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บทคัดย่อ
บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึง การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการจัดการความรู้เพื่อที่จะนาไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ โดยสหกรณ์ต้องมีความมุ่งมั่นใน
การนาพาสหกรณ์ไปสู่สหกรณ์แห่งการสร้างนวัตกรรม โดยปัจจัยที่สาคัญในการสร้างนวัตกรรมคือ คน,
ความรู้ ความสามารถ และทั ก ษะทางปั ญ ญาของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ ง เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการสร้ า ง
ประสิทธิภาพ โดยกลไกในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ประสบความสาเร็จในสหกรณ์นั้น เกิดจากการสร้าง
และการเชื่อมโยงทีมงาน และองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์เข้าไว้ด้วยกัน สาหรับ
สหกรณ์ที่สามารถอยู่รอดได้นั้นสหกรณ์ต้องสร้างนวัตกรรมซึ่งบุคคลที่จะสร้างนวัตกรรมได้ดีได้ก็ขึ้นอยู่กับ
วิสัยทัศน์ของผู้นาสหกรณ์ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมในการทางาน และวัฒนธรรมของ
สหกรณ์
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ABTRACT
This article author is intended to point to the innovation and information
technology usage in knowledge management for human resource development in
cooperative. The cooperative must be committed to bringing the cooperative to the
innovation cooperative. The key factor in innovation is people, knowledge, ability and the
intellectual skills of human resources. This is the key to creating efficiency. The mechanism
for innovation in cooperative success is based on the creation and linking of the team.
And knowledge. Inside and outside cooperatives. For a cooperative that can survive, the
cooperative must innovate, and the person who makes the innovation depends on the
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vision of the cooperative leader. Potential of human resources working environment and
the culture of the cooperative
Keyword(s): Innovation, Knowledge Management, Human Resource Development,
Cooperatives
บทนา
ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจสังคมของสหกรณ์ไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จาเป็นที่จะต้องปรับตัว
เพื่อความอยู่รอด และจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดาเนินงานของ
สหกรณ์ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้จัดการสหกรณ์ในการที่
จะเรียนรู้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งเรื่องของแนวคิด เทคนิคการดาเนินงาน และเทคโนโลยีต่างๆ จาก
ภายนอก โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จากภายในและภายนอกสหกรณ์ สามารถนามาพัฒนาเพื่ อ
สร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) โดยการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ได้ ซึ่งปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการสร้างนวัตกรรมก็คือ คน ความรู้ความสามารถ และทักษะทางปัญญาของ
ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการสร้างประสิ ทธิภาพ (Efficiency) ในการทางานและ
ขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เติบโตอย่างมั่นคง (สนั่น เถาชารี, 2559)
การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จ ะต้ อ งคิ ด วิ เ คราะห์ และวางแผนโดยการคาดการณ์ ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้บริหาร
สหกรณ์ต้องมีความมุ่งมั่นในการนาพาสหกรณ์ไปสู่สหกรณ์แห่งการสร้างนวัตกรรม การสร้างบรรยากาศให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสหกรณ์ ได้คิดสร้างสรรค์และนาเสนอแนวความคิด
(Idea) ได้อย่างอิสระ รวมทั้งการใช้รางวัลเป็นตัวกระตุ้นให้บุคลากรของสหกรณ์ได้คิดสร้างสรรค์งานก็จะ
ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ได้ แต่ในทางตรงกันข้าม หากผู้บริหารสหกรณ์ไม่มีความมุ่งมั่น ไม่เปิด
โอกาสให้ทุกคนในสหกรณ์สามารถคิดสร้างสรรค์และนาเสนอแนวความคิดได้อย่างอิสระ และไม่กล้าเสี่ยง
ที่จะนาแนวความคิดดี ๆ ไปพัฒนา รวมทั้งไม่ใช้รางวั ลเป็นตัว กระตุ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นปัญหา
อุปสรรคที่ไม่อาจทาให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในสหกรณ์ได้
สาหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ขั้นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารและการประมวลผล อาจเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ย นวิธีการผลิตสินค้าและ
บริการรวมถึงการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ ทาให้สหกรณ์มีขนาดเล็กลง มีการใช้เครื่องมือสื่อสารเป็น
ระบบเครื อข่ายในการทางานกัน มากขึ้นและยั งลดความเสี่ ยงในการทางาน บุคลากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์มีโอกาสเปลี่ยนงานสูงขึ้นเพื่อแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้และการทางานที่มีค่าตอบแทนสูง
กว่า ดังนั้นความจาเป็นในการที่จะต้องมีระบบการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายภายในสหกรณ์
เพื่อมาจัดระบบและพัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยจัดช่องทางการเข้าถึงความรู้ให้สะดวก รวดเร็ ว
และทั่วถึงเพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถนาความรู้ไปพัฒนาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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หรือเรียกว่า การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) จึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมากในทุก
สหกรณ์ (ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร, 2559) ในด้านธุรกิจของสหกรณ์ นั้นก็ล้วนแต่ต้องการนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อที่จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและเพื่อให้ธุรกิจของสหกรณ์สามารถดาเนินงานต่อไปได้ในอนาคต
กลไกในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ประสบความสาเร็จในสหกรณ์นั้น ก็คือ การสร้างและการเชื่อมโยง
ทีมงาน และองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์เข้าไว้ด้วยกัน โดยการกาหนดเป้าหมายและ
กระตุ้น ให้ แต่ล ะส่ ว นงานเกิ ด ความมุ่ง มั่น ที่จ ะทางานในส่ ว นของตนอย่า งสอดคล้ อ งประสานงานกั บ
หน่วยงานอื่นเพื่อเป้าหมายเดียวกัน และหน้าที่ในการสร้างและจัดการทีมแห่งการสร้างนวัตกรรมนี้ ย่อม
ต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารของสหกรณ์ โดย “สหกรณ์ที่จะอยู่รอดได้นั้น คือ สหกรณ์ที่สร้างนวัตกรรม
ซึ่งผู้สร้างนวัตกรรม คือ มนุษย์ ซึ่งมนุษย์ที่จะสร้างนวัตกรรมได้ดีได้ก็ขึ้น อยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้น า
สหกรณ์ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมในการทางาน และวัฒนธรรมของสหกรณ์”
โดยบทความนี้ จ ะมุ่ ง เน้ น การน าเสนอใน 4 ประเด็ น หลั ก ดั ง นี้ คื อ 1. นิ ย ามความหมายของ
นวัตกรรม 2.นวัตกรรมเพื่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ 3.การพัฒนานวัตกรรม 4. นวัตกรรมกั บ การ
จัดการความรู้ และ 5. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการความรู้
1. นิยามความหมายของนวัตกรรม
คาว่า นวัตกรรม หรือ Innovation มีความเชื่อกันว่ามาจากรากศัพท์ในภาษาลาติน “Innovare”
ซึ่ ง มี ค วามหมายว่ า ท าสิ่ ง ใหม่ ๆ ให้ เ กิ ด ขึ้ น แต่ ใ นอี ก มุ ม มองหนึ่ ง ค าว่ า นวั ต กรรม ควรหมายถึ ง
กระบวนการของการปรับเปลี่ยนโอกาส ไปสู่แนวความคิดใหม่ๆ ที่สามารถจะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
บุคคลทั่วไปได้ นอกจากนี้ยังมีผู้ให้คานิยาม อาทิ เช่น
Peter Drucker (1985) นิยามไว้ใน Innovation and Entrepreneurship โดยให้คานิยามไว้ว่า
เครื่องมือเฉพาะด้านของผู้ประกอบการ ที่มี ความสามารถในการผลิกผันโอกาสไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ตามแต่ละธุรกิจ ซึ่งสามารถจะที่จะนาเสนอต่อผู้ให้สามารถ เรียนรู้ และ ฝึกฝนได้
Michael Porter (1990) นิ ย ามไว้ ใ น The Competitive Advantage of Nations โดยให้ ค า
นิยามไว้ว่า องค์กรที่จะสามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขัน (Competitive Advantage) โดยอาศัยผล
ของนวัตกรรม โดยองค์กรนั้นจะต้องเข้าใจในนวัตกรรมในภาพกว้าง ซึ่งรวมถึงการเป็นเทคโนโลยีใหม่ และ
วิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีใหม่ๆ
โดยทั่วไปแล้วนวัตกรรมสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท (4P’s of Innovations) คือ
1. Product Innovation เป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือพัฒนา การเปลี่ยนแปลงใน
“สินค้าหรือบริการ” (Tangible product and Intangible product) ขององค์การ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่
รุ่นใหม่สามารถทาธุรกรรมทางการเงินได้ เช่น การโอนเงิน การจองตั๋วเครื่องบิน หรือการจองตั๋วหนัง/ตั๋ว
คอนเสริต เป็นต้น
2. Process Innovation เป็นนวัตกรรมกระบวนการ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มองในเรื่องของการ
เพิ่มผลผลิต การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือกระบวนการนาเสนอผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการนา
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นวัตกรรมสู่ตลาด โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิ ทธิภ าพสู ง มากยิ่ งขึ้ น เช่น ไอโฟนย้ายฐานการผลิ ตไปที่ ประเทศจีน หรือการเพิ่มนวัต กรรมให้
โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถโทรแล้วมองเห็นหน้ากันได้ หรือแม้กระทั่งสามารถเป็น GPS ได้
3. Position Innovation การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้าหรือบริการ หรือเปลี่ยนตาแหน่ง
นวัตกรรมสิน ค้าหรื อบริ การที่เคยออกสู่ ตลาดมาแล้ว ให้ รับรู้ ใหม่ เช่น ผู้ให้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่ อ นที่
Orange เคยถู ก มองในต าแหน่ ง Global Brand เป็ น Premium Service แต่ ถู ก เปลี่ ย นมาเป็ น True
Move H ซึ่งถูก Repositioning ให้ ไปอยู่ตาแหน่ง Lifestyles ครองใจคนในเมืองรุ่นใหม่อย่างประสบ
ความสาเร็จ
4. Paradigm Innovation การมุ่งให้เกิดนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงกรอบความคิด (Change in
Mental Model) เช่น แต่ก่อนเชื่อว่าการผลิตรถยนต์ด้วยมือจะมีความประณีต อีกทั้งยังมีราคาแพง ผู้มี
ฐานะร่ารวยเท่านั้นที่สามารถซื้อได้ แต่ปัจจุบันการผลิตรถยนต์มีจานวนมากขึ้น โดยการนาเครื่องจักร/
หุ่นยนต์มาทดแทนกาลังคน และเป็นการผลิต แบบ Mass production ที่มีราคาที่เหมาะสม และสามารถ
ควบคุมคุณภาพการผลิตรถยนต์ให้มีสมรรถนะเหมือนกันได้ เป็นต้น
2. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
สาหรับนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดอยู่ในประเภทนวัตกรรมองค์การ ทั้งนี้ นวัตกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถพิจารณาใน 2 มิติ คือ มิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมิติของ
การพัฒนาองค์การ (ปรับปรุงจาก เฉลิมพงศ์ มีสมนัย, 2557)
2.1 มิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นมิติในระดับจุลภาค นวัตกรรมจะเป็นวิธีการ
และเทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ทั้งนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมที่เน้นการเพิ่มพูน
ความรู้ การพัฒนาทักษะ และการปรับทัศนคติให้มีความเหมาะสมกับ งาน สาหรับนวัตกรรมทรัพยากร
มนุษย์ในระดับจุลภาคได้แก่ การบรรยาย การนาเสนอ การอภิปรายเป็นกลุ่ม การสาธิต การสอนงาน การ
ประชุมทางวิชาการ การระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย กรณีศึกษา การสัมมนา ทัศนะศึกษา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกการรับรู้ การฝึกอบรมในงาน เป็นต้น
2.2 มิติ ของการพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นมิติในระดับมหภาค นวัตกรรมจะเป็นสิ่ งที่ใช้ในการ
เปลี่ ย นแปลงสหกรณ์ ทั้ งในระดั บ บุ ค คล (Individual) และระดับกลุ่ ม (Group) นวัตกรรมการพั ฒ นา
องค์ ก ารดั ง กล่ า วนี้ เ รี ย กกั น ในกลุ่ ม ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงและนั ก พั ฒ นาองค์ ก ารว่ า “สิ่ ง สอดแทรก”
(intervention) เพื่อการพัฒนาองค์การ นวัตกรรมในมิตินี้ ได้แก่ Life-and career-planning activities,
Coaching and Counseling T-group (Sensitivity Training) เป็นต้น
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3. การพัฒนานวัตกรรม
การใช้วิธีการ/เทคนิคต่างๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น ผู้ทาการพัฒนาอาจเป็นวิทยากร
หรือผู้บังคับบัญชาในองค์การนั้นๆ สามารถเลือกใช้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ได้ตามความต้องการซึ่งขึ้นอยู่
กับความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร อาจเป็นการพัฒนาเป็นรายบุคคล หรือเป็นการพัฒนาใน
ระดับกลุ่มก็ได้ อย่างไรก็ตามการพัฒนานวัตกรรมสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
3.1 การพัฒนาด้านความรู้ (Knowledge) โดยความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลในศาสตร์ต่างๆ เป็น
ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล เช่น ความรู้ ด้านสหกรณ์ ความรู้ด้านการบริหารจัดการ หรือความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตและการแปรรูป เป็นต้น
3.2 การพัฒนาด้านทักษะ (Skills) โดยความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เป็นสิ่งที่บุค ลากรทาได้ดี
และสามารถฝึกปฏิบัติเป็นประจาจนเกิดความชานาญ เช่น ทักษะการรีดนมวัว ทักษะการปลูกพืช หรือ
ทักษะการแปรรูป เป็นต้น
3.3 การพัฒนาด้านบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) โดยบทบาทที่บุคคลแสดงออก
ต่อผู้อื่น ซึ่งเป็นการแสดงพฤติกรรมให้เหมาะสมกับปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในทางกลับกัน ก็
เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้นด้วย เช่น ผู้ จัดการสหกรณ์จะต้องแสดงบทบาทในฐานะเป็น ผู้
กระตุ้นริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ มักจะทาตามคาสั่งหรื อแสดง
ขอบเขตความรับผิดชอบ เป็นต้น
3.4 การพัฒนาด้านภาพลักษณ์ภายในต่อตนเอง (Self-Image) คือ ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์และคุณค่าของตน ซึ่งแสดงออกมาในรูปของทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และความคิดเห็ น
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็ น เช่น การเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหา
ภายในสหกรณ์ได้ หรือ การยึดถือค่านิยมในการเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นต้น
3.5 การพัฒนาในส่วนที่เป็นแรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) การจินตนาการ แนวโน้ม วิธีคิด
วิธีปฏิบัติตนอันเป็นไปโดยธรรมชาติของบุคคล เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซึ่งทาให้บุคคลนั้นแสดง
พฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ หรือแรงจูงใจเพื่อมุ่ง
อานาจ เป็นต้น
4. นวัตกรรมกับการจัดการความรู้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology :IT) มีข้อจากัดในการที่ไม่ส ามารถเข้า ไป
จัดการกับความรู้ที่อยู่ในตัว บุคคล จึงจาเป็นจะต้องหาแนวคิดที่จะทาให้ Tacit Knowledge ทั้งหลายนั้น
ได้รับการถ่ายทอดออกมาให้มากที่สุด และเมื่อ Tacit Knowledge กลายเป็น Explicit Knowledge แล้ว
เมื่อนั้นความก้าวหน้าทางด้าน IT จะสามารถทาหน้าที่ได้ (ปรับปรุงจาก จุฑามาศ กรีพานิช, 2551)
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สาหรับนวัตกรรมด้านความคิดที่สาคัญของการจัดการความรู้มีดังนี้
4.1 สร้างวัฒนธรรมใหม่
การเปลี่ยนวัฒนธรรมสหกรณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นการปิดกั้นการมีส่วนร่วม ให้เป็นการให้เกียรติ
และเคารพในความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกระดับ กล่าวคือ
ข้อ
การเปลี่ยนจาก
1 อานาจการบริหารงานภายในสหกรณ์
2 การบริหารงานแบบควบคุม-สั่งการ

ก่อให้เกิดเป็น
ก่อให้เกิดความรู้ภายในสหกรณ์
การบริหารงานแบบเอื้ออานาจ (People
Empowerment) ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนทุก
ฝ่ายทุกระดับเริ่มสร้างสรรค์ด้วยวิธีการทางานใหม่ๆ
ได้
การไหลเวียนไปทุกฝ่ายภายในสหกรณ์

3 การไหลเวียนของความรู้ หรือสารสนเทศ
จากการไหลขึ้นลงตามแท่งอานาจ
(Hierarchy)
4 ความหมายของคาว่า “ผู้นา” คือ ผู้บริหาร ผู้นา คือ คนทุกคนในสหกรณ์
สูงสุดขององค์การ

4.2 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของสหกรณ์
โดยร่วมกันทาความเข้าใจ เกิดเป็นความผูกพัน เป็นความเชื่อและความศรัทธา และร่วมกัน
กาหนดวิสัยทัศน์ ทาให้ เกิดจิตสานึกของความเป็นเจ้าของในสหกรณ์ การสารวจตนเองว่ามีข้อบกพร่อง
อะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุถึงจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์นั้น ข้อบกพร่องส่วนใหญ่ เช่น ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ ซึ่งหากบุคลากรเกิดสานึกได้ถึง ข้อด้อยดังกล่าวแล้วก็จะทาให้เกิดความกระตือรือล้นที่
จะพัฒนาตัวเองซึ่งให้ผลสาเร็จได้ดีตอ่ สหกรณ์ในอนาคต
4.3 การสร้างและใช้ความรู้ในการทางานโดยการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สหกรณ์ต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรได้นาความรู้มาใช้ในการทางานอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันต้อง
สร้างเวทีเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทางานภายใน
สหกรณ์ เพื่อปรับปรุงแก้ไข ทาความเข้าใจที่ได้จากการเรียนรู้และที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงให้ถูกต้อง เป็น
การยกระดับความรู้ความสามารถของสหกรณ์และของบุคลากรไปพร้อมๆกัน
4.4 การต่อยอดความรู้
การสร้างฐานความรู้บุคลากรในสหกรณ์นั้นไม่ควรเริ่มจากศูนย์ เพราะเป็นการเสียเวลาและทาให้
เกิดความสับสนแก่บุคลากร ดังนั้นควรใช้วิธีการสร้างเสริมต่อยอดบนพื้นฐานความรู้เดิมของการพัฒนา
ความรู้ร่วมกันไปเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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4.5 การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวก
การหาแบบอย่างที่ดี (Best practice) เป็นสิ่งสาคัญต่อการเรียนรู้และการดาเนินงานของสหกรณ์
โดยเริ่มจากหน่วยงานภายในของสหกรณ์เพื่อให้เป็นตัวอย่าง ส่งเสริมให้หน่วยงานที่ประสบความสาเร็จเพื่อ
ขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นในสหกรณ์ หรือในกรณีที่สหกรณ์ไม่มีหน่วยงานใดประสบความสาเร็จ ก็อาจใช้
วิธีการไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกที่ประสบความสาเร็จ แล้วนามาเผยแพร่ ทดลองและปรับปรุง
วิธีการทางานตลอดจนนามาประยุกต์ใช้ให้เป็นของสหกรณ์เอง
4.6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การแสดงความคิดเห็น
การจัดให้มีเวทีที่สามารถแสดงออกได้ตามโอกาสที่เหมาะสม เช่น การประกวดความคิดริเริ่ม/งาน
ในเชิงสร้างสรรค์ ล้วนแต่เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาการจัดการความรู้ทั้งสิ้น
4.7 การพัฒนาบุคลากร
เน้นการพัฒนาคนพร้อมๆกับการพัฒนางาน โดยให้บุคลากรได้ปฏิบัติอย่ากลัวความผิดพลาดจน
กลายเป็นการปิดกั้นการพัฒนาตนเอง หากได้รับการตรวจประเมินในระดับหนึ่งแล้ว พบว่าบุคลากรนั้นมี
ความสามารถที่จะเริ่มปฏิบัติงานใหม่นั้นๆ ได้ การพัฒนาคนไปพร้อมกับการพัฒนางาน เป็นการให้โอกาส
ได้เผชิญกับภารกิจที่ท้าทาย และทาให้ได้ทราบว่ายังมีประเด็นใดที่บุคลากรยังไม่มีความชัดเจน
4.8 ระบบการให้รางวัล
การให้รางวัลในยุ คปัจจุบันไม่จาเป็นต้องเป็นเงินหรือรางวัลที่มี มูลค่า แต่ที่สาคัญ คือ การ
ยอมรับ (recognition) และการให้ความสาคัญก็มีค่าเพียงพอ แม้จะเป็นสาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ระดับล่างก็
ตาม เพราะหลักการของการให้รางวัลนี้ไม่ใช่ค่าตอบแทนแต่เป็นการให้ ขวัญและกาลังใจ และการขอบคุณ
การมีส่วนร่วมซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการจัดการความรู้
4.9 การจัดการแหล่งความรู้
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเชิงนวัตกรรมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องไม่ปล่อยให้ผ่านไป
หรือเป็นแค่เพียงเหตุการณ์หนึ่งๆในกิจกรรมของสหกรณ์ แต่จะต้องมีผู้รับผิดชอบประมวลความรู้ให้เป็น
แหล่งความรู้ของสหกรณ์เนื่องจากเป็นความรู้ที่ได้กลั่นกรองจากการปฏิบัติ งานจริง และทดสอบแล้ว และ
เมื่อได้ทาในสิ่งที่ควรทาในการจัดการความรู้ ทั้งในส่วนที่ใช้ IT มาจัดหมวดหมู่ของ Explicit Knowledge
และใช้นวัตกรรมการจัด การความรู้เพื่อกระตุ้น Tacit Knowledge ให้กลายเป็น Explicit Knowledge
แล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคลากรจะพัฒนาได้อย่างที่ต้องการเสมอไป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
สนองตอบต่อความต้องการของสหกรณ์ต้องผสมผสานองค์ประกอบหลักทั้ง 6 ประการ ในการบริหาร
จัดการ (Bloggang, 2551) อย่างกลมกลืน คือ 1. การกาหนดทิศทาง (Sense of Direction)2. การวาง
ยุทธศาสตร์ขององค์การ (Strategy) 3. การจัดเรื่องระบบงาน (System) 4. บุคลากร (Staff) 5. โครงสร้าง
องค์การ (Structure) และ 6. การประเมินตนเองเพื่อพัฒนา (Self-Assessment)
นอกจากนั้นแล้วจะต้องมีการนาความรู้ไปใช้ ให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาเป็นองค์ความรู้ และนา
กลับไปใช้ใหม่ จนเกิดเป็นวนเวียนเป็นวัฏจักรเพื่อปรับปรุงความรู้ให้ไม่เก่าและยังคงคุณค่าในฐานะที่เป็น
การจัดการความรู้ของสหกรณ์อยู่ทุกสภาวะการณ์ (ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, 2549)
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5. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการความรู้
จากแนวคิดของ Leif Edvinsson เจ้าของทฤษฎี Intellectual Capital (IC) มีแนวคิดที่ว่าเน้น
การค้นหาแหล่งความรู้ที่มองไม่เห็นที่ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับสหกรณ์ ได้ นับเป็นแนวคิดการ
จัดการองค์ความรู้ที่ไม่ได้แตกต่างจาก BA ของโนนากะ เท่าใดนักแต่จะมีข้อแตกต่างอยู่ที่ BA จะเน้นการ
จัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการแสดงความคิดเห็นในแบบของคนตะวันออก แต่
IC นั้น จะเน้นให้พนักงานและสหกรณ์ค้นหาทรัพยากรที่เป็นแหล่งความรู้หรือกระบวนการคิด โดยมองหา
คุณค่าที่มีอยู่ในสหกรณ์ แล้วนามาจัดการฐานองค์ความรู้ รวบรวมให้เป็นสังคมของความรู้ในสหกรณ์ที่เป็น
ระบบ โดยใช้สารสนเทศเข้ามาช่วยให้ถึงเป้าหมาย โดย Edvinsson กล่าวถึง แนวโน้มที่เปลี่ยนไปของ KM
คือ ทิศทางต่อไปของการจัดการองค์ความรู้ในสหกรณ์ จะเป็นการสร้างชุมชนของความรู้มากขึ้น พร้อมๆ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้เก็บฐานความรู้ที่เกิดจากเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่และสหกรณ์
สาหรับการนา IT มาใช้ในฐานะเป็นเครื่องช่วยสนับสนุน (Enabling tool) การจัดการความรู้ มัก
ใช้ระบบซอฟแวร์ซึ่งมีหลักปฏิบัติที่สาคัญ คือ
1. ผู้ป้อนข้อมูลควรเลือกข้อมูลที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย ข้อมูลที่จัดเก็บจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่อยู่ในรูปของ ข้อความ, คาพูด, เอกสาร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการทางานต่าง ๆ
และอีกกลุ่มจะอยู่ในรูปของภาพ, เสียง และวีดีโอ
2. พนักงานในสหกรณ์ต้องได้รับการอบรมให้มีความชานาญในการค้นหาความรู้ในระบบซอฟแวร์
3. ระบบซอฟแวร์ จะทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากระบบอื่นๆ ที่มีใช้อยู่ในสหกรณ์ เช่น e-mail,
CRM, Web Board, Data Warehouse เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวต้องนามาประมวลผล แบ่งกลุ่ม และจัดทา
ดัชนีเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บและสืบค้น ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจะทวีมากขึ้นทุกวันตามปริมาณงานที่เกิดขึ้น
ในระบบต่างๆ หากการจัดการไม่มีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิดปัญหา และไม่สามารถสร้างประโยชน์จาก
ข้อมูลที่มีอยู่ได้
4. ระบบซอฟแวร์ ทาหน้ าที่เป็นตัว กลางที่ทาให้ เกิดการเชื่อมโยงและทางานร่ว มกันของผู้ ที่
ต้องการความรู้
5. เมื่อมีการรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบผ่านซอฟแวร์แล้วควรรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขควบคู่กับประเมินความพึงพอใจของลูกค้าด้านบริการและตัวสินค้า โดยมีการ
วัดผลว่าการจัดการความรู้ในระบบซอฟแวร์ นั้นสามารถเพิ่มคุณค่ าองค์ความรู้ของบุคคลากรในแต่ล ะ
แผนกได้สอดคล้องกันมากน้อยเพียงไร เพื่อสร้างเครือข่ายที่ สามารถถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนเพิ่มความ
สนิทสนมระหว่างสหกรณ์กับลูกค้าเพื่อแลกเปลี่ยนความต้องการก่อให้เกิดความภักดีในการใช้สินค้า
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บทสรุป
ปั จ จุ บั น สหกรณ์ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ ความอยู่ ร อด และเผชิ ญ กั บ สภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้จากประสบการณ์ ภายในและภายนอกสหกรณ์สามารถนามา
พัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) ซึง่ การพัฒนาสหกรณ์ให้มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมได้ ปัจจัยที่สาคัญที่สุด คือ คน ความรู้ความสามารถ และทักษะทางปัญญาของทรัพยากรมนุษย์
ในสหกรณ์ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการสร้างประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทางานและสามารถขับเคลื่อน
สหกรณ์ให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี 2 มิติ คือ มิติของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และมิติของการพัฒนาองค์การ โดยการพัฒนานวัตกรรมสามารถพัฒนาในด้านการ
พัฒนาด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านภาพลักษณ์ภายใน หรือแม้แต่การพัฒนาด้านบทบาทที่แสดงออกต่อ
สังคม เป็นต้น
สาหรับนวัตกรรมกับการจัดการความรู้ นั้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีข้อจากัด ไม่สามารถเข้า ไป
จัดการกับความรู้ที่อยู่ในตัว บุคคลจาเป็นต้องหาแนวคิดที่จะทาให้ Tacit Knowledge ได้รับการถ่ายทอด
ออกมาให้มากที่สุ ด และเมื่อ Tacit Knowledge กลายเป็น Explicit Knowledge แล้วความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถทาหน้าที่ได้ โดยนวัตกรรมของการจัดการความรู้ประกอบด้วย
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของสหกรณ์ การสร้างและใช้ความรู้ในการทางานโดยการสร้างบรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การแสดงความคิดเห็น หรือแม้แต่การจัดการแหล่ ง
ความรู้ เป็นต้น
ดังนั้น การนาระบบการจัดการความรู้มาใช้ในสหกรณ์ไม่ใช่การนาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีกระบบหนึ่งเข้ามาในสหกรณ์แต่เป็นการวางระบบจัดการองค์ความรู้ซึ่งต้องการปัจจัยหลายๆด้านใน
สหกรณ์เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการความรู้ สหกรณ์ที่ประสบความสาเร็จในการจัดการองค์ความรู้ ส่วน
ใหญ่มักจะมีการปรับปรุงโครงสร้างภายในสหกรณ์เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
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