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ชุมนุมนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice ( CoP ) นับเปนกุญแจสําคัญในการเคลื่อน
กระบวนการจัดการความรู ( Knowledge Management ) ที่ทรงพลังและสรางความยั่งยืน เนื่องจากการเกิดขึ้น
ของชุมชนนักปฏิบัตินั้น สะทอนใหเห็นถึงระบบความสัมพันธทางสังคมในแนวรวม ที่เชื่อวาจะสามารถเอื้อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ( Share and Learn ) มีการพัฒนาและจัดการเพื่อยกระดับองคความรูขององคกรหรือ
สังคมไดอยางมีประสิทธิผล

ความหมายของ CoP
CoP หมายถึง ชุมชนแหงการเรียนรูที่รวบรวมกลุมคนซึ่งมีความรูความสนใจในเรื่องเดียวกัน มารวม
แลกเปลี่ยน แบงปน เรียนรูในเรื่องนั้นๆ รวมกัน เพื่อใหไดมาในเรื่องชุมชนความรูในเรื่องนั้นๆ ( Knowledge
Assets ) สําหรับคนในชุมชนนําไปทดลองใช แลวนําผลที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิก สงผลใหความรู
นั้นๆ ไดรับการยกระดับขึ้นเรื่อยๆ ผานการปฏิบัติ ประยุกต และปรับใชตามแตสภาพแวดลอมและสถานการณที่
หลากหลาย อันทําใหงานบรรลุผลดีขึ้นเรื่อยๆ

ลักษณะที่สําคัญของ CoP
– เปนกลุมคนที่รวมตัวกันโดยมีความสนใจและความปรารถนา (Passion) รวมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
เรียกวามีประเด็นหรือกลุมความสนใจความรูรวมกัน ( Knowledge Domain)
– มีปฏิสัมพันธและสรางความสัมพันธในกลุม เปนชุมชนชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานตางๆ โดยเฉพาะ
ความรู ซึ่งเรียกวาชุมชน ( Community )
– มีการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรูใหมๆรวมกัน และตองมีการสรางฐานขอมูล ความรู และแนวปฏิบัติ
ที่มีการแลกเปลี่ยนกันในระบบคลังความรู และนําความรูนั้นไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอยาง
ตอเนื่อง ( Practice)

รูปแบบหรือประเภทของ CoP
1. ชุมชนเพื่อการชวยเหลือ ( Helping Communities ) เปนชุมชนที่มีการรวมแกปญหาการ
ทํางานที่ประสบในแตละวัน โดยชวยกันแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ และมุมมองตางๆในกลุมสมาชิก
2. ชุมชนเพื่อการปฏิบัติที่เปนเลิศ ( Best Practice Communities ) เปนชุมชนที่เนนการแสวงหา
พัฒนา และเผยแพรแนวปฏิบัติที่เปนเลิศจากชุมชนอื่นๆ ปรือการสรางแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดขึ้นมาเอง
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3. ชุมชนเพื่อพัฒนายกระดับความรู ( Knowledge-stewarding Communities ) เปนชุมชนที่มี
การสรางองคความรูใหมๆ มีการจัดระเบียบความรูและยกระดับความรูความคิดของสมาชิกอยูประจํา
4. ชุมชนนวัตกรรม (Innovation Communities) เปนชุมชนที่มีการพัฒนาแนวคิดจากการ
ผสมผสานแนวคิดของสมาชิกที่มีมุมมองตางกัน เพื่อหาแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน หรือสรางผลิตภัณฑ
ใหมๆที่เปนนวัตกรรม

ปจจัยที่สําคัญตอความสําเร็จของ CoP
1. การรวมปญหา ( Head) สมาชิกใน CoP ตองใสใจในเรื่องการแลกเปลี่ยนความรูเปนเรื่องสําคัญ
โดยสมาชิกตองมีพฤติกรรมในการเรียนรูสิ่งใหมๆ เพื่อจะนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูแกกัน ซึ่งจะถือวาชุมชนนั้น
ยึดความรูหรือปญหาเปนศูนยกลางที่สนใจรวมกัน
2. การรวมใจ ( Heart) สมาชิกมีการเสริมสรางสายสัมพันธอันดีบนพื้นฐานของการใหเกียรติ เคารพ
และเชื่อถือซึ่งกันและกัน เปนแรงผลักดัน ชวยสรางแรงจูงใจ และความเต็มใจในการแลกเปลี่ยนความรู เปด
โอกาสใหทุกคนมีสวนรวม
3. การรวมมือ ( hand ) สมาชิกมีการแสดงออกดวยการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะ
กระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมของชุมชน
ของชุมชนดวยความเต็มใจ

อีกทั้งมีการอุทิศตัวหรือเสียสละ

รับผิดชอบในกิจการตางๆ

การสนับสนุน CoP ขององคกร
– ปฏิบัติตอ CoP เสมือนทรัพยสินขององคกร ใหการสนับสนุนทรัพยากร ขอมูลขาวสารและดูแลเปาหมายใหสอดคลอง
กับองคกร
– สงเสริมการสราง CoP ดวยการยอมรับผลงานที่เกิดขึ้นจากกลุมที่ไมเปนทางการ และดึงชุมชนเขามารวมกันทํางาน
ใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก
– มองวาองคกรเปนที่รวมของชุมชนที่เชื่อมตอกัน สงเสริมใหมีจุดยืนที่เหมาะสม และมีสวนตอความสําเร็จขององคกร
– สงเสริมให CoP เรียนรูจากภายในกลุมและจากลุมอื่นๆ
– ดูแลใหกลไกขององคกรมีสวนในการสนับสนุน CoP
– สงเสริมการเรียนรูทุกรูปแบบ และเชื่อมตอทั่วทั้งองคกร
– มีระบบการใหรางวัลที่จูงใจเพื่อใหกิจกรรม CoP ดําเนินอยางยั่งยืน
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การทํา COP ใหบรรลุเปาหมายของ KM เปาหมายของ KM : Knowledge Management หรือ การจัดการความรู
คือ ดึงความรูในตัวบุคคลในรูปของ Tacit Knowledge ออกมาจัดเก็บใหกลายเปนความรูที่ปรากฏชัดแจง หรือ
Explicit Knowledge เพื่อสราง Best Practices หรือวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ สําหรับใหบุคคลอื่นสามารถนําไปทดลองใช
และตอยอดยกระดับความรูนั้นขึ้นเรื่อยๆ

อะไรคือคุณคาของ CoP?
 ชวยใหแกปญหาไดเร็วขึ้น – บุคลากรสามารถทราบวาควรจะถามใครเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชน และรูวาควรจะ
ถามคําถามอะไรที่เหมาะสม
 ชวยในการถายทอดการปฏิบัติที่เปนเลิศ - ทั้งสําหรับกลุมที่ตองการชวยกันแกปญหา และสําหรับการกระจาย
ถายทอดแนวการปฏิบัติที่เปนเลิศไปทั่วองคกรดวยเชนกัน
 ชวยในการพัฒนาทักษะดานอาชีพ – ผูที่มีประสบการณนอยสามารถเรียนรูจากผูที่มีประสบการณมากกวา
 ชวยในการสรรหาและธํารงรักษาคนเกง – โอกาสในการเขารวมเปนสมาชิกของชุมชนนักปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และ
มีเกียรติ สามารถใชเปนกลยุทธที่ดีในการรักษาคนเกงไดในอีกทางหนึ่งดวย
 ชวยใหพนักงานขององคกรไมลาสมัย – ความรูใหมทําใหเกิดคําถามใหมๆ ซึ่งทําใหเกิดโอกาสเพิ่มเติมสําหรับการสราง
องคความรูใหมๆ ทั้งจากฝายบริหาร สูฝายปฏิบัติการ หรือ ฝายปฏิบัติการ สูฝายบริหาร

เทคนิคการเปน Facilitator
(ผูใหการสนับสนุน/ผูนํา CoP) ฟงเปน
พูด/ถามเปน คิดเปน เขาใจ เขาถึง และ
จัดการกับสมาชิกได บุคลิกดี นาเชื่อถือ

เทคนิคการเปน Historian (เลขานุการ
CoP) ฟงเปน จับประเด็นเปน บันทึกยอ ๆ
สาระสําคัญ ใช Tools ชวย เชน Mind
Map เปนตน เขียนเปน จัดเนื้อหา (ขุม
ความรู) ใหเปนหมวดหมูแ ละเปนระบบ

องคกรแหงการเรียนรู คือองคกรที่มีการเรียนรูกันทั้งองคกร ไมใชรูแคระดับ
บริหารระดับสูงที่คิดเองเปนแตไมสามารถถายทอดใหระดับปฏิบัติงานทําได เชนเดียวกับ
การเรียนหนังสือที่สมองจําได แตมือทําไมเปนนั่นเอง
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องคกรที่เรียนรูเปน จะหาทางอยูรอดและเติบโตเองได องคกรที่เรียนรูจะเปน
อยางไร ก็เหมือนกับคนที่ฉลาดขึ้นทุกวัน

ผิดแลวไมผิดซ้ําซาก รูจักคิดเองไมตองใหใคร

มาสั่งทุกเรื่อง สามารถคิดวิเคราะหหาทางแกปญหาได
………………

