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บทคัดยอ
วัตถุประสงค เพื่อกํ าหนดวิธีการบมเพาะ/พัฒนาและบูรณาการชุมชนนักปฏิบัติ(communities of 
practice )หรือ CoP ภายในองคการรวมทั้งสรางรูปแบบการประเมินผล

วิธีการวิจัย   เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาวิเคราะหกลุม CoP ที่กํ าลังดํ าเนินการอยู  เพื่อพัฒนา       
รูปแบบการวิเคราะห CoP ตามมิติหลักของ Richard McDermott และศึกษาประสบการณจริงของ Cop ที่
ใชตัวแบบนี้  รายงานโครงการวิจัยนี้เกี่ยวของกับ องคการแบบตาง ๆ 15 องคการ ที่มีประสบการณจริงใน
การใช CoP  และแมจะศึกษาวิเคราะหในองคการหลายรูปแบบ แตวิธีการประเมินจะใชรูปแบบเดียว

การคนพบ  จากผลการศึกษา สามารถสรางตัวแบบการบมเพาะ/พัฒนา (cultivation model) ของ CoP
ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหตรวจสอบ CoP ในองคการ  การวิเคราะหความสํ าคัญของ CoP ในองคการ การ
วิเคราะหรูปแแบบ CoP ที่เหมาะสมในแตละองคการ  และการประเมินผลการบูรณาการใช CoP

ขอจํ ากัดและขอผูกพันในการวิจัย  การวิเคราะหประสบการจริงทั้งหมดเปนการวิเคราะหจากเอกสาร  
ดังนั้นจึงยากที่จะพบประสบการณที่ลมเหลว โดยสวนใหญจะเปนประสบการณที่ประสบผลสํ าเร็จ

การนํ าไปประยุกตใช   ตัวแบบการบมเพาะ/พัฒนาสามารถชวยเหลือผูบริหารขององคการใด ๆ ใน
กระบวนการบูรณาการใช Cop

คุณคาของการวิจัย  พัฒนาตัวแบบการบมเพาะ/พัฒนา CoP ที่ใชไดจริงและมีความยั่งยืน

กลาวนํ า
คํ าวาชุมชนนักปฏิบัติ(communities of practice )หรือ CoP ถูกสรางขึ้นโดย Lave และ 

Wanger (1991) เพื่ออธิบายถึงระบบกิจกรรมที่รวมบุคลตาง ๆ ที่ทํ ากิจกรรมรวมกันเปนหนึ่งเดียว โดยที่      
กิจกรรมนั้นอาจจะพอเพียงสํ าหรับพวกเขาหรือสํ าหรับการรวบรวมที่ใหญกวา  CoP ไมใชสวนหนึ่งของ  
โครงสรางอยางเปนทางการ แตเปนการรวมตัวกันที่เกิดขึ้นในจิตใจของสมาชิกแตละคน  เมื่อผูคนมารวมตัว
กันในการแกไขปญหาและมีการแลกเปลี่ยนความรูที่จํ าเปนสํ าหรับการแกไขปญหานั้น ๆ  มันก็สามารถจะ
กลาวไดวาเปนการสรางความรูใน CoP (Wanger, 1998)



CoP ชวยสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมที่ความรูจะถูกนํ ามาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และนวัตกรรม (Lesser and Everest, 2001)  นักวิจัยหลายคนไดสังเกตพบวา CoP เปนทาง
เลือกที่ดีในการสรางทีมงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑใหม  (Ardichiville et al., 
2003)  นอกเหนือจากนั้น โอกาสสํ าหรับการปฏิสัมพันธโดยตรงและการสนับสนุนของเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ชวยใหผูคนสามารถพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณและการแกปญหาผาน CoP

CoP ไดรับการพิสูจนทราบแลววาเปนบทบาทสํ าคัญในการสรางใหเกิดการเรียนรู และ
นวัตกรรมในองคการ (Swan et al., 2002) และยังสามารถเปนเครื่องมือที่ทรงพลังในการสรางความได
เปรียบอยางยั่งยืน   กระบวนการเรียนรูในองคการเริ่มตนที่ระดับรากหญา ซึ่งกอนหนานี้เราเรียกวา CoP ซึ่ง
สมาชิกขององคการมีสวนรวม  การเรียนรูเกิดขึ้นเมื่อความรูในคน (tacit knowledge) ไดถูกกลั่นกรอง       
จัดระบบ และดํ าเนินกรรมวิธี  จนเปนรูปแบบที่สามารถใชไดในหนวยงาน  และ CoP สามารถกลั่นกรอง
ความรูไปยังขีดสมรรถนะหลัก (core competency) ของหนวยงาน (Malone, 2002)

 แมวาจะมีเอกสารตํ าราที่ไดกลาวถึงวา CoP คืออะไร  จัดรูปแบบไดอยางไร  ทํ างานไดอยางไร  
และมีผลดีอะไร แตการวิจัยอยางเปนทางการเกี่ยวกับ CoP และผลกระทบที่มีตอองคการนั้น ยังมีขอจํ ากัด
ทั้งทางดานการหาผลลัพธและวิธีการวจิัยที่ใช (Allien, 2003) .ในเอกสารฉบับนี้  ผูวิจัยไดนํ าเสนอวิธีการบม
เพาะ/พัฒนา และบูรณาการใช CoP ในองคการ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห CoP บนพื้นฐานของตัวแบบมิติหลัก CoP ที่สรางโดย 
Richard McDermott (1999)

2. เพื่อศึกษาประสบการณจริงในการใชงาน CoP ตามตัวแบบในขอ 1.  โดยมีคํ าถามวิจัยใน
ดานประสบการณของแตละองคการ ดังนี้

2.1 วัตถุประสงคหลักของการบูรณาการใช CoP ในองคการ คืออะไร
2.2 กระบวนการบมเพาะ/พัฒนา CoP อะไร ที่ถูกเลือกใชในองคการ
2.3 กระบวนการบูรณาการใช CoP เปนอยางไร และอะไรที่แสดงใหเห็นถึงการใช CoP ใน

องคการ
2.4 ผลที่ไดของประการณการใช CoP เปนในทางบวกหรือไม

ความเปนมา
คํ าวาชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) จะใหแนวคิดพื้นฐานทางสังคมในการ

เขาใจโครงสรางและรูปแบบของวิทยาการ (Kull, 2002) ทฤษฎีอัตลักษณทางสังคม (social identity 
theory) ไดกลาวถึงประสบการณของการสรางอัตลักษณทางสังคมที่เกิดการรับรูอยางเปนหนึ่งเดียวกับ
สังคม และไดนิยามคํ าวา “เราคือใคร” และ “เราไมใชใคร”  ในการทํ างานในโลกปจจุบัน  แตละบุคคลได
สรางระบบเครือขายดวยชุมชนที่ทํ างานอยู  เครือขายดังกลาวจะชวยพวกเขาในการเขาใจประสบการณ



และใหความรูวาพวกเขาเรียนรูอะไรและมีสวนรวมไดอยางไร  ดวยวิถีทางนี้ CoP จะทํ าใหภาพของการ
ทํ างาน การเรียนรู และการสรางนวัตกรรม รวมเปนหนึ่งเดียว (Brown and Duguid, 1991)

หนึ่งในสิ่งสํ าคัญที่ชวยในการใช CoP คือ มิติหลักทั้งสามในการสราง CoP ของ McDermott
(1999) ดังแสดงในรูปที่ 1 ดังนี้

1. ประเภทของการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน
2. ระดับของการติดตอและลักษณะเฉพาะระหวางสมาชิก  และ
3. ความใกลชิดของการบูรณาการการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับการทํ างานในแตละวัน

รูปท่ี 1 มิติหลักของชุมชนนักปฏิบัติ (key dimension of community of practice)

เพื่อที่จะประเมินผลการบูรณาการใช CoP ในองคการ นั้น  มีความจํ าเปนที่จะตองเขาใจ
ทฤษฎีของ Wenger (1998) ซึ่งไดอธิบายถึงองคประกอบที่จํ าเปน 4 ประการ ที่จะสรางคุณลักษณะความ
รวมมือทางสังคมในกระบวนการเรียนรู และสรางองคความรู ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรูทางสังคมของ 
Wenger (1998) กลาววาองคประกอบทั้งสี่ประการเปนสิ่งที่จํ าเปนในกลุมที่เรียกวา CoP จะตองมี             
องคประกอบเหลานี้เปนปจจัยสํ าคัญในการประเมินวาบริษัทหรือองคการใดไดบมเพาะ/พัฒนา CoP และ
ใชสํ าหรับวิเคราะหประสบการณการใช CoP   องคประกอบทั้ง 4 ไดแสดงในรูปที่ 2 ดังนี้

1. วิธีการ (meaning)  เปนแนวทางที่จะพูดคุยถึง (การเปลี่ยนแปลง) ความสามารถใน        
เชิงบุคคลและเชิงกลุมในการสะสมประสบการณชีวิตและโลกอยางมีความหมาย

2. การปฏิบัติ (practice)  เปนแนวทางที่จะพูดคุยถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล โครงขายงาน 
และทัศนคติ ในอดีตและในสังคมปจจุบัน ที่จะสามารถดํ ารงสภาพความสัมพันธเกี่ยวของกันในการปฏิบัติ

3. ชุมชน (community) เปนแนวทางที่จะพูดคุยถึงโครงรางองคประกอบทางสังคม ที่         
องคการกํ าหนดใหเปนการปฏิบัตตามที่มีคุณคา รวมทั้งเรื่องของการมีสวนรวมที่ไดรับการยอมรับวาเปนขีด
สมรรถนะ

4. อัตลักษณ (identity) เปนแนวทางที่จะพูดคุยวา  การเรียนรูเปลี่ยนแปลงบุคคลไดอยางไร 
รวมทั้งมีสวนชวยสรางความชํ านาญสวนตนเพื่อใหพรอมที่จะเขาสูบริบทของชุมชน

ประเภทของความรู ประกอบดวยอะไร
ความรูชัดแจง (explicit  information) ความรูในคน (tacit  know how, thinking)

ปฏิสัมพันธและคุณลักษณะเฉพาะของชุมชน คืออะไร
ปจเจกบุคคล (individual) ชุมชน (community)

ความใกลชิดในการบูรณาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับการทํ างาน
เปนการดํ าเนินการพิเศษ(Special events) บูรณาการไปกับงาน (integrate into work)

ที่มา : McDermott (1999)



รูปท่ี 2 มิติหลักของชุมชนนักปฏิบัติ (key dimension of community of practice)
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ที่มา : Wenger(1998)
ีการวิจัย
ในสวนนี้ ผู วิจัยจะอธิบายตัวแบบการพัฒนาเชิงทฤษฎีบนพื้นฐานของมิติทั้ง 3 ของ

Dermontt (1999)  และองคประกอบทั้ง 4 ของ Wenger (1998)  รายงานสรุปผลการวิเคราะห    
ะสบการณของบริษัท/องคการ  การเปรียบเทียบความทาทายที่สังเกตไดจากประสบการณจริงกับความ
ทายเชิงทฤษฎีของ McDermontt (2000)   และนิยามของตัวแบบบมเพาะ/พัฒนา

คํ าอธิบายของตัวแบบเชิงทฤษฎี  
ตัวแบบเชิงทฤษฎีไมไดมีความมุงหมายเพียงวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของ

คการและกระบวนการบมเพาะ/พัฒนา CoP บนพื้นฐานของมิติทั้ง 3 ของ McDermontt (1999) แตยัง
ื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบูรณาการใช CoP ในองคการกับผลลัพธที่เกิดขึ้น บนพื้นฐานของ 
คประกอบทั้ง 4 ของ Wenger (1998)ตัวแบบดังกลาวนี้ สามารถแสดงไดในรูปที่ 3
ท่ี 3 การวิเคราะหการเกิดขึ้นของ CoP ในองคการ



ตัวแบบนี้จะวิเคราะหวัตถุประสงคของการบมเพาะ/พัฒนา CoP  กระบวนการบมเพาะ/
พัฒนาของตัว CoP เอง  บนพื้นฐานของมิติทั้ง 3 ของMcDermontt (1999) คุณลักษณะของการบูรณาการ
ใช CoP และประสบการณที่เกิดขึ้น

ตัวแบบนี้จะชวยใหสามารถศึกษาในองคการรูปแบบตาง ๆ ดวยระบบวิธีการวิจัยเดียวกัน  ซึ่ง
ไดรับการพิสูจนแลววา เปนประโยชนอยางมากในการสรางบทสรุปของการวิจัย  ดังนั้นตัวแบบเชิงทฤษฎี 
ดังกลาวจึงเปรียบเสมือนแกนหลักในการนํ าไปสูการใชตัวแบบการบมเพาะ/พัฒนา CoP

ขอบเขตของการศึกษา
จะศึกษาประสบการณการบมเพาะพัฒนา CoP ใน 15 องคการ ซึ่งประกอบดวยหลายรูปแบบ 

เชน หนวยงานที่ไมหวังผลกํ าไร  บริษัท  องคการขนาดเล็กขนาดใหญ   บริษัทระหวางประเทศและทองถิ่น 
เปนตน

ผูวิจัยไดใชตัวแบบเชิงทฤษฎีที่แสดงในรูปที่ ๓ ในการวิเคราะหประสบการณของบริษัท/        
องคการ  ในแตละบริษัท/องคการ ผูวิจัยไดศึกษา (1)กระบวนการบมเพาะ/พัฒนาของ CoP จากวตัถุ
ประสงคขององคการในการการบมเพาะ/พฒันา CoP  (2)มติิและคุณลกัษณะของการใช CoP ในองคการ และ 
(3) บทสรุปของประสบการณการบมเพาะ/พัฒนา CoP   โดยใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย ทั้งจาก เอกสาร 
และเว็บไซต

ผลท่ีไดจากการวิจัย
ในบทความนี้จะแสดงเฉพาะผลของการวิเคราะหประสบการณ ตามตารางที่ 1 ไดแสดง

บริษัท/องคการ ที่ศึกษา  รูปแบบบริษัท/องคการ  ปที่ใชงาน CoP และประสบการณจากการใช CoP

ตารางที่ 1 การวิเคราะหการเกิดขึ้นของ CoP ในองคการ

บริษัท/องคการ ประเภท ปท่ีเร่ิมใช CoP ผลการดํ าเนินการ
IBM Global Service การสื่อสาร 1995 (พ.ศ.2538) CoP มากกวา 60 กลุม ไดสรางองคความรูใหม

สํ าหรับ IBM
ธนาคารโลก สถาบันการเงิน 1996 (พ.ศ.2539) CoP มากกวา 120 กลุม สมาชิกประมาณ 2,000 

คน ไดเกิดขึ้นและประสบผลสํ าเร็จ อยางไรก็ตาม
ธนาคารโลกไมเขาใจวา CoP ทํ างานอยางไรและ
ทํ าไมจึงประสบผลสํ าเร็จ

Anderson Consult ing 
Education

ท่ี ป รึ กษ า เ ฉพาะ
ดาน

1996 (พ.ศ.2539) บริษัทไดมาซึ่งวัฒนธรรมความรวมมือและทํ างาน
เปนทีม  CoP ชวยลดคาใชจายและเพิ่มผลผลิต

Cap Gemini Ernest & 
Young

ท่ีปรึกษาทั่วไป 1997(พ.ศ.2540) CoP ไดรวบรวมแนวทางการใหคํ าปรึกษาจากกรณี
ท่ีคลายกนัมาประยกุตใชอยางทีม่ปีระสิทธภิาพ

Daimler Chrysler ผูขายรถยนต 1990.(พ.ศ.2533) มี CoP มากกวา 300 กลุม จุดที่สํ าคัญคือกระบวน
การการบมเพาะ/พัฒนา CoP ในองคการ



บริษัท/องคการ ประเภท ปท่ีเร่ิมใช CoP ผลการดํ าเนินการ
Ford  Motor Company ผูขายรถยนต 1990.(พ.ศ.2533) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององคการโดย CoP
Open Source
Communities

Software 1990.(พ.ศ.2533) สมาชิกของแตละ CoP มแีรงจูงใจสูง และพรอมกับ
การแขงขันอยางรุนแรงในระบบการครอบครอง
กรรมสิทธิ์

Schumberger บริการทาง
เทคโนโลยี

2000 (พ.ศ.2543) เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในบริษัท จาก
กลุม CoP

Xerox Corporation บริการทาง
เทคโนโลยี

2000 (พ.ศ.2543) CoP เปนส่ิงสํ าคัญพื้นฐานที่จะสรางความรูและเริ่ม
กระบวนการในการตรวจพบขีดสมรรถนะหลัก

Watson Wyatt ท่ีปรึกษาเฉพาะ
ดาน

2000 (พ.ศ.2543) CoP เป นส่ิงที่มีประสิทธิภาพสํ าหรับการแลก
เปล่ียนเรียนรู ในสภาพแวดลอมท่ีมีการกระจายงาน

International Company บริษัทกระจาย
สินคา

2000 (พ.ศ.2543) ความสัมพันธและความเชื่อใจของสมาชิก เปนส่ิง
สํ าคัญสํ าหรับการดํ ารงสภาพ CoP

กระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ หนวยงานราชการ 2001 (พ.ศ.2544) CoP เปนตวัเรงในกระบวนการตัดสินใจรวมกัน ซึ่ง
จะลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต ปจจุบันมี CoP มาก
กวา 200 กลุม สมาชิกประมาณ 3,200 คน

Medico ชวีวิทยา 2002 (พ.ศ.2544) CoP จะมชีวยบริษัทไดอยางมาก ถาไมทํ าใหสภาพ
ความเปนมืออาชีพของสมาชิกเสียสมดุล

University of Indiana สถานศึกษา 2002 (พ.ศ.2544) ไดพบความยากลํ าบากของการสรางชุมชนเสมือน
ในขัน้ตอนการบมเพาะ/พัฒนา CoP ดงันั้นจึงปรับ
ให CoPด ําเนนิการตามเทคโนโลยีท่ีใชไดอยางดีจริง

Basque Company Cars Sector 2003 (พ.ศ.2545) ความเต็มใจของสมาชิกเปนส่ิงสํ าคัญเปรียบไดกับ
โครงสรางหลักของ CoP

บทสรุปจากการวิจัย
วัตถุประสงคหลักในการสรุปผล คือ เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทฤษฎีกับ      

ประสบการณจริง เพื่อใหไปไดถึงจุดดังกลาว ผูวิจัยไดวิเคราะหความทาทายในการสราง CoP ที่ไดสกัดออก
มาจากประสบการณดังกลาว

ในการที่จะบูรณาการใช CoP .ในองคการ นั้น จํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจองคประกอบ
ความทาทายในการพัฒนา/บมเพาะ CoP ทั้ง 4 ประการ ของ McDermott (2000) ดังนี้

1. ความทาทายดานการจัดการ (management  challenge) CoP จะตองจัดต้ังขึ้นให         
สอดคลองกับหัวขอที่เปนหัวใจของธุรกิจ ซึ่งการยกระดับความรูจะทํ าใหเกิดผลตอบรับที่เปนนัยสํ าคัญ       
ชุมชนตองการสมาชิกที่ทํ าหนาที่เปนผูประสานงาน ที่ตองทํ างานประสานติดตอกับผูคน และตองการเพิ่ม
ความรูเฉพาะดานที่ตนทํ างาน  นอกจากนั้น ชุมชนตองการสรางการจัดการความรูใหเปนไปในทางเดียวกับ
วัฒนธรรมองคการ



2. ความทาทายดานชุมชน (community  challenge) อันตรายอยางใหญหลวงสํ าหรับ      
ชุมชุน คือ การขาดความกระตือรือรนและการมีสวนรวม  ซึ่งสามารถปองกันไดการทํ าใหความคิดของผูนํ า
เปนระบบเครือขายที่มีอยูแลว  การทํ าใหผูคนเขารวมชุมชนอยางถูกตอง  ปจจัยสํ าคัญที่ชวยดํ ารงสภาพ  
ชุมชน คือ การติดตอระหวางบุคคล  ความเชื่อใจ  สัมผัสของความธรรมดาสามัญ และความกระตือรือรน
ระหวางสมาชิก

3. ความทาทายดานเทคโนโลยี (technical  challenge)  ความทาทายที่แทจริง คือการ
ออกแบบดานสังคมของเทคโนโลยที่นํ ามาใชรวม  เครื่องมือทางเทคโนโลยีจะตองสะดวกตอการใชงานและ
สามารถชวยเหลือชุมชน

4. ความทาทายทางบุคคล (personal challenge) การสนทนาปญหา  การแลกเปลี่ยน หรือ
การคิด อยางชัดเจนอาจไมแสดงออกมาอยางธรรมชาติ  การพัฒนาในจุดนี้เปนสิ่งที่ทาทายดานบุคคล
สํ าหรับสมาชิกของชุมชนสวนใหญ

ในการพิจารณาผลการวิเคราะหบริษัท/องคการ ที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดเปรียบเทียบ       
องคประกอบทั้ง 4 ที่ McDermott (2000) พิจารณาวาเปนสิ่งจํ าเปนที่จะบมเพาะ/พัฒนาและทํ าให CoP 
เปนธรรมชาติอยางมีประสิทธิผล  และเพื่อสรางการติดตอระหวางบุคคลที่จํ าเปนเพียงพอในการสรางความ
สัมพันธที่แทจริง

ผลการวิจัยบนพื้นฐานของความทาทายหลัก 4 ประการของ McDermoot (2000) จนถึง CoP
ตามธรรมชาติ ไดแก

• ความทาทายดานการจัดการ (management  challenge) ผูวิจัยพบวา CoP จะตองถูก
จัดต้ังขึ้นให สอดคลองกับหัวขอที่เปนหัวใจของธุรกิจ ซึ่งการยกระดับความรูจะทํ าใหเกิด
ผลตอบรับที่เปนนัยสํ าคัญ (McDermott, 2000) ชุมชนตองการสมาชิกที่ไดรับการยอมรับ
นับถืออยางดี เพื่อทํ าหนาที่เปนผูประสานงาน   และดวยสมาชิกที่เกี่ยวของ รวมกับ     
วัฒนธรรมองคการ จะทํ าใหเกิดการสรางสรรคและดํ ารงสภาพชุมชนเหลานี้  อยางไรก็
ตามจากมุมมองทางทฤษฎี การสราง CoP จะตองเปนสวนหนึ่งขององคการและเปนไป
ตามธรรมชาติ  แตจากการที่ผูวิจัยไดศึกษากรณีของบริษัท Cap Gemini Ernest & 
Young ซึ่งการเขารวมของสมาชิกใน CoP ถูกบังคับแลวปรากฏวาผลจากการศึกษา
ประสบการณเปนไปในทางบวก และ ได CoP ที่ประสบผลสํ าเร็จตามวัตถุประสงค  ผูวิจัย
ยังพบวาองคประกอบสํ าคัญของ CoP ใด ๆ คือตัวบุคล เนื่องจากเปนสวนที่จะกอใหเกิด
คุณคาของ CoP ผานทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู  จากจุดนี้ CoP จะตองรักษาองค
ประกอบเชิงโครงสรางอยางตอเนื่อง และบริษัท/องคการ จะตองไมออกแบบ CoP แตจะ
ตองสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและสนับสนุนทรัพยากรที่จํ าเปนสํ าหรับสมาชิกเพื่อ
ใหไดความเชื่อใจในระดับเพียงพอที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู   กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา 



CoP จะถูกกํ าหนดรูปแบบโดยสมาชิก และขึ้นอยูกับสมาชิก  ดังนั้น องคการควรจะ     
ผลักดัน CoP โดยปราศจากการกํ าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการ เนื่องจากการบังคับตาง 
ๆ จะทํ าใหผูคนรูสึกไมอยากจะแลกเปลี่ยนความรูที่สํ าคัญสํ าหรับองคการ

• ความทาทายดานชุมชน (community  challenge) จากการศึกษาประสบการณพบวา มี
ความสัมพันธกับทฤษฎี  CoP ตองการความเกี่ยวพันที่ดีจากสมาชิก  และจากผูนํ า  ใน
การดํ ารงพลังการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลของสมาชิก 
นั้น  การสนับสนุนจากองคการและความเปนอัตลักษณของชุมชนนับเปนสิ่งสํ าคัญ  ใน
ความหมายนี้  การบ มเพาะ /พัฒนาชุมชนดวยการจูงใจจากองค การ(เช นของ  
Schumberger) หรือจากระดับบุคคล (เชนของ Daimler Chrysler)  การจูงใจจาก        
องคการ  จะชวยใหเกิดความเปนอัตลักษณที่ดีในกลุม

• ความทาทายดานเทคโนโลยี (technical  challenge) ตามที่ไดกลาวไวใน McDermott 
(2000) นั้น  จากประสบการณจริงไดแสดงใหเห็นวาเครื่องมือเทคโนโลยีเปนสิ่งที่ดีถา
สามารถชวยอํ านวยความสะดวกในเรื่องแนวปฏิบัติของสมาชิก (เชน กระทรวงกลาโหม 
สหรัฐฯ หรือ University of Indiana) แตเทคโนโลยีเหลานั้นไมควรจะสํ าคัญไปกวาความ
เปน CoP เอง มิฉะนั้นสมาชิกอาจจะไมใชเครื่องมือเลย

• ความทาทายทางบุคคล (personal challenge) ตามที่แสดงไวใน McDermott (2000)
เหตุการณที่กอใหเกิดคุณคาในชุมชนคือการคิดรวมกันเพื่อแกปญหาเปนหลัก  แตที่เกิด
ขึ้นจริงคือการเกิดสภาพแวดลอมแหงความรวมมือเพื่อแกปญหาอยางธรรมชาติ  ในกรณี
นี้ บริษัทซอฟตแวร แบบ open source (เชน Linux หรือ Apache) จัดเปนตัวอยางที่ดี     
ที่ซึ่งความประทับใจเปนองคประกอบสํ าคัญของ CoP  สมาชิกไดรับการจูงใจและไมไดทํ า
เพื่อเงินรางวัลใด ๆ แตเพราะวาพวกเขาไดรับการยกยองเชิดชู  ผูคนตองรูสึกมีคุณคาและ
จํ าเปนตองเชื่อใจสมาชิกผูอ่ืน (ธนาคารโลก) .ในลักษณะนี้ เปนเรื่องยากที่ที่จะเกิดความ
ทาทายของแตละคน ถาสมาชิกรูสึกวาพวกเขาจะสูญเสียพลังอํ านาจตามลํ าดับชั้นหรือ
สูญเสียสถานะ (Medico) ในการเปลี่ยนแปลงองคการหรือจากกระบวนการสราง
นวัตกรรม      

ประสบการณจริงชวยใหเขาใจคุณคาของการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงใหเห็นวา CoP        
เกิดขึ้นไดอยางไร  CoP ใชและแปลงความรูสํ าหรับการแกไขปญหาและสรางสรรคขีดสมรรถะที่ย่ังยืนบน
พื้นฐานของการเรียนรูในองคการและการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางไร  และ CoP มีประโยชนในกระบวน
การสรางนวัตกรรมไดอยางไร  อยางไรก็ตามประสบการณดังกลาวยังไดแสดงถึงความทาทายและความ
ยากลํ าบากในการบมเพาะ/พัฒนาการจัดการความรูในองคการผานกลุมซึ่งขึ้นกับแตละบุคคล



นิยามของตัวแบบการบมเพาะ/พัฒนา (definition of cultivation  model)
จากการศึกษา ผูวิจัยไดสรางตัวแบบการบมเพาะ/พัฒนา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทาง

สํ าหรับบริษัท/องคการที่มีจุดมุงหมายจะสรางรูปแบบ CoP อยางธรรมชาติ หรือตองการจะวิเคราะหสภาพ
ปจจุบันของกลุมตาง ๆ ในองคการ  ตัวแบบนี้ไมไดมีความมุงมายที่จะเปนคํ าตอบในการบูรณาการใช CoP
ในองคการ  เนื่องจากตามที่กลาวมาแลว องคบุคคลเปนองคประกอบพื้นฐานที่สํ าคัญ และกระบวนการจะ
ตองเปนการบมเพาะ/พฒันา CoP การจงูใจของแตละบุคคลเปนเรือ่งภายในบคุลากรและไมสามารถควบคมุได 
แตผูคนก็สามารถถูกจูงใจได เชนกัน  วัตถุประสงคของตัวแบบนี้คือการไดมาซึ่งกระบวนการคิดในการมีอยู
และเติบโตของการบมเพาะ/พัฒนา CoP ในองคการ  ตัวแบบนี้ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ซึ่งจะกลาวในสวน
ตอไป  ขั้นตอนแรก คือ ตรวจสอบกอนวามี CoP เกิดขึ้นแลวในองคการหรือยัง  ขั้นตอนที่สอง คือ พัฒนา
แนวคิดเพื่อประเมินวามีความจํ าเปนในการบมเพาะ/พัฒนา CoP ในองคการหรือไม  ขั้นตอนที่สาม คือ 
วิเคราะหวาสามารถจัด CoP ที่มีอยูออกเปนประเภทที่แตกตางกันไดก่ีประเภทตามวัตถุประสงคองคการ  
และขัน้ตอนสดุทาย คือ กระบวนการประเมนิเพือ่วิเคราะห รวมทัง้แมผลทีไ่ดจากประสบการณจะเปนเชงิบวก

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหเพื่อตรวจสอบการมี CoP ในองคการ (analysis for the detection of 
CoPs within organization)

ในการวิเคราะหตรวจสอบ CoP ในองคการสามารถแสดงไดในรูปที่ 4  การวิเคราะหตรวจสอบ
เปนสิง่ส ําคัญทีต่องดํ าเนนิการไมวาองคการนัน้จะมี CoP หรอืไมก็ตาม  กระบวนการนีอ้าจจะยาก  เนือ่งจาก 
CoP อาจเปนกลุมที่แฝงตามธรรมชาติ ซึ่งองคการอาจจะไมไดตระหนักถึงการมีอยูของกลุมเหลานั้น         
มีความเปนไปไดที่จะตรวจพบ CoP ในองคการโดยการวิเคราะหคาบเวลาการพบปะของกลุมที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติตาง ๆ  ประกอบกับ ผูนํ า และสมาชิก รวมถึงสิ่งที่พวกเขาสนใจเหมือน ๆ กันในบริษัท/องคการ
รูปท่ี 4 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหเพ่ือตรวจสอบการมี CoP ในองคการ

- มีกลุมใด ๆ ที่พบ
ปะกันเปนชวง ๆ ?
- หรือที่สื่อสารกัน
บอย ๆ ดวย e mail
หรอืสือ่
อิเลก็ทรอนกิสอ่ืน ๆ

ไมมี

มี

ไมมี
CoP

สมาชิกยอมรับวา
ที่กลุมทํ าเปนเรื่อง
เดียวกับงานที่
มอบหมาย

ไมใช

ใช

ฝาย  แผนก
ทีมงาน

- ชวยเหลอืกนั?
- พูดถงึเรือ่งทีส่นใจ?
- แลกเปลีย่นแนวคดิ/
ปญหา?
- มี workshop?

- มีผูนํ า?

- สนใจเรือ่ง
เดยีวกนั?

ใช
ไมใช

เครอืขายไม
เปนทางการ.

สามารถพบและกํ าหนด
อัตลักษณในความเกี่ยว
พันภายในกลุม

ใช

ไมใช
ไมมี CoP

มี CoP

ไมมี CoP



ขั้นตอนที่ 2 ความจํ าเปนของ CoP ในองคการ (CoP necessity within organization)
ในการวิเคราะหความจํ าเปนของ CoP ในองคการ บนพื้นฐานของการจูงใจที่จะตามมานั้น

สามารถแสดงไดในรูปที่ 5  เมื่อองคการไมมี CoP แตมีกรณีปญหาที่จะตองแกไขแลว องคการอาจะ
สามารถบังคับใหมี CoP เพื่อแกปญหาได หรือเพื่อใหบรรลุตามความมุงหมายที่ต้ังขึ้นเปนพิเศษ ซึ่งโดย
ปกติแลวจะสัมพันธกับเรื่องการจัดการความรู  การรวมมือถายทอดความรู  การสรางนวัตกรรม หรือการ
เรียนรูในองคการ  การบมเพาะ/พัฒนา CoP เปนกระบวนการใหญและนํ ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงองคการ 
อันจะตองมกีารประเมนิคาใชจาย  ดังนัน้แตละองคการจะตองประเมนิวา CoP เปนคํ าตอบในการแกปญหา
ตามวตัถปุระสงคทีต่องการหรอืไม และการบมเพาะ/พฒันา CoP น ํามาซึง่คาใชจายทีส่งูกวาก ําไรหรอืไม
รูปท่ี 5 ขั้นตอนที่ 2 ความจํ าเปนของ CoP ในองคการ

ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการบมเพาะ/พัฒนา CoP (CoPs cultivation progress)
การวิเคราะหกระบวนการบมเพาะพัฒนา CoP ที่เหมาะสมของแตละองคการไดแสดงใน      

ตารางที่ 2 ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดอนุมานวาบริษัท/องคการมีความจํ าเปนตองมี CoP และต้ังสมมติฐานวามี
การบมเพาะ/พัฒนา และบูรณาการใช CoP ใน บริษัท/องคการ  ผูวิจัยไดเสนอแนวทางเพื่อชวยองคการใน
การพิจารณาเกี่ยวกับประเภทของ CoP ที่องคการอาจจะตองการซึ่งขึ้นอยูกับความสนใจในระดับองคการ
หรือบุคคล  ตารางดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือองคการในการ ออกแบบกระบวนการบมเพาะ/
พัฒนา  การคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงคของบริษัท/องคการ  มิติของ CoP   และลํ าดับขั้นตอน ใน CoP
ประเภทตาง ๆ   มันไมจํ าเปนที่จะตองบมเพาะ/พัฒนา CoP ในองคการ ถา CoP ไมใชเครื่องมือที่ดีเพียงพอ
สํ าหรับแกปญหาขององคการ  ดังนั้นในบางกรณีการจัดต้ังกลุมความสนใจรวมกัน หรือเครือขายการทํ างาน
จะมีผลดีกวาการบมเพาะ/พัฒนา CoP

ไมตองมี
CoP

มี CoP ในองคการ?
ไมใช

ใช

เพ่ือดํ ารงสภาพความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน : เพ่ิมลูกคา  ลด
ตนทุน  สรางคุณคา  ปองกัน
สมองไหล  เพ่ิมประสิทธิภาพ
พนักงาน  สรางนวัตกรรม

เหตผุล
- ตนทนุการเปลีย่น
แปลงสงู
- การไดมาซึง่วฒัน
ธรรมการจดัการ
ความรูแพงมาก.

องคการมีความจํ าเปนตอง
ปรับโครงสรางใหมหรือไม

ใช ไมใช

จ ําเปนตอง
มี CoP

ดํ าเนินการสนับสนุน



ตารางที่ 2 การวิเคราะหรูปแบบตาง ๆ ของ CoPในองคการ

ปฏิสัมพันธ
แรงจูงใจ การสราง รูปแบบ ความรู

ของคน ความรู

ระดับ ความมุงหมายเพื่อ

จัด
ตั้ง
ให
ม

แฝ
งใน

อง
คก
าร

เสม
ือน

จริง Ex
pli

cit
Ta

cit
เปน

ปจ
เจก

บุค
คล

ชุม
ชน

สถ
าน
ที่พ

ิเศษ
ใน
ที่ท
ํ างา

น

องคการ เพิ่มลูกคาและลดตนทุน X X X X X X X
องคการ สรางคุณคา X X X X X
องคการ ปองกันสมองไหล X X X X X
องคการ เพิ่มขีดความสามารถขององคการ X X X X X X X
บุคคล เพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน X X X X X X X
องคการ การเรียนรูขององคการ X X X X
บุคคล การเรียนรูของบุคคล X X X X X X
บุคคล พัฒนาขีดสมรรถนะรายบุคคล X X X X X
องคการ เพิ่มกํ าไรจากขีดสมรรถนะรายบุคคล X X X X X
องคการ สรางสรรคนวัตกรรม X X X X X
บุคคล แลกเปลี่ยนขอมูล X X X X X
บุคคล แลกเปลี่ยนความรู X X X X X

ขั้นตอนที่ 4 ตัวแบบการประเมิน (evaluation  model)
ตัวแบบการประเมินของ CoP สามารถแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งจะใชตรวจสอบไดไมวากระบวนการ

บมเพาะ/พัฒนา CoP จะตอบสนองตามวัตถุประสงคหรือไม
ในขั้นตอนนี้จะสามารถเปนแนวทางที่จะชวยผูบริหารในการคิดอยางถี่ถวนเกี่ยวกับการบังคับ

ใช CoP ในองคการ บนพื้นฐานของกระบวนการบมเพาะ/พัฒนา CoP ที่ถูกตอง และดวยวัตถุประสงคที่จะ
ไดผลลัพธที่ดีที่สุดเทาที่ความรูจะเปนเครื่องมือทํ าใหเกิดขึ้นได

การวิเคราะหประสบการณขององคการตาง ๆ ไดชวยใหเราไดทราบวากระบวนการบมเพาะ/
พัฒนา CoP เปนเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะไดผลสํ าเร็จจากการใชงาน



รูปท่ี 6 ขั้นตอนที่ 4 ตัวแบบการประเมิน (evaluation model)

สรุปผลการวิจัยและการดํ าเนินการในอนาคต
รายงานการวิจัยฉบับนี้ไดเปรียบเทียบทฤษฎีของ CoP กับประสบก

CoP ที่มีอยูในบริษัท/องคการ และสํ าหรับการจูงใจพนักงาน  ผูวิจัยไดพบวา C
เนื่องจาก Cop ประกอบดวยความเปนปจเจกบุคคลและไดรับความผิดหวังจากขอ
สมาชิกไดประสบมากอน   โดยปกติแลว CoP อยูในบริษัท/องคการและเปนสวนหน
แม CoP ไมใชเครื่องมือการแกปญหาที่ดีที่สุด แตก็สามารถแกปญหาไดหลายอยา
สรางบางปญหา  อยางไรก็ตามผลการศึกษาพบวา CoP สามารถสรางคุณคา
อยางมาก นอกจากนี้ผลการศึกษาประสบการณสวนใหญแสดงใหเห็นถึงผลลัพธทา

ประโยชนของการวิจัยนี้คือการพัฒนาตัวแบบการบมเพาะ/พัฒนา  ส
องคการใด ๆ  ดวยตัวแบบนี้ผูวิจัยไดแสดงถึงขั้นตอนการพิจารณาสํ าหรับองค
กระบวนการของ CoP ที่เปนธรรมชาติและมีการพัฒนา  ตัวแบบนี้จะเปนแนวทาง
ต้ัง CoP ในองคการ  ในการพัฒนาตัวแบบนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหจากองคการหลากห
แบบการบมเพาะ/พัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการจัดการความรูในอ
ทํ าใหเกิดความสมบูรณโดยนํ าไปใชกับ CoP ในองคการ ดวยพื้นฐานของรูปแบบข
พัฒนาตามรายงานวิจัยนี้

ไมใช

ใช
องคการประสบผล
สํ าเร็จตามวัตถุ
ประสงค?

เครื่องมือที่เลือก
ใชมีสวนชวย?

ไมใช

ใช

ศ
C

เครือ่งมือทีเ่ลอืกใช
ไมเหมาะกบั
องคการ? ไมใช

ใช

ไมใช

ใชวตัถุประสงคที่เลือกไมสัมพันธกับรูปแบบ CoP ที่ใช

ไมมีการแลกเปลี่ยนความรูใน CoP
ใหใช CoP ตอไป
ารณจริง เพื่อศึกษาทั้ง 
oP กํ าลังลดขนาดลง         
ผิดพลาดเชนเดียวกับที่
ึ่งของปญหาในองคการ  
งในองคการและอาจจะ
และผลกํ าไรสงองคการ      
งบวก

ํ าหรับใชกับ CoP ใน     
การโดยอนุมานวาเปน
สํ าหรับการพิจารณาจัด
ลายรูปแบบเพื่อสรางตัว
งคการ  ในขั้นตอไปจะ
องตัวแบบการบมเพาะ/

กึษาวาควรจะใช
oP ตอไป หรือไม

ขาดความ
เกีย่วพัน?

ไมใช

ใช

มีความเชือ่ใจ
ในกลุม?
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