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ความนํา 
 
 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) หรือท่ีเรียกส้ันๆ วา “CoP”  เปนเคร่ืองมือหนึง่
ท่ีใชในการจัดการความรูท่ีมีการกลาวถึง และนํามาใชกันอยางแพรหลายในองคกรตางๆ ท่ัวโลก 
เนื่องจาก ในขณะน้ีการจัดการความรูไดเปล่ียนจากการมุงเนนท่ีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย
ในการติดตอ และแลกเปล่ียนความรูระหวางกัน มาเปนการมุงเนนท่ีจัดการ “สภาพแวดลอม” ท่ีเอ้ือ
ตอการสราง แลกเปลี่ยน และใชความรูของคน ขณะน้ีการจัดการความรูไดใหความสําคัญกับ “คน” 
โดยดูวาคนเหลานั้นมีปฏิสัมพันธทํางาน และถายทอดความรูระหวางกันอยางไร จุดประสงคของการ
จัดการความรู คือ การบริหารจัดการเพื่อสราง “สภาพแวดลอม” ท้ังท่ีเปน “Software” ซ่ึงไดแกคน  
และ “Hardware” ซ่ึงหมายถึงระบบการจัดการความรู  ท่ีเอ้ือใหการนําความรูท่ีมีอยูมาใชซํ้า ถายทอด  
แลกเปล่ียน หรือสรางความรูใหมไดอยางตอเนื่อง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ซ่ึงอาจมีหลายดาน เชน ลูกคา (Customer) การเงิน (Financial) และ
การตลาด (Marketing) การปรับปรุงกระบวนการและข้ันตอนการทํางาน (Job Improvement) การ
ผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operation) และการเรียนรู (Learning) ขององคกร เปนตน 
และนําไปสูความยั่งยืนขององคกรในท่ีสุด  
 
ความหมายและลักษณะของ “CoP” 
 

“CoP” เปนเครื่องมือการจัดการความรูท่ีสามารถกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงความคิด ความ
เช่ือ และพฤติกรรม ทําใหคนในองคกรมีการแลกเปล่ียนเรียนรูตลอดเวลาจนกลายเปนวัฒนธรรมของ
องคกร 
 องคกรมักมี “ชุมชน (Communities)” อยูแลวโดยธรรมชาติ ชุมชนเปนกลุมคนท่ีมา
ปฏิสัมพันธกันเพราะมีความคิด หรือความชอบท่ีคลายๆ กัน เม่ือมีการรวมตัว และพูดคุยกันมากข้ึน ก็
จะมีความใกลชิดสนิทสนมกัน ไวเนื้อเช่ือใจกัน และชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยความเต็มใจ กลุมคน
หรือชุมชนดังกลาวถือวาเปนเครือขายทางสังคมแบบหนึ่งในองคกร 



 “CoP” ถือวาเปนเครือขายทางสังคมซ่ึงอาจมีรูปแบบที่แตกตางกัน เชน โครงสราง ขนาด 
และอายุของ “CoP” การกระจายตัวของสมาชิก ท่ีมาของสมาชิก (หนวยงานตนสังกัด) จุดเร่ิมตน 
สถานะ (เปนทางการ หรือไมเปนทางการ) เปนตน แตโดยท่ัวไปแลว “CoP” จะตองประกอบดวย
องคประกอบพื้นฐาน ๓ อยาง ดังนี้ 

๑. มี “สาระ ประเด็น หรือหัวขอความรู (Knowledge Domain)” ท่ีสมาชิกมีความสนใจ
รวมกันท่ีจะพูดคุยแลกเปล่ียนกัน 

๒. มีการปฏิสัมพันธ และสรางความสัมพันธในกลุม คือเปน “ชุมชน (Communities)” นั่น
คือสมาชิกซ่ึงมาจากตางหนวยงาน หรือองคกร มีความเอ้ืออาทร ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ในการแกไขปญหา และตอบคําถาม 

๓. มี “แนวปฏิบัติ (Practice)” ท่ีสมาชิกซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานจริงในเร่ืองนั้นๆ นําความรูท่ีได
จากการปฏิบัติงาน เชน เคล็ดลับ แนวทางแกไขปญหา และแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) เปนตน มาแลกเปล่ียนและพัฒนา รวมท้ังสรางฐานขอมูล ความรู หรือแนว
ปฏิบัติรวมกัน 

“CoP” มีความแตกตางจากโครงสรางแบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรต้ังข้ึน เพื่อใหดําเนินการในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง เชน ทีมโครงการ (Project Team) ทีมขามสายงาน (Cross – functional Team) และทีม
เฉพาะกิจ เปนตน เพราะ “CoP” มีลักษณะเฉพาะ คือ สมาชิกมาเขาชุมชนดวยความสมัครใจ สมาชิก
เปนผูกําหนดกิจกรรมตางๆ ท่ีจะทํา และสวนใหญมีการจัดการกันเอง (Self – managed) สมาชิก
สามารถเขา หรือออกจากชุมชนเม่ือไรก็ได และสลายตัวเองเม่ือสมาชิกเห็นสมควร ดังนั้น การ
ขับเคล่ือน “CoP” นั้นจึงเกิดจากสมาชิกเปนสวนใหญ ดังไดกลาวมาแลววาองคกรสามารถใช “CoP” 
ซ่ึงเปนเครือขายทางสังคมทั้งภายในและภายนอกองคกร ท่ีมีพลังและอิทธิพลตอการแลกเปล่ียน
เรียนรูของคนในองคกร เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูไดเร็วข้ึน 

นอกจากประโยชนในการชวยเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูไดเร็วข้ึนแลว “CoP” ยังให
ประโยชนแกองคกรในดานการปรับปรุงผลลัพธทางธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพ และใหประโยชน
แกสมาชิกในดานการปรับปรุงประสบการณในการทํางาน และการพัฒนาวิชาชีพท้ังในระยะส้ัน และ
ระยะยาวอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทของ “CoP” 
 
 จากการศึกษาของ American Productivity and Quality Center (APQC) ในองคกรช้ันนําท่ัว
โลกกวา ๑๒ องคกรท่ีประสบความสําเร็จในการนํา “CoP” มาใชในการจัดการความรู พบวา สามารถ
แบงไดเปน ๔ ประเภทหลักตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ไดแก 

๑. Helping Communities   มีลักษณะแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อแกปญหาในงานประจําวัน 
แลกเปล่ียนแนวคิด ความรู และใหความชวยเหลือในกลุมสมาชิก 

๒. Best Practice Communities เนนการพัฒนา ทวนสอบ และเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีเปน
เลิศ (Best Practice) รวมท้ังนําแนวปฏิบัติดังกลาวไปปฏิบัติ 

๓. Knowledge – stewarding Communities   มีวัตถุประสงคเพื่อจัดระเบียบ ยกระดับ และ
พัฒนาความรูท่ีสมาชิกใชเปนประจํา 

๔. Innovation Communities   สนับสนุนใหสมาชิกสรางสรรคความคิด ความรู และแนว
ปฏิบัติแบบกาวกระโดด โดยการผสมผสานความคิด และมุมมองท่ีหลากหลายของ
สมาชิกขามหนวยงานหรือองคกร 

 
บทบาทและหนาท่ีของผูเก่ียวของ 
 
 ในหนังสือ “CoPs สไตลศิริราช” ไดกลาวถึงบทบาทและหนาท่ีของบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของ
ใน “CoP” ไวอยางนาสนใจวา โดยท่ัวไปแลวผูมีสวนเกี่ยวของหลักๆ ท่ีจะชวยใหการดําเนินงานของ 
“CoP”  ใหประสบความสําเร็จมักจะประกอบดวยบุคคลท่ีทําหนาท่ีตอไปนี้ 

• “Sponsor” หรือ “เจาภาพ” ทําหนาท่ีคลายกับผูท่ีสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม 
(สคส.) เรียกวา “คุณเอ้ือ” Sponsor เปนผูบริหารระดับสูงท่ีเห็นความสําคัญ และใหการ
สนับสนุน CoP และเต็มใจมาชวยใหแนวคิดและรวมกับสมาชิกในการกําหนดทิศทางเพ่ือให
เปาหมายของ CoP สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและกลยุทธขององคกร ใหการ
สนับสนุนทรัพยากร สรางการยอมรับ CoP ในองคกร รวมท้ังสรางแรงจูงใจใหผูมีสวน
เกี่ยวของในรูปแบบตางๆ และท่ีสําคัญเปนตัวอยางท่ีดีในการแลกเปล่ียนเรียนรู 

• “Facilitator” หรือ “ผูอํานวยความสะดวก” (สคส.) เรียกวา “คุณอํานวย” เปนผูมีบทบาท
สําคัญท่ีมีสวนชวยให CoP ประสบความสําเร็จ ท้ังนี้มีหนาท่ีคนหาวามี CoP หรือกลุมคนท่ีมี
โอกาสเติบโตเปน CoP อยูท่ีใดในองคกร และสงเสริมใหมี CoP ท่ีมีเปาหมายสอดคลองกับ
ทิศทางและเปาหมายขององคกรใหมากข้ึน หนาท่ีสําคัญของ Facilitator คือ บริหารจัดการให
การแลกเปล่ียนเรียนรูใน CoP ใหเปนไปอยางราบร่ืน ซ่ึงรวมถึงการสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ



การแลกเปล่ียนเรียนรู จุดประกายและกระตุนความคิดและสนันสนุนใหสมาชิกนําความรูไป
ใช ใหกําลังใจและเช่ือมโยงสมาชิกเพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีใน CoP นอกจากนี้ยัง
ชวยเหลือสมาชิกในดานเทคนิค และประสานงานกับ Sponsor และผูท่ีอยูนอก CoP ในเร่ือง
ตางๆ รวมท้ังส่ือสารความสําเร็จของ CoP ใหบุคลากรอ่ืนๆในองคกรทราบดวย 

• “Communities Historian” หรือ “ผูประมวลความรู” (สคส.) เรียกวา “คุณลิขิต” เปนผูทํา
หนาท่ีจดบันทึกเนื้อหาความรูท่ีไดจากการแลกเปล่ียนใน CoP และเนื้อหาอ่ืนๆ ท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยท่ัวไปสมาชิกของ CoP จะทําหนาท่ีนี้ 

• “Member” หรือ “สมาชิก”(สคส.) เรียกวา “คุณกิจ” เปนผูท่ีสําคัญท่ีสุดใน CoP เพราะเปนผู
ปฎิบัติงานหรือเปนผูมีความรูในเร่ืองท่ีแลกเปล่ียนกัน 

 
แนวทางการดําเนินการ CoP มี ๔ ข้ันตอนหลักๆดังนี้ 

• การเร่ิมตน เปนการคนหาวามีเครือขายหรือกลุมคนใดบางในองคกรท่ีอาจมีแนวโนมท่ีพัฒนาไป
เปน CoP ได จากนั้น รวมกันหาเจาภาพและสมาชิกหลักเพื่อรวมกันกําหนดหัวขอ และขอบเขต
ของเน้ือหาความรูท่ีสนใจรวมท้ังวัตถุประสงคและเปาหมายของ CoP สมาชิกหลักรวมกัน
ออกแบบโครงสรางและกําหนดกิจกรรม ทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของสมาชิก ปรับปรุงรูปแบบ CoP เหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกร 

• การเปดตัว สมาชิกรวมกันกําหนดกติกาตางๆ เชน วิธีการส่ือสาร ระยะเวลาและความถ่ีของการ
พบปะกัน รวมทั้งกําหนดทรัพยากรท่ีตองใชและหาการสนับสนุนจากผูเกี่ยวของและทําการ
เปดตัว CoP 

• การเติบโต เร่ิมแลกเปล่ียนและเรียนรูจากกันและกัน ชวยเหลือกันในการแกไขปญหารวบรวม
องคความรูท่ีสรางข้ึน นําความสําเร็จของการนําความรูไปใชหรือเผยแพรเพื่อขยาย CoP พรอมท้ัง
ประเมินความพึงพอใจของสมาชิก และประเมนผลที่เกิดข้ึนเม่ือเทียบกับเปาหมายอยางสม่ําเสมอ 
นําผลที่ไดมาปรับเปล่ียนและปรับปรุงวิธีการใหเหมาะสม เพื่อให CoP มีชีวิตชีวาและให
ประโยชนตอสมาชิกและองคกรอันจะนํามาซ่ึงความยั่งยืนของ CoP 

• การสลายตัว เม่ือ CoPไดบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไวหรือเติบโตจนถึงจุดท่ีสมาชิกเห็นพองตองกันวา
ควรสลายตัว สมาชิกจะรวบรวมบทเรียนตางๆ ท่ีไดรับ องคความรูท่ีไดสรางข้ึนรวมท้ังพิจารณา
ส่ิงท่ีจะทํารวมกันในอนาคต 

 
 
 
 



เสนทางสู  “CoP” 
 ส่ิงสําคัญท่ีทําใหองคกรใหญและมีความซับซอน สามารถดําเนินไปไดในภาวะท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา คือ ความรูท่ีอยูในตัวของผูปฏิบัติในแตละระดับ ท่ีนํามาใชแกปญหาและ
พัฒนางานของตนเองใหมีผลดีตอองคกร ประเด็นสําคัญอยูท่ีทําอยางไรท่ีจะสามารถนําความรูนั้นมา
เปล่ียนเปนความรูรูปธรรมท่ีองคกรสามารถนํามาใชประโยชนได ซ่ึงจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคกร  

การจัดการความรูตองสรางความสมดุลขององคประกอบสําคัญในการจัดการความรู คือ คน 
กระบวนการความรู (Knowledge Process) เทคโนโลยีและเน้ือหาความรู โมเดลเสนทางสู CoP 
ประกอบดวย ๑๐ ข้ันตอน คือ 

๑.กําหนดนโยบายสนับสนุน CoP การกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนและการติดตามใหหนวยงาน
นํานโยบายไปสูการปฏิบัติโดยผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน มีความสําคัญมากในการเร่ิมตน
เดินทางไปสู CoP ผูบริหารตองใหการสนับสนุนทรัพยากรและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อให
ชวงการเร่ิมตนมีความคลองตัว ซ่ึงการเร่ิมตนท่ีดีจะทําใหมีความสําเร็จสูง 

๒.จัดต้ังทีมดําเนินการ (KM Team) การมอบหมายผูรับผิดชอบชัดเจนมีความจําเปน เพื่อให
ผูรับผิดชอบงานไปดําเนินการ ต้ังแตการวางแผน การดําเนินงานตามแผน และการประเมินผลงานใน
แตละชวงเวลา ผูรับผิดชอบนี้จะเปนตัวกลางเช่ือมโยงระหวางผูบริหารระดับสูงและผูปฏิบัติ 

๓.วิเคราะหความรูท่ีองคกรตองการ การวิเคราะหความรูเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญมาก 
เพราะมีผลตอการบรรลุเปาหมายที่องคกรท่ีวางไว การกําหนดสาระความรูใหพิจารณาจากวิสัยทัศน
และพันธกิจ 

๔.กําหนด Core Team ของแตละ Domain กําหนดผูรับผิดชอบในแตละสาระความรูเพื่อเปน
แกนหลักในการดําเนินการของ CoP ท่ีจะกําหนดข้ึนตามจํานวนสาระความรู ผูรับผิดชอบท้ังหมด
กําหนดตัวโดยการอาสาสมัคร แบงออกเปน ๔ กลุม คือ เจาภาพ ผูอํานวยความสะดวก ผูประมวล
ความรูและผูบริหารระบบสารสนเทศ 

๕.อบรมตามบทบาท การเพิ่มทักษะท่ีจําเปนสําหรับกลุมตางๆใชวิธีการเรียนรูพรอมกับการ
ทํากิจกรรม  และเม่ือไดเร่ิมกิจกรรมไประยะหนึ่ง จะมีการจัดเวทีใหแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงพบวาวิธีนี้
ชวยทําใหเพิ่มศักยภาพของแตละกลุมไดเร็วข้ึน มีความหลากหลายและเปนธรรมชาติ 

๖.รับสมาชิกชุมชน เปนข้ันตอนท่ีทีมแกนหลักกําหนดวันท่ีจะเร่ิมแลกเปล่ียนเรียนรู กําหนด
นโยบาย วิธีการรับสมาชิกและผูประสานงานในแตละ Domain ไวอยางชัดเจน พรอมท้ัง
ประชาสัมพันธผานทุกชองทาง  

๗.Kick – off การกําหนดวันเพื่อให CoP เร่ิมกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูมีความสําคัญ 
เพื่อส่ือสารใหผูเกี่ยวของทราบอยางเปนทางการ เปนการแสดงถึงการยอมรับวากิจกรรมนี้เปน
กิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร เปนการเพิ่มความม่ันใจใหแก CoP ในการรวมกิจกรรม 



๘.แลกเปล่ียนเรียนรูในเวทีจริง โดยการเผชิญหนา พบปะพูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรูโดยตรง 
(Face to Face - F2F) หรือโดยการใชเวทีเสมือน (Information Technology – IT) เชน WebBlog 
WebBoard ในข้ันตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู ควรจัดเวทีการแลกเปล่ียนแกบุคลากรท้ังในเวทีจริงและ
เวทีเสมือน โดยมีทีมแกนหลักเปนผูดําเนินการ   

๙.วิเคราะห สังเคราะหความรู  ในการวิเคราะห และสังเคราะหความรูฝงลึกเปนเร่ืองท่ี
แลกเปล่ียนกันไดยาก เคร่ืองมือท่ีชวยดึงความรูแบบฝงลึกหรือความรูจากการปฏิบัติออกมาเปน
ความรูท่ีเปดเผย คือการเลาเร่ืองตองอาศัยการฝกทักษะจนเกิดความชํานาญ 

๑๐.พัฒนาเปนแนวปฏิบัติ ความรูท่ีไดจากการแลกเปล่ียนในแตละคร้ังจะบันทึกเปน
ขุมทรัพยความรู ซ่ึงอาจเปนเคล็ดลับ เกร็ดเล็กเกร็ดนอย หรือความรูตางๆ ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนท้ัง
ในการประชุมในเวทีจริง และการแลกเปล่ียนในเว็บไซด ความรูตางๆ เหลานี้มีจํานวนมาก ผูประมวล
ความรูและทีมแกนหลักตองนําสาระท่ีไดมารวมกันและสกัดเปนแนวปฏิบัติ 
  


