ชุมชนนักปฏิบัติ: แนวทางการจัดการความรูเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
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บทคัดยอ
องคการไดนําแนวคิดการจัดการความรูเขามาใชเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน การจัดการความรู
ทีม่ งุ เนนการแลกเปลีย่ นเรียนรูก นั ในเครือขายของคนผูซ งึ่ มีความสนใจในสิง่ ใดสิง่ หนึง่ รวมกัน เปนสิง่ ทีช่ ว ยสรางคุณคา
ใหกับองคการเปนอยางมาก แนวทางการจัดการความรูที่เรียกวา “ชุมชนนักปฏิบัติ” จึงถูกนํามาใชในการจัดการ
ความรูกันอยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น บทความนี้ไดทบทวนแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความรู แนวคิดเกี่ยวกับ
ชุมชนนักปฏิบัติ จากนั้นไดนําเสนอกระบวนการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมการเตรียมการจัดตั้งชุมชน
การกําหนดบทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ การอํานวยความสะดวกและจัดหาพืน้ ที่ การดําเนินกิจกรรมของชุมชน
การติดตามและประเมินผล และการรักษาความตอเนื่องของชุมชน ในตอนทายของบทความไดกลาวถึงปจจัยแหง
ความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งไดแก ความไววางใจของสมาชิกในชุมชนเอง การไดรับการสนับสนุน
จากผูบริหารระดับสูง และการมีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดําเนินงาน
คําสําคัญ
การจัดการความรู ชุมชนนักปฏิบัติ ความไดเปรียบในการแขงขัน
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
ความรูเปนสิ่งที่ขับเคลื่อนองคการและเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ (Evan, 2003;
Neilson, 2005) องคการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไดโดยอาศัยการจัดการและการบูรณาการความรูเขากับ
การทํางาน (Droge, Claycomb, & Germain, 2003) การแลกเปลีย่ นเรียนรูก นั ของพนักงานทําใหเกิดความรูใ หมและ
ชวยเพิ่มความสามารถในการสรางนวัตกรรม (Wu & Cavusgil, 2006 ; Camelo-Ordaz, Garci'a - Cruz, SousaGinel & Valle - Carbrera, 2011) เพิ่มพูนผลการปฏิบัติงานขององคการ (Luh Wang, Chiang & Mei Tung, 2012)
และสรางความไดเปรียบเหนือคูแ ขง (Bodhanya, 2008) ปญหาประการสําคัญของการจัดการความรู คือ การทีอ่ งคการ
ไมสามารถถายโอน แลกเปลีย่ น และนําความรูท มี่ อี ยูม าใชในการทํางานเพือ่ สรางคุณคาใหกบั องคการได (Birkinshaw,
2001; Sambamurthy & Subramani, 2005) ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากความรูไมเพียงแตซอ นอยูภายในองคการ
เทานั้น แตยังมีความรูที่ฝงลึกอยูภายในตัวบุคคลซึ่งเปนการยากที่จะดึงความรูเหลานั้นออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
ในการนี้องคการจึงจําเปนตองมีความสามารถ (Capabilities) ในการที่จะนําความรูที่ซอนอยูนั้นมาแลกเปลี่ยน
ถายทอดและนํามาใชประโยชนในการทํางาน ความรูจึงเปนเรื่องยากที่จะบริหารจัดการ ดังนั้นการจัดการความรูจึง
เปนสิ่งที่ทาทายองคการเปนอยางมาก การหาแนวทางในการจัดความรูที่เหมาะสมจึงมีความจําเปนยิ่ง
การแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกันของคนในองคการเพือ่ ทีจ่ ะนําความรูไ ปประยุกตใชในการทํางานถือเปนประเด็น
ที่มีความสําคัญยิ่งในการจัดการความรู ซึ่งสามารถบรรลุไดดวยการสรางเครือขายของคนที่มีความสนใจในสิ่งใด
สิ่งหนึ่งรวมกัน เพื่อใหเกิดปฏิสมั พันธของคนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูอันจะนํามาซึ่งคุณคาใหกับองคการ (Gelin &
Milusheva, 2011) แนวทางการจัดการความรูท มี่ งุ เนนการพัฒนาชุมชนนักปฏิบตั ิ (Communities of Practice: CoPs)
ใหเกิดขึ้นภายในองคการสามารถตอบสนองตอความตองการดังกลาว (Wenger & Snyder, 2000) บทความนี้ได
ทบทวนแนวคิดทัว่ ไปเกีย่ วกับการจัดการความรู แนวคิดเกีย่ วกับชุมชนนักปฏิบตั ิ จากนัน้ ไดนาํ เสนอกระบวนการพัฒนา
ชุมชนนักปฏิบตั ซิ งึ่ ถือเปนหัวใจสําคัญของการนําแนวคิดชุมชนนักปฏิบตั เิ ขามาใชในการจัดการความรู และไดกลาว
ถึงปจจัยแหงความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติไวในตอนทายของบทความ เนื้อหาตามลําดับ ดังนี้
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความรู
ความรู คือ สารสนเทศที่มีคุณคา ซึ่งมีการนําประสบการณ วิจารณญาณ ความคิด คานิยมและปญญาของ
มนุษยมาวิเคราะหเพือ่ นําไปใชในการสนับสนุนการทํางานหรือใชในการแกปญ
 หา (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548)
ความรูแบงออกเปนสองประเภท คือ ความรูแบบไมชัดแจง (Tacit Knowledge) และความรูแบบชัดแจง (Explicit
Knowledge) (Nonaka, 1994 ; ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548) ความรูแ บบไมชดั แจงเปนความรูท ยี่ ากทีจ่ ะอธิบาย
ดวยคําพูด มีรากฐานมาจากการกระทําและประสบการณ เปนความเชื่อ ทักษะ และตองผานการฝกฝนเพื่อใหเกิด
ความชํานาญงาน สวนความรูชัดแจงเปนความรูที่รวบรวมไดงาย สามารถจัดระบบและแลกเปลี่ยนโดยงายดวยวิธี
ที่เปนทางการไมจําเปนตองอาศัยปฏิสัมพันธกับผูอื่น
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ความรูส ามารถนํามารวบรวม กระจาย และใชอยางมีประสิทธิภาพโดยผานการจัดการความรู (Knowledge Management)
(Davenport, Long, & Beers, 1998) การจัดการความรูมีขึ้นเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 4 ประการ ไดแก เปาหมายของ
งาน เปาหมายการพัฒนาคน เปาหมายการพัฒนาองคการไปสูอ งคการแหงการเรียนรู และเปาหมายความเปนชุมชน
เปนหมูคณะ ความเอื้ออาทรระหวางกันในที่ทํางาน (วิจารณ พานิช, 2551) การจัดการความรูเปนกระบวนการที่ตอง
ทําอยางตอเนื่องและเพิ่มการหมุนเวียนความรูมากขึ้นเรื่อยๆ ดวยการแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition)
การสรางความรู (Knowledge Creation) การจัดเก็บและคนคืนความรู (knowledge Storage and Retrieval) และ
การถายทอดความรูและใชประโยชน (Knowledge Transfer and Utilization) (พยัต วุฒิรงค, 2555)
ในการแสวงหาความรูนั้นองคการควรมีการแสวงหาความรูที่มีประโยชนและมีผลตอการดําเนินงานของ
องคการทัง้ จากแหลงภายนอกและภายในองคการ สวนการสรางความรูน นั้ เปนการสรางความรูข นึ้ ใหม (Generative)
ซึง่ อาจเกิดจากความเขาใจลึกซึง้ ของแตละบุคคล และควรเปนความรูท เี่ ชือ่ มโยงกับความตองการของลูกคา ในขณะ
ที่การจัดเก็บและการคนคืนความรูคือการที่องคการตองกําหนดวาอะไรที่จะถูกจัดเก็บไวเปนความรู มีการใหความ
สําคัญกับการเก็บรักษาเพื่อที่จะไดคนคืนความรูมาใชประโยชนไดงายและสะดวก เชน การทําฐานขอมูลความรู
การจัดทําสมุดจัดเก็บรายชื่อและทักษะของผูเชี่ยวชาญ การประชุม และการอบรม เปนตน สําหรับการถายทอด
ความรูและการนําความรูไปใชประโยชนนั้นถือเปนประโยชนสูงสุดสําหรับการจัดการความรูขององคการ ความรูได
ถูกนํามาใชในการแกปญหา การพัฒนาผลิตภัณฑใหม รวมถึงการตอบสนองความตองการของลูกคา ทั้งนี้อาจนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการกระจายและถายทอดความรู ทําใหองคการเรียนรูไ ดเร็วขึน้ (พยัต วุฒริ งค, 2555)
การจัดการความรูสามารถทําไดในสองแนวทางหลัก ไดแก แนวทางที่มองการจัดการความรูเปนเหมือน
เทคโนโลยี และแนวทางทีม่ องการจัดการความรูเ ปนเหมือนมนุษยหรือชุมชน (Swan, 2003 ; ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน,
2548) แนวทางแรกมองวาความรูที่อยูในสมองของคนนั้นสามารถนํามากําหนดรหัส เก็บและถายทอดตอไปได
จุดมุงหมายตามแนวทางนี้ คือ การเปลี่ยนความรูไมชัดแจงเปนความรูแบบชัดแจง ซึ่งสามารถรวบรวมถายทอดผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศได สวนแนวทางที่สองนั้นมองวาการจัดการความรูเปนมากกวาเทคโนโลยี แนวทางนี้มุงเนน
ที่กระบวนการเรียนรู ลักษณะทางสังคมและความสัมพันธของความรู ซึ่งสอดคลองกับมุมมองของนักพฤติกรรม
องคการที่เชื่อวาความรูและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูในองคการนั้นเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม
แนวทางในการจัดการความรูจึงควรครอบคลุมการออกแบบตางๆ ที่จะทําใหคนไดมีปฏิสัมพันธทางสังคมรวมกัน
ดังนัน้ Wenger (1998) จึงไดนาํ เสนอแนวคิดชุมชนนักปฏิบตั ขิ นึ้ ซึง่ เปนสิง่ ทีช่ ว ยสงเสริมใหเกิดปฏิสมั พันธของคนทีม่ ี
ความแตกตางกัน อันจะนํามาซึง่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู ความสรางสรรค นวัตกรรม และความไดเปรียบในการแขงขัน
(O’ Dell & Hubert, 2011)
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ
Plessis (2008) กลาววา ชุมชนนักปฏิบัติ คือ กลุมของคนที่ทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายบางอยาง
โดยผานการสราง แลกเปลีย่ น เก็บเกีย่ วและนําความรูไ ปใช ในทํานองเดียวกันกับ Wenger & Snyder (2000) ทีก่ ลาว
วาชุมชนนักปฏิบัติ หมายถึง กลุมของคนที่มารวมกันอยางไมเปนทางการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและ
ความสนใจรวมกันในองคการ กลุมคนในชุมชนนักปฏิบัติไดแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูกันอยางอิสระใน
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แนวทางที่สรางสรรคเพื่อรวมกันแกปญหาในแนวทางใหมๆ ซึ่งสอดคลองกันกับ บดินทร วิจารณ (2547) ที่ไดกลาว
ไววาชุมชนนักปฏิบัติ คือ กลุมคนที่มีความชอบ ใสใจ มีความสนใจในสาระหรือมีปญหารวมกัน สมาชิกในชุมชน
จะเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันเปนระยะๆ ตลอดเวลา จากความหมายของนักวิชาการขางตน
จึงพอจะสรุปไดวา ชุมชนนักปฏิบัติ คือ การรวมกันของกลุมคนที่มีความชอบ ความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อ
แลกเปลีย่ นประสบการณและความรูก นั อยางสรางสรรคเพือ่ นําความรูไ ปใชประโยชนและแกปญ
 หาในแนวทางใหมๆ
ชุมชนนักปฏิบัติมีคุณลักษณะที่สําคัญใน 3 มิติ ไดแก ความผูกพันรวม การเปนเจาของกิจการรวมกัน และ
การแบงปนความรู (Wenger, 1998) ในมิติความผูกพันรวมนั้น คือ การมองวาชุมชนนักปฏิบัติมีความแตกตางจาก
ชุมชนปกติในแงของระดับความสัมพันธของสมาชิก ซึง่ เปนความสัมพันธทเี่ หนียวแนนอันเกิดจากความผูกพันในการ
ที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จ การเปนสมาชิกตั้งอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติที่จะทําใหเกิดผลงานรวมกัน ซึ่งทําให
เกิดการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นทีม่ อี ทิ ธิพลตอความเขาใจของกันและกัน การวิจารณ การรวมแสดงความคิดเห็นจะ
เปนสิ่งที่ชวยเสริมองคความรูของชุมชนและแนนอนวาเปนการเพิ่มพูนความรูของสมาชิกแตละคน สวนในมิติของ
การเปนเจาของกิจการรวมกันนั้นเปนลักษณะที่วาชุมชนเปนผูกําหนดกิจกรรมและสรางวิธีปฏิบัติกันขึ้นมาเพื่อที่จะ
บรรลุเปาหมายตามทีต่ อ งการ ซึง่ ไมจาํ เปนทีส่ มาชิกทุกคนนัน้ จะตองเห็นดวย แตสงิ่ ทีส่ าํ คัญคือการมองวาการปฏิบตั ิ
ที่เกิดขึ้นนั้นเปนเรื่องของการเจรจาตกลงรวม การปฏิบัติที่เกิดขึ้นจึงเปนสิ่งที่สมาชิกในชุมชนเปนเจาของรวมกัน
ในขณะที่มิติการแบงปนความรู คือการที่ชุมชนนักปฏิบัติมีการพัฒนาคลังความรูเพื่อแบงปนกันใชประโยชน ซึ่งอาจ
เปนเรื่องราว สัญลักษณ ภาษา วิธีการทํางาน หรือแนวคิดตางๆ ที่ชุมชนไดพัฒนาขึ้นจนกลายเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับ คลังความรูกลายเปนทรัพยากรที่สรางความหมายความเขาใจรวมกัน และประโยชนใน
การสรางผลงาน
ในดานองคประกอบของชุมชนนักปฏิบตั ิ Wenger, McDermott & Snyder (2002) นัน้ มองวาชุมชนนักปฏิบตั ิ
มีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก หัวขอความรู (Domain) ชุมชน (Community) และ วิธีปฏิบัติ (Practice)
1. หั ว ข อ ความรู  คื อ เนื้ อ หาหรื อ ป ญ หาที่ ส มาชิ ก มี ค วามสนใจร ว มกั น ทํ า ให เ กิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบใน
องคความรูแ ละพัฒนาวิธปี ฏิบตั ติ า งๆ ขึน้ มา สมาชิกอาจมีความรูเ กีย่ วกับหัวขอความรูไ มเทากัน แตทงั้ หมดมีความเขาใจ
รวมกันเกี่ยวกับหัวขอความรูนั้น ซึ่งชวยใหสมาชิกตัดสินใจไดวาอะไรเปนสิ่งที่สําคัญ ความเขาใจรวมกันครอบคลุม
วัตถุประสงค ประเด็นปญหาที่ไดรับการแกไขไปแลวและที่ยังไมไดแกไข นอกจากนี้หัวขอความรูยังเปนสิ่งที่ชวยให
สมาชิกทราบวาอะไรที่ควรนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันจึงจะทําใหเกิดประโยชน
2. ชุมชน ซึ่งเปนการรวมตัวกันของสมาชิกโดยมีความผูกพันทางสังคม ความเชื่อมั่นในความสามารถ
และความชอบตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกันเปนสิ่งที่ชวยยึดเหนี่ยวใหสมาชิกแลกเปลี่ยนความรู นั่นหมายความวาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนั้นมีความเชื่อมโยงกันและตั้งอยูบนพื้นฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ
3. วิธีปฏิบัติ เปนผลลัพธจากการรวมตัวกันของสมาชิก ซึ่งสวนใหญ คือ ความรูในรูปแบบตางๆ ที่สมาชิก
ในชุมชนรวมกันสรางขึ้นมาเพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการทํางานประจําวันของตน รวมทั้งเปนความรูที่ไดจาก
การเรียนรูในงานของแตละคนมาปอนกลับใหกับสมาชิกอื่นในชุมชน
เมื่อพิจารณาจากลักษณะและองคประกอบของชุมชนนักปฏิบัติจะเห็นวาชุมชนนักปฏิบัติมีความแตกตาง
จากการรวมตัวของกลุมคนในองคการรูปแบบอื่น ดังที่ Wenger & Snyder (2000) ไดชี้ใหเห็นความแตกตางระหวาง
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กลุมทํางานที่ไมเปนทางการ (Formal Work Group) ทีมโครงการ (Team Project) และเครือขายที่ไมเปนทางการ
(Informal Network) กับชุมชนนักปฏิบตั ทิ งั้ ในสวนของวัตถุประสงค กลุม คนทีอ่ ยูใ นสังกัด สิง่ ทีร่ วมกลุม คนไวดว ยกัน
และระยะเวลาของการรวมตัว ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ความแตกตางระหวางชุมชนนักปฏิบัติกับการรวมตัวของกลุมคนรูปแบบอื่นขององคการ
รูปแบบของ
การรวมกลุม

วัตถุประสงค

ใครบางที่อยูในสังกัด

ชุมชนนักปฏิบัติ

พัฒนาความสามารถ กลุมคนผูซึ่งคัดเลือก
ของสมาชิก สราง
ตัวเอง
และแลกเปลีย่ นความรู

กลุมทํางานที่
ไมเปนทางการ

สงมอบสินคา
หรือบริการ

ทีมโครงการ

เพื่อใหสามารถบรรลุ
งานบางอยางเฉพาะ
รวบรวมและกระจาย
ขอมูลขาวสาร
ทางธุรกิจ

เครือขายที่
ไมเปนทางการ

สิ่งที่รวมกลุมคนไว
ดวยกัน

ระยะเวลาของ
การรวมกลุม

ความชอบ ความผูกพัน
และความมีตัวตน
ที่ยึดโยงอยูกับ
ความชํานาญของกลุม
เปาหมายและ
ความตองการในงาน

นานเทาทีค่ วามสนใจ
รวมกันของกลุม
ยังคงอยู

จนกระทั่งมีการ
เปลี่ยนแปลง
โครงสรางใหม
พนักงานทีไ่ ดรบั มอบหมาย เปาหมายของโครงการ จนกระทั่งโครงการ
นั้นเสร็จสิ้น
งานจากหัวหนา
นานเทาที่กลุมคนมี
เพื่อนหรือคนรูจักในธุรกิจ ความจําเปนรวมกัน
เหตุผลทีจ่ ะติดตอกัน
ทุกคนที่ตองรายงาน
ตอหัวหนากลุม

ที่มา: Wenger & Snyder, 2000, 142.

ชุมชนนักปฏิบัติมีความเกี่ยวของกับการเรียนรูและเปนกุญแจสําคัญที่ชวยสรางความสามารถขององคการ
(Evan, 2003) โดยกลาวไดวาชุมชนนักปฏิบัตินั้นมีประโยชนตอการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน
โดยสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการตั้งคําถาม สุนทรียสนทนา และการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งเชื่อมโยง
ไปยังความรูที่ไมชัดแจงหรือความรูฝงลึกที่มีไปยังสมาชิกอื่นของชุมชน (Bennet & Bennet, 2008 ; Krishnaveni &
Sujatha, 2012) ชุมชนนักปฏิบัติยังมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธขององคการ ดังกรณีของธนาคารโลกที่ได
นําชุมชนนักปฏิบัติมาเปนแนวทางในการจัดการความรูเพื่อผลักดันกลยุทธอื่นของธนาคาร ในอดีตชุมชนนักปฏิบัติ
ที่ธนาคารโลกนั้นมีลักษณะเปนกลุมเล็กๆ และกระจัดกระจายไมเชื่อมโยงกัน จนเมื่อธนาคารไดกําหนดเปาหมาย
สูการเปน “ธนาคารแหงความรู” ธนาคารไดสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติ ทําใหชุมชนนักปฏิบัติ
มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเกินกวา 100 ชุมชน และในแตละชุมชนมีผูเขารวมเปนจํานวนมาก การลงทุนในชุมชน
นักปฏิบัติทําใหเกิดการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรซึ่งขับเคลื่อนกลยุทธตางๆ ของธนาคารที่กําหนดขึ้น
ไดอยางดียิ่ง (Wenger & Snyder, 2000)
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นอกจากประโยชนของชุมชนนักปฏิบตั ทิ มี่ ตี อ พนักงานและการขับเคลือ่ นกลยุทธขององคการ ชุมชนนักปฏิบตั ิ
ยังเปนที่มาของความไดเปรียบในการแขงขัน (Liedtka, 1999 ; Lesser & Storck, 2001; O’ Dell & Hubert, 2011)
ซึ่งอธิบายไดจากแนวคิดมุมมองพื้นฐานของความสามารถ (Capabilities-Based Biew) โดยอาจกลาวไดวา ชุมชน
นักปฏิบัติเปนเหมือนความสามารถ (Capability) ขององคการที่สรางความไดเปรียบในการแขงขันผานการเรียนรู
(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.
ภาพที่ 1 พิจารณาไดวาชุมชนนักปฏิบัติซึ่งเปนที่รวมของทรัพยากรที่มีคุณคา (สมาชิกที่มารวมกันอยูใน
ชุมชน) นัน้ ชวยสรรสรางทุนทางสังคมขึน้ มาโดยผานการแลกเปลีย่ นเรียนรู การรวมมือกัน รวมถึงกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมและปฏิสมั พันธทเี่ กิดขึน้ ในชุมชน เรียกไดวา เปนเครือขายของความสัมพันธ (Nahapiet & Ghoshal, 1998)
ทุนทางสังคมหรือทรัพยากรทีอ่ ยูใ นรูปของเครือขายความสัมพันธของบุคคลหรือกลุม สังคมนัน้ มีอทิ ธิพลตอการเพิม่ พูน
ผลการปฏิบัติงานขององคการและความไดเปรียบในการแขงขัน ดังกรณีตัวอยางบริษัทเยื่อกระดาษสยาม จํากัด
(มหาชน) ในเครือซิเมนตไทย ซึง่ ไดใชเวทีชมุ ชนนักปฏิบตั เิ พือ่ การแลกเปลีย่ นความรูร ะหวางสมาชิก จนเกิดเปนเครือขาย
ของความสัมพันธหรือทุนทางสังคมที่สงผลตอผลการดําเนินงานขององคการ (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548)
บริษัทไดมีการประเมินผลการมีสวนรวมของสมาชิกดวยการใหหัวหนางานเปนแชมเปยนทําหนาที่สนับสนุนและ
ติดตามพนักงานในสังกัดวาไดมีสวนรวมในการแบงปนความรูกับชุมชนหรือไม การกระทําดังกลาวถือเปนสวนหนึ่ง
ในการสรางวัฒนธรรมการมีสว นรวมในการจัดการความรู ทําใหมจี าํ นวนชุมชนนักปฏิบตั เิ พิม่ มากขึน้ พนักงานสามารถ
เรียนรูไดเร็วขึ้นและนําความรูไปใชประโยชนในโครงการตางๆ เพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกันกับบริษัท P&G และบริษัท
Rolls-Royce ซึง่ ไดนาํ ชุมชนนักปฏิบตั มิ าเปนแนวทางในการสรางความรูแ ละนวัตกรรม โดยมีจาํ นวนชุมชนนักปฏิบตั ิ
ทางดานการวิจัยและพัฒนามากถึง 20 ชุมชน ความรูและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการทํางานรวมกันของชุมชน
เหลานี้ทําใหบริษัทบรรลุเปาหมายของธุรกิจไดในระยะเวลาที่สั้นลง (Meeuwesen & Berends, 2007) ตัวอยาง
ดังกลาวแสดงใหเห็นวา ยิ่งมีทุนทางสังคมมากเทาใดจะยิ่งทําใหองคการนั้นมีความไดเปรียบในการแขงขันมากขึ้น
เทานั้น ดังนั้นองคการจึงควรหันมาเสริมสรางเครือขายความสัมพันธของบุคคลหรือกลุมสังคม โดยการพยายาม
เสริมสรางโอกาสในการมีสว นชวยเหลือกันและพยายามทําใหเกิดการแลกเปลีย่ นประสบการณรว มกันของพนักงาน
ซึ่งสามารถทําไดโดยการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติใหเกิดขึ้นในองคการนั่นเอง
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กระบวนการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อใหชุมชนนักปฏิบัติดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผลนั้นมีขอควรพิจารณาในแตละกระบวนการของ
การพัฒนาซึง่ เริม่ ตนจากการเตรียมการจัดตัง้ การกําหนดบทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ การอํานวยความสะดวก
และจัดหาพื้นที่ การดําเนินกิจกรรมของชุมชน การติดตามและประเมินผล และการรักษาความตอเนื่องของชุมชน
ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2: กระบวนการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ
การเตรียมการจัดตั้ง เพื่อเตรียมการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติควรมีการระบุประเภทเนื้อหาหรือหัวขอความรู
(Domain) รวมทัง้ จํานวนของชุมชนทีม่ อี ยูแ ลวในองคการ (Evan, 2003 ; Krishnaveni & Sujatha, 2012) โดยมุง คน
หาวามีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความรูอะไรบาง มีการดําเนินการในกิจกรรมนั้นอยางไร อะไรที่ทําไดดี อะไร
ที่เปนอุปสรรค ในการจัดตั้งชุมชนนั้นควรหลีกเลี่ยงการจัดตั้งชุมชนจากคําสั่งของผูบริหาร ชุมชนนักปฏิบัติควรเกิด
ขึน้ อยางเปนธรรมชาติจากความพรอมใจของแกนนําและสมาชิกในชุมชน (วิจารณ พานิช, 2551) โดยไดรบั การยอมรับ
จากผูบ ริหารระดับสูง ดังนัน้ จึงควรทําใหผบู ริหารไดตระหนักและเขาใจถึงนโยบายตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินงาน
ของชุมชน รวมทั้งการพยายามทําใหเกิดการยอมรับจากสมาชิกในทีม อุทิศเวลากับกิจกรรมของชุมชนอยางเต็มที่
นอกจากนี้ควรมีการเตรียมคําตอบสําหรับคําถามบางอยางที่ผูบริหารหรือสมาชิกอาจกังวล เชน เวลาที่แตละคนจะ
ใชหรือไดรับอนุญาตใหสามารถเขารวมกิจกรรมการสรางความรูที่จะมีขึ้น องคการจะทราบไดอยางไรวาชุมชน
นักปฏิบัตินั้นจะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล องคการจะทราบไดอยางไรวากิจกรรมตางๆ ของชุมชนนั้นจะเกิด
ประโยชนกับธุรกิจจริงๆ เปนตน (Evan, 2003) หากสามารถตอบคําถามที่ผูบริหารหรือสมาชิกสงสัยเปนกังวลไดนั่น
จะเปนการสรางการยอมรับจากผูบริหารและสมาชิกที่มีตอชุมชนพรอมกาวสูการดําเนินการในขั้นตอนถัดไป
กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบ ในชุมชนนักปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จจะมีการกําหนดบทบาท
และความรับผิดชอบของผูมีสวนเกี่ยวของไวชัดเจน (Evan, 2003) ผูมีสวนเกี่ยวของที่สําคัญ ไดแก ผูสนับสนุน
สภาแหงนวัตกรรม ผูประสานงาน และสมาชิกของชุมชน
ผูสนับสนุน (Sponsor) อาจเปนผูบริหารระดับสูงซึ่งเปนผูที่ตระหนักถึงความสําคัญของการมีอยูของชุมชน
นักปฏิบัติ เปนผูที่มีวิสัยทัศนเล็งเห็นถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจากชุมชน และเปนผูมีที่สามารถตัดสินใจในเรื่องการจัดหา
ทรั พ ยากรที่ จํ า เป น ให กั บ ชุ ม ชนได ผู  ส นั บ สนุ น จํ า เป น ต อ งมี ทั ก ษะในการโน ม น า วและเต็ ม ใจที่ จ ะให เ วลากั บ
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การประชาสัมพันธงานของชุมชน รวมทัง้ เปนผูท มี่ คี วามเขมแข็งพรอมทีจ่ ะฟนฝาอุปสรรคตางๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหวาง
การดําเนินงานของชุมชน ในขณะที่สภาแหงนวัตกรรม (Innovation Council) จะเปนผูที่มีบทบาทในการกลั่นกรอง
แนวคิดทีเ่ สนอโดยชุมชนนักปฏิบตั ิ และทําหนาทีใ่ นการใหคาํ แนะนําในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับความสอดคลองกับกลยุทธ
เปาหมายขององคการ สภาแหงนวัตกรรมทํางานรวมกับผูบริหารระดับสูงในการชวยเหลือการดําเนินงานของชุมชน
ที่ สงผลตอการพัฒนาองคการ
ในสวนของผูป ระสานงานนัน้ จะเปนคนทีท่ าํ หนาทีค่ อยชวยเหลืองานธุรการทีท่ าํ ใหการดําเนินการของชุมชน
เปนไปอยางสะดวกราบรื่น ซึ่งไดแก การนัดการประชุม การใชหองประชุม วิทยากรที่ปรึกษา และกิจกรรมธุรการอื่นๆ
สําหรับบทบาทหนาทีข่ องสมาชิกชุมชนนัน้ คือการเปนผูก าํ หนดเรือ่ งทีจ่ ะเรียนรูแ ละจัดสรรหนาทีท่ ตี่ อ งทําในการเรียนรู
นัน้
อํานวยความสะดวกและจัดหาพืน้ ที่ การอํานวยความสะดวกในทีน่ คี้ อื การจัดหาทรัพยากรจําเปนตอการ
ดําเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติ โดยเฉพาะในสวนของงบประมาณ ซึ่งควรมีการเตรียมการใหครอบคลุมคาใชจาย
ในการเดินทางเพื่อการประชุม คาใชจายสําหรับวิทยากรภายนอก คาใชจายของผูประสานงานหรือธุรการ นอกจาก
นีค้ วรมีการเตรียมการทรัพยากรดานเทคโนโลยี ซึง่ มีความจําเปนในกิจกรรมของชุมชน เชน ระบบอินทราเน็ต (Intranet)
อุปกรณสําหรับ Video Conference หรือซอฟแวร (Software) ตางๆ สําหรับการประชุมแบบออนไลน (Evan, 2003)
ในสวนของการจัดหาพื้นที่เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูนั้นสามารถจําแนกพื้นที่ออกเปน 2 ประเภท คือ
พื้นที่จริงและพื้นที่เสมือน (วิจารณ พานิช, 2551) พื้นที่จริงอาจเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เกิดขึ้นในงานประจํา
ซึง่ สามารถทําไดในหลากหลายรูปแบบ เชน สภากาแฟ การประชุมทีก่ าํ หนดไวเปนประจําตามหนางาน (เชน การสงเวร
ของพยาบาลในโรงพยาบาล) หรือการจัดพื้นที่สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรูในวาระพิเศษ เชน ตลาดนัดความรู ในขณะ
ที่พื้นที่เสมือนนั้นเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน E-mail Loop เว็บไซต บล็อก
เปนตน
การดําเนินกิจกรรม ในการดําเนินกิจกรรมของชุมชนควรมีการสื่อสารใหทราบทั่วกันวามีชุมชนอะไรอยู
บาง หากมีผูสนใจเขารวมชุมชนเขาเหลานั้นจะตองดําเนินการใดเพื่อเขารวมชุมชน กิจกรรมหลักของชุมชนคือ
การแลกเปลีย่ นเรียนรูก นั ของสมาชิก ชุมชนไหนทีส่ ามารถดําเนินการในพืน้ ทีง่ านประจําไดกส็ ามารถแลกเปลีย่ นเรียนรู
สุนทรียสนทนากันในสิ่งที่เกิดขึ้นประจําวันกันภายในหนวยงาน เชนเดียวกันกับชุมชนออนไลนที่สามารถใช
ความกาวหนาของเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันไดตลอดเวลา นอกจากนั้นควรมีการเผยแพรสิ่งที่ไดเรียนรู
โดยอาจจัดกิจกรรมเผยแพรความรูเปนครั้งคราว มีการจัดทําเอกสารแนะนําวิธีการที่จะไดประโยชนสูงสุดจากการ
เขารวมกิจกรรม (Evan, 2003)
การติดตามและประเมินผล เนื่องจากชุมชนนักปฏิบัติมีการใชทรัพยากรทั้งขององคการและของสมาชิก
ในชุมชน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของชุมชน ซึ่งควรทําอยาง
ระมัดระวังไมใหเกิดสภาพทีเ่ ปนลักษณะของการควบคุมจัดการชุมชนมากจนเกินไป คําถามทีน่ า สนใจในการติดตาม
และประเมินผลความสําเร็จของชุมชนนักปฏิบัติ (Evan, 2003) ไดแก
1. การดําเนินกิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติมีสวนชวยใหธุรกิจกาวหนาหรือไม
2. อะไรที่เปนตัวชี้วัดประสิทธิผลของการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน
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3. ชุมชนนักปฏิบตั ชิ ว ยพัฒนาองคความรูท สี่ ง เสริมการเพิม่ โอกาสในการทํางานของสมาชิกในอนาคตหรือไม
4. มีการเรียนรูอะไรบางที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งเปนประโยชนตอองคการบาง
การรักษาความตอเนื่องของชุมชนนักปฏิบัติ สิ่งที่องคการควรใหความสําคัญคือ การทําใหพื้นที่ชุมชน
นักปฏิบัติเกิดบรรยากาศของความสนุกสนาน คึกคัก และมีการนําประสบการณ ความรูตางๆ ของคนในชุมชน
นักปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนกันอยางตอเนื่อง (วิจารณ พานิช, 2551) มีการขยายชุมชนใหเปนที่สนใจของพนักงานอื่น
ในการนี้สมาชิกของชุมชนนักปฏิบัติควรรวมกันสื่อสารและเผยแพรการดําเนินการ ถอดบทเรียนที่ไดจากการแลก
เปลีย่ นเรียนรูร ว มกันของชุมชนใหสมาชิกและผูอ นื่ ในองคการไดรบั ทราบ ซึง่ อาจมีการจัดทําเอกสารแนะนําประโยชน
ทีไ่ ดจากกิจกรรมและการเรียนรูร ว มกัน พยายามจัดใหมกี ารพบปะกันของชุมชนทัง้ ในพืน้ ทีจ่ ริงและพืน้ ทีเ่ สมือนอยาง
สมํ่าเสมอ มีการสรางเครือขายสวนบุคคลและกระตุนเชิญชวนใหคนมารวมออกความคิดเห็นบนอินทราเน็ต มีการ
ตั้งคําถามที่นาสนใจชวนใหคนตอบ มีการทบทวนเรื่องของรางวัลการแสดงใหเห็นถึงคุณคาของชุมชนนักปฏิบัติที่มี
ตอองคการ รวมทั้งการทําใหเกิดความภาคภูมิใจและประโยชนรวมของสมาชิกที่มีตอชุมชน (Evan, 2003 ; วิจารณ
พานิช, 2551) การกระทําดังกลาวมานั้นมีสวนสําคัญในการทําใหสมาชิกไดรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของชุมชน
อันจะทําใหชุมชนคงอยูและมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
ปจจัยแหงความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ
ความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติเกิดขึ้นจากปจจัยแหงความสําเร็จ 3 ประการ ไดแก ความไว
วางใจกันของสมาชิกในชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง และการมีเทคโนโลยีชวยสนับสนุน
การดําเนินงาน (Wenger & Snyder, 2000 ; Evan, 2003 ; Wenger, 2004 ; Borzillo, 2009; Krishnaveni & Sujatha,
2012)
ความไววางใจของสมาชิกในชุมชน การเขารวมโดยสมัครใจของสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญเปนอยางมาก ความสําเร็จของชุมชนเกิดจากการทีส่ มาชิกมีความไววางใจซึง่ กันและกันในความซือ่ สัตย
และความสามารถของสมาชิก (Wenger & Snyder, 2000 ; Krishnaveni & Sujatha, 2012) หากการเขารวมชุมชน
ของสมาชิกนัน้ ปราศจากการบังคับ เกิดขึน้ ดวยความสมัครใจจะทําใหความสัมพันธของสมาชิกเกิดขึน้ ไดอยางรวดเร็ว
และเมื่อสมาชิกคํานึงถึงผลประโยชนรวมกันของชุมชนและองคการจะทําใหเกิดความไววางใจ (Wenger & Snyder,
2000) สมาชิกในชุมชนพูดคุยภาษาเดียวกันสงผลใหการดําเนินงานตางๆ ของชุมชนราบรื่นและประสบความสําเร็จ
ในที่สุด (Lesser & Storck, 2001)
การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง หากชุมชนนักปฏิบัติไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงจะยิ่ง
ทําใหการนําแนวคิดชุมชนนักปฏิบตั เิ ขามาใชในองคการนัน้ ประสบความสําเร็จมากยิง่ ขึน้ (Wenger, 2004 ; Borzillo,
2009 ; Krishnaveni & Sujatha, 2012) ผูบริหารระดับสูงควรรวมกําหนดแนวทางการดําเนินงานและเนื้อหาหรือรูป
แบบของชุมชนนักปฏิบัติในลักษณะของการมีสวนรวม ไมใชลักษณะการควบคุม (Wenger, 2004 ; Borzillo, 2009)
โดยทีม่ กี ารดําเนินงาน เนือ้ หาหรือรูปแบบทีม่ คี วามสัมพันธและสอดคลองกับธุรกิจ (Evan, 2003 ; Milne & Callahan,
2006) นอกจากนีผ้ บู ริหารควรใหการสนับสนุนดานการเงิน อุปกรณ วัสดุ หรือคาใชจา ยตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนิน
งานของชุมชน พรอมทั้งจัดใหมีเวลาเพื่อรับฟงเรื่องราวตางๆ ของสมาชิก ที่สําคัญผูบริหารควรชี้ใหสมาชิกในชุมชน
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ทราบวาสิง่ ทีพ่ วกเขากําลังดําเนินการอยูน นั้ เปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คาและมีความสําคัญตอองคการเปนอยางมาก การกระทํา
ดังกลาวจะทําใหสมาชิกตระหนักและมีความผูกพันกับชุมชนทําใหชุมชนเขมแข็งและมีความตอเนื่องมากยิ่งขึ้น
เทคโนโลยีสนับสนุน เทคโนโลยีมสี ว นชวยในการเขาถึงและแลกเปลีย่ นขอมูล รวมทัง้ ชวยเชือ่ มตอสมาชิก
ทีอ่ าจจะไมสามารถมาพบหนากัน รวมถึงชุมชนทีก่ ระจัดกระจายตามลักษณะทางภูมศิ าสตร การนําระบบสารสนเทศ
มาใชทําใหชุมชนสามารถเผยแพรความรูไปสูสมาชิกไดงายและรวดเร็ว โดยสามารถทําไดในรูปของเว็บบอรด
(Web Board) อินทราเน็ต (Intranet) อินเทอรเน็ต (Internet) หรือกรุปแวร (Groupware) (พยัต วุฒิรงค, 2555)
เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดการสื่อสารและถายโอนความรูตลอดเวลาทําใหเกิดชุมชนนักปฏิบัติเสมือน (Virtual
Community of Practice) ซึ่งชวยใหการดําเนินการตางๆ มีประสิทธิผลไดเชนเดียวกัน
บทสรุป
องคการไดนาํ แนวคิดชุมชนนักปฏิบตั มิ าเปนแนวทางในการจัดการความรู เพราะเปนวิธกี ารทีช่ ว ยใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนสูคนที่เหมาะสม และมีประโยชนตอการเพิ่มพูนสมรรถนะของพนักงาน สงเสริม
ใหเกิดทุนทางสังคมจากปฏิสัมพันธของสมาชิกในชุมชน ซึ่งเปนที่มาของความไดเปรียบในการแขงขัน
ชุมชนนักปฏิบัติ คือ การรวมกันของกลุมคนที่มีความชอบ ความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณและความรูกันอยางสรางสรรคเพื่อนําความรูไปใชประโยชนและแกปญหาในแนวทางใหมๆ โดยมี
องคประกอบทีส่ าํ คัญ 3 ประการคือ หัวขอความรู ชุมชน และวิธปี ฏิบตั ิ ลักษณะของชุมชนนักปฏิบตั นิ นั้ มีความแตกตาง
จากการรวมกลุม คนประเภทอืน่ ทีม่ อี ยูใ นองคการ เนือ่ งจากชุมชนนักปฏิบตั นิ นั้ มีความเหนียวแนนในความผูกพันรวม
การเปนเจาของกิจการรวมกัน และมุงที่จะแบงปนความรูซึ่งกันและกัน
ในการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการนําแนวคิดนี้มาใชในการจัดการความรูนั้น
ควรใหความสําคัญกับการจัดตั้งชุมชนซึ่งควรเกิดจากความสมัครใจของผูที่จะเขารวม มีการกําหนดบทบาทหนาที่
ของผูที่เกี่ยวของไวชัดเจน มีการจัดหาทรัพยากรอํานวยความสะดวกและจัดหาพื้นที่เพื่อใหชุมชนไดดําเนินกิจกรรม
นอกจากนี้ควรมีการติดตามและประเมินผลความกาวหนาของชุมชน โดยมุงเนนผลลัพธที่เกิดขึ้นกับองคการ
เปนสําคัญ ชุมชนนักปฏิบัติควรมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและเผยแพรการดําเนินงานใหสมาชิกและผูอื่น
ไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนรางวัล การแสดงใหเห็นถึงคุณคาของชุมชน การทําใหเกิดความ
ภาคภูมใิ จและประโยชนรว มของสมาชิกทีม่ ตี อ ชุมชน ซึง่ ถือเปนแนวทางทีส่ าํ คัญในการรักษาความตอเนือ่ งของชุมชน
นักปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้จะพบวาความไววางใจของสมาชิกในชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง และ
การมีเทคโนโลยีทสี่ นับสนุนการดําเนินงานของชุมชนทีเ่ พียงพอนัน้ เปนปจจัยแหงความสําเร็จซึง่ ชวยใหชมุ ชนนักปฏิบตั ิ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันไดอยางแทจริง
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