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ค าอธิบายรายวิชา  ทฤษฎีเครือข่าย การสร้างเครือข่าย และการบริหารเครือข่ายให้เข้มแข็ง  

เป้าหมายรายวิชา  ผู้เรียนเข้าใจพ้ืนฐานด้านทฤษฎีเครือข่าย เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างและ
บริหารเครือข่ายอย่างมีหลักการ 

ผลการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถ 
1. วิเคราะห์เครือข่ายที่ส าคัญในการบริหารสุขภาวะได้ 
2. วิเคราะห์ความเข้มแข็ง ความต้องการ จุดอ่อน จุดแข็งของเครือข่ายได้ 
3. วางแผนการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายของตนเองได้ 

หัวข้อการเรียนรู้ 
1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและบริหารเครือข่าย 
2. การสร้างและการบริหารเครือข่าย 
3. เทคนิค เครื่องมือในการสร้างและบริหารเครือข่าย 

 
  

การสร้างและการบริหารเครือข่าย 

(Network and partnership management) 
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เป้าหมายการเรียนรู้:  ผู้เรียนเข้าใจ และประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างและบริหารเครือข่ายได้ 

ผลการเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ  
1. อธิบายแนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับเครือข่ายได้ 
2. ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างและบริหารจัดการเครือข่ายได้ 

เนื้อหา:  
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย ได้แก่ ทฤษฎีผลประโยชน์ของตนเอง (theory of self-interest) และ

กลุ่มทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange theories)  
 
เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงของคน กลุ่มของคน หรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะ

แลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกันหรือท ากิจกรรมร่วมกัน ภายใต้เป้าหมายและวิธีการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
มีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของความ
เคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 

ในทางสังคมวิทยาเครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Network) ที่แตกต่างจาก
กลุ่ม โดย “กลุ่ม”จะมีขอบเขตชัดเจน รู้ว่าใครเป็นสมาชิก มีความเป็นรูปธรรม มีโครงสร้างทางสังคม แต่
เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่มีขอบเขต  ไม่มีโครงสร้างแน่นอนตายตัว อาจมีการออกแบบ
โครงสร้างข้ึนมาท าหน้าที่สานความสัมพันธ์ระหว่างคน กลุ่มองค์กรให้ต่อเนื่อง แต่ในเครือข่ายมีความเป็นอิสระ 
ไม่มีใครบังคับให้ใครท าอะไรได้ แต่ละคนหรือกลุ่มองค์กรต่างก็เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายได้พอ ๆ กัน รูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของเครือข่ายจึงมีความซับซ้อนกว่ากลุ่มหรือองค์กรมาก  

สมาชิกในเครือข่ายเป็นไปใน 3 ลักษณะ คือ 1) ปัจเจก (individual) หมายถึง สมาชิกที่เป็นตัวบุคคล 
ไม่มีกลุ่มหรือองค์กรใด ๆ รองรับ บุคคลอาจมีศักยภาพ และความสัมพันธ์ที่กว้างขวางแตกต่างกัน 2) จุด
ประสานหรือองค์กรประสาน (node) หมายถึง สมาชิกที่เป็นกลุ่ม องค์กรหรือสถาบันที่มีศักยภาพในการ
จัดการประสานเชื่อมโยงกับบุคคล กลุ่มหรือองค์การอ่ืน ๆ 3) เครือข่าย (network) หมายถึง สมาชิกที่มี
เครือข่ายย่อย ๆ อยู่ข้างหลังและพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ตามจังหวะ โอกาสและประเด็นที่
สนใจ 

 
  

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและบริหารเครือข่าย 

การรวมพลัง (Synergy) ของเครือข่าย  
 เป็นการผนึกก าลังในลักษณะท่ีมากกว่า 1+1 = 2  แต่ต้องเป็น 1+1>2  
 เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่าหรือเข้มแขง็มากกว่าการที่แต่ละองค์กรจะท างานโดยล าพัง 
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การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจมองเห็นหรือมองไม่เห็นเป็นรูปธรรม ในเครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่เรียกว่า Network มีจุดเชื่อมความสัมพันธ์ที่ประกอบด้วยคนหรือกลุ่มคน เรียกว่า Node และ
การเชื่อมโยงระหว่างจุดต่าง ๆ เรียกว่า ความสัมพันธ์ (Relationships หรือ tie) ที่อาจเป็นแบบหลวมหรือ
แบบแน่นแฟ้น การเชื่อมโยงของเครือข่ายที่เป็นรูปธรรมมี 3 ลักษณะ คือ เครือข่ายการแลกเปลี่ยน เครือข่าย
การติดต่อสื่อสาร และเครือข่ายความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน 

เครือข่ายทางสังคมถือเป็นทุนทางสังคม (Social capital) ที่จะเพ่ิมความส าเร็จให้กับตัวบุคคลและ
องค์กร ความสัมพันธ์ที่ดีท าให้บุคคลในองค์กรมีการเชื่อมโยงประสานงานกันดีขึ้น ทั้งยังสามารถดึงทรัพยากร
ของแต่ละองค์กรมาประสานเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เครือข่ายที่เกิดขึ้นมีอยู่ในหลายลักษณะ ตามมิติต่าง ๆ ดังนี้ 
1) เครือข่ายตามพ้ืนที่ด าเนินการ เช่น เครือข่ายพชอ. เครือข่ายกขป. เครือข่ายพชต.  เครือข่ายลุ่มน้ า

สายบุรี เครือข่ายลุ่มน้ าทะเลสาปสงขลา เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด 
2) เครือข่ายตามประเด็นปัญหา เช่น เครือข่ายด้านเด็ก สตรี เครือข่ายงดเหล้า เครือข่ายปัจจัยเสี่ยง 

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายทรัพยากร
ชายแดนใต้ เครือข่ายข้าวไร่ 

3) เครือข่ายอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม เช่น เครือข่ายอสม. เครือข่ายด้านแรงงาน เครือข่าย
สาธารณสุข เครือข่ายสารวัตรนักเรียน เครือข่ายร้านยา เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายธุรกิจ  

4) เครือข่ายตามรูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยแนวตั้ง เป็น
เครือข่ายที่มีโครงสร้างเป็นช่วงชั้น ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายในเครือข่ายไม่เท่ากัน เช่น เครือข่าย
สาธารณสุข เครือข่ายเกษตรและสหกรณ์ ส่วนเครือข่ายตามแนวนอน เป็นเครือข่ายที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรภายในเครือข่ายเท่าเทียมกัน เช่น เครือข่ายศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด 

 
 

แนวคิดเครือข่ายทางสังคมมีพัฒนาการมาจากพ้ืนฐานของทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange 
Theory) โดย George C. Homans และ Richard Emerson และทฤษฎีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดหลัก ๆ ใน เครือข่ายทางสังคม อธิบายถึงการสร้างความร่วมมือใน 2 แนวคิดส าคัญ คือ 
แนวคิดความคล้ายคลึง (Homophily) และแนวคิดความใกล้ชิด (Propinquity) ในแนวคิดความคล้ายคลึง ถูก
อธิบายไว้ว่าภายใต้เงื่อนไขอ่ืนที่เหมือนกัน บุคคลชอบจะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่มีคุณลักษณะทีค่ล้ายกัน โดย
อาจเป็นความคล้ายกันในประสบการณ์เดิม ปรัชญาวิชาชีพ พ้ืนฐานสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ถิ่นฐานเดิม  
เพศ ระดับการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม เช่น คนหรือสมาชิกในสังคมที่มีพ้ืนฐาน
เหมือนกันหรือคล้าย ๆ กันมักจะคบหาสมาคม สุงสิงจับกลุ่มอยู่ด้วยกัน และแนวคิดความใกล้ชิด อธิบายว่า
ภายใต้เงื่อนไขอ่ืนที่คงที่ บุคคลชอบที่จะมีความสัมพันธ์กับคนที่มีระยะทางใกล้ชิดกัน (รักแท้แพ้ใกล้ชิด)  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายและการประยุกต์ใช้ 
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แนวคิดนี้น าไปสู่การปฏิบัติโดยการใช้ผังภาพ (Map) เพ่ือให้เห็นรูปร่างของเครือข่ายที่ประกอบด้วย
ภาพของสมาชิก และความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่าย ความสัมพันธ์ของสมาชิกที่ต่างกันใน 2 ลักษณะ ทั้ง
แบบแน่นแฟ้น (Strong ties)  หรือแบบหลวม (Weak ties) ที่วิเคราะห์ได้จากทฤษฎีนี้จะให้แนวทางที่น าไปสู่
การปฏิบัติ ความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้นระหว่างผู้คนที่คล้ายคลึงกันท าให้เกิดการตั้งเป้าหมายร่วม เกิดความไว้
เนื้อเชื่อใจ และมีการแบ่งปันข้อมูลและแหล่งประโยน์กัน ส่วนความสัมพันธ์แบบหลวม มักมีประโยชน์ในการ
ได้รับความคิดใหม่ ช่วยสร้างโอกาสให้คนที่ไม่คุ้นเคยเข้ามาเพ่ือช่วยให้ความคิด มุมมอง องค์ความรู้ แหล่ง
ประโยชน์ หรือแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ที่แตกต่าง ความสัมพันธ์ที่แบบหลวมอาจมาจากการเป็นเพื่อนของเพ่ือน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theories) 

ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม มีสมมติฐานว่าการกระท าระหว่างกันของบุคคล เป็นการโต้ตอบของ
บุคคลต่อรางวัลกับการลงโทษ หรือความพอใจกับความไม่พอใจ บุคคลจะกระท าโดยค านึงถึงการจะได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด (ก าไร) เมื่อได้ลงมือท า (ลงทุน) และการตอบแทนจากผู้อื่นทีท่ าให้ตนเองมีความพอใจ  

พฤติกรรมทางสังคมคือปฏิสัมพันธ์ของคนหรือกลุ่มคนที่เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มคนได้วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่า
กับผลประโยชน์ และตัดสินแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นความเสี่ยงหรือเป็นประโยชน์ที่จะได้รับ รวมทั้งกลุ่มคนจะมี
ปฏิสัมพันธ์กันเมื่อกลุ่มมีสิ่งดี ๆ ที่กลุ่มอื่นให้ค่า  สถานการณ์บางอย่างอาจสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นถ้าคนตัดสินว่า
ความคุ้มค่าของความสัมพันธ์นั้นมาจากการใช้ความพยายามหรือเงินจ านวนมากแล้วไม่ได้รับอะไรตอบแทน
เป็นรางวัล ปฏิสัมพันธ์ที่มีการค านวนลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์แบบโรแมนติค ความสัมพันธ์
ระหว่างเพ่ือน ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ หรือความสัมพันธ์ชั่วคราวที่ไม่แน่นแฟ้น  นักทฤษฎีหลายท่านที่
เสนอแนวคิดนี้ ได้แก่ George C. Homans, Peter M. Blau และ Richard Emerson 

George C. Homans อธิบายว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์ 
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามเหตุผลของรางวัลทีเ่ป็นการเสริมแรงทางบวก หรือการลงโทษซึ่งเป็นการเสริมแรง
ทางลบ บุคคลจะเลือกท าในสิ่งที่ให้ผลก าไร (Benefit) สูงสุด และให้คุณค่าของการท า (Value of Activity) 
ตามความพอใจ (Satisfaction) และความขาดแคลน (Deprivation)  

 
 
 

พฤติกรรมมนุษย์ต่อรางวัล 
1) บุคคลที่ได้รางวัลจากการกระท า มีแนวโน้มที่จะกระท าสิ่งน้ันซ้ าอกี  
2) ที่ผ่านมา หากสิ่งกระตุ้นเป็นผลให้ได้รางวลับ่อยครั้ง บุคคลมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนัน้อีก   
3) ที่ผ่านมาหากคนยิ่งได้รางวัลบ่อยครั้ง คุณค่าของรางวลันั้นจะยิ่งลดลง  

Homans 

การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงทางอาหารในชุมชน ต้องการความรูส้ าคญัใน 2 มิติ คือ ความรู้เชิงประเด็น
ด้านความมั่นทางอาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการ และความรู้เชงิพื้นทีห่รือชุมชน 

 เครือข่ายต้องมาจากต่างวิชาชีพ ต่างองค์กร ต่างหน่วยงานที่มีความรู้ในเรื่องนี้ ได้แก่ นักวิชาการ และ
หน่วยงานภาครัฐ ดา้นการเกษตร ปศุสัตว์ การจัดการน้ า ดิน การแปรรูปอาหาร โภชนาการ สุขภาพ การ
ขนส่งหรือโลจีสติกส์ การตลาด ภาคประชาสังคม กลุ่มเกษตร ปศสุตัว์ในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้าน NGOs   

 การวาดแผนผัง จะช่วยให้มองเห็นระดับความสมัพันธ์ของสมาชิกที่จะมาร่วมเป็นเครือข่ายที่มีท้ัง
ความสัมพันธ์แน่นแฟ้น และความสัมพันธ์ที่อ่อนแอ ท่ีต้องการการเชือ่มโยงความสัมพันธ์ 
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Peter M. Blau อธิบายใน ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนเชิงบูรณาการ ว่าการแลกเปลี่ยนทางสังคมเกิดขึ้น
จากความสมัครใจของบุคคลที่ถูกจูงใจด้วยผลก าไรหรือรางวัลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้รับจากผู้อ่ืน การ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์จึงเป็นกลไกการสร้างความสัมพันธ์ การพ่ึงพาอาศัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันที่ดีต่อกัน 
โดยปทัสถานและค่านิยมในสังคมเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างโครงสร้างทางสังคม และท าให้การแลกเปลี่ยน
ทางอ้อมเข้าไปแทนที่การแลกเปลี่ยนโดยตรง เช่น การที่สมาชิกของกลุ่มคนหนึ่ง (ปัจเจกบุคคล) ได้ปฏิบัติตน
ตามปทัสถานของกลุ่ม (สังคม) จึงได้รับการยอมรับจากกลุ่ม 

Richard Emerson เสนอทฤษฎีการแลกเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง ที่อธิบายความเชื่อมโยงปัจเจกบุคคลสู่
การเป็นกลุ่มและพัฒนาเป็นเครือข่าย โดยบูรณาการเรื่องอ านาจ (Power) การใช้อ านาจ ความสมดุลเชิง
อ านาจ และการพ่ึงพา บุคคลหรือหมู่คณะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนและ
เครือข่าย โดยการมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะของการแลกเปลี่ยนกันภายในเครือข่ายของตนเอง  และอ านาจ
เป็นศักยภาพในเชิงโครงสร้างที่มาจากความสัมพันธ์ที่พ่ึงพาระหว่างผู้คน และโครงสร้างอ านาจเป็นสิ่งก าหนด
แบบแผนและลักษณะของการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกในกลุ่มที่มีอ านาจไม่เท่าเทียมกัน  ในความสัมพันธ์
เชิงอ านาจแบบพ่ึงพาที่ไม่เสมอภาค เช่นความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ ทีฝ่่ายที่พ่ึงพาและฝ่ายที่ให้การพ่ึงพามีความ
ไม่สมดุลของอ านาจ ฝ่ายทีใ่ห้การพ่ึงพาจะได้เปรียบเชิงอ านาจต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  

อ านาจจะสมดุลหากต่างคนต่างพ่ึงพาอาศัยกันอย่างทัดเทียม การพ่ึงพาอาศัยระหว่างผู้คนในกลุ่มจะ
ช่วยบ่มเพาะให้สมาชิกของกลุ่มมีความสัมพันธ์ต่อกัน และช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ในที่สุดแล้วความไม่เท่าเทียมเสมอภาคดังกล่าว มักจะน าไปสู่กระบวนการที่ท าให้อ านาจมีความสมดุลมากข้ึน 

ในการประสานเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มักพบว่าจะมีบทบาทขององค์กรขนาดเล็กที่ไม่
มีอ านาจสั่งการ เป็นผู้เชื่อมประสาน ตรงกันข้ามถ้าเป็นองค์กรประสานที่มีขนาดใหญ่และมีอ านาจหรือมี
งบประมาณมาก มักจะครอบง าเครือข่าย ความร่วมมือจึงอยู่บนพื้นฐานของความเกรงใจและผลประโยชน์ชั่ว
ครั้งคราวมากกว่าความทุ่มเทจิตใจ 

 
 
 

 

ทฤษฎีแนวร่วมการกระท า Theory Logic of collective action  

Mancur Olson เสนอไว้ว่า กลุ่มคนมักมีใจโอนเอียงที่จะกระท าสิ่งที่เป็นสินค้าสาธารณะ (public 
good) สินค้าสาธารณะ หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ทุกคนในสังคมได้ใช้ร่วมกัน โดยไม่จ าเป็นต้องเสีย
ค่าตอบแทนในการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว ตัวอย่างสินค้าสาธารณะ ได้แก ่อากาศที่ไม่มีมลภาวะ กลุ่มยิ่งมี
ขนาดใหญ ่แนวร่วมการกระท าเพ่ือสินค้าสาธารณะยิ่งน้อยด้วยหลากหลายเหตุผล  

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ~ ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพา 
ความสมดุลของอ านาจ=การพึ่งพากันและกันอย่างเท่าเทยีม 

ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ ผู้อุปถมัภ์เป็นผู้ให้การพึ่งพา รูปแบบการให้อาจเป็นเงินทอง ความก้าวหน้า การศึกษา จะมี
อ านาจเหนือกว่าผูร้ับการอุปถัมภห์รือพ่ึงพา 
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บุคคลมีเหตุมีผลในการเข้าร่วมกระท าการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง “ผลประโยชน์ร่วมของกลุ่ม” ถ้าต้นทุนของ
การเข้าไปมีส่วนร่วมของบุคคลไม่มากไปกว่าผลประโยชน์ของบุคคล อย่างไรก็ตามกลุ่มคนที่อยู่รวมกันแม้จะ
กระท าตามผลประโยชน์ร่วม และร่วมมือกันเพ่ือไปสู่ เป้าหมายของกลุ่ม แต่บุคคลก็จะมีเหตุผลและ
ผลประโยชน์ของตนเองที่ไม่ได้กระท าเพ่ือให้บรรลุผลประโยชน์ร่วมของกลุ่ม  

ทฤษฎีนี้ยังกล่าวถึงความส าคัญของขนาดของกลุ่ม ต่อการลดโอกาสการมีส่วนร่วมในสินค้าสาธารณะ
เนื่องจากทุน เช่น เงิน เวลา และก าลังคนมีจ ากัด เช่นเดียวกับการเข้าถึงโปรแกรมสาธารณะ ดังนั้นกลุ่มยิ่ง
ขนาดใหญ่ผลประโยชน์ที่ได้ยิ่งน้อย ผลตอบแทนการลงทุนของบุคคลยิ่งต่ า บุคคลสามารถสร้างผลตอบแทนได้
มากโดยกระท าภายใต้ผลประโยชน์ของตนเอง แต่โอกาสในการเลือกกระท าภายใต้ผลประโยชน์ร่วมของกลุ่ม
จะยิ่งน้อย  

กลยุทธ์ส าคัญในทฤษฎีนี้ คือ การจ ากัดขนาดของกลุ่มและการเสริมแรงด้วยสิ่งจูงใจที่เฉพาะเจาะจง 
การท าให้กลุ่มมีขนาดเล็กช่วยให้การกระท าที่เป็นผลจากแรงจูงใจในตัวเองลดลง ขณะที่การให้แรงจูงใจทาง
สังคมจะไปกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มแฝงที่พร้อมจะถอนตัวเองออกมา เข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยไม่ค านึงถึง
ผลกระทบที่มาจากการกระท าของตนเอง 
  

“การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน”  
เหตุผลหลักท่ีจะท าให้เครือข่ายเกดิขึ้นไดโ้ดยสมัครใจ คือ 

แต่ละฝ่ายมองเห็นประโยชน์ท่ีตนจะไดร้ับจากการเข้าร่วมเครือข่าย 
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วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้มีความรู้เรื่องการสร้างเครือข่าย การบริหารเครือข่าย และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานกับ
เครือข่ายในพ้ืนที่ได้ 

ผลการเรียนรู้ (Learning outcomes): ผู้เรียนสามารถ  
1. อธิบายการสร้างเครือข่ายได้ 
2. อธิบายการบริหารแนวราบ การบริหารเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม หลักการและมุมมองของการสร้าง

ความไว้เนื้อเชื่อใจ และเป้าหมายร่วมของเครือข่าย ความเสี่ยงของเครือข่าย และ governance  
เนื้อหา:  

1. การสร้างหรือการก่อรูปเครือข่าย 
2. การบริหารเครือข่ายเพ่ือความยั่งยืน 

การสร้างหรือการก่อรูปเครือข่าย 

การสร้างเครือข่าย หมายถึง กิจกรรมในการก่อให้เกิดกลุ่มองค์กรหรือกลุ่มบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรม หรือการผลิตระหว่างองค์กรสมาชิก ซึ่งต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมา
ก่อนที่จะท าความตกลงเป็นองค์กรเครือข่าย เครือข่ายต่าง ๆ มีจุดเริ่มต้นมาใน 3 ลักษณะ เกิดตามธรรมชาติ 
เกิดจากการจัดตั้ง และเกิดจากวิวัฒนาการ 

เครือข่ายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีประชาชนเป็นผู้ริเริ่ม เป็นเครือข่ายที่ประชาชนตระหนัก ตื่นตัว
ในปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วลงมือริเริ่มรวมตัวกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา ภาคประชาชนจึงเป็น
แกนหลัก ภาครัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนและผู้อ านวยความสะดวกให้การจัดตั้งเครือข่ายท าได้ง่ายขึ้น บทบาท
ภาครัฐจะน้อย กลุ่มองค์กรชุมชนประชาคมจะท างานและมีอ านาจในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ มาก 
 เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้ง หรือรัฐเข้าไปเป็นผู้ริเริ่ม กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักใน
ปัญหา สร้างความตื่นตัวให้เกิดความสนใจ และผลักดันให้เกิดการรวมตัวของประชาชน เช่น การที่ส่วนราชการ
พยายามผลักดันการสร้างหน่วยเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
 เครือข่ายที่เกิดจากวิวัฒนาการ มีกระบวนการพัฒนาทีเ่ริ่มจากกลุ่มบุคคล องค์กรมารวมกันด้วย
วัตถุประสงค์กว้าง ๆไม่ชัดเจน สนับสนุนและเรียนรู้ไปด้วยกัน หรือกลุ่มคนเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน สร้าง
พันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง หลังถูกจุดประกายความคิดมาจากการได้รับฟัง ได้เห็น
การด าเนินงานของเครือข่ายอ่ืน ๆ เช่น เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายผู้สูงอายุ 

กระบวนการส าคัญในการสร้างหรือเริ่มประสานเครือข่าย ประกอบด้วย  1) พัฒนาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 2) จัดตั้งเครือข่าย 3) ด าเนินการ และประเมินผล ดังรายละเอียด 

การสร้างและการบริหารเครือข่าย 



9 | P a g e  

 

1. พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นการเตรียมการศึกษา วิเคราะห์ผู้ที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1)
ระบุผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการสร้างเครือข่าย 2) การแสวงหาแกนน าที่ดีของกลุ่มที่จะเป็นเครือข่าย 
และ 3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่ม โดยใช้ผังเครือข่าย  

1) ระบุผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการสร้างเครือข่าย เมื่อชุมชนมีความตระหนักต่อปัญหา หรือ
มีความต้องการที่จะรวมกลุ่มแล้ว ควรเริ่มด้วยการระบุบุคคล ชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือมี
ความสัมพันธ์กับประเด็นที่ก าลังขับเคลื่อน ประกอบด้วยคนที่ได้ประโยชน์ เสียประโยชน์ บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงกับประเด็น นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ   โดยอาศัยหลักคิดของ
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders analysis) ในการระบุ
ดังกล่าวต้องผ่านการศึกษา พิจารณาอย่างลึกซึ้งถึงความสนใจ พฤติกรรม ความต้องการ ความรู้ จุดประสงค์
การท างาน อิทธิพล อ านาจหน้าที่ที่มี จุดยืนต่อประเด็นที่ด าเนินการ รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ในกลุ่มที่มี
อิทธิพลสูง ความสนใจสูง และกลุ่มที่มีอิทธิพลต่ า สนใจสูง ซึ่งรายชื่อบุคคล กลุ่มคน องค์กรเหล่านี้ที่อยู่ในกลุ่ม
อิทธิพลสูง ความสนใจสูง และกลุ่มอิทธิพลต่ า ความสนใจสูงจะกลายมาเป็นผู้เล่นหลักและใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นแนวร่วมของเครือข่าย  

 

 
 

2) การแสวงหาแกนน าที่ดีของกลุ่มที่จะเป็นเครือข่าย กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สนใจที่ระบุ
ได้ ถือเป็นกลุ่มผู้เล่นหลัก (key actors) ทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสมและมีอิทธิพลเพียงพอในการผลักดันการท างาน 
น าการเปลี่ยนแปลงและช่วยขยายเครือข่ายออกไปในแนวกว้าง อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณ
และบุคลากร การหาผู้น าหลัก (key leaders) หรือบุคคลที่เป็นผู้น าของกลุ่มผู้เล่นหลักจึงมีความส าคัญ 
ตัวอย่างผู้น าหลักในกลุ่มสื่อมวลชน ต้องเป็นบุคคลผู้เป็นที่เคารพนับถือของคนในกลุ่มสื่อมวลชน และมีอิทธิพล
มากพอที่จะโน้มน้าวทิศทางของกลุ่มหรือวิชาชีพ  ผู้น าเหล่านี้มักมีบทบาทส าคัญในการน าและผลักดันคนที่อยู่
ในแวดวงของตน ให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนเครือข่ายจนประสบความส าเร็จ 

3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่ม โดยใช้ผังเครือข่าย การก่อรูปเครือข่ายอาจเริ่มจากกลุ่ม 
องค์กรที่มีอยู่ ที่มีการรวมตัวกันอยู่แล้วอย่างหลวม ๆ ท าความรู้จัก ท าความเข้าใจเครือข่าย วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ศูนย์อ านาจ ประเด็นที่เป็นจุดตัด คานงัดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มเหล่านี้ ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ที่

องค์การภาครัฐ 
นักการเมืองท้องถิ่น 

ภาคเอกชน 
สื่อสารมวลชน 

พ่อค้าคนกลาง เกษตรรายย่อย 
ผู้ใช้แรงงาน 
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ควรเข้าไปแตะ หาผู้เล่นหลักในกลุ่ม หาบุคคลหรือกลุ่มที่อยู่เฉยทั้ง ๆ ที่ควรเข้ามาเกี่ยวข้อง รู้จักระบบที่ก าลัง
จะเข้าไปและมองหาสิ่งที่จะน าไปขยายต่อ  เครื่องมือที่จะช่วยให้เข้าใจเครือข่ายได้ดีขึ้น คือ ผังเครือข่าย ทีช่่วย
ให้เห็นถึงศักยภาพและทุนทางสังคมของเครือข่าย ซึ่งโครงการสามารถน าไปใช้ในการจัดวางระบบเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด วางแผนการเข้าหา  และสร้างความร่วมมือที่ดีขึ้น รวมทั้งเข้าใจสัมพันธภาพระหว่างชุมชนใน
พ้ืนที ่จากผู้น าในชุมชนเล็ก ๆ ไปสู่องค์กรอื่นในระดับประเทศ 
 กรณีเครือข่ายมีการจัดตั้งอยู่แล้วอย่างเป็นทางการ สามารถวินิจฉัยเครือข่ายได้โดยการตอบค าถาม 
เครือข่ายมีการรับรู้ข่าวสารกันอย่างทั่วถึงหรือไม่ เครือข่ายแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายหรือไม่ สมาชิก
ใหม่เข้าไปร่วมได้ยากหรือง่าย และเครือข่ายสามารถท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้หรือไม่ การเริ่มต้นในกลุ่มที่มีการ
รวมตัวกันอยู่แล้ว และเป็นกลุ่มที่มีการตื่นตัวในประเด็นเดียวกัน จะช่วยให้การก่อตั้งเครือข่ายเป็นไปได้รวดเร็ว  
เพราะกลุ่มเหล่านี้จะมีบุคลากรและสายสัมพันธ์ในพ้ืนที่ซึ่งจะช่วยประหยัดทรัพยากรในการริเริ่มไปเสนอหา
เครือข่ายใหม่ ๆ วิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันและประสบความส าเร็จอย่างสูงในการขยายเครือข่ายในระดับ
ชุมชน ได้แก่ การขยายแนวร่วมผ่านระบบความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวในลักษณะ “ดาวกระจาย” โดยเสาะหา
คนที่มีความคิดหรือประสบปัญหาแบบเดียวกัน แล้วดึงเข้ามาร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความพึงพอใจ และ
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น ก่อนที่จะไป “ขายความคิด” เพ่ือเสาะหาสมาชิกร่วมเครือข่ายต่อไป  

2. จัดตั้งเครือข่าย เป็นระยะของการเริ่มรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ประกอบด้วย 1) สร้างพันธสัญญาสู่
เป้าหมายร่วมกัน 2) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และการสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์ 3) พัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ความร่วมมือ 

1)  สร้างพันธสัญญาสู่เป้าหมายร่วมกัน เป็นการสร้างความผูกพันร่วมกัน โดยการตกลงในการที่จะ
ท างานร่วมกัน เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหา กลุ่มองค์กรจะต้องมีความรู้ที่จ าเป็น ซึ่งอาจจะท า
โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และอาจเรียกข้ันตอนนี้ว่ากลุ่มศึกษาเรียนรู้ (Learning group) และจะส่งผลให้ทุก
ภาคีอยากเข้าไปมีส่วนร่วมกันเป็นเครือข่าย ความรู้ใน 2 มิติที่เครือข่ายต้องมี คือ ความรู้เชิงประเด็นที่
ด าเนินการ และความรู้เชิงพ้ืนที่หรือชุมชน ที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของเครือข่าย 

2) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และการสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์  เครือข่ายเกิดจากการรวมตัวกัน
ของสมาชิกที่แต่ละคนมีความต้องการของตนเอง การรวมตัวกันของสมาชิกมาจากเหตุผลของผลประโยชน์ร่วม
ที่มากพอจะดึงดูดใจให้รวมกันเป็นเครือข่าย ผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงิน ชื่อเสียง การได้รับการยอมรับ 
โอกาสในความก้าวหน้า ความสุข หรือความพึงพอใจ  
 จุดร่วมของผลประโยชน์จะเป็นศูนย์กลางท าให้เกิดการรับรู้ มุมมองร่วมถึงเหตุผลในการเข้าร่วม 
และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย จุดร่วมหรือประเด็น (issues) อาจเป็นรูปธรรมหรือ
นามธรรม มาจากความต้องการเฉพาะของประชาชน หรือความเดือดร้อนของชุมชน เช่น ภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจในช่วงการระบาดของโควิดที่ทุกคนในชุมชนรับรู้และสัมผัสได้ ซึ่งทุกคนต้องการแก้ปัญหา แต่มี
ข้อจ ากัดของกลุ่มในการแก้ปัญหา  จุดร่วมของผลประโยชน์จะน าไปสู่การก าหนดเป็นเป้าหมายร่วม และ
วิสัยทัศน์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  
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 วิสัยทัศน์ร่วม เป็นการมองภาพของจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เป้าหมาย
ที่สอดรับไปในทิศทางเดียวกันช่วยให้เกิดเอกภาพในการท างาน ท าให้ขบวนการเคลื่อนไหวมีพลัง และช่วย
บรรเทาความขัดแย้งอันเกิดจากมุมมองความคิดที่แตกต่าง  

 3) พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ เป็นการสร้างเครือข่ายให้ปรากฏเป็นรูปธรรม อย่างเป็น
ทางการ (Formal Agreement) มีการตกลงในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม ก าหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
ก าหนดกิจกรรม จัดวางข้อตกลงในการท างาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งก าหนดบทบาทของสมาชิกและ
สิทธิหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่ม นอกจากนี้ ควรเริ่มเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะช่วยให้เกิดการประสาน nodes 
เพ่ือความยั่งยืนของเครือข่าย หาที่ตั้งที่อาจเป็นพ้ืนที่ทางกายภาพหรือพ้ืนที่เสมือนในระบบออนไลน์ 
แพลตฟอร์มมาตรฐานเครือข่ายทางสังคม เช่น เฟสบุ๊ค เพ่ือเป็นจุดเชื่อมโยงการท างาน 

3. ด าเนินการ และประเมินผล ประกอบด้วย 1) การพัฒนาความสัมพันธ์ และ 2) ติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ 

1) การพัฒนาความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ระหว่างกันและสร้างความผูกพันภายใน สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบ
และวัฒนธรรมองค์กรของสมาชิก สร้างความไว้วางใจ เกิดการเชื่อมโยงในระดับที่แน่นแฟ้นมากขึ้น โดยในช่วง
เริ่มก่อรูปเครือข่ายควรมีกิจกรรมสม่ าเสมอและมากพอที่จะท าให้สมาชิกได้ท างานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ต้อง
แน่ใจว่าท าได้ และกระจายงานได้ทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลส าเร็จ ผลงานที่
ปรากฏเป็นรูปธรรมที่เด่นชัด สร้างความรู้สึกให้สมาชิกเครือข่ายได้รับรู้ถึงผลประโยชน์จากการเข้าเป็น
เครือข่าย ความสัมพันธ์ในเครือข่ายจะยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น กิจกรรมที่ยากถ้าท าไม่ส าเร็จโดยเฉพาะในครั้งแรกอาจ
ท าให้เครือข่ายทีเ่ริ่มก่อตัวแตกสลายได้  

2) ติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่เกิดจาก
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือไปสู่การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานนั้น 

การบริหารเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน 

 ในการบริหารเครือข่ายเพ่ือความยั่งยืนนั้น เงื่อนไขส าคัญ คือ ธรรมาภิบาล ซึ่งแนวคิดการจัดการ
เครือข่ายเป็นแนวคิดหนึ่งของธรรมาภิบาลหรือการบริหารงานแนวใหม่ของภาครัฐ ที่เป็นการจัดการแบบ
ประชาธิปไตย เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบไปด้วยแนวคิดหลักในเรื่อง 1) การบริหารงาน
แนวราบที่เน้นการสร้างความร่วมมือ 2) การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และ  3) ความเสี่ยงของเครือข่าย ดัง
รายละเอียด 

1. การบริหารแนวราบ แนวคิดส าคัญในการบริหารแนวราบ คือ การสร้างความร่วมมือ 
(Collaborating) การจัดระบบเครือข่ายที่ดี และการก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ 

1) การสร้างความร่วมมือ (Collaborating)  ในเครือข่าย เพ่ือกระจายอ านาจ โดยการช่วยสร้าง
ศักยภาพของเครือข่ายที่เป็นคู่ความร่วมมืออ่ืน เพ่ือผลประโยชน์และเป้าหมายร่วมกัน (Core objectives/ 
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values) ทั้งการร่วมรับรู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท า เพ่ือช่วยสร้างสถานะที่เท่าเทียมในความ
เป็น “หุ้นส่วน” ของเครือข่าย  
 บนความสัมพันธ์แนวราบหน่วยงานภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการผูกขาดทางอ านาจและ
ผลประโยชน์ที่เคยกระจุกตัวอยู่ที่ภาครัฐ ไปเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันกับเครือข่ายที่มาจาก
ภาคส่วนอ่ืน ต้องวางสถานะของตนเองเทียบเท่ากับประชาชนในการเป็นสมาชิกเครือข่าย ยอมลดอ านาจของ
ตนเองลงให้กับองค์กรอ่ืนที่เข้ามาร่วมมือ โดยที่แต่ละองค์กรจะไม่สูญเสียความเป็นอิสระในการจัดการองค์กร
ของตนเอง ไม่มีโครงสร้างของสายการบังคับบัญชา ไม่มีการแข่งขันภายในเครือข่าย แต่มีความสัมพันธ์ในเชิง
ร่วมมือกันในการตัดสินใจจัดการบางอย่างร่วมกัน เพ่ือท าให้เกิดระบบที่ดีขึ้น และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ในรูปของการให้องค์กรความร่วมมือเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย เพ่ือ
ไปสู่เป้าหมายและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน เช่น โรงเรียนให้องค์กรเด็กเยาวชนเข้ามาจัดงานเพ่ือลดความ
รุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่ โดยการพัฒนาศักยภาพครูและฝึกนักเรียนในการจัดการกับความรุนแรง หรือ
หน่วยงานด้านการเกษตรสร้างความร่วมมือให้กลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์เข้าไปเพ่ิมศักยภาพของเกษตรรุ่นใหม่ใน
การจัดการฟาร์ม การจัดการดิน เป็นต้น 
 การท างานแบบมีสวนรวม ที่ทุกฝายหันหนาเขาหากัน มีการพ่ึงพากันและกัน เกิดความสมดุลของ
อ านาจในการพ่ึงพา สมาชิกเครือข่ายเกิดความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของเครือขาย ซึ่งจะน าไปสูการให
และการรับ รวมถึงการระดมทรัพยากร การใหการสนับสนุนเงินงบประมาณ เพ่ือใหภารกิจที่เครือขาย
ด าเนินการรวมกันนั้นบรรลุเป้าหมาย 
 2) การจัดระบบเครือข่ายที่ดี เป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะช่วยให้เครือข่ายด าเนินไปได้อย่างราบรื่น โดย
การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีความชัดเจนในอ านาจหน้าที่ วิธีการท างาน ตลอดจนการประสานงานระหว่าง
สมาชิก มีการร่วมกันก าหนดเป้าหมายการท างานและกติกาที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิก มีการจัดสรรทรัพยาก
รอย่างเพียงพอ การก าหนดผู้น าที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบการช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา  

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ท าให้สมาชิกแต่ละคนรู้จักบทบาทของตนเองและ
มองเห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันในเครือข่าย ช่วยป้องกันความสับสนและความขัดแย้งจากการท างานที่
ซ้ าซ้อน การจัดแบ่งบทบาทหน้าที่สมาชิกเครือข่ายควรเป็นไปตามความสนใจ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ  
และศักยภาพ รวมทั้งเป็นไปในลักษณะที่เอ้ือให้สมาชิกเข้าร่วมได้แม้มีเวลาจ ากัด ด้วยมีงานประจ าที่ต้อง
รับผิดชอบ 

นอกจากนี้การมีระบบการช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหาจะช่วยให้เครือข่ายที่อาจเกิดปัญหา
ระหว่างการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายที่เพ่ิงเริ่มด าเนินการใหม่ ๆ การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้
ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือจะช่วยให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ และช่วยหนุนเสริมให้ครือข่ายเกิด
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ควรมีที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า เป็นแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้า และ
ช่วยอบรมภาวะการเป็นผู้น าให้กับสมาชิกเครือข่าย ระบบการช่วยเหลือควรครอบคลุมถึงการด าเนินการไกล่
เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจกันใหม่ หากมีความความขัดแย้งเกิดขึ้น เพ่ือป้องกันความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลง
ของเครือข่าย 
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 3) การก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจเป็นสิ่งส าคัญ เครือข่ายจะยังคงอยู่ตราบเท่าที่มีสิ่งจูงใจเพียง
พอที่จะดึงดูดให้เข้าไปมีส่วนร่วม การก าหนดกลไกที่เป็นระบบจะช่วยสร้างความยั่งยืนของเครือข่าย โดยการ
วิเคราะห์และจัดหาสิ่งจูงใจบนพ้ืนฐานความแตกต่างของบุคคลในแต่ละกลุ่มย่อยของสมาชิกเครือข่าย กลุ่มของ
สิ่งจูงใจอาจเป็นค่าตอบแทน เกียรติยศชื่อเสียง หรือการได้รับการยอมรับ ชื่นชม  ทั้งนี้หากใช้เป็นค่าตอบแทน 
ควรเป็นการแลกเปลี่ยนกับผลงานที่สนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเครือข่ายมากกว่า
การให้ผลตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย และควรแบ่งให้เป็นงวด ๆ ตามผลงาน รวมทั้งควรมีการท าสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนเพื่อสร้างทักษะผูกพันระหว่างผู้รับทุนและผู้ใช้ทุน 

กรณีที่ใช้เกียรติยศและชื่อเสียงเป็นสิ่งจูงใจ โดยเฉพาะในงานพัฒนาสังคมที่มักจะไม่มีค่าตอบแทน 
การหาสิ่งจูงใจอ่ืนมาชดเชยสิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในรูปของ”สัญลักษณ์” บางอย่างที่สื่อถึงการได้รับ
เกียรติยศ การยกย่องและมีคุณค่าทางสังคม ที่มีคุณค่าพอที่จะจูงใจสมาชิก เช่น การประกาศเกียรติยศ เข็ม
เชิดชูเกียรติ โล่เกียรติยศ และควรมีเกียรติยศหลายระดับที่จูงใจสมาชิกเครือข่ายให้ร่วมมือลงแรงเพ่ือไต่เต้า
ไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง  

2. การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust) ความไว้วางใจได้มาจากความยุติธรรม (Fairness) การท าให้
เกิดสถานะที่เท่าเทียมกัน และการกระจายผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน  แนวทางส าคัญในการสร้างความ
ไว้วางใจ มีดังนี้ 

รับรู้ถึงความเท่าเทียมกันในอ านาจและความรับผิดชอบ มีความเท่าเทียมในการเข้าถึง การแบ่งปัน
ข้อมูลและความรู้ รับรู้ถึงความมีคุณค่าของตนเองแม้จะมีความแตกต่างกันในความร่วมมือนั้น ยินดีที่จะรับ
ค าแนะน าเม่ือผิดพลาดเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ไม่ทอดทิ้งและพร้อมที่จะไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน  

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และให้ค่ากับการพึ่งพากันและกัน โดยธรรมชาติสมาชิกของเครือข่ายมี
ข้อจ ากัดของตนเองในด้านทรัพยากรความรู้ เงินทุน ก าลังคน จึงไม่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวเอง 
การพ่ึงพากันและการเสริมสร้างกัน ภายใต้จุดแข็งของตนเองที่มีอยู่จะช่วยให้เครือข่ายด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างไว้เนื้อเชื่อใจกัน เช่น นักวิชาการมีความรู้เชิงทฤษฎีเข้าไปท างานร่วมกับ
ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความรู้เชิงพ้ืนที่ก็จะช่วยให้เกิดการสะสมองค์ความรู้ของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ มี
ประโยชน์ต่อชุมชน 

สื่อสารอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์  ทุกกลุ่มเครือข่ายต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่จะสร้าง
ให้เครือข่ายเกิดขึ้นได้ ต้องสร้างความไว้วางใจผ่านการกระท าและค าพูด เปิดเผยตนเองหรือเปิดเผยความคิด 
ความรู้สึก ข้อมูลของตนเองต่อผู้อ่ืน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างเปิดเผย การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเครือข่าย
แบบเปิดจะช่วยสร้างความเข้าใจและคุณค่าร่วม   

จัดการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ การจะท าให้เครือข่ายอ่ืนไว้วางใจ เชื่อใจต้อง
ท าให้เครือข่ายสามารถที่จะคงไว้ในความไว้วางใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาจากภายนอกที่ห้ามไม่ให้บาง
เครือข่ายเข้าไปยุ่งเกี่ยว ต้องท าให้มั่นใจว่าความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันในกลุ่มเครือข่ายจะถูกปกป้องจากความ
ไม่ไว้ใจที่เกิดขึ้นในองค์กรหลักท่ีสร้างเครือข่ายมา  
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3. ความเสี่ยงของเครือข่าย และธรรมาภิบาล (governance)  ความเสี่ยงของเครือข่ายมาจาก
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเครือข่าย  

1) ปัจจัยภายในเครือข่าย ได้แก่ ความไม่ชัดเจนของวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
เครือข่าย  การขาดผู้น าผู้ประสานที่ดี การสื่อสารไม่ทั่วถึง  การบริหารรวมศูนย์  ความไม่โปร่งใส ความไม่
สมดุลในการจัดการผลประโยชน์ 

2) ปัจจัยภายนอกเครือข่าย ได้แก่ การถูกครอบง าโดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรภายนอก การชี้น า
โดยแหล่งทุน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การตลาด 

 
ปัจจัยส าคัญในการสร้างและบริหารเครือข่าย  
ปัจจัยส าคัญในการสร้างและบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย  1) ผู้น าของเครือข่าย 2) ระบบการติดต่อ 

สื่อสาร และการมีกิจกรรมร่วมกัน 3) การจัดระบบสารสนเทศ 4) ทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ และ 5) 
ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน ดังรายละเอียด 

1. ผู้น าของเครือข่าย ในจ านวนสมาชิกของเครือข่ายบุคคลที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการก าหนด
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของเครือข่าย คือ ผู้น าของเครือข่าย ดังนั้น การก าหนดตัวผู้น าเครือข่ายที่มีภาวะผู้น า
เข้มแข็งสามารถระดมความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกในกลุ่ม รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ร่วมกับ
เครือข่าย มีความเข้าใจในปัญหาและความต้องการของกลุ่ม มีบารมีเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของสมาชิก และที่
ส าคัญคือสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้ ทั้งนี้ผู้น ากลุ่มหรือเครือข่ายอาจมิใช่บุคคลเพียงคนเดียว แต่เป็นคณะ
ผู้น า (collective) ที่ประกอบไปด้วยบุคคลหลากหลายในท้องถิ่นเข้ามาช่วยกัน เครือข่ายจะขับเคลื่อนไปได้
อย่างมีพลัง หากคณะผู้น าท างานประสานกันอย่างแนบสนิท แต่ถ้าคณะผู้น าแตกแยกก็จะส่งผลท าให้เครือข่าย
อ่อนก าลังลง ไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางท่ีพึงประสงค์ได้   

2. ระบบการติดต่อ สื่อสาร และการมีกิจกรรมร่วมกัน การติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ าเสมอระหว่าง
สมาชิก เป็นช่องทางที่สร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย ซึ่งต้องอาศัย ผู้ประสาน  การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การติดต่อสื่อสาร การมีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
 ผู้ประสาน เมื่อเครือข่ายขยายตัวอย่างกว้างขวาง มีกิจกรรม โครงการที่ท าอย่างต่อเนื่องร่วมกัน
อย่างสม่ าเสมอ  อาจต้องมีผู้ประสานซึ่งเป็นตัวบุคคล กลุ่ม องค์กรท าหน้าที่ประสานงานที่ท าหน้าที่เป็นหน่วย
ธุรการในการจัดการงานประจ าในลักษณะเช่นนี้ของเครือข่าย ผู้ประสานเป็นผู้เชื่อมโยงและเอ้ืออ านวยให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกัน เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้สร้างเสริมให้เกิดความ
เป็นเครือข่ายต่อกัน กระบวนการสื่อสารเป็นกลไกที่เชื่อมสมาชิกของเครือข่ายเข้าหากัน ช่วยสร้างความเข้าใจ
ในภารกิจของเครือข่ายให้กับสมาชิก ช่วยแพร่กระจายความรู้ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับความ
ตระหนักในปัญหาของสมาชิก 

การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการติดต่อ สื่อสาร กระบวนการสื่อสารที่ทันสมัยผ่านอินเตอร์เน็ตทั้ง
ทางเฟสบุ๊ค ไลน์ ซูม หรือเพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ที่พัฒนาขึ้น ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกเป็นไปได้อย่าง
สะดวก สบาย รวดเร็ว สม่ าเสมอ และทั่วถึง ทั้งในช่วงเวลาปกติ และช่วงที่มีภาวะวิกฤติ 
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แบบแผนการมีกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอให้สมาชิกของเครือข่ายได้กระท า
ร่วมกัน เป็นกลไกส าคัญที่จะดึงสมาชิกของเครือข่ายให้มีโอกาสปฎิสัมพันธ์ต่อกัน สร้างความม่ันใจในการคงอยู่
ของเครือข่ายให้กับสมาชิกเครือข่าย การด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องที่สร้างความยั่งยืนของเครือข่ายควรถูก
พัฒนาจนกลายเป็นแบบแผน (pattern) ของการกระท าที่สมาชิกเครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน มีการก าหนด
โครงสร้างของกิจกรรมที่น่าสนใจและสามารถตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มสมาชิกย่อย กิจกรรมมีความ
หลากหลายเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ มีการก าหนดตารางกิจกรรมไว้ชัดเจนทั้ง
ในแง่ของเวลา ความถี ่และกิจกรรมเหล่านี้ยังคงอยู่ในทิศทางที่จะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของเครือข่าย  

กิจกรรมอาจจัดในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกันการพบปะเพ่ือประเมินผล
ร่วมกันทุกเดือน หรือจัดในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น กีฬาสันทนาการระหว่างสมาชิก งานประเพณีท้องถิ่น
ร่วมกันเป็นต้น กรณีที่เครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่กว้างขวางมากควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียนกันไป
เพ่ือให้สมาชิกเข้าร่วมได้โดยสะดวกและท่ัวถึง 

3. การจัดระบบสารสนเทศ ในการจัดการเครือข่ายควรมีหน่วยงานที่เป็นแกนกลาง ท าหน้ าที่
จัดระบบฐานข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย รูปแบบ วิธีการ ความส าเร็จ ปัญหา
อุปสรรคและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น รวมทั้งผลการวิจัย ทฤษฎี โครงการ ประสบการณ์ภาคปฏิบัติเพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศต้องใช้งานได้ง่าย (user friendly) ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย (accessible) และเผยแพร่
ให้กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง เครือข่ายฐานข้อมูลที่ดีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ต่อยอดทางปัญญาระหว่างเครือข่าย ช่วยลดความสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากรและเวลา
จากการท างานซ้ าซ้อนและการลองผิดลองถูก 

4. ทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ เงินทุนในการด าเนินงาน เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน
ที่มีความยั่งยืนของเครือข่าย เครือข่ายต้องมีงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และช่วยให้คนเข้ามามีส่วนร่วม งบประมาณที่น ามาใช้ต้องเป็นจ านวนไม่มาก และต้องระมัดระวัง 
รวมทั้งไวต่อผลกระทบของเงินต่อการด าเนินงาน โดยเฉพาะกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่เป็นทางการ หากได้รับ
การสนับสนุนจะต้องมีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรัดกุมและมีการรายงานผลเป็นระยะ 

5. ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน เครือข่ายจะแข็งแรงก้าวหน้าไปได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของสมาชิกของ
เครือข่าย การสร้างองค์ความรู้เฉพาะของกลุ่มเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะแต่ละกลุ่มอยู่ในบริบทแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน
ทั้งในเชิงของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ สถานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ การท าให้เครือข่ายแข็งแรง
จึงต้องอาศัยระบบการพัฒนาสมาชิกของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  (interactive 
action learning) การเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ ทั้งการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน จะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์จริง ดังนั้น การจัดระบบการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องจะช่วยสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่สามารถน ามาปรับใช้และเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา 
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เป้าหมายการเรียนรู้:  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้เครื่องมือหลักในการสร้างและ

บริหารเครือข่ายได้  

ผลการเรียนรู้ (Learning objectives): ผู้เรียนสามารถ น าเสนอการใช้เทคนิคหรือแนวทางในการสร้าง
เครือข่ายที่แข็งแรงผ่านกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างได้ 

เนื้อหา:  
1. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders analysis) 
2. แผนผังเครือข่าย (Network mapping) 

 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders analysis) 

 
1. ระบุวัตถุประสงค์ ประเด็นของการวิเคราะห์ ให้ชัดเจน 
2. ค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่ศึกษา โดยใช้ค าถาม ใครมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง โดย

อ้อม ใครมีความสนใจ มีความรู้ หรืออยู่ในแวดวงที่ศึกษา ใครได้ประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ ใคร
เป็นเจ้าของทุน ข้อมูลหรือวัตถุดิบ ใครรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนั้น 

3. ศึกษาลักษณะของหน่วยงาน การบริหารงาน การตัดสินใจ จุดมุ่งหมาย จุดประสงค์ในการท างาน 
ผลงาน กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง มุมมอง ความเห็นของหัวหน้าองค์กร สิ่งที่คาดว่าจะได้หรือเสีย  

4. ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ  
5. ประเมินอ านาจ โดยพิจารณาจาก ความสนใจ และอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อ านาจมาจาก

ลักษณะองค์กร บทบาทหน้าที่ กฎระเบียบที่รองรับ ความสามารถในการสร้างผลกระทบ 
6. จัดกลุ่มความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้ตารางวิเคราะห์ 

 

 

เทคนิค เครื่องมือในการสร้างและบริหารเครือข่าย  
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7. พิจารณาแนวทางการเข้าหา สร้างความสัมพันธ์ 

 
 
 ผังเครือข่าย (Network mapping) 

ผังเครือข่ายทางสังคม เป็นการน าเอาข้อมูลของแต่ละเครือข่ายมาท าการจัดแผนที่หรือแผนผังของ
เครือข่ายตามความสนใจและวัตถุประสงค์ของเครือข่าย โดยน าเสนอความสัมพันธ์ในความหมายของจุดเชื่อมที่
เป็นคนหรือองค์กร (Node) และความสัมพันธ์ (Tie)  ในรูปแบบของแผนผัง หรือแผนภาพ เพ่ือน ามาใช้
ประเมินค่าทุนทางสังคม ในแผนผังใช้การแทนค่า node ด้วยจุด   และแทนค่า ความสัมพันธ์ด้วยเส้น  

ผังเครือข่ายถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพ่ือก่อรูปหรือสร้างเครือข่าย รวมทั้งใช้
แสดงถึงทุนทางสังคมที่มีอยู่ของเครือข่าย 

1. การใช้แผนผังเครือข่าย ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อการก่อรูปเครือข่าย 
การน าข้อมูลสมาชิกเครือข่ายและความสัมพันธ์มาเขียนเป็นแผนภาพต่าง ๆ เพ่ือจะได้

ทราบถึงจ านวนเครือข่ายการกระจายตัวของเครือข่ายที่มีเป้าหมายการด าเนินการในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งจะสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์หาช่องว่างในการด าเนินการไปสู่เป้าหมาย และสร้างเครือข่าย
เพ่ิมเติมเพ่ือเข้าไปปิดช่องว่างเหล่านั้น แผนผังเครือข่ายที่ครบถ้วนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
เครือข่ายในภาพรวม ช่วยขยายเครือข่ายให้กว้างขวาง และจะให้แนวทางในการก่อรูปเครือข่ายใน
ชุมชน การติดขัดของข้อมูล หรือการที่ข้อมูลไปกระจุกตัวอยู่ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 

ดังตัวอย่าง การสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร 

 
ความสัมพันธ์เครือข่ายอย่างหลวม ๆ 

ในเครือข่ายที่ได้แผนผังแสดงลักษณะความสัมพันธ์ในเครือข่ายเป็น
แบบหลวม ๆ โดยเครือข่ายมีความสัมพันธ์ผ่าน node เดียว กลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์หลวม ๆ อาจเป็นนักวิชาการที่มีความสัมพันธ์แบบหลวม
กับกลุ่ม เช่น วิศวกรเคมีที่มีความรู้เรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยจาก
เศษพืชผักระดับครัวเรือน นักจุลชีววิทยาที่ท าเรื่องการใช้จุลินทรีย์แปร
รูปอาหาร ซึ่งจะเป็นแหล่งประโยชน์ในด้านความรู้ของการลดต้นทุน
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การผลิต และการแปรรูปอาหาร การจัดหาเวลาพบปะกันจะช่วยให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเครือข่าย 
 

 
ความสัมพันธ์เครือข่ายผ่าน Hub 

ในเครือข่ายที่แผนผังออกมาในลักษณะของความสัมพันธ์ เครือข่ายผ่าน 
Hub หรือองค์กรประสานที่มีอิทธิพลต่อสมาชิก 2 จุด ซึ่งแต่ละองค์กร
ประสานเหล่านี้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงบุคคล องค์กรในพ้ืนที่ที่อยู่
ใกล้เคียง ในการก่อรูปเครือข่ายควรเลือกองค์กรทั้ง 2 เป็นจุดเริ่มต้นเพ่ือ
เชื่อมโยงเครือข่ายในแต่ละพ้ืนที่เข้ามา  

 
 

 
ความสัมพันธ์เครือข่ายแบบแน่นแฟ้น 

ในเครือข่ายที่แผนผังแสดงออกมาในลักษณะที่เครือข่ายมีความสัมพันธ์
แน่นแฟ้น เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน มีการท างานร่วมกันอย่างอิสระ ในการ
ก่อรูปเครือข่ายอาจไม่มีความจ าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ แต่ควรท าให้
เกิดกิจกรรมในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กระจายไปทั่วทั้ง
เครือข่าย 

ที่มา COOK-CRAIG, 2010 
 

ผังเครือข่ายที่ดีต้องทันสมัย ครอบคลุมและชัดเจน มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ทราบถึง
เครือข่ายที่เพ่ิมข้ึนมาและเครือข่ายที่ล้มเลิกหายไป มีองค์กร หน่วยงานรับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งรูปแบบ
ที่เป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ  

 

2. การใช้แผนผังเครืองข่ายแสดงทุนทางสังคม 
แผนผังจะช่วยบอกถึงทุนทางสังคมท่ีสามารถประสานเพ่ือสนับสนุนการท างาน การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ช่วยให้เครือข่ายประสบความส าเร็จในการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 
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ตัวอย่างการสร้างเครือข่าย 
  

เครือข่ายภาคประชาชนนาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  

 เป็นเครือข่ายที่มีอยู่เดิมมีการรวมตัวกันแบบหลวม ๆ ลักษณะการสร้างเครือข่ายเกิดจากล่างขึ้นสู่บน 
(Vertical Integration)  

 เป็นการรวมตัวกันจากประชาชนโดยกลุ่มแกนน าชุมชน ซึ่งมีความหลากหลายอาชีพแล้วขยายไปสู่
ระดับ ต าบล ระดับอ าเภอ และระหว่างเครือข่ายกับเครือข่ายเป็นเครือข่ายเชิงพื้นที่ (Area Network)  

 เป็นสังคมกลุ่มใหญ่ สมาชิกมีความสัมพันธ์กันแบบหลวม ๆ  มีรูปแบบการประสานงานแบบเป็นทางการ  
 

 เดิมวัตถุประสงค์ในการรวมตัวกันเพื่อตรวจสอบการท างานของ อปท. หลังปรับวิสัยทัศน์และสร้าง
ความเข้าใจแก่กลุ่มแกนน า มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ท างาน อปท. และคนในหมู่บ้านรู้จักหน้าที่และเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีจิตส านึกเสียสละ
เพื่อพัฒนาตนเองและแผ่นดินเกิด 

ทวีคูณ, สมหมาย, สิริพัฒน์, 2552 
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เครือข่ายภาคประชาชนคูเมือง อ าเภอ วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
 เป็นเครือข่ายแบบสมานฉันท์ ชุมชนมีความร่วมมือและเสียสละ  
 มีลักษณะการสร้างเครือข่ายในแนวราบ (Horizontal Integration)  
 เป็นเครือข่ายที่ถูกจัดตั้งใหม่ด้วยความเห็นชอบของชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง ท้ังฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า  
 เป็นเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม ( Issue Network) แม้จะเป็นสังคมกลุ่มเล็ก แต่สมาชิกในกลุ่ม

เครือข่ายก็มีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น และมีรูปแบบการประสานงานส่วนใหญ่ เป็นแบบไม่เป็น
ทางการ  
 

 วัตถุประสงค์หลักของกลุ่มจัดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมช่วยพัฒนาชุมชนแผ่นดินเกิดของตัวเอง มี
ความสามัคคีและร่วมมือกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เจริญและเข้มแข็ง ตลอดจน เพื่อให้ชุมชนได้เข้า
มาร่วมติดตามตรวจสอบการท างานของ อปท. เพื่อให้เห็นถึงความโปร่งใสในการท างาน 

ทวีคูณ, สมหมาย, สิริพัฒน์, 2552 
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