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บทคัดย่อ
ปัญญารวม (Collective Intelligence--CI) เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการรวมกลุม่ เพือ่ สร้างความรู้
และสร้างความเข้มแข็งทางสังคมเครือข่ายที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาผู้สร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับสังคมยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เน้นให้คนไทยสามารถคิดและ
สร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ได้ โดยผ่านกระบวนการกลุ่มสร้างเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และมุ่งไปสู่การสร้าง
ผลงานนวัตกรรมร่วมกัน โดยมีกระบวนการขับเคลือ่ นทีส่ �ำ คัญดังนี้ (1) การสร้างชุมชนนักปฏิบตั เิ พือ่ รวมกลุม่
แบ่งปันความฉลาดร่วมกันโดยใช้หลัก 3H คือ Head Heart Hand (2) เครือ่ งมือเทคโนโลยีทส่ี นับสนุนปัญญารวม
ได้แก่ การสนทนา การอภิปราย บล็อก เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ ระบบชุมชนออนไลน์และ (3) กระบวนการสร้างนวัตกรรม
ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อม กำ�หนดหัวข้อทีส่ นใจ การแลกเปลีย่ นความรู้ การวางแผนสร้างนวัตกรรม
ดำ�เนินการสร้างผลงาน ทดลองใช้ นำ�เสนอผลงาน และประเมินผลงานนวัตกรรม ซึ่งในทุกขั้นตอน
จะต้องสนับสนุนด้วยการให้คำ�ชมเชย สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และสะท้อนความรู้สึก เพื่อส่งเสริม
คำ�สำ�คัญ: ปัญญารวม; แบ่งปันความรู้; สร้างนวัตกรรม
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ให้เกิดผูส้ ร้างนวัตกรรมอย่างเต็มใจทีจ่ ะแบ่งปันความฉลาดทางปัญญา และรับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากปัญญา
รวมอันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นพลวัตรร่วมกันในสังคมกลุ่มเครือข่ายขนาดใหญ่อย่างไม่มีวันสิ้นสุด
Abstract
Collective Intelligence (CI), a new paradigm of the collaborative group to create
knowledge and strength social network that develops innovation creators. Accordingly,
Thailand 4.0 society that focuses on Technology, Creativity, and Innovation emphasize
Thai people can thinking and creating various works through the group process to create
a learning community and geared towards innovation creating together. The important
driving processes are (1) creating a Community of Practice (CoP) to sharing intelligence with
the 3H principle: Head, Heart and Hand (2) supporting Collective intelligence by technological
tools include Chat, Forum Discussions, Blog, Facebook, Twitter and Learning Community
(3) innovation process consists of preparing, topics setting, knowledge sharing, planning,
creating, implementing, presenting and evaluating innovation. In each process should be
reinforcement by giving compliments, summarizing collaborative learning and reflecting
feelings in order to encourage innovators to share intellectual intelligence and get new
experiences from collective intelligence which is a dynamic community of collaborative
learning in a vast network of societies.
Keywords: Collective Intelligence; Knowledge Sharing; Innovation Creation
บทนำ�

ปัญญารวม (Collective Intelligence--CI) เป็นความสามารถของการรวมกลุม่ ของมนุษย์ กลุม่ บุคคล
ทีร่ วมกันแล้วเกิดปัญญาความฉลาดโดยการร่วมมือทางปัญญา เพือ่ สร้าง พัฒนา คิดค้น และประยุกต์ใช้ปญ
ั ญา
ร่วมกับสภาพแวดล้อมในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล นำ�ไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาตาม
ทีต่ อ้ งการ ปัญญารวมเป็นปัจจัยทีจ่ ะกำ�หนดความได้เปรียบทางการแข่งขัน และพัฒนาคนในพืน้ ฐานเศรษฐกิจ
ความรูห้ รือในระบบเศรษฐกิจข้อมูล เป็นแรงผลักดันของการพัฒนามนุษย์โดยใช้กระบวนการกลุม่ ทางปัญญา
ผ่านเครือข่ายดิจิทัลเป็นชุมชนสังคมที่รวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์ทางปัญญา มีกระบวนการแลกเปลี่ยน
แบ่งปัน และร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน ทฤษฏีการเรียนรู้แบบเชื่อมต่อ (connectivism) ในยุคดิจิทัล
นั บ เป็ น ฐานแนวคิ ด ในการพั ฒ นาปั ญ ญารวมที่ มุ่ ง เน้ น การเชื่ อ มโยงความรู้ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศ
แต่ละแหล่ง รวบรวม สรุป เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกันเพื่อแสวงหา กำ�กับความรู้
แชร์เนื้อหาความรู้ และสร้างแหล่งข้อมูล เกิดกลุ่มความรู้ใหม่ขึ้น
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Steinbock, Kaplan, Rodriguez, Diaz, Der, & Garcia (2002) ได้ทำ�การศึกษาเกี่ยวกับปัญญารวมในการ
วิเคราะห์การแก้ปญ
ั หาของกลุม่ ผ่านสือ่ คอมพิวเตอร์ พบว่า ปัญญารวมเป็นความสามารถของกลุม่ ในการแสดง
ความฉลาดขนาดใหญ่มากกว่าของสมาชิกแต่ละบุคคล โดยการแสดงออกนัน้ มาจากพืน้ ฐานแนวคิดทีว่ า่ “สองหัว
ดีกว่าหัวเดียว” ปัญญารวมนับเป็นข้อมูลสื่อคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งองค์ประกอบในรูปแบบของการกระจาย
เครือข่ายและสนับสนุนช่วยอำ�นวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมกลุ่ม การวิเคราะห์แก้ปัญหาของกลุ่มผ่าน
สื่อคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความฉลาดของกลุ่ม โดยให้แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบซอฟแวร์
ซึง่ ทำ�การรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง และทำ�การเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานของกลุม่ ไปจนถึงรายบุคคล
เห็นได้ว่าการทำ�งานร่วมกันเป็นกลุ่มสามารถแก้ปัญหาที่ยากได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าการแก้ปัญหา
ของรายบุคคล ถึงแม้ว่ากลุ่มจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่ช้ากว่าก็ตาม
สำ�หรับการสร้างปัญญารวมเพื่อแบ่งปันความฉลาดพัฒนาผู้สร้างนวัตกรรม สามารถใช้กลุ่มชุมชน
การเรียนรู้เป็นฐานในการพัฒนาความฉลาดทางปัญญาจนไปสู่การสร้างนวัตกรรมร่วมกันได้ ดังที่ Schwier
(2002) ได้กล่าวว่า ชุมชนนับเป็นต้นแบบที่ดีที่เสริมสร้างให้สมาชิกเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้เกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจทีจ่ ะเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างสมาชิก และสนับสนุนให้เกิดแนวทาง
ที่ถูกต้องเหมาะสมจากการร่วมกันคิดภายในชุมชน
วิจารณ์ พานิช (2550) กล่าวว่า ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice--CoP) เป็นเครื่องมือ
เชือ่ มโยง (connect) คน เป็นเครือข่ายหรือชุมชนเกีย่ วกับทักษะหรือวิธกี ารทำ�งานช่วยทำ�ให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้วิธีทำ�งาน ช่วยสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานแก่สมาชิก
ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ (CoP) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ ต้องสำ�รวจความรู้ที่จำ�เป็นต้องใช้เพื่อให้การสอนบรรลุเป้าหมาย
โดยสำ�รวจว่า เราต้องการความรู้อะไร และที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ เมื่อสำ�รวจแล้วเห็นว่าความรู้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ก็ต้องไป
แสวงหามาเพิ่มเติมให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เมื่อได้ความรู้มาเพียงพอแล้วก็นำ�มาจัดหมวดหมู่
ให้ชัดเจน และจัดเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร ตำ�รา วีดีทัศน์ เสียง
ขัน้ ตอนที่ 4 การประมวลและกลัน่ กรองความรูต้ อ้ งนำ�ความรูท้ จ่ี ดั เก็บเป็นหมวดหมูไ่ ว้แล้วมาทบทวน
กลั่นกรอง ให้มีความทันสมัย
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ต้องมีการจัดช่องทางเผยแพร่ความรู้ทางช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย
เพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จัดกิจกรรมให้ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) การสอนงาน (coaching) และระบบพี่เลี้ยง
(mentoring) เป็นต้น
17

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 3 No. 2 July - December 2019
ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ คือการทีบ่ คุ ลากรในองค์กรนำ�องค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปใช้และนำ�ไปปรับปรุงเพือ่
การเรียนรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบหลักที่สำ�คัญต่อความสำ�เร็จของชุมชนนักปฏิบัติมีหลัก 3H คือ Head Heart Hand
ซึ่ง Head เป็นเรื่องความรู้และประสบการณ์ หรือปัญญาที่เป็นศูนย์กลางที่สนใจร่วมกันและเป็นพื้นฐาน
ก่อให้เกิดการรวมตัวและยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกัน มีเอกลักษณ์ร่วมกัน ส่วน Heart เป็นชุมชนนักปฏิบัติ
ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ชุมชนที่แข็งแรงจะส่งเสริมก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน เสริมสร้าง
สายสัมพันธ์ บนพื้นฐานของการให้เกียรติ เคารพและเชื่อถือซึ่งกันและกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นแรงผลัก
ดันและสร้างแรงจูงใจ สมัครใจ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม กล้าที่จะถามคำ�ถาม
และการรับฟังซึ่งกันและกันที่ดี สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติจะมีความผูกพันธ์กันด้วย “ใจ” และไม่คาดหวัง
สิ่งตอบแทนจากการปันความรู้ การเป็นผู้ให้จะเป็นผู้รับในโอกาสต่อไป ทำ�ให้เราได้รับความรู้จากสมาชิก
ในชุมชนนักปฏิบัติมากขึ้น และ Hand เป็นการแสดงออก ด้วยการกระทำ�หรือพฤติกรรมสมาชิกใน
ชุมชนนักปฏิบตั ิ จะมีการดำ�เนินการตามแนวทางปฏิบตั ขิ องกลุม่ ซึง่ อาจมีการกำ�หนดร่วมกันอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ในการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ถามตอบปัญหาซึ่งกันและกัน ทั้งในลักษณะ
พบปะเจอกัน หรือใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีเชื่อมโยงถึงกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก
สำ�หรับแนวทางการใช้ปญ
ั ญารวมนัน้ พันทิพา อมรฤทธิ์ (2559, หน้า 100) กล่าวว่า กระแสเทคโนโลยี
ในปัจจุบันได้เกิดสื่อสังคม (social media) สมัยใหม่ขึ้นมาเป็นจำ�นวนมาก และปัญญารวม ในรูปแบบต่าง ๆ
เป็นพื้นที่ทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งการแบ่งปัน การสร้างความรู้ใหม่ที่ต่อยอด
ความรู้เดิม หรือการสร้างใหม่ หากเรานิยามคำ�ว่า การสร้างสรรค์เป็นเรื่องส่วนรวม (collective) ที่เรียกว่า
ความคิดสร้างสรรค์รวม (collective creativity) การพัฒนาสูค่ วามคิดสร้างสรรค์รว่ มและกิจกรรมเพือ่ สังคม
พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ร่วมของชุมชนออนไลน์ถือเป็นนวัตกรรมของสื่อใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้เกิดของการโยงใย
ระหว่างกันกลายเป็นกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกันในโลกออนไลน์เพื่อระดมความร่วมมือกัน
ซึง่ ในทรรศนะของผูเ้ ขียนเห็นว่า การสร้างปัญญารวมเพือ่ แบ่งปันความฉลาดพัฒนาผูส้ ร้างนวัตกรรม
นั้นจำ�เป็นต้องนำ�ความฉลาดของแต่ละคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติมาช่วยกันคิดช่วยค้นคว้า
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดยมีเครือ่ งมือเชือ่ มโยงนอกจากชุมชนนักปฏิบตั แิ ล้ว ยังจำ�เป็น
ต้องมีเครื่องมือเทคโนโลยีที่สนับสนุนปัญญารวม ได้แก่ การสนทนา การอภิปราย บล็อก เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์
และชุมชนออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การสนทนา (chat) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารแบบประสานเวลาโดยการพูดคุยออนไลน์
ผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถสนทนาร่วมกันได้ทั้งในรูปตัวอักษร ภาพและเสียง รวมถึงสามารถส่งไฟล์คลิปวีดีโอ
เพื่อเรียนรู้ร่วมกันได้
2. การอภิปราย (forum discussions) สามารถใช้สนับสนุนการสะท้อนความคิดและความรู้โดย
สมาชิกสามารถตั้งคำ�ถามร่วมอภิปรายเพื่อหาทางแก้ไขหรือหาคำ�ตอบ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารแบบ
ไม่ประสานเวลาใช้ได้ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
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3. บล็อก (ฺBlog) เป็นเว็บไซต์สำ�หรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราว ความรู้สึกของผู้บันทึก สะท้อน
ประสบการณ์ ความรู้ เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารแบบไม่ประสานเวลา
4. ทวิตเตอร์ (twitter) มีจำ�นวนตัวอักษรแบบจำ�กัด 280 อักขระต่อการโพสต์เท่านั้น ดังนั้น ควรใช้
ทวิตเตอร์เพื่อแบ่งปันลิงก์ไปยังบทความที่น่าสนใจแทนการให้รายละเอียดเนื้อหา ช่วยให้สมาชิกในชุมชน
สามารถรับข้อมูลที่ต้องการได้ กระตุ้นให้สมาชิกสนทนาผ่านทวิตเตอร์จะช่วยเพิ่มทักษะทางสังคมและการ
ใช้ปัญญารวมร่วมกันมากขึ้น
5. เฟซบุ๊ก (facebook) สมาชิกในชุมชนสามารถแบ่งปันความคิดให้แก่กลุ่มของพวกเขาได้ ใช้เป็น
ช่องทางในการแชร์ (share) และโชว์ (show) ปัญญาความฉลาด เรียนรู้และทำ�งานร่วมกันได้สะดวก ยิ่งขึ้น
6. ชุ ม ชนออนไลน์ (online community) เป็ น การเรี ย นรู้ แ บบไม่ เ ป็ น ทางการของชุ ม ชน
นักปฏิบัติออนไลน์ โดยอาศัยการบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็น Best Practice มีส่วนกระตุ้น
จูงใจสมาชิกในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่หลากหลายมิติ
ก่อเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนสมาชิกในการทำ�งานมีการติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์ และมีการเรียนรู้บน
เครือข่ายให้กว้างขวางขึ้น
ทั้งนี้ Kumar and Rose (2012) กล่าวว่า การแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing) ช่วยพัฒนา
นวัตกรรมในองค์การได้ เป็นการแพร่กระจายหรือการแลกเปลีย่ นทัง้ ความรูท้ ฝ่ี งั ลึกในตัวคน (tacit knowledge)
และความรู้ที่เปิดเผยชัดแจ้ง (explicit knowledge) สอดคล้องกับ Kamasak and Bulutlar (2010) พบว่า
พฤติกรรมการแบ่งปันความรูส้ ง่ ผลการต่อการสร้างนวัตกรรม เนือ่ งจากการแบ่งปันความรูด้ ว้ ยการให้ค�ำ ปรึกษา
และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในการทำ�งาน ช่วยส่งเสริมการเรียนรูท้ งั้ ของตนเองและเพือ่ นร่วมงานได้เป็นอย่างดี
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ (2553, หน้า 65) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิด
ขึ้นจากการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่หรือกระบวนการใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และในส่วน
ของการจำ�แนกประเภทของนวัตกรรมมีมุมมองได้ 3 มิติ คือ (1) มิติด้านเป้าหมายของนวัตกรรม สามารถ
จำ�แนกได้ 2 ประเภท คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (product innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (process
innovation) (2) มิติด้านการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม พบว่ามีการแบ่งประเภทของนวัตกรรมตามระดับ
หรือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงได้ 2 ประเภท คือ นวัตกรรมที่มีลักษณะเฉียบพลัน (radical innovation)
และนวัตกรรมที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (incremental innovation) และ (3) มิติด้านการส่งผลกระทบ
ต่อขอบเขตของการดำ�เนินงาน พบว่ามีการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (technological
innovation) และ นวัตกรรมด้านการบริหาร (administrative innovation) ดังนั้น ในการกำ�หนดกลยุทธ์
และเป้าหมายทางธุรกิจของผูป้ ระกอบการ ทีม่ กี ารเชือ่ มโยงกับนวัตกรรม จึงทำ�ให้ผปู้ ระกอบการควรทำ�ความเข้าใจ
ให้ชัดเจนเกี่ยวกับมุมมองในมิติต่าง ๆ ของนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การวางแผน และการจัดการนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการ นำ�ไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่กำ�หนดไว้
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นอกจากนี้ เนาวนิตย์ สงคราม (2557, หน้า 92-126) ได้อธิบายถึงขัน้ ตอนการสร้างนวัตกรรม 8 ขัน้ ตอน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมสำ�หรับสร้างนวัตกรรม โดยการสร้างทีม สร้างแรงจูงใจ สร้างความ
ไว้วางใจ ให้ความหมายและนำ�เสนอตัวอย่างนวัตกรรม สะท้อนความรู้สึกจากการเตรียมความพร้อมสำ�หรับ
สร้างนวัตกรรม
ขั้นตอนที่ 2 กำ�หนดหัวข้อทีส่ นใจ โดยให้สมาชิกกลุม่ ร่วมกันหาหัวข้อ สร้างความคิดโดยการใช้ค�ำ ถาม
เลือกความคิด และให้ค�ำ ยกย่องชมเชยให้แก่ทมี ผูส้ ร้างผลงาน สรุปสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สะท้อนความรูส้ กึ จากการกำ�หนด
หัวข้อร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 3 การแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็น โดยให้สมาชิกร่วมกันแลกเปลีย่ น
เพือ่ สร้างแนวคิดนวัตกรรม จากนัน้ สรุปหัวข้อทีส่ นใจสร้างนวัตกรรม ขอคำ�ปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ให้ก�ำ ลังใจ
ทีมสมาชิก และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน สะท้อนความรู้สึกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนสร้างนวัตกรรม โดยการเขียนโครงงาน และให้กำ�ลังใจทีมสมาชิก รวมถึง
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน สะท้อนความรู้สึกจากการวางแผนสร้างนวัตกรรม
ขั้นตอนที่ 5 ดำ�เนินการสร้างผลงานนวัตกรรม โดยการสร้างข้อตกลงในการทำ�งานร่วมกัน แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ สร้างต้นแบบนวัตกรรม และให้กำ�ลังใจทีมสมาชิก สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน สะท้อนความรู้สึก
จากการสร้างผลงานนวัตกรรม
ขั้นตอนที่ 6 การทดลองใช้ผลงานนวัตกรรม โดยสร้างแบบประเมินการทดลองใช้ชิ้นงานนวัตกรรม
ติดต่อประสานงานเพื่อทดลองใช้ผลงานนวัตกรรม จากนั้นดำ�เนินการทดลอง ประเมินและ ปรับปรุงผลงาน
ให้คำ�ยกย่องชมเชย สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน สะท้อนความรู้สึกจากการทดลองใช้ผลงานนวัตกรรม
ขั้นตอนที่ 7 นำ�เสนอผลงานนวัตกรรม โดยการนำ�เสนอและรายงานกระบวนการทำ�งาน ให้ค�ำ ยกย่อง
ชมเชย สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน สะท้อนความรู้สึกจากการนำ�เสนอนวัตกรรม
ขั้นตอนที่ 8 การประเมินผล โดยการร่วมกันให้คะแนนผลงานนวัตกรรม ให้คำ�ยกย่องชมเชย
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน สะท้อนความรู้สึกจากการประเมินผลงาน และนำ�นวัตกรรมออกเผยแพร่
ซึ่ง เนาวนิตย์ สงคราม (2557, หน้า 5-6) กล่าวว่า องค์ประกอบสำ�คัญในการพัฒนาองค์ความรู้
ให้เป็นนวัตกรรมมีองค์ประกอบที่สำ�คัญ ประกอบด้วย
1. คน ถือเป็นองค์ประกอบปัจจัยที่สำ�คัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้นำ�เอาความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีระบบการทำ�งานดีอย่างไร แต่ถ้าคนในองค์กรขาดคุณภาพหรือไม่มีใจ
ทำ�งาน องค์กรนั้นก็ไม่สามารถเติบโตได้
2. เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของความรู้โดยให้บุคคลสามารถค้นหา จัดเก็บ
แลกเปลี่ยน รวมทั้งนำ�ความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวกและง่ายดายขึ้น
3. กระบวนการ เป็นกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วยแนวทางและขั้นตอนเพื่อนำ�ความรู้
จากแหล่งความรู้ไปใช้เพื่อทำ�ให้เกิดการปรับปรุงนวัตกรรม โดยกระบวนการจัดการความรู้
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องค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้หากนำ�มาบูรณาการอย่างสมดุลก็จะสามารถทำ�ให้บุคคลในองค์กร
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาองค์ความรู้นั้นให้เป็นนวัตกรรม โดยใช้อัตราส่วน 50:25:25
หมายถึง คน 50% เทคโนโลยี 25% กระบวนการ 25% องค์กรนั้นจะเกิดการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
และจากการศึกษาของ ประศาสน์ นิยม (2558, หน้า 200-218) ในเรื่องการแบ่งปันความรู้และ
บรรยากาศองค์การที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ส่งผลต่อความสามารถด้านนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์
(1) เพือ่ ศึกษาการแบ่งปันความรูข้ องพนักงาน (2) เพือ่ ศึกษาบรรยากาศองค์การทีส่ นับสนุนความคิดสร้างสรรค์
(3) เพื่อศึกษาความสามารถด้านนวัตกรรมและ (4) เพื่อศึกษาการแบ่งปันความรู้ และบรรยากาศองค์การ
ที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์การ ประชากรของการวิจัย
เชิ ง ปริ ม าณ ได้ แ ก่ พนั ก งานขององค์ ก ารในอุ ต สาหกรรมอาหารที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทย ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สำ � คั ญ ของการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารที่ รั บ ผิ ด ชอบ
งานเกี่ยวกับนวัตกรรม จากการศึกษา พบว่า การแบ่งปันความรู้ของพนักงานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
บรรยากาศองค์การที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ความสามารถด้านวัตกรรม
อยู่ ใ นระดั บ ปฏิ บั ติ เ กื อ บทุ ก ครั้ ง โดยการแบ่ ง ปั น ความรู้ แ ละบรรยากาศองค์ ก ารที่ ส นั บ สนุ น ความคิ ด
สร้างสรรค์ส่งผลในทางบวกต่อความสามารถด้านนวัตกรรม ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ
พบว่า พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ การสนับสนุนขององค์การ และความอิสระส่งผลในทางบวกต่อความ
สามารถด้านนวัตกรรม และพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ การสนับสนุนขององค์การ และความอิสระส่งผล
ในทางบวกต่อความสามารถด้านนวัตกรรม
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บทสรุป

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based
economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัว จำ�เป็นต้องแข่งขันกัน
ด้วยการสร้างความร่วมมือในการแบ่งปันความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรม
ด้วยปัญญารวมอันเกิดจากความคิดที่ชาญฉลาด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่โดดเด่นของบุคคลคนเดียวหรือ
กลุ่มบุคคลที่รวมกลุ่มเพื่อสร้างความรู้ และสร้างความเข้มแข็งทางสังคมเครือข่ายแห่งอนาคต ช่วยให้เกิด
การพัฒนาผูส้ ร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการกลุม่ สร้างเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูแ้ ละมุง่ ไปสูก่ ารสร้างผลงาน
นวัตกรรมร่วมกันโดยมีองค์ประกอบที่สำ�คัญได้แก่ (1) การสร้างชุมชนนักปฏิบัติเพื่อรวมกลุ่มแบ่งปันปัญญา
รวมความฉลาดร่วมกันโดยใช้หลัก 3H คือ Head ใช้ปัญญาเป็นศูนย์กลางความรู้และประสบการณ์ที่สนใจ
ร่วมกันก่อให้เกิดการรวมตัวและยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกัน Heart เป็นชุมชนนักปฏิบัติที่ก่อให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์บนฐานของการให้เกียรติ เคารพและเชื่อถือซึ่งกันและกัน และ
Hand เป็นการแสดงออกของสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของกลุ่ม (2) เครื่องมือเทคโนโลยี
ที่สนับสนุนปัญญารวม ได้แก่ การสนทนา การอภิปราย บล็อก เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และชุมชนออนไลน์
และ (3) กระบวนการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อม กำ�หนดหัวข้อทีส่ นใจ การแลกเปลีย่ น
ความรู้ การวางแผนสร้างนวัตกรรม ดำ�เนินการสร้างผลงาน ทดลองใช้ นำ�เสนอผลงาน และประเมิน
ผลงานนวัตกรรม ซึ่งในทุกขั้นตอนจะต้องสนับสนุนด้วยการให้คำ�ชมเชย สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และ
สะท้อนความรู้สึก เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้สร้างนวัตกรรมอย่างเต็มใจที่จะแบ่งปันความฉลาดทางปัญญา
และรับประสบการณ์ใหม่ๆ จากปัญญารวมอันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นพลวัตรร่วมกันในสังคม

ภาพ 1 แสดงองค์ประกอบในการสร้างนวัตกรรม
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