกงามก็ได้ จะคิดให้หายนะ คือ คิดแล้วทํา
ให้พินาศฉิบหายก็ได้ การคิดให้เจริ ญจึ งต้องมีหลักอาศัย หมายความว่า เมือคิ ดเรื องใด สิ งใด ต้องตังใจให้มนคงในความเป็
ั
นกลาง
ไม่ปล่อยให้อคติ อย่างหนึงอย่างใดครอบงําให้มีแต่ความจริ งใจ ตรงตามเหตุตามผลทีถูกแท้และเป็ นธรรม”
จะใช้นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีใดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็แล้วแต่ เป้าหมายจะต้องให้บุคลากรนันมีใจรัก
ที จะพัฒนา คิ ดแต่ สิงที ถู กต้องดี งาม และมีพ ฤติ กรรมที ส่ งเสริ มการพัฒนาทังตนเอง หมู่ค ณะ และองค์กร จึ งเป็ นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทีพึงประสงค์

บทความล่ าสุ ด
. ผูน้ าํ กับอํานาจทียังยืน ผูเ้ ขียน: ดร. ปิ ยนันท์ สวัสดิศฤงฆาร
. การพัฒนาตนเองเพือเป็ นผูน้ าํ ทีแท้จริ ง ผูเ้ ขียน: ดร. ปิ ยนันท์ สวัสดิศฤงฆาร
. คุณสมบัติและทักษะทีจําเป็ นของผูน้ าํ ผูเ้ ขียน: ดร. ปิ ยนันท์ สวัสดิศฤงฆาร
. การสร้างและนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ ผูเ้ ขียน: ดร. ปิ ยนันท์ สวัสดิศฤงฆาร
. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ ผูเ้ ขียน: ดร. ปิ ยนันท์ สวัสดิ ศฤงฆาร
. สิ งกีดขวางความสําเร็ จของกระบวนการความปลอดภัยเชิงพฤติกรรม ผูเ้ ขียน: ดร. ปิ ยนันท์ สวัสดิ ศฤงฆาร
. ปัจจัยความสําเร็ จของการบริ หารงานคุณภาพ (ผลการวิจยั ) ผูเ้ ขียน: ดร. ปิ ยนันท์ สวัสดิศฤงฆาร
. ความฉลาดทางอารมณ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัย ผูเ้ ขียน: ดร. ปิ ยนันท์ สวัสดิศฤงฆาร
. กระบวนการพืนฐานทีใช้ในการสอนงาน ผูเ้ ขียน: ดร. ปิ ยนันท์ สวัสดิศฤงฆาร
. จูงใจให้ได้ผล ต้องรู ้จกั คนๆ นันก่อน ผูเ้ ขียน: ดร. ปิ ยนันท์ สวัสดิศฤงฆาร

