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บทคัดยอ
  องคการไดนําแนวคิดการจัดการความรูเขามาใชเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน การจัดการความรู       
ทีมุ่งเนนการแลกเปล่ียนเรียนรูกนัในเครอืขายของคนผูซึง่มคีวามสนใจในสิง่ใดสิง่หนึง่รวมกนั เปนส่ิงท่ีชวยสรางคณุคา
ใหกับองคการเปนอยางมาก แนวทางการจัดการความรูที่เรียกวา “ชุมชนนักปฏิบัติ” จึงถูกนํามาใชในการจัดการ    
ความรูกันอยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น บทความน้ีไดทบทวนแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความรู แนวคิดเกี่ยวกับ
ชุมชนนักปฏิบัติ จากน้ันไดนําเสนอกระบวนการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมการเตรียมการจัดต้ังชุมชน      
การกาํหนดบทบาทหนาทีแ่ละความรับผดิชอบ การอาํนวยความสะดวกและจัดหาพืน้ที ่การดาํเนนิกจิกรรมของชมุชน 
การติดตามและประเมินผล และการรักษาความตอเนื่องของชุมชน ในตอนทายของบทความไดกลาวถึงปจจัยแหง
ความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งไดแก ความไววางใจของสมาชิกในชุมชนเอง การไดรับการสนับสนุน
จากผูบริหารระดับสูง และการมีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดําเนินงาน
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Abstract
  Organization has adopted the concept of knowledge management to increase the competitive 
advantage. Knowledge management that focused on knowledge sharing in the network of people who 
are common interested was created the value for organization. Therefore, the knowledge management 
approach which is called communities of practice had been widely used. This article was reviewed the 
general concepts of knowledge management and communities of practice. Then, to point out the process 
of the development of communities of practice, including, the establishment of the communities, defining 
the roles and responsibilities, facilitating and acquisition, the activities in the communities, monitoring and 
evaluation, and maintaining the continuity of the communities of practice. Key success factors of the 
development of communities of practice such as the community members’ trust, the supporting of senior 
management, and the providing of appropriate technology to support their operations were suggested 
in the last section of this paper.
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บทนํา
  ความรูเปนสิ่งที่ขับเคลื่อนองคการและเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จ (Evan, 2003; 
Neilson, 2005) องคการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไดโดยอาศัยการจัดการและการบูรณาการความรูเขากับ         
การทํางาน (Droge, Claycomb, & Germain, 2003) การแลกเปล่ียนเรียนรูกนัของพนกังานทําใหเกิดความรูใหมและ
ชวยเพิ่มความสามารถในการสรางนวัตกรรม (Wu & Cavusgil, 2006 ; Camelo-Ordaz, Garci' a - Cruz, Sousa-
Ginel & Valle - Carbrera, 2011) เพิ่มพูนผลการปฏิบัติงานขององคการ  (Luh Wang, Chiang & Mei Tung, 2012) 
และสรางความไดเปรยีบเหนือคูแขง (Bodhanya, 2008) ปญหาประการสําคัญของการจัดการความรู  คอื การทีอ่งคการ
ไมสามารถถายโอน แลกเปลีย่น และนาํความรูทีม่อียูมาใชในการทาํงานเพือ่สรางคณุคาใหกบัองคการได (Birkinshaw, 
2001; Sambamurthy & Subramani, 2005) ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากความรูไมเพียงแตซอนอยูภายในองคการ
เทานั้น แตยังมีความรูที่ฝงลึกอยูภายในตัวบุคคลซึ่งเปนการยากท่ีจะดึงความรูเหลานั้นออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
ในการน้ีองคการจึงจําเปนตองมีความสามารถ (Capabilities) ในการท่ีจะนําความรูที่ซอนอยูนั้นมาแลกเปลี่ยน
ถายทอดและนํามาใชประโยชนในการทํางาน ความรูจึงเปนเรื่องยากท่ีจะบริหารจัดการ ดังนั้นการจัดการความรูจึง
เปนสิ่งที่ทาทายองคการเปนอยางมาก การหาแนวทางในการจัดความรูที่เหมาะสมจึงมีความจําเปนยิ่ง
  การแลกเปล่ียนเรยีนรูรวมกันของคนในองคการเพ่ือท่ีจะนาํความรูไปประยุกตใชในการทํางานถือเปนประเด็น
ที่มีความสําคัญยิ่งในการจัดการความรู ซึ่งสามารถบรรลุไดดวยการสรางเครือขายของคนที่มีความสนใจในส่ิงใด      
สิ่งหนึ่งรวมกัน เพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธของคนในการแลกเปล่ียนเรียนรูอันจะนํามาซึ่งคุณคาใหกับองคการ (Gelin & 
Milusheva, 2011) แนวทางการจัดการความรูทีมุ่งเนนการพัฒนาชุมชนนกัปฏิบตั ิ(Communities of Practice: CoPs) 
ใหเกิดขึ้นภายในองคการสามารถตอบสนองตอความตองการดังกลาว (Wenger & Snyder, 2000)  บทความนี้ได
ทบทวนแนวคดิทัว่ไปเก่ียวกับการจัดการความรู แนวคดิเก่ียวกับชมุชนนกัปฏิบตั ิจากนัน้ไดนาํเสนอกระบวนการพัฒนา
ชุมชนนักปฏิบัติซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการนําแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติเขามาใชในการจัดการความรู และไดกลาว
ถึงปจจัยแหงความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติไวในตอนทายของบทความ เนื้อหาตามลําดับ ดังนี้

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความรู
  ความรู คือ สารสนเทศที่มีคุณคา ซึ่งมีการนําประสบการณ วิจารณญาณ ความคิด คานิยมและปญญาของ
มนษุยมาวเิคราะหเพ่ือนําไปใชในการสนบัสนนุการทาํงานหรือใชในการแกปญหา (ทพิวรรณ หลอสวุรรณรัตน, 2548) 
ความรูแบงออกเปนสองประเภท คือ ความรูแบบไมชัดแจง (Tacit Knowledge) และความรูแบบชัดแจง (Explicit 
Knowledge) (Nonaka, 1994 ; ทพิวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548) ความรูแบบไมชดัแจงเปนความรูทีย่ากทีจ่ะอธบิาย
ดวยคําพูด มีรากฐานมาจากการกระทําและประสบการณ เปนความเช่ือ ทักษะ และตองผานการฝกฝนเพ่ือใหเกิด
ความชํานาญงาน สวนความรูชัดแจงเปนความรูที่รวบรวมไดงาย สามารถจัดระบบและแลกเปลี่ยนโดยงายดวยวิธี 
ที่เปนทางการไมจําเปนตองอาศัยปฏิสัมพันธกับผูอื่น 
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ความรูสามารถนาํมารวบรวม กระจาย และใชอยางมปีระสิทธิภาพโดยผานการจัดการความรู (Knowledge Management) 
(Davenport, Long, & Beers, 1998) การจัดการความรูมีขึ้นเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 4 ประการ ไดแก เปาหมายของ
งาน เปาหมายการพฒันาคน เปาหมายการพฒันาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรู และเปาหมายความเปนชุมชน
เปนหมูคณะ ความเอื้ออาทรระหวางกันในที่ทํางาน (วิจารณ พานิช, 2551) การจัดการความรูเปนกระบวนการที่ตอง
ทําอยางตอเนื่องและเพ่ิมการหมุนเวียนความรูมากข้ึนเรื่อยๆ ดวยการแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition)   
การสรางความรู (Knowledge Creation) การจัดเก็บและคนคืนความรู (knowledge Storage and Retrieval) และ
การถายทอดความรูและใชประโยชน (Knowledge Transfer and Utilization)  (พยัต วุฒิรงค, 2555)
  ในการแสวงหาความรูนั้นองคการควรมีการแสวงหาความรูที่มีประโยชนและมีผลตอการดําเนินงานของ
องคการท้ังจากแหลงภายนอกและภายในองคการ สวนการสรางความรูนัน้เปนการสรางความรูขึน้ใหม (Generative) 
ซึ่งอาจเกดิจากความเขาใจลึกซ้ึงของแตละบคุคล และควรเปนความรูที่เช่ือมโยงกบัความตองการของลูกคา ในขณะ
ที่การจัดเก็บและการคนคืนความรูคือการท่ีองคการตองกําหนดวาอะไรที่จะถูกจัดเก็บไวเปนความรู มีการใหความ
สําคัญกับการเก็บรักษาเพ่ือท่ีจะไดคนคืนความรูมาใชประโยชนไดงายและสะดวก เชน การทําฐานขอมูลความรู       
การจัดทําสมุดจัดเก็บรายชื่อและทักษะของผูเช่ียวชาญ การประชุม และการอบรม เปนตน สําหรับการถายทอด      
ความรูและการนําความรูไปใชประโยชนนั้นถือเปนประโยชนสูงสุดสําหรับการจัดการความรูขององคการ ความรูได
ถูกนํามาใชในการแกปญหา การพัฒนาผลิตภัณฑใหม รวมถึงการตอบสนองความตองการของลูกคา ทั้งนี้อาจนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการกระจายและถายทอดความรู ทาํใหองคการเรียนรูไดเรว็ข้ึน (พยัต วฒุริงค, 2555)
  การจัดการความรูสามารถทําไดในสองแนวทางหลัก ไดแก แนวทางท่ีมองการจัดการความรูเปนเหมือน
เทคโนโลยี และแนวทางท่ีมองการจดัการความรูเปนเหมือนมนุษยหรือชุมชน (Swan, 2003 ; ทพิวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 
2548) แนวทางแรกมองวาความรูที่อยูในสมองของคนนั้นสามารถนํามากําหนดรหัส เก็บและถายทอดตอไปได           
จุดมุงหมายตามแนวทางน้ี คือ การเปลี่ยนความรูไมชัดแจงเปนความรูแบบชัดแจง ซึ่งสามารถรวบรวมถายทอดผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศได สวนแนวทางท่ีสองน้ันมองวาการจัดการความรูเปนมากกวาเทคโนโลยี แนวทางน้ีมุงเนน     
ที่กระบวนการเรียนรู ลักษณะทางสังคมและความสัมพันธของความรู ซึ่งสอดคลองกับมุมมองของนักพฤติกรรม
องคการที่เชื่อวาความรูและสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูในองคการนั้นเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม 
แนวทางในการจัดการความรูจึงควรครอบคลุมการออกแบบตางๆ ที่จะทําใหคนไดมีปฏิสัมพันธทางสังคมรวมกัน      
ดังน้ัน Wenger (1998) จึงไดนําเสนอแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติขึ้นซ่ึงเปนส่ิงท่ีชวยสงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธของคนท่ีมี
ความแตกตางกนั อนัจะนํามาซ่ึงการแลกเปล่ียนเรียนรู ความสรางสรรค นวัตกรรม และความไดเปรยีบในการแขงขัน 
(O’ Dell & Hubert, 2011)

แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ 
  Plessis (2008) กลาววา ชุมชนนักปฏิบัติ คือ กลุมของคนท่ีทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายบางอยาง     
โดยผานการสราง แลกเปล่ียน เก็บเกีย่วและนําความรูไปใช ในทาํนองเดียวกนักับ Wenger & Snyder (2000) ทีก่ลาว
วาชุมชนนักปฏิบัติ หมายถึง กลุมของคนที่มารวมกันอยางไมเปนทางการเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณและ              
ความสนใจรวมกันในองคการ กลุมคนในชุมชนนักปฏิบัติไดแลกเปล่ียนประสบการณและความรูกันอยางอิสระใน
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แนวทางที่สรางสรรคเพื่อรวมกันแกปญหาในแนวทางใหมๆ ซึ่งสอดคลองกันกับ บดินทร วิจารณ (2547) ที่ไดกลาว
ไววาชุมชนนักปฏิบัติ  คือ กลุมคนท่ีมีความชอบ ใสใจ มีความสนใจในสาระหรือมีปญหารวมกัน สมาชิกในชุมชน     
จะเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันเปนระยะๆ ตลอดเวลา จากความหมายของนักวิชาการขางตน
จึงพอจะสรุปไดวา ชุมชนนักปฏิบัติ คือ การรวมกันของกลุมคนท่ีมีความชอบ ความสนใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเพ่ือ     
แลกเปลีย่นประสบการณและความรูกนัอยางสรางสรรคเพ่ือนาํความรูไปใชประโยชนและแกปญหาในแนวทางใหมๆ
  ชุมชนนักปฏิบัติมีคุณลักษณะที่สําคัญใน 3 มิติ ไดแก ความผูกพันรวม การเปนเจาของกิจการรวมกัน และ
การแบงปนความรู (Wenger, 1998) ในมิติความผูกพันรวมนั้น คือ การมองวาชุมชนนักปฏิบัติมีความแตกตางจาก
ชมุชนปกตใินแงของระดบัความสมัพันธของสมาชกิ ซึง่เปนความสมัพันธทีเ่หนยีวแนนอันเกดิจากความผูกพันในการ
ที่จะทําส่ิงใดสิ่งหน่ึงใหสําเร็จ การเปนสมาชิกต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติที่จะทําใหเกิดผลงานรวมกัน ซึ่งทําให
เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีมอีทิธิพลตอความเขาใจของกันและกัน การวิจารณ การรวมแสดงความคิดเห็นจะ
เปนส่ิงท่ีชวยเสริมองคความรูของชุมชนและแนนอนวาเปนการเพ่ิมพูนความรูของสมาชิกแตละคน สวนในมิติของ   
การเปนเจาของกิจการรวมกันน้ันเปนลักษณะท่ีวาชุมชนเปนผูกําหนดกิจกรรมและสรางวิธีปฏิบัติกันข้ึนมาเพ่ือท่ีจะ
บรรลุเปาหมายตามท่ีตองการ ซึง่ไมจาํเปนทีส่มาชิกทกุคนน้ันจะตองเห็นดวย แตสิง่ทีส่าํคญัคอืการมองวาการปฏิบตัิ
ที่เกิดข้ึนน้ันเปนเร่ืองของการเจรจาตกลงรวม การปฏิบัติที่เกิดข้ึนจึงเปนส่ิงท่ีสมาชิกในชุมชนเปนเจาของรวมกัน         
ในขณะที่มิติการแบงปนความรู คือการที่ชุมชนนักปฏิบัติมีการพัฒนาคลังความรูเพื่อแบงปนกันใชประโยชน ซึ่งอาจ
เปนเร่ืองราว สัญลักษณ ภาษา วิธีการทํางาน หรือแนวคิดตางๆ ที่ชุมชนไดพัฒนาข้ึนจนกลายเปนสวนหน่ึงของ        
การปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับ คลังความรูกลายเปนทรัพยากรท่ีสรางความหมายความเขาใจรวมกัน และประโยชนใน  
การสรางผลงาน
  ในดานองคประกอบของชุมชนนักปฏิบตั ิWenger, McDermott & Snyder (2002) นัน้มองวาชมุชนนักปฏิบตัิ
มีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก หัวขอความรู (Domain) ชุมชน (Community) และ วิธีปฏิบัติ (Practice)
  1. หัวขอความรู คือ เน้ือหาหรือปญหาท่ีสมาชิกมีความสนใจรวมกันทําใหเกิดความรับผิดชอบใน                     
องคความรูและพัฒนาวิธปีฏบิตัติางๆ ขึน้มา สมาชิกอาจมคีวามรูเก่ียวกับหวัขอความรูไมเทากนั แตทัง้หมดมคีวามเขาใจ
รวมกันเก่ียวกับหัวขอความรูนั้น ซึ่งชวยใหสมาชิกตัดสินใจไดวาอะไรเปนสิ่งที่สาํคัญ ความเขาใจรวมกันครอบคลุม
วัตถุประสงค ประเด็นปญหาท่ีไดรับการแกไขไปแลวและท่ียังไมไดแกไข นอกจากน้ีหัวขอความรูยังเปนสิ่งที่ชวยให
สมาชิกทราบวาอะไรที่ควรนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันจึงจะทําใหเกิดประโยชน
  2. ชุมชน ซึ่งเปนการรวมตัวกันของสมาชิกโดยมีความผูกพันทางสังคม ความเชื่อมั่นในความสามารถ           
และความชอบตอสิ่งใดส่ิงหน่ึงรวมกันเปนสิ่งที่ชวยยึดเหน่ียวใหสมาชิกแลกเปล่ียนความรู นั่นหมายความวาการ     
แลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนั้นมีความเชื่อมโยงกันและตั้งอยูบนพื้นฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ
  3. วิธีปฏิบัติ เปนผลลัพธจากการรวมตัวกันของสมาชิก ซึ่งสวนใหญ คือ ความรูในรูปแบบตางๆ ที่สมาชิก     
ในชุมชนรวมกันสรางข้ึนมาเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการทํางานประจําวันของตน รวมท้ังเปนความรูที่ไดจาก         
การเรียนรูในงานของแตละคนมาปอนกลับใหกับสมาชิกอื่นในชุมชน
  เม่ือพิจารณาจากลักษณะและองคประกอบของชุมชนนักปฏิบัติจะเห็นวาชุมชนนักปฏิบัติมีความแตกตาง
จากการรวมตัวของกลุมคนในองคการรูปแบบอื่น ดังที่ Wenger & Snyder (2000) ไดชี้ใหเห็นความแตกตางระหวาง
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กลุมทํางานที่ไมเปนทางการ (Formal Work Group) ทีมโครงการ (Team Project) และเครือขายที่ไมเปนทางการ 
(Informal Network) กับชุมชนนักปฏิบัติทั้งในสวนของวัตถุประสงค กลุมคนท่ีอยูในสังกัด สิ่งท่ีรวมกลุมคนไวดวยกัน 
และระยะเวลาของการรวมตัว ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 
ความแตกตางระหวางชุมชนนักปฏิบัติกับการรวมตัวของกลุมคนรูปแบบอื่นขององคการ

    รูปแบบของ          วัตถุประสงค ใครบางที่อยูในสังกัด     สิ่งที่รวมกลุมคนไว       ระยะเวลาของ

   การรวมกลุม                                                                              ดวยกัน               การรวมกลุม

ชุมชนนักปฏิบัติ

กลุมทํางานที่

ไมเปนทางการ

ทีมโครงการ

เครือขายที่

ไมเปนทางการ

พัฒนาความสามารถ

ของสมาชิก สราง

และแลกเปลีย่นความรู

สงมอบสินคา

หรือบริการ

เพื่อใหสามารถบรรลุ

งานบางอยางเฉพาะ

รวบรวมและกระจาย

ขอมูลขาวสาร

ทางธุรกิจ

กลุมคนผูซึ่งคัดเลือก

ตัวเอง

ทุกคนที่ตองรายงาน

ตอหัวหนากลุม

พนักงานท่ีไดรบัมอบหมาย

งานจากหัวหนา

เพื่อนหรือคนรูจักในธุรกิจ

ความชอบ ความผูกพัน

และความมีตัวตน

ที่ยดึโยงอยูกับ

ความชํานาญของกลุม

เปาหมายและ

ความตองการในงาน

เปาหมายของโครงการ

ความจําเปนรวมกัน

นานเทาท่ีความสนใจ

รวมกันของกลุม

ยังคงอยู

จนกระทั่งมีการ

เปลี่ยนแปลง

โครงสรางใหม

จนกระทั่งโครงการ

นั้นเสร็จสิ้น

นานเทาท่ีกลุมคนมี

เหตุผลท่ีจะติดตอกัน

ที่มา: Wenger & Snyder, 2000, 142.

  ชุมชนนักปฏิบัติมีความเก่ียวของกับการเรียนรูและเปนกุญแจสําคัญที่ชวยสรางความสามารถขององคการ 
(Evan, 2003) โดยกลาวไดวาชุมชนนักปฏิบัตินั้นมีประโยชนตอการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน 
โดยสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการต้ังคําถาม สุนทรียสนทนา และการแลกเปล่ียนความรูซึ่งเชื่อมโยง        
ไปยังความรูที่ไมชัดแจงหรือความรูฝงลึกที่มีไปยังสมาชิกอื่นของชุมชน (Bennet & Bennet, 2008 ; Krishnaveni & 
Sujatha, 2012) ชุมชนนักปฏิบัติยังมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธขององคการ ดังกรณีของธนาคารโลกท่ีได
นําชุมชนนักปฏิบัติมาเปนแนวทางในการจัดการความรูเพื่อผลักดันกลยุทธอื่นของธนาคาร ในอดีตชุมชนนักปฏิบัติ 
ที่ธนาคารโลกนั้นมีลักษณะเปนกลุมเล็กๆ และกระจัดกระจายไมเช่ือมโยงกัน จนเม่ือธนาคารไดกําหนดเปาหมาย      
สูการเปน “ธนาคารแหงความรู” ธนาคารไดสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติ ทําใหชุมชนนักปฏิบัติ            
มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเกินกวา 100 ชุมชน และในแตละชุมชนมีผูเขารวมเปนจํานวนมาก การลงทุนในชุมชน 
นักปฏิบัติทําใหเกิดการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรซ่ึงขับเคล่ือนกลยุทธตางๆ ของธนาคารที่กําหนดข้ึน           
ไดอยางดียิ่ง (Wenger & Snyder, 2000)
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  นอกจากประโยชนของชมุชนนกัปฏิบตัทิีม่ตีอพนักงานและการขับเคล่ือนกลยุทธขององคการ ชมุชนนกัปฏิบตัิ
ยังเปนที่มาของความไดเปรียบในการแขงขัน (Liedtka, 1999 ; Lesser & Storck, 2001; O’ Dell & Hubert, 2011) 
ซึ่งอธิบายไดจากแนวคิดมุมมองพื้นฐานของความสามารถ (Capabilities-Based Biew) โดยอาจกลาวไดวา ชุมชน
นักปฏิบัติเปนเหมือนความสามารถ (Capability) ขององคการท่ีสรางความไดเปรียบในการแขงขันผานการเรียนรู 
(Learning) การรวมมือ (Collaboration) และการพัฒนากระบวนการตางๆ ของชุมชนนักปฏิบัติเองอยางตอเนื่อง 
(Liedtka, 1999) การเรียนรู การรวมมือ หรือการดําเนินการตางๆ ที่เปนปฏิสัมพันธของคนในชุมชนนั้นจะทําใหเกิด
ทุนทางสังคม ซึ่งสงผลตอความไดเปรียบในการแขงขันนั่นเอง (Lesser & Storck, 2001) ดูภาพที่ 1

     ภาพที่ 1: ชุมชนนักปฏิบัติกับการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
     ที่มา: ปรับจาก Lesser & Storck, 2001, 833.

  
  ภาพท่ี 1 พิจารณาไดวาชุมชนนักปฏิบัติซึ่งเปนที่รวมของทรัพยากรท่ีมีคุณคา (สมาชิกที่มารวมกันอยูใน
ชมุชน) นัน้ชวยสรรสรางทนุทางสงัคมข้ึนมาโดยผานการแลกเปล่ียนเรียนรู การรวมมือกัน รวมถึงกระบวนการขัดเกลา
ทางสงัคมและปฏสิมัพนัธทีเ่กดิขึน้ในชมุชน เรยีกไดวาเปนเครือขายของความสมัพันธ (Nahapiet & Ghoshal, 1998) 
ทนุทางสงัคมหรอืทรพัยากรท่ีอยูในรปูของเครอืขายความสัมพันธของบคุคลหรือกลุมสังคมน้ันมอีทิธพิลตอการเพิม่พูน
ผลการปฏิบัติงานขององคการและความไดเปรียบในการแขงขัน ดังกรณีตัวอยางบริษัทเย่ือกระดาษสยาม จํากัด 
(มหาชน) ในเครือซิเมนตไทย ซึง่ไดใชเวทีชมุชนนักปฏิบตัเิพ่ือการแลกเปล่ียนความรูระหวางสมาชิก จนเกิดเปนเครือขาย
ของความสัมพันธหรือทุนทางสังคมท่ีสงผลตอผลการดําเนินงานขององคการ (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548) 
บริษัทไดมีการประเมินผลการมีสวนรวมของสมาชิกดวยการใหหัวหนางานเปนแชมเปยนทําหนาท่ีสนับสนุนและ
ติดตามพนักงานในสังกัดวาไดมีสวนรวมในการแบงปนความรูกับชุมชนหรือไม การกระทําดังกลาวถือเปนสวนหน่ึง
ในการสรางวัฒนธรรมการมสีวนรวมในการจัดการความรู ทาํใหมจีาํนวนชุมชนนักปฏิบตัเิพ่ิมมากข้ึน พนักงานสามารถ

เรียนรูไดเร็วขึ้นและนําความรูไปใชประโยชนในโครงการตางๆ เพิ่มมากข้ึน เชนเดียวกันกับบริษัท P&G และบริษัท 
Rolls-Royce ซึง่ไดนาํชุมชนนกัปฏิบตัมิาเปนแนวทางในการสรางความรูและนวตักรรม โดยมีจาํนวนชมุชนนกัปฏิบตัิ
ทางดานการวิจัยและพัฒนามากถึง 20 ชุมชน ความรูและนวัตกรรมที่เกิดข้ึนจากการทํางานรวมกันของชุมชน           
เหลานี้ทําใหบริษัทบรรลุเปาหมายของธุรกิจไดในระยะเวลาที่สั้นลง (Meeuwesen & Berends, 2007) ตัวอยาง         
ดังกลาวแสดงใหเห็นวา ยิ่งมีทุนทางสังคมมากเทาใดจะยิ่งทําใหองคการน้ันมีความไดเปรียบในการแขงขันมากขึ้น
เทาน้ัน ดังนั้นองคการจึงควรหันมาเสริมสรางเครือขายความสัมพันธของบุคคลหรือกลุมสังคม โดยการพยายาม      
เสริมสรางโอกาสในการมีสวนชวยเหลือกันและพยายามทําใหเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณรวมกันของพนักงาน 
ซึ่งสามารถทําไดโดยการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติใหเกิดขึ้นในองคการนั่นเอง
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กระบวนการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ
  เพ่ือใหชุมชนนักปฏิบัติดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผลน้ันมีขอควรพิจารณาในแตละกระบวนการของ        
การพัฒนาซ่ึงเร่ิมตนจากการเตรียมการจัดตัง้ การกําหนดบทบาทหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ การอํานวยความสะดวก
และจัดหาพ้ืนท่ี การดําเนินกิจกรรมของชุมชน การติดตามและประเมินผล และการรักษาความตอเนื่องของชุมชน    
ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2: กระบวนการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ

  การเตรียมการจัดตั้ง เพื่อเตรียมการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติควรมีการระบุประเภทเนื้อหาหรือหัวขอความรู 
(Domain) รวมทัง้จาํนวนของชมุชนทีม่อียูแลวในองคการ (Evan, 2003 ; Krishnaveni & Sujatha, 2012) โดยมุงคน     
หาวามีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความรูอะไรบาง มีการดําเนินการในกิจกรรมนั้นอยางไร อะไรที่ทําไดดี อะไร
ที่เปนอุปสรรค ในการจัดตั้งชุมชนนั้นควรหลีกเล่ียงการจัดตั้งชุมชนจากคําสั่งของผูบริหาร ชุมชนนักปฏิบัติควรเกิด
ขึน้อยางเปนธรรมชาติจากความพรอมใจของแกนนาํและสมาชิกในชุมชน (วจิารณ พานชิ, 2551) โดยไดรบัการยอมรับ
จากผูบริหารระดบัสูง ดงัน้ันจงึควรทาํใหผูบริหารไดตระหนักและเขาใจถึงนโยบายตางๆ ทีเ่ก่ียวของกบัการดาํเนนิงาน
ของชุมชน รวมทั้งการพยายามทําใหเกิดการยอมรับจากสมาชิกในทีม อุทิศเวลากับกิจกรรมของชุมชนอยางเต็มที่ 
นอกจากนี้ควรมีการเตรียมคําตอบสําหรับคําถามบางอยางที่ผูบริหารหรือสมาชิกอาจกังวล เชน เวลาท่ีแตละคนจะ
ใชหรือไดรับอนุญาตใหสามารถเขารวมกิจกรรมการสรางความรูที่จะมีขึ้น องคการจะทราบไดอยางไรวาชุมชน             
นักปฏิบัตินั้นจะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล องคการจะทราบไดอยางไรวากิจกรรมตางๆ ของชุมชนนั้นจะเกิด
ประโยชนกับธุรกิจจริงๆ เปนตน (Evan, 2003) หากสามารถตอบคําถามที่ผูบริหารหรือสมาชิกสงสัยเปนกังวลไดนั่น
จะเปนการสรางการยอมรับจากผูบริหารและสมาชิกที่มีตอชุมชนพรอมกาวสูการดําเนินการในขั้นตอนถัดไป
  กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบ ในชุมชนนักปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จจะมีการกําหนดบทบาท
และความรับผิดชอบของผูมีสวนเก่ียวของไวชัดเจน (Evan, 2003) ผูมีสวนเก่ียวของท่ีสําคัญ ไดแก ผูสนับสนุน          
สภาแหงนวัตกรรม ผูประสานงาน และสมาชิกของชุมชน 
  ผูสนับสนุน (Sponsor) อาจเปนผูบริหารระดับสูงซึ่งเปนผูที่ตระหนักถึงความสําคัญของการมีอยูของชุมชน
นักปฏิบัติ เปนผูที่มีวิสัยทัศนเล็งเห็นถึงผลลัพธที่เกิดข้ึนจากชุมชน และเปนผูมีที่สามารถตัดสินใจในเรื่องการจัดหา
ทรัพยากรท่ีจําเปนใหกับชุมชนได ผูสนับสนุนจําเปนตองมีทักษะในการโนมนาวและเต็มใจท่ีจะใหเวลากับ                    
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การประชาสมัพันธงานของชมุชน รวมท้ังเปนผูทีม่คีวามเขมแข็งพรอมท่ีจะฟนฝาอุปสรรคตางๆ ทีอ่าจเกิดข้ึนระหวาง
การดําเนินงานของชุมชน ในขณะที่สภาแหงนวัตกรรม (Innovation Council) จะเปนผูที่มีบทบาทในการกลั่นกรอง
แนวคดิทีเ่สนอโดยชุมชนนกัปฏิบตั ิและทาํหนาท่ีในการใหคาํแนะนําในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับความสอดคลองกับกลยทุธ 
เปาหมายขององคการ สภาแหงนวัตกรรมทํางานรวมกับผูบริหารระดับสูงในการชวยเหลือการดําเนินงานของชุมชน
ที่ สงผลตอการพัฒนาองคการ
  ในสวนของผูประสานงานน้ันจะเปนคนท่ีทาํหนาท่ีคอยชวยเหลืองานธุรการท่ีทาํใหการดําเนนิการของชมุชน
เปนไปอยางสะดวกราบรื่น ซึ่งไดแก การนัดการประชุม การใชหองประชุม วิทยากรที่ปรึกษา และกิจกรรมธุรการอื่นๆ 
สาํหรบับทบาทหนาทีข่องสมาชกิชมุชนนัน้คอืการเปนผูกาํหนดเร่ืองทีจ่ะเรยีนรูและจดัสรรหนาทีท่ีต่องทาํในการเรียนรู
นัน้ 
  อาํนวยความสะดวกและจดัหาพืน้ท่ี การอาํนวยความสะดวกในท่ีนีค้อืการจดัหาทรพัยากรจาํเปนตอการ
ดําเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติ โดยเฉพาะในสวนของงบประมาณ ซึ่งควรมีการเตรียมการใหครอบคลุมคาใชจาย    
ในการเดินทางเพื่อการประชุม คาใชจายสําหรับวิทยากรภายนอก คาใชจายของผูประสานงานหรือธุรการ นอกจาก
นีค้วรมีการเตรยีมการทรพัยากรดานเทคโนโลยี ซึง่มคีวามจําเปนในกิจกรรมของชมุชน เชน ระบบอินทราเนต็ (Intranet) 
อุปกรณสําหรับ Video Conference หรือซอฟแวร (Software) ตางๆ สําหรับการประชุมแบบออนไลน (Evan, 2003) 
ในสวนของการจัดหาพื้นที่เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรูนั้นสามารถจําแนกพื้นที่ออกเปน 2 ประเภท คือ          
พื้นท่ีจริงและพ้ืนท่ีเสมือน (วิจารณ พานิช, 2551) พื้นท่ีจริงอาจเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูที่เกิดข้ึนในงานประจํา            
ซึง่สามารถทาํไดในหลากหลายรูปแบบ เชน สภากาแฟ การประชมุทีก่าํหนดไวเปนประจาํตามหนางาน (เชน การสงเวร
ของพยาบาลในโรงพยาบาล) หรือการจัดพื้นที่สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรูในวาระพิเศษ เชน ตลาดนัดความรู ในขณะ
ที่พื้นที่เสมือนนั้นเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน E-mail Loop เว็บไซต บล็อก 
เปนตน 
  การดําเนินกิจกรรม ในการดําเนินกิจกรรมของชุมชนควรมีการส่ือสารใหทราบท่ัวกันวามีชุมชนอะไรอยู
บาง หากมีผูสนใจเขารวมชุมชนเขาเหลานั้นจะตองดําเนินการใดเพ่ือเขารวมชุมชน กิจกรรมหลักของชุมชนคือ            
การแลกเปล่ียนเรียนรูกนัของสมาชกิ ชมุชนไหนท่ีสามารถดําเนินการในพ้ืนทีง่านประจําไดกส็ามารถแลกเปล่ียนเรียนรู 
สุนทรียสนทนากันในส่ิงที่เกิดขึ้นประจําวันกันภายในหนวยงาน เชนเดียวกันกับชุมชนออนไลนที่สามารถใช              
ความกาวหนาของเทคโนโลยีในการแลกเปล่ียนเรียนรูกันไดตลอดเวลา นอกจากน้ันควรมีการเผยแพรสิ่งท่ีไดเรียนรู 
โดยอาจจัดกิจกรรมเผยแพรความรูเปนครั้งคราว มีการจัดทําเอกสารแนะนําวิธีการท่ีจะไดประโยชนสูงสุดจากการ  
เขารวมกิจกรรม (Evan, 2003)
  การติดตามและประเมินผล เน่ืองจากชุมชนนักปฏิบัติมีการใชทรัพยากรท้ังขององคการและของสมาชิก
ในชุมชน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของชุมชน ซึ่งควรทําอยาง
ระมัดระวังไมใหเกดิสภาพท่ีเปนลกัษณะของการควบคุมจดัการชมุชนมากจนเกินไป คาํถามท่ีนาสนใจในการติดตาม
และประเมินผลความสําเร็จของชุมชนนักปฏิบัติ (Evan, 2003) ไดแก
  1. การดําเนินกิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติมีสวนชวยใหธุรกิจกาวหนาหรือไม
  2. อะไรที่เปนตัวชี้วัดประสิทธิผลของการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน
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  3. ชมุชนนกัปฏบิตัชิวยพัฒนาองคความรูทีส่งเสรมิการเพิม่โอกาสในการทาํงานของสมาชกิในอนาคตหรือไม
  4. มีการเรียนรูอะไรบางที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งเปนประโยชนตอองคการบาง
  การรักษาความตอเนื่องของชุมชนนักปฏิบัติ สิ่งที่องคการควรใหความสําคัญคือ การทําใหพื้นที่ชุมชน
นักปฏิบัติเกิดบรรยากาศของความสนุกสนาน คึกคัก และมีการนําประสบการณ ความรูตางๆ ของคนในชุมชน            
นักปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนกันอยางตอเน่ือง (วิจารณ พานิช, 2551) มีการขยายชุมชนใหเปนที่สนใจของพนักงานอื่น 
ในการน้ีสมาชิกของชุมชนนักปฏิบัติควรรวมกันส่ือสารและเผยแพรการดําเนินการ ถอดบทเรียนที่ไดจากการแลก
เปลีย่นเรยีนรูรวมกันของชุมชนใหสมาชกิและผูอืน่ในองคการไดรบัทราบ ซึง่อาจมีการจดัทําเอกสารแนะนําประโยชน
ทีไ่ดจากกจิกรรมและการเรียนรูรวมกนั พยายามจัดใหมกีารพบปะกันของชมุชนท้ังในพ้ืนทีจ่ริงและพ้ืนทีเ่สมือนอยาง
สมํ่าเสมอ มีการสรางเครือขายสวนบุคคลและกระตุนเชิญชวนใหคนมารวมออกความคิดเห็นบนอินทราเน็ต มีการ   
ตั้งคําถามท่ีนาสนใจชวนใหคนตอบ มีการทบทวนเร่ืองของรางวัลการแสดงใหเห็นถึงคุณคาของชุมชนนักปฏิบัติที่มี
ตอองคการ รวมทั้งการทําใหเกิดความภาคภูมิใจและประโยชนรวมของสมาชิกที่มีตอชุมชน (Evan, 2003 ; วิจารณ 
พานิช, 2551) การกระทําดังกลาวมาน้ันมีสวนสําคัญในการทําใหสมาชิกไดรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของชุมชน     
อันจะทําใหชุมชนคงอยูและมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง

ปจจัยแหงความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ
  ความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติเกิดขึ้นจากปจจัยแหงความสําเร็จ 3 ประการ ไดแก ความไว
วางใจกันของสมาชิกในชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง และการมีเทคโนโลยีชวยสนับสนุน           
การดาํเนนิงาน (Wenger & Snyder, 2000 ; Evan, 2003 ; Wenger, 2004 ; Borzillo, 2009; Krishnaveni & Sujatha, 
2012)
  ความไววางใจของสมาชิกในชุมชน การเขารวมโดยสมัครใจของสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติเปนส่ิงท่ีมี
ความสาํคัญเปนอยางมาก ความสาํเร็จของชมุชนเกิดจากการท่ีสมาชกิมคีวามไววางใจซ่ึงกันและกันในความซ่ือสัตย
และความสามารถของสมาชิก (Wenger & Snyder, 2000 ; Krishnaveni & Sujatha, 2012) หากการเขารวมชุมชน
ของสมาชิกน้ันปราศจากการบังคบั เกิดข้ึนดวยความสมัครใจจะทําใหความสัมพันธของสมาชิกเกดิข้ึนไดอยางรวดเร็ว 
และเมื่อสมาชิกคํานึงถึงผลประโยชนรวมกันของชุมชนและองคการจะทําใหเกิดความไววางใจ (Wenger & Snyder, 
2000) สมาชิกในชุมชนพูดคุยภาษาเดียวกันสงผลใหการดําเนินงานตางๆ ของชุมชนราบรื่นและประสบความสําเร็จ
ในที่สุด (Lesser & Storck, 2001) 
  การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง หากชุมชนนักปฏิบัตไิดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงจะย่ิง
ทาํใหการนาํแนวคิดชุมชนนกัปฏิบตัเิขามาใชในองคการนัน้ประสบความสําเร็จมากย่ิงข้ึน (Wenger, 2004 ; Borzillo, 
2009 ; Krishnaveni & Sujatha, 2012) ผูบริหารระดับสูงควรรวมกําหนดแนวทางการดําเนินงานและเนื้อหาหรือรูป
แบบของชุมชนนกัปฏิบัติในลักษณะของการมีสวนรวม ไมใชลักษณะการควบคุม (Wenger, 2004 ; Borzillo, 2009) 
โดยท่ีมกีารดําเนินงาน เน้ือหาหรอืรูปแบบทีม่คีวามสมัพันธและสอดคลองกับธุรกิจ (Evan, 2003 ; Milne & Callahan, 
2006) นอกจากนีผู้บรหิารควรใหการสนับสนนุดานการเงิน อปุกรณ วสัด ุหรอืคาใชจายตางๆ ทีเ่กีย่วของกับการดําเนิน
งานของชุมชน พรอมทั้งจัดใหมีเวลาเพื่อรับฟงเรื่องราวตางๆ ของสมาชิก ที่สําคัญผูบริหารควรชี้ใหสมาชิกในชุมชน



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 »‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

25

ทราบวาสิง่ทีพ่วกเขากําลงัดาํเนินการอยูนัน้เปนสิง่ทีม่คีณุคาและมคีวามสาํคญัตอองคการเปนอยางมาก การกระทํา
ดังกลาวจะทําใหสมาชิกตระหนักและมีความผูกพันกับชุมชนทําใหชุมชนเขมแข็งและมีความตอเนื่องมากยิ่งขึ้น
  เทคโนโลยีสนบัสนุน เทคโนโลยีมสีวนชวยในการเขาถงึและแลกเปล่ียนขอมลู รวมทัง้ชวยเช่ือมตอสมาชกิ
ทีอ่าจจะไมสามารถมาพบหนากัน รวมถึงชมุชนทีก่ระจัดกระจายตามลักษณะทางภูมศิาสตร การนําระบบสารสนเทศ
มาใชทําใหชุมชนสามารถเผยแพรความรูไปสูสมาชิกไดงายและรวดเร็ว โดยสามารถทําไดในรูปของเว็บบอรด          
(Web Board) อินทราเน็ต (Intranet) อินเทอรเน็ต (Internet) หรือกรุปแวร (Groupware) (พยัต วุฒิรงค, 2555) 
เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดการสื่อสารและถายโอนความรูตลอดเวลาทําใหเกิดชุมชนนักปฏิบัติเสมือน (Virtual 
Community of Practice) ซึ่งชวยใหการดําเนินการตางๆ มีประสิทธิผลไดเชนเดียวกัน

บทสรุป
  องคการไดนาํแนวคิดชุมชนนกัปฏิบตัมิาเปนแนวทางในการจัดการความรู เพราะเปนวิธกีารทีช่วยใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนสูคนที่เหมาะสม และมีประโยชนตอการเพิ่มพูนสมรรถนะของพนักงาน สงเสริม                   
ใหเกิดทุนทางสังคมจากปฏิสัมพันธของสมาชิกในชุมชน ซึ่งเปนที่มาของความไดเปรียบในการแขงขัน
   ชุมชนนักปฏิบัติ คือ การรวมกันของกลุมคนท่ีมีความชอบ ความสนใจในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณและความรูกันอยางสรางสรรคเพ่ือนําความรูไปใชประโยชนและแกปญหาในแนวทางใหมๆ โดยมี        
องคประกอบทีส่าํคญั 3 ประการคือ หวัขอความรู ชมุชน และวธิปีฏิบตั ิลกัษณะของชุมชนนกัปฏิบตันิัน้มคีวามแตกตาง
จากการรวมกลุมคนประเภทอ่ืนทีม่อียูในองคการ เนือ่งจากชมุชนนกัปฏบิตันิัน้มคีวามเหนียวแนนในความผกูพนัรวม 
การเปนเจาของกิจการรวมกัน และมุงที่จะแบงปนความรูซึ่งกันและกัน 
  ในการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการนําแนวคิดนี้มาใชในการจัดการความรูนั้น          
ควรใหความสําคัญกับการจัดต้ังชุมชนซึ่งควรเกิดจากความสมัครใจของผูที่จะเขารวม มีการกําหนดบทบาทหนาท่ี
ของผูที่เก่ียวของไวชัดเจน มีการจัดหาทรัพยากรอํานวยความสะดวกและจัดหาพ้ืนที่เพ่ือใหชมุชนไดดําเนินกิจกรรม 
นอกจากนี้ควรมีการติดตามและประเมินผลความกาวหนาของชุมชน โดยมุงเนนผลลัพธที่เกิดข้ึนกับองคการ               
เปนสําคัญ ชุมชนนักปฏิบัติควรมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและเผยแพรการดําเนินงานใหสมาชิกและผูอื่น                
ไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนรางวัล การแสดงใหเห็นถึงคุณคาของชุมชน การทําใหเกิดความ      
ภาคภมูใิจและประโยชนรวมของสมาชกิทีม่ตีอชมุชน ซึง่ถอืเปนแนวทางทีส่าํคญัในการรักษาความตอเน่ืองของชมุชน
นักปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้จะพบวาความไววางใจของสมาชิกในชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง และ      
การมเีทคโนโลยีทีส่นบัสนุนการดําเนนิงานของชุมชนทีเ่พียงพอน้ันเปนปจจยัแหงความสาํเร็จซึง่ชวยใหชมุชนนกัปฏิบตัิ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันไดอยางแทจริง
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