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องคความรูการสรางเครือขาย
บทนํา

แนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย
ในทางสั งคมวิทยา เครือขายเปนรูปแบบความสัม พัน ธท างสัง คมอยา งหนึ่งที่แ ตกตางไปจากกลุ ม
โดยที่กลุม จะมีข อบเขตที่ชั ดเจน รูวา ใครเปนสมาชิก ใครไมใชส มาชิก มีความเปนรูป ธรรม มองเห็นได มี
โครงสรางทางสังคมในระดับหนึ่ง แตเครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมที่ไมมีขอบเขตการเชื่อม
ความสั มพั นธระหวางสมาชิ ก เครือข ายอาจจะมองเห็ นและมองไม เห็นเปนรูปธรรมก็ ได สาระของการ
เชื่อมโยงระหวางกันที่จะชวยใหมองเห็นรูป ธรรมของเครือขายมี 3 ลักษณะ คือ เครือขา ยการแลกเปลี่ย น
เครือขายการติดตอสื่อสาร และเครือขายความสั มพันธในการอยูรว มกัน เครื อขายไมมี โครงสรา งที่แนนอน
ตายตัว อาจมีการออกแบบโครงสรางขึ้นมาทํ าหนาที่ส านความสัมพันธระหวางคน/กลุมองคกรใหตอเนื่อง
แตในเครือขายไมมีใครบังคับใหใครกระทําอะไรได แตละคน/กลุมองคก รตางก็เปนศูนยกลางของเครือขาย
ไดพอ ๆ กัน ดังนั้นรูปแบบความสัมพันธทางสังคมของเครือขายจึงมีความซับซอนกวากลุมองคกรมากนัก
(Boissevain and Mitchell, 1973)
สถานการณของชุมชนและเครือขายองคกรไทยในปจจุบัน
ถาจะมองหาโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการพัฒนาใหคนในสังคมกลายเปนประชาชนพลเมือง และ
ใหสังคมกลายเปนชุมชนหรือประชาคม ซึ่งประกอบดวย โอกาส เวลา และสถานที่ ที่คนในชุมชนจะไดพบ
และทํากิ จกรรมรวมกัน และวิธีการจัดระเบี ยบในการติดตอกันในเรื่องของสวนรวมที่ดู ไดจากชองทางการ
ติดตอสื่อสารที่เชื่อมตอถึงกันภายในเครือขายที่โยงใยไปทั่วทั้งชุมชน การจัดเวทีชาวบาน นับเปนกิจกรรมที่
ทําใหมีการปรึกษาหารือระหวางประชาชน เพื่อจั ดการกับประเด็นปญ หาวิกฤตของชุมชน ทําใหประชาชน
ไดมีก ารติดตอกัน และพัฒนาความสั มพั นธระหวา งกั นที่ไมใ ชเปน เพียงเพื่อมิตรภาพสว นตัว แตเ พื่อเรื่อง
ของสว นรวม หมูบ านสว นใหญใ นทุกพื้ นที่ไม มีการจัดประชุ มอยา งเปนทางการเพื่อพูดคุยกันในเรื่องของ
สวนรวมบอยนัก สวนใหญเปนการสนทนากันในกลุมเล็ก ๆ อยางไมเปนทางการ ตามรานคาในชุมชน หรือ
เมื่อพบปะกันในกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา งานประเพณีของหมูบาน พิธีกรรมของทองถิ่น งานสังคม
โดยเฉพาะงานบวช (สําหรับสังคมชาวพุทธ) งานแตงงาน งานศพ หรือระหวางการแลกเปลี่ยนแรงงานกัน
ในการทํา นา ทํ าสวน ทําไร อยางไรก็ตาม ในทุก ตําบลอยางนอยจะมีอยู 1 - 2 หมูบา น ที่พบว ามีการจัด
ประชุมเปนประจํา นอกจากนี้ทุกพื้นที่ไดกลาวถึงความสัมพันธแบบญาติพี่นองของคนในชุมชนวาเปน
โครงสรางพื้นฐานทางสังคมที่ทําใหคนมีความเอื้ออาทรและรักใครปรองดองกัน
จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิ จและสัง คมของครัว เรื อน พ.ศ.2542 ของสํ านัก งานสถิติแหงชาติ
พบว า ครั ว เรื อ นที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากภาวะวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ส ว นใหญ ห าทางแก ป ญ หาโดยการปรั บ
พฤติก รรมของตนเอง พึ่ งตนเองและพึ่ งกั นเองมากกว า จะดิ้ นรนไปข า งหนา อย า งไรทิ ศ ทางหรื อพึ่ ง รั ฐ
ซึ่ง สอดคล องกับแนวทางการแกไ ขปญ หาในชุมชนที่ มีก ระบวนการเสริม สรางพลัง ของชุม ชน การแกไ ข
ปญหาความยากจนของชุมชนในลักษณะดังกลาว ทําใหชุมชนไมตองใชทุนที่เปนเงินเขมขนในการสงเสริม
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อาชีพ และพั ฒนาการผลิ ต แตตองใช ทุนทางสั งคมสู ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความรูความจริงเกี่ยวกับ เรื่องราว
ของชุมเอง นอกจากนี้ชุมชนยังต องพยายามทําใหคนในชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่จะ
พัฒนา ตนเองและชุมชนรวมกันใหได ผูนําชุมชนแหงหนึ่งกลาววา ปญหาของคนยากจนในหมูบาน
ของเขา เมื่ อวิ เคราะหกันอยางถ องแทแลว เปนเพราะไมคิดจะตอ สูกับปญหามากกวาไมมีทางที่จะตอ สู
ความจริงแลว หนทางแก ความยากจนยัง มีอยู แตถา จะให กลั บมารวมเลยนั้น เปนเรื่องยาก ซึ่ง ผูอาวุ โสทา น
หนึ่งก็ไดใหคําแนะนําวา ตองปลุกใจกันกอน โดยใหผูใหญบานเปดเพลงปลุกใจทางหอกระจายขาวทุกวัน
การปลุก ความเชื่ อมั่ นของสมาชิก ชุม ชน ถูก เร งใหเ กิด เร็ วขึ้น ดว ยกระบวนการของเวทีส าธารณะ
การวิเคราะหส ถานการณ รวมกั น การแลกเปลี่ ย นความคิ ด และปรึ ก ษาหารื อกั น ช ว ยให ส มาชิ ก ชุ ม ชน
ตระหนักรู ถึง ทุนทางสังคมที่ มีอยู เริ่ม มองเห็ นชอ งทางที่จ ะแกไขปญ หาด วยศักยภาพของชุ มชน อยางไร
ก็ตาม ไมไดหมายความวาพลังความเชื่อมั่นจะแผขยายครอบคลุมไปทั้งชุมชน หลายแหงไดเกิดการรวมกลุม
ของคนที่เขมแข็งก อน ตอจากนั้นกลุม ก็กลายเปนชองทางใหคนทั้งชุ มชนไดติดตอ สื่อสารกัน และผลิต ซ้ํา
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและชุมชนใหกับสมาชิกในชุมชนคนอื่น ๆ ตอไป
การเชื่อมความสัมพันธแบบพันธมิตรกับภาคนอกชุมชนก็มีสวนเสริมใหการแกปญหาความยากจน
ของชุ มชนเปน ไปดว ยดี ยิ่ง ขึ้น ซึ่ งป จจุ บัน คนชั้น กลางในเมือ ง พอ คา นั กธุ รกิ จ องคก รพั ฒนาเอกชน และ
ขาราชการที่มีแนวความคิดใหม ไดมีการรวมตัวกันเปนเครือขายองคกรประชาสังคมที่กระตือรือรนในการ
สนับ สนุนกระบวนการเสริม สร างพลั งของชุ ม ชน เครือ ข า ยองค ก รเหล า นี้ ไ ดมี กิ จกรรมสนั บ สนุ นการ
แกปญหาความยากจนของชุมชนในหลายลักษณะ เชน การขยายพื้นที่ทางการตลาดใหกับสินคาชุมชน การ
จัดงานสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑพื้นบาน การสรางเครือขายการเรียนรูระหวางชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพการ
ใหคําแนะนําในการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองลูกคาเปาหมายกลุมใหม ๆ ฯลฯ
หมูบานสวนใหญมีการจัดตั้งกลุม องคกรจํานวนมาก จํ านวนกลุมแตละหมู บานมีตั้งแต 5-20 กลุม
กลุ มเหล านี้มีทั้ งกลุม ที่จัดตั้งกั นเอง และกลุ มที่ เจาหนาที่ส งเสริมใหจัดตั้ง แตกลุ มประเภทหลัง มีม ากที่สุ ด
ชองทางสื่อสารภายในกลุมส วนใหญมีประสิท ธิภ าพกวา ชองทางสื่อสารสาธารณะของชุม ชน โดยเฉพาะ
กลุ ม ที่ มี ก ารดํ าเนินกิ จกรรมอย างตอเนื่อง และการดํ า เนินกิ จกรรมมี เรื่อ งที่ ตองใหส มาชิ ก รว มรับ รูและ
ตัด สินใจ เช น กลุม ที่เกี่ย วของกับการออมทรัพ ย การเก็บเงิ นสงเคราะห กลุ มใหบ ริก ารสินเชื่ อ แต ในทุก
หมูบานไมมีการเชื่ อมเครื อขา ยกลุมเหลานี้ใ หอยูภายใตรมเงาของโครงสรางพื้นฐานทางสังคมอัน เดีย วกั น
กล าวคือ ไมป รากฎวา มีก ารประชุ มตัวแทนกลุ มเพื่อให กลุ มเปนชองทางสื่อ สารระหวา งสมาชิก กับ ชุม ชน
แมวาผูนํากลุมบางคนจะเปนกรรมการหมูบานดวย แตก็ไมใชในฐานะตัวแทนของกลุม เทาที่จะพอมองเห็น
ได ก็ มี เ พี ย งผู นํ า สตรี เ ท า นั้ น ที่ ไ ด รั บ การเชิ ญ เข า ร ว มประชุ ม กั บ กลุ ม ผู นํ า หมู บ า นในฐานะตั ว แทนของ
องคกรสตรี แตผูนําสตรีก็ไมไดนําขอประชุมกลับมาแจงตอสมาชิกกลุมแตอยางใด ทั้งนี้กลาวไดวากลุมเปน
โครงสรางพื้นฐานที่มีอยูในชุมชนทุกแหง และเปนชองทางที่สมาชิกกลุมจะไดมาพบปะพูดคุยกัน แตก็เปน
เรื่องของกิจกรรมกลุมมากกวาเรื่องของสวนรวม
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เครือข ายขององคก รมี เฉพาะเครือขา ยขององคก รที่อยู ภายใตการสง เสริม ของหนวยงานหนวย
เดียวกัน ซึ่งก็เปนเพียงเครื อขายหลวม ๆ ไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู หรือมีกิจกรรมร วมกัน
เทาไรนัก เครือขายองคกรสวนใหญเกิดขึ้นจากการสงเสริมและสนับสนุนของกองทุนเพื่อสังคม สํานักงาน
พัฒนาองคกรชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลเริ่มเขามามีบทบาทในการสงเสริม
และสนับสนุนใหชาวบานที่ตอ งการไดรับ การสนับสนุ นงบประมาณเพื่ออาชีพ รวมตัว กันเปนกลุมและ
เครือ ขายองคกรมากขึ้น นอกจากนี้เครือ ขายที่เกิดขึ้นอยูในทุ กพื้นที่มักเปนเครือ ขายขององคกรประเภท
เดียวกัน ขามหมูบานเปนเครือขายระดับตําบล ไมมี เครือขายองคก รในระดับหมูบาน และเครือขายองคกร
ตางประเภทกันเลย
ศูนยป ระสานงานองคก รชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต) เปนความพยายามหนึ่งของกรมการพัฒนา
ชุมชน ที่จะสงเสริมใหองคกรตางประเภทกันเชื่อมโยงเปนเครือขา ย แลกเปลี่ยนการเรีย นรู และสนับสนุ น
ซึ่ง กัน และกัน ในการสรา งศั กยภาพของแตล ะกลุม รวมไปถึงการรวมพลัง กัน ระหว างองคก ร เพื่อรว มกั น
แกไขปญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองดวย ศอช.ต. ไดมีการจัดตั้งขึ้นแลวในทุกตําบล แตความเขาใจใน
บทบาทหนาที่และกระบวนการทํางานของเครือขาย รวมทั้งกระบวนการจัดตั้งที่ผานมายังไมเปนในทางที่จะ
ทําใหรูสึกไดวา ศอช.ต.นี้ คือ เครือขายองคกรของตําบล
การวิเ คราะหความเขม แข็งของกลุ ม /องค ก ร พบวา กลุ ม องค ก รที่ เรีย กไดวา เข ม แข็ ง คื อ กลุ ม /
องคก รที่มีกิจกรรมตอเนื่อง มีทรัพยากรสํ าหรับบริหาร มีประเด็นการพัฒนาที่ ชัดเจน ดังนั้น กลุม /องคกรที่
เกี่ยวของกับการเงิน (ทั้งที่หนวยราชการสงเสริม และชาวบานจัดตั้งกันเอง) จะมีความเขมแข็งมากกวากลุม/
องคกรประเภทอื่น ๆ รองลงมา คือ กลุม/องคกรอาชีพ กลุมสตรี หากมิไดดําเนินกิจกรรมดานอาชีพหรือออม
ทรัพย ก็มักเปนกลุมที่อยูระดับออนแอ
ความหมาย
Paul Starkey (1997) ใหความหมายของ "เครือขาย" วา คือ กลุมของคนหรือองคกรที่สมัครใจ
แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน ในลักษณะที่บุคคลหรือองคกรสมาชิกยังคงมี
ความเปนอิสระในการดําเนินกิ จกรรมของตน การสรางเครือขายเปนการทําใหบุคคลและองคก รที่ก ระจัด
กระจายไดติดตอและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และการรวมมือกันดวยความสมัครใจ อีกทั้ง ใหสมาชิกใน
เครือขายมีความสัมพันธกันฉันทเพื่อนที่ตางก็มีความเปนอิสระ มากกวาสรางการคบคาสมาคมแบบพึ่งพิง
ทีม วิจัยสนามในโครงการสนับสนุนเครือ ขา ยองคก รชุ มชน ชวยกั นนิยามความหมายของคําวา
"เครือข าย" สรุปไดวา เครือ ขาย คือ กลุม /องคก รหลาย ๆ กลุ มมารวมตัว กัน ประสานเชื่อมโยง สรา ง
ความสัม พันธ ถั กทอ สรา งสรรค กิจกรรมบนพื้น ฐานของความเอื้ ออาทร เกิด พลัง ในการทํา งานให บรรลุ
เปาหมายทุ กองคกร และชุม ชนเขมแข็ง หัวใจของเครือขา ย คือ การเชื่อมความสัม พัน ธ พลังของเครือขา ย
คือ เป าหมายและความพยายามที่ จะทํ าใหบ รรลุ เ ป า หมาย คํ า วา องค ก รเครือข า ย กั บ เครือ ข า ยองค ก ร
มีความหมายตางกัน องคกรเครือขาย คือ องคกร ในขณะที่เครือขายองคกร คือ เครือขาย
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องคกรเครือขาย อาจหมายถึงองคกรบริหารเครือขาย องคกรสมาชิกของเครือขาย หรือภาพรวมของ
องคก รที่ มีความสั มพั นธกั นในแวดวงอะไรสั กอยา งหนึ่ง แตเ ครือ ขา ยองค กรไม ไ ดเนนที่รูปลั กษณข อง
องคกร แตเนนลักษณะความสัมพันธระหวางองคกร
จากการสังเคราะหเครือขายในหลายประเทศ Starkey พบวา เครือขายอาจจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการ
จากหนวยราชการหรือหนวยงานพัฒนาเอกชน หรืออาจเกิดขึ้นแบบไมเปนทางการ ดวยการวางแผนและการ
ทํากิ จกรรมรวมกันของบุ คคลหรือองคก รที่ สมั ค รใจ โครงสรา งของเครือขา ยมี ไดหลายรูปแบบ แตก็ มี
ความสํา คัญนอยกวากระบวนการติดตอกันหลายทิ ศทางของสมาชิกภายในเครือขาย เครือขายไมใชการสง
จดหมายขา วไปให สมาชิ กตามรายชื่ อเทา นั้น แตตองมีก ารแลกเปลี่ย นขาวสารข อมูลระหว างกัน ชอ งทาง
การแลกเปลี่ยนและรวมมือภายในเครือขายสามารถจัดขึ้นในลักษณะการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
หรือการทดลอง การสัมมนา การเผยแพรเอกสาร และการทํากิจกรรมรวมกัน
Adam Burke (1999 : 76-79) กลาววา การที่เครือขายดํารงอยูไดก็ดวยเหตุผลหลายประการ เชน เพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เพื่อเปนศูนยรวมของการสนับสนุน เพื่อใหเกิดประโยชนจากการมีประสบการณ
แตกตางกัน เพื่อเปนชองทางสําหรับแหลงทุน เครือขายเปนเวทีในการเจรจาตอรองกับหนวยงานหรือองคกร
อื่น ๆ หนวยงานสง เสริม สนั บสนุน การสรา งเครือขา ยด วยเปาหมาย 2 ประการ คือ 1. เพื่อเสริม สราง
ศักยภาพและสนับสนุนการเสริมสรางอํานาจแกประชาชน และ 2. เพื่อเปนชองทางสําหรับการใหบริการแก
ประชาชน
Burke อธิ บ ายว า เครื อข ายกั บ การติ ดต อสื่ อ สารมี ค วามสั ม พั น ธ กั น กล า วคื อ ที่ ร ะดั บ ชุ ม ชน
การติดตอสื่อสารทํา ไดอยางรวดเร็วแบบปากต อปากในกลุ มคนรูจัก มักคุน โครงการพัฒนามีส วนควบคุ ม
กระบวนการดัง กล าวผานการจัดตั้งกลุ ม/องคก รชุมชน หรือประชาชนกลุ มเปา หมายของโครงการ วิธี การ
แบบปากตอปากในกลุม คนรูจักมั กคุ นถู กนํามาใชและคอนขางประสบความสําเร็จ รูปแบบนี้เปนลั กษณะ
ที่สําคัญของวิธีการติดตอสื่อสารแบบมีสวนรวม บางทีปจจัยหลักที่เกี่ยวของคือความสมดุลระหวางเครือขาย
หลวม ๆ ที่ มีอยูข องชุม ชน กั บโครงสรางแบบทางการที่ทํ าใหขอมูลข าวสารไหลเวียนได ดีขึ้นที่นัก พัฒนา
นําเขามา เชน เครือขายระดับหมูบานใน Bangladesh, and "Naam" เครือขายใน Burkina Faso. การศึกษาของ
UNICEF ใน West Africa ชี้ใหเห็นวา โครงการที่ดําเนินการในพื้นที่ดังกลาวตองมุงวางเงื่อนไขพื้นฐานเพื่อ
สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อกับการทํากิจกรรมขั้นตอไป ซึ่งรวมถึงการสรางศักยภาพของประชาชน และกลุม
องคก ร เพื่ อใหโ ครงสรา งหรือองคก รในท องถิ่น สามารถดํา เนิ นการกิจ กรรมตา ง ๆ ในการสรา งเครื อข าย
ตั้งแตการจูงใจเพื่อนมารวมเครือขาย จนถึงการเกลี้ยกลอมระดับนโยบายใหสนับสนุนกิจกรรมของเครือขาย
การทํ า ให เ กิ ด เครื อ ข า ยระดั บ ชุ ม ชน กิ จ กรรมเสริ ม สร า งศั ก ยภาพนั้ น จะแตกต า งกั น ไปในแต ล ะพื้ น ที่
การศึกษาของ UNICEF สรุปวา เครือขา ยองคกรเปนชองทางที่มีคุณคาอยางยิ่ง สําหรับการดําเนินกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพภาคประชาชน
Burke ยกตัวอยางของเครือ ขา ยผูหญิง เขาบอกวาเครือขายผูหญิงก็เหมือนเครื อขายอื่น ๆ ที่ยอมมี
ความแตกตา งกันไป แมวาจะสรา งขึ้นมาเพื่อวั ตถุประสงคที่เกี่ยวของกับความเป นเพศหญิง แตรูป แบบ
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เครือขายและวัตถุประสงคก็แตกตางกัน เชน เครือขายผูหญิงทํางานทั่วโลก เปนเครือขายที่มีการแลกเปลี่ยน
ทรัพ ยากรและสนับสนุนกลุม องคกรผูหญิงในภาคอุต สาหกรรม เครือข ายตอต า นการกระทํ ารุนแรงกั บ
เพศหญิงใน South Africa เปนเครือขายผูหญิงซึ่งเชื่อมโยงเครือขายกับกลุมองคกรตาง ๆ และเปนชองรับการ
สนั บ สนุ น จากองค ก รแหล ง ทุ น รวมทั้ ง เจรจากั บ รั ฐ บาลและองค ก รชุ ม ชน เครื อ ข า ยอื่ น ๆ ก็ อ าจมี
วัตถุประสงคกวางกวานี้ และเปนตัวอยางใหเห็นถึงการจัดตั้งกลไกอยางหนึ่งที่ชวยใหสามารถเขาไปสงเสริม
กระบวนการตัดสิ นใจของผูหญิง ไดงายขึ้น ความสํ าคั ญของเครือ ขา ยไม ใช ก ารอยู ใ ตก ารจัดการของรัฐ
แตเปนการทํางานในรูปของการกระตุนให ผูหญิงรวมตัวกันเปน กลุมเปนองคกร ผนึก กําลังกันสราง พัฒนา
รวมทั้งผลักดันสิ่งที่สงผลถึงชีวิตความเปนอยูของพวกเธอ เครือขายเปนเสนทางนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองไดเทา ๆ กับการพัฒนาตัวปจเจกบุคคล แมวาเครือขายหลายเครือขายจะออนแอ แตการ เชื่อมั่นใน
เจตนารมณและในตัวสมาชิกก็ส ามารถทําใหเครือขายมีความยั่งยืนกวาการเปนเครือขายที่ถูกยัดเยียดมาจาก
เบื้องบน
กระบวนการทํางาน
จากการประชุมเครือขาย ครั้งที่ 1 ในโครงการสนับสนุนเครือขายองคกรชุมชนของกรมการพัฒนา
ชุมชน โดยความรวมมือของ Aus AID คุณจํานงค แรกพินิจ จากมูลนิธิหมูบาน ใหคําแนะนําไววา
"แนวทางในการทํ าใหชาวบานอยากมีการเชื่อ มโยงเครือ ขายกั นนั้น ประเด็ นแรก ตอ งเข าใจว า
บทบาทของคนทํางาน กั บบทบาทของชุมชนในการทําเครือขายเปนคนละบทบาทกัน ถาสงคนทีมวิจัยไป
เรียนรูกับ นายประยงค ที่ไมเรียง ก็ไมใชเรื่องที่ถูกตอง ควรจะสงชาวบ านไปเรียนรูจาก นายประยงค แตถา
จะสงทีมวิ จัย ที่จะทําเครือขายใหเรี ยนรูที่ หมู บานถือว าผิด เพราะคนละบทกัน ทํางานคนละบทกั น คนที่
สนับสนุนเครือขายมีบทบาทของตัวเองบทบาทหนึ่ง ซึ่งตางไปจากชาวบานและผูนําชุมชนที่อยูในเครือขาย
ที่ SIF ทําแผนแมบทชุมชนไมสําเร็ จก็เพราะผิดพลาดตรงนี้ SIF เปนองคก รสนับสนุนตอ งเลนบท
ผูสนับสนุน ไมใ ชไปเลนบทผูนําชุมชน ตอ งพิ จารณาใหรอบคอบวา การเรีย นรูข องทีมที่ จะลงวิจัย เรื่ อง
เครือขายในชุมชนนั้น ควรจะเรียนรูประสบการณนี้จากใคร ถาเอาไปเรียนผิดเรื่องผิดระดับ ประสบการณที่
ไดมามันก็ใชไมได และไมเกิดประโยชน"
"ประเด็นที่ 2 คือ การทํางานเครือขายนั้น ๆ จริงแลวก็ไมไดยากอะไร บทบาทของคนสนับสนุนก็ไม
มีอะไร เราเชื่อมคน เชื่อมความรูและทรัพยากรเขาดวยกัน ภายใตระบบการจัดการเครือขายมันตองมีระบบ
การจัดการ ถาไมมีระบบการจัดการก็ไมเปนเครือขาย ปจจุบันคําวาเครือขายเปนคําที่เราใชกันโดยกวางขวาง
ทุกหนวยงาน แตเขาใจไมตรงกัน บางครั้งเชิญชาวบานไปประชุม 2 วัน แลวบอกวา เราเปนเครือขายกันนะ
มันไมเปนเครือข าย เพราะขาดระบบการจัดการ เครื อขา ยยมนาที่มาจากชาวนา ชาวสวนยาง และชาวสวน
ผลไม นครศรีธรรมราช จัดการรวมกัน โดยเอาขาวของชาวนา เอาเงินทุนที่กระจัดกระจายมาจัดการรวมกัน
ในรูปของบริษัท ชื่อวาเครือขายผลิตภัณฑอาหาร จํากัด ไดโรงแปงทํา โรงงานทําแปงผลิตเสนขนมจีน นั่น
คือความผูกพันภายใตระบบการจัดการ และก็เปนเครือขาย ปจจุบันก็มีชาวประมงบอกวาจะมาเชื่อมเครือขาย
ดวย เพราะฐานหลักของนครศรีธรรมราชนี่ ในเชิงเศรษฐกิจมันมี 4 ฐาน คือ ชาวนา ชาวสวนยาง ชาวสวน
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ผลไม และชาวประมง ถาชาวประมงมารวมเครือขายยมนาก็จะคุยกันตอวา จะตองใหมีอุตสาหกรรมตนน้ํา
ของอาหารสัตว คือ โรงงานปลาปน เพราะโปรตีนใตไ ดอยางเดียวไมมีอยางอื่น มีแตปลาจากทะเล โรงงาน
ปลาปนจะเปนวิสาหกิจชุมชนตนน้ํา การเรียนรูของเครือขา ย จากการจัดการรวมกั นตรงนั้น จะกาวไปสูอี ก
ระดับหนึ่งได เปนการพัฒนาไปสูอีกระดับหนึ่ง"
"การจัดการเปนหัวใจของเครือขาย เปนหัวใจใหเกิดการจัดการรวมกัน การเริ่มตนของเครือขายนั้น
ไมไดเริ่มอยางที่คิด และมันไมไดโตอยางที่คิด บางคนคิดไกลไปถึงขั้นที่วาจะเชื่อมโยงเครือขายทั้งประเทศ
นะเขาดวยกัน ซึ่งไมรูจะเขากันไดอยางไร เพราะสภาพจริง ๆ ของการเกิดขึ้นของเครื อขาย เกิดจากองคกร
เล็กองคกรหนึ่ง แลวขยายผลการเรียนรูของตัวเองไปสูองคกรอื่น กลายเปนเครือขายขององคกรที่อยูใน แวด
วงเดียวกัน หรือเปน Cluster องคกร Cluster หนึ่ง แปลวา กลุมหนึ่งของเครือขาย และเครือขาย เหลานี้จะมี
ความสัมพั นธ ในกลุม ของเขาเองเปนดานหลัก มี การเชื่ อมโยงจากภายนอกบางตามความสัมพั นธ ซึ่ง ตอ ง
เขาใจธรรมชาติของเครือขาย เครือขายจะอยูเปนกลุม 5 - 6 กลุม ก็เปนเครือขายหนึ่ง และมีความสัมพันธกัน
อยางแนนแฟนในเครือข ายนั้น ตรวจสอบไดเลยที่ไ หนก็เปนอย างนี้ ไมมี เครือ ขายใดที่ขามจังหวัด ขา ม
ภูมิภาคไดหรอก ถาข ามไดก็เปนเวทีแลกเปลี่ย นหลวม ๆ เทานั้ นเอง ไมใช เรื่องของการ จัดการรวมกั น แต
การจัดการรวมกันเกิดภายใตเครือขาย ภายใต cluster ภายใตกลุมเครือขายหลาย ๆ เครือขายมารวมกัน"
"ถา สรางเครือขา ย ควรเริ่มที่เครือขา ยขององคก รในพื้ นที่ วิจัยที่ เขามี กัน อยูแลว เพราะประเด็นอยู
ที่วาการทํา เครือขา ยเปนเรื่องความสัม พันธท างสัง คม คนที่จะมาเปนเครือขายกัน คื อคนที่มีค วามสั มพั นธ
ทางสังคมซึ่ง กันและกัน ถาบอกวาทาสะทอนตองรับเอายมนาไปเปนพี่เลี้ยง คนที่ทาสะทอนอาจบอกวาผม
ไมหรอก ผมมีเครือขายเกษตรทางเลือกภาคใตอยูแล ว ผมมีราชภั ฏสุราษฎรอยูแลว ผมมี ใครของผมอยูแล ว
และทําไมตองใหผมไปเรียนที่ยมนา เราตองถามทาสะทอนวา ใครคือภาคีของคุณ ใครคือพันธมิตรของคุณ
ที่คุณอยากแลกเปลี่ยนประสบการณดวย และโครงการก็ไปสนับสนุนใหเขาไดเรียนรูใ นสิ่งที่เขาอยากเรียน
มากกวาจะมาบอกวาใหไปยมนา ใหยมนาเปนพี่เลี้ยง เปนเครือขายใหทาสะทอน เชนเดียวกับของยะลา เขาก็
มีเครือขายของเขา ปจจุบันไมมีองคกรไหนที่อยูโดดเดี่ยว ไมมีหมูบานไหนที่อยูโดดเดี่ยว เขามีเครือขาย"
"ขอคิดอีกประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาตัวนักวิจัย ตองพัฒนาใหถูกจุด การใหนัก วิจัย ไปเรียนรูกั บ
ชุม ชนไมไ ดแปลว าผิด แตบ ทบาทของคนที่จะมาวิจัย และสรา งความเชื่อมโยงใหเกิ ดเครือ ขายนั้น ไมใช
บทบาทของผูนําชุมชน มันเปนคนละบทบาทกัน บทบาทของผู เชื่ อมประสานผูกระตุม ผูเร ง ใหเกิดการ
พัฒนา เปนคนละบทบาทกับบทบาทของผูนําชุมชน และชาวบานในเครือขาย"
"ถาจะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือทาทีของพัฒนากร ตองไมใชการเปลี่ยนที่การแสดงออก เพราะ
การแสดงออกเปลี่ย นตามวิธีคิดของคน การแสดงออกหรือการพยายามแสดงออกที่ ไม สัมพั นธ หรือไม
เปนไปตามวิธีคิดตัวเอง ก็เหมือนกับเลนละคร พัฒนากรก็จะทํางานอยางไมเปนธรรมชาติ ดังนั้นทําอยางไร
จึงจะเปลี่ยนวิธีคิดกอนวา เครือขายเปนของชุมชนนะไมใชของพัฒนาชุมชน เพราะถาเปนของพัฒนาชุมชน
ก็ตองเดินตามกรอบนโยบาย ถาจะทําตองทําอยางไรใหเจาหนาที่เขาถึงวิธีคิดใหมของการทํางานกับชุมชน"
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"ถาจะถามวาเรื่ องเครือข ายตองทําอยา งไร พั ฒนาชุมชนจะสนับสนุนการทํางานเรื่ องนี้อยา งไร
คําตอบคือ ตองทําใหกระบวนการคู ขนานกับ กระบวนการเครือ ขายของชุมชน ชุมชนเป นเจ าของเครือขา ย
ไมใชกรมการพัฒนาชุมชน เจาหนาที่ใชกระบวนการเรีย นรูเขาไปทํา แตชาวบานเปนคนสรางกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการของเครือขาย ซึ่งตองมาคุยกันวา องคความรู เทคนิค วิธีการ กระบวนการตาง ๆ
ที่เจาหนาที่ จะใช คืออะไรในฐานะที่ เปนองค ก รสนับ สนุน แตสํา หรับชุ ม ชน ชุม ชนก็ ตองไปเรี ย นรูจาก
เครือขายพี่เลี้ยง จากอินแปง ยมนา ฯลฯ วาการสรางเครือขายเปนอยางไร ไมใชเรียนรูเพื่อไปเปนสวนหนึ่ง
ของเครือขายยมนา หรือเปนสวนหนึ่งของเครือขายอินแปง เรียนรูจากยมนา อินแปง เพื่อไปสร างเครือขาย
ของตัวเอง ไปปลุกภาคีชุมชนของตัวเองขึ้นมาเปนเครือขายในทองถิ่นนั้น"
จากประสบการณข องผูเขียนในโครงการสนับสนุน เครือขา ยองคกรชุมชน พบวา สิ่งที่สําคัญที่สุด
ในการทํ างานของนั กพั ฒนา เพื่ อสรา ง พัฒ นา และสนับ สนุ นเครื อข าย คื อ การปรับ กระบวนทัศ นใ นการ
ทํางานผานกระบวนการเรียนรูและพัฒนาพรอมกับทีมงาน
กระบวนการเรีย นรู รว มกั น ที่ มุ งการปะทะสั ง สรรค ถกเถี ย ง ระดมความคิ ด เห็ น ลงมื อปฏิ บั ติ
สรุปบทเรียนรวมกัน และปรับการทํางานเปนระยะ ๆ เปนการปลู กฝ งความเชื่อที่วา ประสบการณ ความรู
และทรัพยากรของแต ละคนจะช วยใหทุกคนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น บรรยากาศการทํางานเปน ทีมของกลุมคนที่
เรีย นรูรวมกัน ทํ าใหคนรวมงานมีความสนิ ทสนมและช วยกัน สรางสรรคบรรยากาศการทํางานรวมกั นให
ผานพนอุปสรรคตาง ๆ ไปไดดวยดี แมวาการทํางานรวมระหวางหนวยงานเปนเรื่องยาก เพราะแตละคนก็จะ
มีภาระหนาที่เฉพาะตัว หาเวลาวางตรงกันไดยาก แตกระบวนการปรับตัวก็เกิดขึ้นตลอดเวลาของการทํางาน
รวมกัน หลายทีมอาจตองมีการทดลองปรับเปลี่ยนบทบาทของคนรวมทีมหลายครั้ง อยางไรก็ตาม สวนใหญ
ที ม งานในส ว นที่ เ ป น ขา ราชการมั ก เห็ น ตรงกั นที่ จ ะให ผู นํา ชุ ม ชนมี บ ทบาทในการทํ า งานมากกว า ตน
ซึ่งแสดงวากระบวนทัศนในการทํางานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของผูเอื้ออํานวยกระบวนการทํา งานเปนทีม ขึ้ นอยูกั บภาวะผู นํา และทัก ษะความชํา นาญ
เฉพาะตัวของผูรวมทีม แตก็มีการถายทอดกระบวนการเรียนรูใหกันและกันมากขึ้น อยางไรก็ตาม การเรีย นรู
เทคนิคเครื่อ งมือในการจั ดกระบวนการประชุมและเรี ยนรูแ บบมี สวนรว ม รวมทั้งการพัฒนาทั กษะดวย
กระบวนการฝกอบรมอยางเปนเรื่องเปนราวก็ยังคงมีความจําเปน
ในขั้นตอนของการสรางเครือ ขาย นัก พั ฒนาและที ม งานจะต องสํ า รวจสถานการณข องชุ ม ชน
องคกร และเครือขายองคกรในชุมชนใหเขาใจอยางถองแท โดยตองทราบวาสภาพความเขมแข็งของชุมชน
กอนการสรา งและพัฒนาเครือ ขายองคกรชุมชนเปนอย างไร นอกจากนี้ยังตองทราบวาสถานการณ ของ
ชุม ชนเปนอย างไร ชุม ชนมีองคก รอะไรบา ง สถานการณข องแตล ะองค ก รเป นอยา งไร มี ค วามรวมมื อ
ระหวางองคก รอยา งไร สถานการณขององคกรชุมชน และการรับ รูของสมาชิกตอสถานการณดังกลาวเปน
อย า งไร มี ก ารดํ า เนิ น การอย า งไรมาบ า งในการจั ด การกั บ ป ญ หา มี ก ารใช เ ครื อ ข า ยบ า งหรื อ ไม
ประสบการณเกี่ยวกับเครือขายเปนอยางไร
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การสํารวจชุมชน เปนการศึก ษาสถานการณป จจุบัน ของชุมชนวาวิถีชีวิตความเปนอยูของคนใน
ชุม ชนนั้นเปนอยางไร มีปญ หาอะไรบางหรือ ไมที่ มีความรุน แรงในความรู สึกของคนในชุมชน มี องคกร
อะไรอยูบางในชุมชน องคกรตาง ๆ มีความรวมมือกันอยูบางหรือไมในระดับใด เพื่อทราบถึงกลุมเปาหมาย
ที่ควรเชิญชวนเขามามีสวนรวมสรางและพัฒนาเครือขายองคก รชุมชนตอไป สําหรับการสํารวจสถานการณ
ขององค ก รชุ ม ชน เพื่ อ ทราบสถานการณ ป จ จุ บั น ขององค ก รชุ ม ชน การรั บ รู ข องสมาชิ ก องค ก รต อ
สถานการณดังกลา ว กระตุน ให สมาชิก ตื่น ตัว ที่จ ะรวมมื อกัน พัฒนาศั กยภาพขององคก ร และเขารวมเป น
สมาชิ ก เครื อ ขา ยองค ก รชุ ม ชน ซึ่ ง อาจจั ดกระบวนการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารดว ยเครื่ องมื อหนึ่ ง ในชุ ด
เครื่องมือประเมินสถานการณชนบทแบบมีสวนรวม (PRA) เชน แผนที่หมูบานแสดงขอมูลการกระจายของ
สมาชิ ก ความทั่ วถึ งของการใหบ ริก าร หรือการกระจายประโยชนใ หกั บ สมาชิ ก แผนผัง ความสั ม พั นธ
VENN แผนผังใยแมงมุม แผนผังวงกลม ฯลฯ
การสรางเครือขายองคกรชุมชน ควรใหองคกรชุมชนที่จะมาเปนเครือขายกันเปนผูตัดสินใจ และ
ร ว มกั น ออกแบบให ม ากที่ สุ ด ที ม งานนั ก พั ฒ นามี ห น า ที่ เ พี ย งเอื้ อ อํ า นวยกระบวนการเรี ย นรู แ ละ
ตัดสินใจรวมกันของคน กลุม/องคกรที่จะมาเปนเครือขายกัน อาจทําในรูปของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมี ส วนรวมระดับ หมู บ านหรือตําบล เชิ ญกลุ ม องค ก รตามความสมั ค รใจมารวมตัด สิ นใจออกแบบ
เครือขายองคกรชุมชน โดยเริ่มจากการวิเคราะหสถานการณองคกรและชุมชน วิเคราะหความจําเปนในการ
เป น เครื อ ข า ย ออกแบบเครือ ข า ย และการจั ด การเครื อข า ยใน 3 เรื่ อ ง คื อ สมาชิ ก เครือ ข า ยเป น ใคร
เรื่ องอะไรที่ จะเอามาช วยกั น และทรัพ ยากรที่ จะตองจัดการรว มกั นในเครือข า ย หลั ง จากนั้นก็ เป นการ
ออกแบบกิ จ กรรมเครือ ข า ย และวางแผนปฏิ บั ติ ก าร หากมี แ ผนที่ จ ะขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
ทีมนักพัฒนาอาจจะรวมกับเครือ ขายแสวงหาแหล งงบประมาณ โดยมีเงื่อนไขวา เมื่อ เสร็จจากการประชุ ม
ทุกครั้ง ใหผูแทนองคกรนําผลการประชุมกลับไปแจงใหสมาชิกองคกรทราบ และรับขอคิดเห็นกลับมาเขา
ที่ป ระชุมเครื อข ายครั้ง ตอ ไปเสมอ เพราะการเป นเครือ ขายนั้น มิใ ชเป นเครือ ขา ยของผูนํ าองคก ร หากแต
ประสงคจะใหเปนเครือขายขององคกรชุมชน ดังนั้นสมาชิ กขององคกรควรมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย
เชนกัน
การพั ฒนาเครือข าย อาจทํ า ได ทั้ ง โดยเครือ ข า ยเอง และที ม นัก พั ฒนา เมื่ อเครือ ข า ยไดมี ก าร
ออกแบบวัตถุ ป ระสงคของเครือขา ย รวมทั้ ง แนวทางการทํ า งานรวมกั นระหวา งสมาชิ ก เครือข า ย และ
แผนปฏิบัติการของเครือขายแลว ทีมนักพัฒนาก็ตองมีหนาที่ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
เครือขาย และจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเครือข ายและหนวยงานที่เกี่ยวของ วิเคราะหศักยภาพเครือ ขาย และ
วางแผนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการและการดําเนินกิจกรรมของเครือขาย ขจัดปญหาอุปสรรค
ให กั บ เครื อ ข า ยเท า ที่ จํ า เป น สิ่ ง ที่ เ ครื อ ข า ยส ว นใหญ ต อ งการได รั บ การพั ฒ นา ได แ ก ศั ก ยภาพใน
การบริ หารงาน การวิเคราะหและพัฒนางาน การสนับสนุนและแกปญหากิจกรรมให สมาชิก การแสวงหา
แหลงทุ น การแสวงหาแหลง สนั บสนุ นด านวิชาการ แตสิ่ งที่ผู เขียนเห็น วา สิ่งที่ ควรพัฒ นาใหกั บเครือ ขา ย
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กอนอยางอื่น คือ กระบวนทัศนในการพัฒนา ความเชื่อมั่นในศัก ยภาพของตนและชุ มชน ภาวะผู นํา และ
ทักษะการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
การสนับ สนุ นการบริห ารงานของเครือ ขา ย นักสง เสริม และพั ฒนาเครือข ายตองมีค วามเข าใจ
ธรรมชาติ ของเครือขา ย การสนั บสนุ นใหเครือ ขา ยมี องคกรแกนที่แ ข็ง ตัวเกิน ไปไม เปน ประโยชน ตอ การ
เติบโตของเครือ ขาย นอกจากคํา แนะนําจาก Starkey Burke และ อาจารยจํานงค แรกพินิจ ที่ไ ดกลาวไว
ขางตนแลว ผูเขียนเห็นวา การบริหารงานของเครือขายที่จะทําใหเครือขายมีความเติบโตและยั่งยืนยังตองให
ความสําคัญใน 3 เรื่อง คือ
เครื อ ข า ยจะจั ด การให มี ก ารแลกเปลี่ ย นอะไรระหว า งสมาชิ ก จะแลกเปลี่ ย นกั น อย า งไร
แลกเปลี่ยนเพื่ออะไร ใครเปนผูไดประโยชน ประโยชนที่ไดมีคุณคาเพียงใดสําหรับสมาชิก
เครื อ ข า ยจะจั ด การให มี ก ารติ ด ต อ สื่ อ สารระหว า งสมาชิ ก อย า งไร เรื่ อ งอะไรที่ ค วรจะมี ก าร
ติดตอสื่อสาร จะใชสื่อประเภทใดในการสื่อสาร สารที่สื่อมีความหมายต อสมาชิกหรือไม อยางไร ความถี่
ในการติดตอสื่อสารมีมากนอยแคไหน
เครือขายจะจัดการใหความสัมพันธท างสั งคมระหวางสมาชิกเปนไปในทิศทางใด ทางการหรือไม
เปนทางการ มีรูปแบบหรือไรรูปแบบ เอื้ออาทรหรือทําตามหนาที่ ผูกพันเปนเจาของรวม หรือเปนเพีย งผูถือ
หุนและรับกําไร ความสัมพันธระหวางสมาชิกมีขอบเขตถึงไหน แคตัวแทนหรือสมาชิกกลุม
ปญหาของเครือขาย
Starkey พบ มีหลายประการ ดังนี้
 เครือขายที่ไมมีทิศทางวัตถุประสงคที่ชัดเจน ยากที่จะพัฒนากิจกรรมของเครือขายใหตอบสนอง
ความตองการของสมาชิกไดอยางตอเนื่องเครือขายที่มีสมาชิกหลากหลายประเภท หรือมีความแตกตางมาก
ระหวางฐานะ ขนาด ความเขมแข็ง และสถานภาพอื่น ๆ ของสมาชิ ก หนวยงานใหญ มีทรัพยากรมาก และ
สถาบันที่เจาหนาที่มีการศึกษาสูง เชื่อมั่นในตัวเอง มีแนวโนมที่จะครอบงําองคกรที่มีขนาดเล็กกวา
 การรวมศูนยเกิดขึ้นเมื่อผูประสานงานของเครือขาย เลขานุการ คณะทํางาน และคณะกรรมการ
เริ่มควบคุมและดํา เนินการเครือขา ยในนามของตนเอง มากกวา การประสานงานและอํ านวยความสะดวก
ใหกับ กิจกรรมของสมาชิ ก การตั ดสินใจถูก รวมศูนย และการติ ดตอ สื่อสารภายในเครือ ข ายดําเนิ นการ
โดยเลขานุการ
 บ อ ยครั้ ง ที่ เ ครื อ ข า ยประสบป ญ หาอั น เนื่ อ งจากการขาดเงิ น ทุ น สํ า หรั บ กิ จ กรรมและการ
ประสานงานภายในเครือ ขาย โดยเฉพาะคาใชจา ยในการเดินทาง เพื่อใหสมาชิกมารว มในกิจกรรมของ
เครื อขาย สว นเครือขา ยที่ มีทุ นก็ มักเกิดความเครียดเนื่องจากป ญหาในการจัดการและจัดสรรคา ใช จายกั บ
สมาชิกใหทั่วถึง
 เนื่องจากภายในเครือขายขอมูลขาวสารจะแพรกระจายไประหวางคนหนึ่งไปใหกับคนอื่น ๆ ได
อย างเสรี ทําใหอ าจมีการสงขาวสารข อมู ลที่ไมถูก ตอ ง เครือ ขายตอ งสรา งบรรยากาศที่เ อื้อ อํา นวยใหคน
ซักถามหรือวิพากษวิจารณ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลขาวสารภายในเครือขายได
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 เครือขายสามารถถูกกระทบจากการแขง ขันของเครือขาย หรือ องคกรอื่น ที่มี งานคาบเกี่ย วกั น
ซึ่งอาจนําไปสูการรวมมือกัน แตก็อาจนําไปสูการแขงขันเพื่อใหไดรับการยอมรับ การสนับสนุนทรัพยากร
และการเพิ่มจํานวนสมาชิกไดเชนกัน แหลงทุนสามารถใชจํานวนเครือขายที่มีใหเลือกเปนขออางที่จะไมให
ทุนสนับสนุนกิจกรรมของเครือขายที่คลายคลึงกัน
 การแขงขันระหวางเครือขายที่มีขอบเขตการดําเนินงานเหลื่อมซอนกัน อาจนําไปสูความรวมมือกัน
และการช วงชิงเพื่อใหไ ดรับ การยอมรับ การสนับ สนุน และการเขา เปน สมาชิก ได ในขณะเดี ยวกั น ทั้ งนี้
พบวา การแขงขันเปนตัวการสําคัญในการทําลายเครือขายที่อยูลําดับทาย ๆ และมีทรัพยากรนอยอีกดวย
 การติ ดตามและประเมิ นผลเครือ ขา ยมีค อนขา งนอย เนื่องจากธรรมชาติข องเครือ ขา ยคื อความ
ไม เ ป น ระบบ และมี โ ครงสร า งหลวมที่ มุ ง เน น ความก า วหน า ในอนาคต ไม ใ ช ป ระสบการณ ใ นอดี ต
นอกจากนี้ ยัง พบวาเปนการยากที่จะนิย ามตัว ชี้วัดความสําเร็ จของเครือ ขายและคุณลักษณะของผลและ
ประโยชนของการสรางเครือขายใหมีความเที่ยง
 เครือขายระดับชาติและเครือขายระหวางประเทศ หลายแหงพบกับปญหาอุปสรรคทางการเมือง
ทํา ใหมี สภาพที่ไมมั่ นคงและถูกควบคุมอย างเข มงวด โดยเฉพาะการแลกเปลี่ย นขา วสารและการวิ จารณ
รัฐบาล
สรุป
เครือขาย (Network) เปนรูปแบบทางสังคมที่เปดโอกาสใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางองคการ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และการรวมกันทํางานโดยมีฐานะเทาเทียมกัน
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory)
การแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางกัน ดังนั้น เหตุผลหลักที่จะทําใหเครือขายเกิดขึ้นไดโดยสมัคร
ใจ ก็คือ แตละฝายมองเห็นประโยชนที่ตนจะไดรับจากการเขารวมเครือขาย ซึ่งจะนําไปสูความเต็มใจที่จะ
ประสานกันหรือเขารวมเปนเครือขาย
ลักษณะของเครือขาย
เครือขายมีลักษณะเปนโครงสรางทางความคิด (Cognitive structures) ไมวาจะพัฒนาไปถึงระดับใด
บุคคลที่เกี่ยวของในองคกรเครือขายจะมีกรอบความคิดเกี่ยวกับองคกรเครือขายใกลเคีย งกัน ในดานความรู
ความสามารถและความตองการ องคกรเครือข ายไมมีลําดับขั้น (Hierarchy) การเชื่อมโยงระหวางองคก ร
เครือขายเปนไปในลักษณะแนวราบ แตละองคกรเปนอิสระตอกัน แตระดับความเปนอิสระของแตละองคกร
อาจไมเทากัน
 องคกรเครือขายมีการแบงงานกันทํา (Division of labour)
การที่ อ งค ก รเข า มาร ว มเป น เครื อ ข า ยกั น เพราะส ว นหนึ่ ง คาดหวั ง การพึ่ ง พิ ง แลกเปลี่ ย น
ความสามารถระหวางกัน ดังนั้น หากองคกรใดไมสามารถแสดงความสามารถใหเปนที่ประจักษ ก็อาจหลุด
ออกจากเครือขายได ในทางตรงกันขามหากไดแสดงความสามารถ ก็จะนําไปสูการพึ่งพิงและขึ้นตอกัน การ
แบงงานกัน ทํา ทั้ง ยัง เปน การลดโอกาสที่องคก รใดองคกรหนึ่งจะแสดงอํานาจเหนือเครือ ขา ยด วยความ
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เขมแข็งขององคกรที่รวมกันเปนเครือขาย จะนําไปสูความเขมแข็งโดยรวมของเครือขาย ดังนั้น การพัฒนา
ของแตละองคกรเครือขาย จึงเปนสิ่งสําคัญ
 องคกรเครือขายกําหนดการบริหารจัดการกันเอง (Self-regulating)
ในการทํางานรวมกันในลักษณะแนวราบ จําเปนตองมีความสมานฉันท โดยผานกระบวนการทาง
ประชาธิป ไตย ซึ่ งหมายถึงการต อรอง ตกลงระหวา งองคก รเครื อข ายเกี่ ยวกับ การบริ หารจั ดการภายใน
เพื่อใหเครือขายสามารถบรรลุวัตถุประสงคได ความสําเร็จขององคกรเครือขายมิใชจะไดมาเพียงชั่วขามคืน
แตตองอาศัยระยะเวลา ในการบมเพาะความสัมพันธ ความศรัทธา และความไวเนื้อเชื่อใจ ตลอดจนการสราง
กรอบทางความคิด เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ ยนขอมู ลขาวสาร การแกไขปญหารว มกันอยางสรา งสรรค
รวมทั้งการดําเนินการรวมกันระหวางองคกร
โดยในการจัด การความรู จัง หวั ดนนทบุรี ปง บประมาณ 2553 ในยุท ธศาสตร ที่ 1 พัฒ นาให เป น
เมืองที่อยูอาศัยชั้นดี มีความปลอดภัย ไดคัดเลือก องคความรูการสรางเครือขาย มาดําเนินการจัดการความรู
โดยจําแนกเปนองคความรูยอย 4 ประเด็น คือ
1. ภาวะผูนํา
2. การทํางานเปนทีม
3. การสรางและพัฒนาเครือขาย
4. การสรางแรงจูงใจ
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1. ภาวะผูนํา
บทนํา

การศึกษาภาวะผูนําอยางมีระบบไดดําเนินการตอเนื่องมารวมรอยป เกิดมุมมองและความเชื่อตาง ๆ
ที่พัฒนามาเปนทฤษฎีภาวะผูนําจํานวนมากมาย ในที่นี้จะแบงเปนกลุมทฤษฎีและยกมาเปนตัว อยางเพียง
บางทฤษฎี เริ่มดวยทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา กลุมทฤษฎีเชิงพฤติกรรม ตัวอยางบางทฤษฎีเชิงสถานการณ
ทฤษฎีผูนําเชิงวีรบุรุษ หรือภาวะผูนําใหมโดยเสนหาบางทฤษฎี และประเด็นที่เปนแนวโนมที่เกี่ยวกับภาวะ
ผูนําในอนาคต
ความหมายของภาวะผูนํา
มีคํ าสํ าคั ญอยู 2 คํา ที่จํ าเปนตองเขา ใจในเริ่ มแรก ก็คือคํา วา “leadership” ซึ่ง มัก เรียกว า “ภาวะ
ผูนํา” หรือ “การเปนผูนํา” กับอีกคําหนึ่งคือ “Management” ซึ่งเรียกวา “การบริหาร” หรือ “การบริหาร
จัดการ” ทั้งสองคํามีความหมายแตกตางกัน โดยมีนักวิชาการคนสําคัญใหทัศนะไว ดังนี้
1. คอตเตอร (Kotter, 1999) แหงมหาวิ ทยาลั ยฮารวารด กล าวไววา การบริหารจัดการ
(Management) หมายถึง ความสามารถในการเผชิญกับสถานการณที่ส ลับซับซอนได การบริหารจัดการที่ดี
ทํา ใหเกิดความเปนระเบี ยบเรียบรอยในแง มีแ ผนงานที่ เปนทางการ มีโครงสรางขององคการที่ แน นอน
ชัดเจน และมีการกํากับดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน สวนภาวะผูนําหมายถึง ความสามารถใน
การเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงได โดยมีผูนําเปนผูสรางวิสัยทัศนใหเปน ตัวกํากับทิศทางขององคการใน
อนาคต จากนั้นจึงจัดวางคนพรอมทั้งสื่อความหมายใหเขาใจวิสัยทัศนและสรางแรงดล ใจแกคนเหลานั้น
ใหสามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสูวิสัยทัศนดังกลาว
2. เฮาส (House, 1996) แหงมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย มีความเห็นคลองจองกับทัศนะดังกลาว
โดยเห็นวา ผูบริหาร (Manager) คือ ผูใชอํานาจทางการ (Authority) ซึ่งมากับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งเพื่อให
สมาชิกขององคการยอมปฏิบัติตาม การบริหารจัดการจึงประกอบดวยการนําวิสัยทัศนและกลยุทธของผูนํา
ลงสูการ ปฏิบัติ การประสานงานและการจัดคนทํางานในองคการ ตลอดจนการแกปญหาประจําวันที่เกิด
จากการปฏิบัติงาน
อยางไรก็ตาม ไดมีผูใหนิยามความหมายของภาวะผูนําจํานวนมากมายหลายรอย นิยามแตนิยาม
ที่เลือกใชใ นบทนี้ ไดใหความหมายของ ภาวะผูนําว า เป นความสามารถในการมี อิทธิพ ลต อกลุมเพื่อให
ดําเนิน งานไดบรรลุ เปาหมาย ทั้งนี้แหลงที่มาของ การมีอิท ธิพล อาจเป นอย างทางการ เชน ได กําหนด
ชัดเจนมากับตําแหนงทางบริหารขององคการนั้นวามีอํานาจอะไรบางเพียง ไร ดังนั้นการไดรับบทบาทการ
เปนผูนําในตําแหนง บริหารก็ทําใหบุคคลนั้นไดรับ อํานาจและเกิดอิทธิพลตอผูอื่ นตามมา อยางไรก็ตาม
ความเปนจริงพบวา ไมใชผูนําทุกคนที่สามารถเปนผูบริหาร (Not all leaders are managers) และเชนเดียวกัน
ก็ไมใ ชผูบริหารทุกคนที่สามารถเปนผูนํา (Not all managers are leaders) ดวยเหตุ นี้เพียงแคองคก าร
ไดมอบหมาย อํานาจหนาที่ใหแก ผูบริหารนั้น ยังไมมีหลักประกันอยางเพียงพอวาผูนั้นจะสามารถในการ
นําไดอยางมี ประสิทธิผล ทั้งนี้อาจมีอิทธิพลจาก ปจจัยแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบมากกวาอิทธิพ ล
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ที่กําหนดตามโครงสรางองคการ ก็ได หรือกลาวอีกนัย หนึ่งไดวา ผูนําสามารถเกิดขึ้น จากกลุมคนใหการ
ยอมรับนับถือไดเชนเดียวกับที่มาจาก การแตงตั้งอยางทางการ ในองคการที่ดีจําเปนตองมีทั้ง ภาวะผูนําและ
การบริหารจัดการ ที่เขมแข็งจึงจะทําใหเกิด ประสิทธิผลไดสูงสุด โดยเฉพาะภายใตภาวะของโลกที่มีพลวัต
สูง ยอมตองการไดผูนําที่กลาทาทายตอการดํารงสถานภาพเดิม มีความสามารถในการสรางวิสัยทัศน และ
สามารถในการดลใจสมาชิก ทั้งองคการใหมุงตอความสําเร็จตามวิสัยทัศนนั้น แตเราก็ยังตองมีการบริหารที่
สามารถกําหนดรายละเอียดของแผนงาน สามารถออกแบบโครงสรางที่มีประสิทธิภาพขององคการ รวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบดูแล การปฏิบัติงานประจําวันอีกดวย
ทฤษฏีภาวะผูนํา
ทฤษฏีภาวะผูนํา ที่สําคัญ มี 3 ทฤษฏี คือ
1.) ทฤษฎีคุ ณลั กษณะผูนํ าหรือทฤษฎี อุป นิสัย (Trait Theory) หลั กการ บุ คคลเปน ผูนํ าเพราะ
มี บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ ความสามารถที่ เหมาะสมกั บ การเป น ผู นํ า (รูป ร า งหน า ตา สติ ป ญ ญา วิ สั ย ทั ศ น
มีความสามารถเหนือคนอื่น ความประพฤติดี มนุษยสัมพันธที่ดี )โดยคุณลักษณะที่เดนชัด คือ
 มีความรูความสามารถในการงาน
 เขารวมกิจกรรมดวยใจรัก
 ไดรับการยอมรับจากสมาชิก สมาชิกเต็มใจทํางานรวม
2. ทฤษฎี สถานการณ (Situation Theory) หลักการ ผูนําเกิดจากสถานการณบางอยางผลักดันให
บุค คลตองแสดงบทบาทผูนํา หรื อตองพัฒนาลัก ษณะผู นํา ขึ้นมา (ฮิต เลอร มุ สโสลินี หรื อ เหมาเจ อตุง)
ทฤษฏีนี้ยอมรับความสัมพันธของผูนําและกลุม ผูนําตองครองใจปวงชนผูแวดลอม
3. ทฤษฎีปฏิสัมพันธ (Interaction Theory) หลักการ ความเปนผูนําเกิดจากปฏิสัมพันธ ความเปน
ผูนํา+สถานการณ(วิเคราะหจากคุณสมบัติผูนํา และ สถานการณ ) เมื่อสถานการณเปลี่ยน ความเปนผูนําก็
เปลี่ยนแปลงตามไปดวย ผูนําจึงมีไดหลายคน ผลัดเปลี่ยนกันไป
ทฤษฎีอื่นๆ
ภาวะผูนํา โดย Terry สรุป ไว 4 ทฤษฎี คือ
1. ทฤษฎีสนับสนุน (supporting Theory) เปนทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวม โดยผูนําเปดโอกาส
ใหผูรว มงาน มีโอกาสรว มวางแผนและตัด สินใจในพันธกิจขององคการ (ผูนําตอ งยอมรับ ในความรู
ความสามารถของผูรวมงาน )
2. ทฤษฎีท างสั งคมวิทยา(Sociological Theory) มีความเชื่อวาผู นําตองแสดงบทบาทหนาที่ ความ
รับผิดชอบของผูรวมงานโดยมุงจัดหา วัสดุ อุปกรณใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
3. ทฤษฎีทางจิตวิทยา( Psychological Theory) มีความเชื่อว าผูนําตองพัฒนาระบบสร างแรงจูงใจ
มีจิตวิทยาสูง ใชเทคนิคกระตุนใหบุคคลปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกรับผิดชอบตอองคการ
4. ทฤษฎียึดถืออํานาจ (Autocratic Theory) มีความเชื่อในการใชอํานาจ ของตนเองในการบริหาร
สั่งการ บีบบังคับใหปฏิบัติงาน โดยไมตองการเหตุผลในการอธิบายความ
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รูปแบบและประเภทของผูนํา
รูปแบบ ของผูนํา มี 2 รูปแบบ คือ
1. ผูนําที่เนนงานเปนศูนยกลาง (Tasked –Related Function)
2.ผูนําเนนความสัมพันธกลุมเปนศูนยกลาง(Group-maintenance)
Likert ไดศึกษารูปแบบผูนําในมหามิชิแกน พบวา การบริหารแบงผูนําเปน 4 แบบ
1. ผูบริหารมุงใชอํานาจ(Exploitative authority)
2. ผูบริหารใชอํานาจอยางเมตตา
3. ผูบริหารแบบการปรึกษาหารือ
4. ผูบริหารเนนความรวมมือกับทุกฝาย
ประเภทของผูนํา แบงเปน 3 ประเภท คือ
1.ผูนําแบบอัตตาธิ ปไตย (Autocratic Leader) ลักษณะเผด็จการชอบสั่ งการใชอํานาจกดขี่ / ยึดถื อ
ตัวเองเปนศูนยกลาง /การบังคับบัญชาสั่งการจากขางบนลงลาง/ผูชวย คือผูใตบังคับบัญชา
2. ผูนําแบบเสรี(Laissez-faire leader) ไมยึดกฏเกณฑตายตัว ปรับเปลี่ยนไดตามผูรวมงานเสนอ /
ปลอยผูบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ไปเรื่อยๆ /ไมมีความคิดสรางสรรคงานใหม / ไมมีการประเมินผลงาน
3.ผูนําแบบประชาธิปไตย(Democratic leader) ยึดถือความคิดกลุมเหนือความคิดตนเอง /แบงงาน/
มอบหมายงานเปนระบบ/ใหคํา แนะนํา ในการงาน/สรางสัม พันธภาพที่ดี กับ ผูร วมงาน โดยใชก ฎเกณฑ
สรางสรรคงาน
ผูนํา/ผูบริหารที่ดี ตองฝกพฤติกรรมแหงการเปนผูนํา 10 ประการ ดังนี้
1 นักวางแผน (Planning)
2. นักจัดระเบียบ (Organizing)
3. นักประสานงาน( Coordinating)
4. นักสื่อสาร (Communicating)
5. นักมอบหมายงาน(Delegating)
6. นักตัดสินใจ(Decision-Making)
7.นักมนุษยสัมพันธ (Human Relation)
8.นักฝกอบรม(Training)
9. นักจัดกระบวนการกลุม
10. นักประเมินผลงาน
ปจจัยในการสรางความเปนผูนํา ขึ้นอยูกับ 5 ปจจัยหลัก คือ
1.ภูมิ หลั งและประสบการณ (Background and Experience) พื้ นฐานครอบครัว และมวล
ประสบการณเดิมที่ผานมาในชวงชีวิต
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2.สติปญญาและคุณภาพสมอง (Intellectual and mental quality) มีทักษะทางภาษา การติดตอสื่อสาร
/ ความสามารถดานการมีเหตุผล /ความจํา/ความรอบรู
3.คุณลักษณะทางรางกาย (Physical attributes) ผูนําที่รางกายแข็งแรง จะมีจิตใจที่ดี
4.บุคลิกภาพและความสนใจ( Personality and Interests) ความสนใจ กระตือรือรนและความเต็มใจ
ในการปฏิบัติงาน
5.ความเชื่อมั่นในตัวเอง(Self-Confidence) ผูนําตองสรางความเชื่อมั่น/มั่นใจในตัว
คุณสมบัติของผูนํา ผูนํา ผูบริหารที่ดี ตองมี คุณลักษณะพื้นฐาน 10 ประการ คือ
1. สติปญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบดี
2. มีความสามารถในการวิเคราะห
3. วิเคราะหเหตุการณ ตัดสินใจดี
4. มีความคิดริเริ่ม และเปนผูรอบรู
5. เปนที่พึ่งแกเพื่อนรวมงาน และเชื่อถือไววางใจได
6. ตัดสินใจแนนอน ไมรวนเร
7. รูจักปรับตัว ละเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8. จิตใจมั่นคง ไมเอาแตอารมณของตนเปนใหญ
9. มีคุณลักษณะและความประพฤติสวนตัวที่ดี
10. มีคุณลักษณะของผูนํา
เทคนิคการสรางเสริมความเปนผูนําที่ ฝกฝน มี 8 ประการ คือ
1. สํารวจตัวเอง พิจารณาขอบกพรอง เปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําที่ดี
2. ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม โดยเฉพาะดานบริหาร และ จิตวิทยาสังคม
3. ฝกอบรมในสถาบันปรับปรุงบุคลิกภาพ
4. พัฒนาการสนทนาโตตอบ ฝกการเปนนักฟง /นักพูด(ถายทอด)ที่ดี
5. ปรับปรุงบุคลิกภาพ ภายในและภายนอก ของตนเอง
6. ทบทวนทาที ที่ปฏิบัติตอผูอื่นใหสุภาพนุมนวล เปนปกตินิสัย
7. ฝกฝน สังเกตการณ กลาตัดสินใจ
8. ฝกฝนตนเองใหเปนคนมีเหตุผล ในการทํางาน มีความสุขุมรอบคอบ
กลาวโดยสรุป คุณลักษณะผูนําที่ทําใหการบริหารงานประสบความสําเร็จ คือ
1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ สุขุมเยือกเย็น
2. มีวิสัยทัศน กวางไกล
3. .สามารถบริหารความขัดแยงไดดี
4. กลาตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง
5. ติดตอสื่อสารไดดี
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6. รอบรูในงานที่รับผิดชอบ
7. มีความขยันขันแข็ง มานะ อดทน
8. เปนผูริเริ่มสรางสรรค
9. สามารถทํางานเปนทีมไดดี
10. วินิจฉัยปญหา คาดการณเหตุการณไดดี
11. มีมนุษยสัมพันธ ทักษะทางสังคม
12. .ทํางานในสภาวะกดดัน ตึงเครียดไดดี
13. มีทัศนคติที่ดีตอองคการ
14. วางแผนและประสานแผนไดดี
15. มีสัมพันธภาพที่ดีกับองคกรอื่น
16. รูจักใชขอมูล สารสนเทศใหเกิดประโยชน
มนุษยสัมพันธกับความเปนผูนํา บุคคลในองคกรมี 3 บทบาท คือ
1. มนุษยสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา
 กําหนดนโยบาย เปาหมายองคกรใหชัดเจน ชี้แจงผูใตบังคับบัญชา
 กําหนดอัตราคาจางที่เปนธรรมตอลูกจาง
 สั่งการใหมีความชัดเจน ไมกํากวม
 มีความซื่อสัตยตอคําสั่งที่สั่งออกไป ไมกลับคํา ซัดทอดความผิดใหลูก นอง
 สอนงาน หรือ อธิบายงาน ใหชัดเจน
 ติดตอสื่อสารไดชัดเจน และทั่วถึงกับลูกนอง
 มีความยืดหยุนในการทํางานในเรื่องกฎเกณฑ ระเบียบ ตามสมควรแกเหตุ
 ใชวินัยควบคุมใหเสมอภาค ไมเลือกที่รัก มักที่ชัง
2. มนุษยสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
 ตั้งใจทํางาน รับฟงคําชี้แจงของหัวหนาดวยความตั้งใจ
 ไมนินทาผูบังคับบัญชา (ลูกนองไมจงรักภักดี+ไมเคารพนับถือ)
 มีความคิดสรางสรรคในการพัฒนางาน โดยใชเทคโนโลยีใหมๆ
 หลีกเลี่ยงการประจบสอพลอ
 สนับสนุนกิจการของผูบังคับ บัญชา เรียนนิสัยของผูบังคับบัญชา
 ไมควรคลอยตามผูบังคับบัญชาทุกเรื่องโดยไมมีเหตุผล
 ปกปองไมใหผูบังคับบัญชาเสียหนา หรืออับ อาย 8.ไมกอศัตรูกับเพื่อนรวมงาน
 ไมบนถึงความยากลําบากของการงานที่ไดรับมอบหมาย
 มีความจงรักภักดี ซื่อสัตยและจริงใจตอผูบังคับบัญชา
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3. มนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
 จริงใจตอเพื่อนรวมงาน
 ใหความชวยเหลือเพื่อนในการงาน
 รับผิดชอบรวมกัน ไมซัดทอดความผิดให เพื่อน
 ใหเกียรติเพื่อนรวมงาน
 ใหความสนใจเพื่อนอยางจริงใจ
 ยอมรับความเปนตัวตนของเพื่อน
 เขาใจความตองการ และความรูสึกของเพื่อ น
 เปนคนเสมอตนเสมอปลาย
 สนใจในสิ่งที่เพื่อนพูด พูดในสิ่งที่เพื่อนสนใจ
 ยิ้มและมีอารมณขันตามควร
 มีมารยาทที่ดี ตอเพื่อนๆ
 ใหความรัก ความเคารพความคิดเพื่อน
 มีคุณธรรมในการติดตอเพื่อนๆ (เมตตา กรุณา เห็นใจ ใหความชวยเหลือ)
 .มีความซื่อสัตยตอเพื่อน
สรุป
ผูนํา มี 4 แบบ คือ
1.ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissez-faire leader) ผูนําจะปลอยใหผูรวมงานตัดสินใจดําเนินการไดเอง ไม
ตองรอการตัดสินใจจากผูบังคับบัญชา
2.ผูนําแบบเกื้อกูล หรือ แบบใชพระคุณ(Charismatic Leadership) มีพฤติกรรมออนโยน เห็นใจ
ผูใตบังคับบัญชา ใชหลักธรรม หลักมนุษยสัมพันธ
3.ผูนําแบบเผด็จการ (Autocratic Leader) เชื่อมั่นตนเอง ชอบสั่งการ ตัดสินใจตามอารมณ ผูกขาด
การตัดสินใจที่ตัวคนเดียว
4.ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic leader) ถือเอาความคิดของกลุมเปนหลัก ใหทุกคนมีสวน
รวมในการแกปญหา ปจจุบันถือวาเปนแบบผูนําที่ดีที่สุด
ผูนํา มีในองคการ (บุคลิกลักษณะ +อุปนิสัย+ภาวะผูนํา)
ผูบริหาร เปนผูบังคับบัญชาของหนวยงาน องคการ

21

2. การทํางานเปนทีม
การทํางานเปนทีม หมายถึง การที่บุคคลหลายคนทํางานรวมกันโดยมีความพึงพอใจในการทํางาน
นั้น เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ
1. ปจจัยที่จะกอใหเกิดการทํางานเปนทีม
1.1 สมาชิกทุกคนตองรูและเขาใจในวัตถุประสงคของงาน และมีความสํานึกผูกพันที่จะรวม
ปฏิบัติการเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นอยางจริงจัง
1.2 สมาชิกของทีมรูถึงความรู ความสามารถ และพฤติกรรมของตนเองและของเพื่อนรวมทีม
ของตนเปนอยางดี
1.3 สมาชิกในทีมรูกระจางถึงบทบาทของตนในการทํางานรวมทีมและแสดงบทบาทของตนได
อยางเหมาะสม
1.4 มีกฎ ระเบียบ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมและคุมครองใหสมาชิกได
ปฏิบัติรวมกันไดอยางมีผลดี ปลอดภัย และราบรื่น
1.5 มีระบบการติดตอสื่อสารที่ดีในระหวางสมาชิก
1.6 มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อขจัดปญหาขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น
1.7 มีวิธีการที่สมาชิกรวมปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดความรวมมือในการทํางาน
1.8 มีวิธีการที่ปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอในการสรางความรูสึกในระหวางสมาชิกใหมีสํานึก
ในความเปนกลุมหรือพวกเดียวกัน
1.9 มีวิธีการทํางานที่ดี
1.10 มีการสรางบรรยากาศที่ดีในการรวมทํางานอยูเสมอ
2. หลักปฏิบัติในการทํางานเปนทีม
2.1 มีอุดมการณที่แนนอน และสมาชิกทุกคนยอมรับ
2.2 ยึดมั่นในความถูกตอง
2.3 ใชหลักการประนีประนอม
2.4 ถือหลักการใหอภัยระหวางกันเสมอ
2.5 มีสํานึกในเรื่องสัดสวนการปฏิบัติงาน ไมเอาเปรียบกัน
2.6 ถือวาทุกคนมีความเทาเทียมกัน
2.7 เคารพในสิทธิและเสรีภาพสวนตัวของเพื่อนสมาชิก
2.8 ถือหลักการไมมุงเอาเดนคนเดียว แตตองดีรวมกันทั้งทีม
2.9 รูจักมองปญหาใหเปนเรื่องธรรมดา
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2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

เปดใจกวางระหวางกัน
รูจักแบงงาน และประสานงาน
มีความเปนอิสระในการทํางานพอสมควร
ถือการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อยางเครงครัดเสมอ
ยอมรับผิดเมื่อทําผิด
เมื่อมีความขัดแยงตองถือหลักการปรับมุมมองที่อาจแตกตางกัน ใหมองในมุมมอง

เดียวกันได
3. การสรางทีมงาน
ผูนําและนักบริหารสามารถสรางทีมงานไดเปนอยางดี ถาใชเทคนิคในการสรางคน ดวยการ
สรางความมุงหมายที่จะใหบรรลุเปาหมายของงาน โดยมีความมุงมั่นอยูที่ประโยชนของงานและประโยชน
ของตนเองประกอบกัน แลวสรางมนุษยสัมพันธในระหวางบุคลากรที่รวมเปนทีมงาน ใหมีสํานึกที่จะ
รวมกันสรางผลงานใหสําเร็จเปนหนึ่งเดียว โดยจะตองปฏิบัติดังนี้
3.1 ผูบริหารจะตองรูจักตนเองกอน แลวปรับตนเองใหเหมาะแกการที่จะเปนหัวหนางาน
3.1.1 การในหนาที่ของตนมีความเกี่ยวของกับบุคลากรอื่น ๆ อยางไร
3.1.2 การปฏิบัติงานในหนาที่ของตนมีพลังอํานาจที่จะควบคุมและคุมครองผูรวมงาน
อื่น ๆ ไดอยางไร
3.1.3 บุคลิกภาพของตนมีจุดเดนอะไรที่จะนํามาใชในทางปฏิบัติใหเปนประโยชนตอ
งานและตอผูรวมทีมงานไดบาง และจะใชไดอยางไร
3.1.4 จุดออนของตนเองมีอยางไรบาง และจะปรับปรุงแกไขจุดออนของตนเอง
สําหรับการรวมกันทํางานเปนทีมไดอยางไร
3.2 รูจักและเขาใจสมาชิกทุกคนที่รวมทีมงาน
3.2.1 ความใฝฝนและเปาหมาย รวมทั้งคานิยมของแตสมาชิกละคนที่รวมทีมงาน
3.2.2 วิธีการจูงใจที่จะนํามาใชไดผลตอสมาชิกแตละคนอาจจะไมเหมือนกัน
3.2.3 สํานึกในตนเองของสมาชิกแตละคนตองานที่จะเขารวมปฏิบัติเปนอยางไร
3.2.4 ประสบการณในอดีตของแตละคน
3.2.5 สมาชิกมองหัวหนาทีมของตนดวยทัศนคติอยางไร
3.3 การประสานความเขาใจในการทํางานในประเด็นตอไปนี้
3.3.1 ทบทวนและตอกย้ําความสามารถและประสบการณของทีมที่เคยประสบ
ความสําเร็จมาแลว เพื่อสรางเสริมสํานึกแหงความภาคภูมิใจ
3.3.2 ความสัมพันธระหวางสมาชิกของทีมงาน
3.3.3 การเคารพและใหความสําคัญตอกันระหวางเพื่อนสมาชิกผูรวมทีม
3.3.4 ความสัมพันธระหวางสมาชิกของทีม
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3.3.5 ความสามัคคีในทีม
3.3.6 กําลังขวัญของทีม
3.3.7 การยอมรับบทบาทของหัวหนาทีม
3.4 กุศโลบายในการสรางเสริมสํานึกในการทํางานรวมกันเปนทีม
3.4.1 สรางเสริมความไวเนื้อเชื่อใจในระหวางสมาชิกผูรวมทีม
3.4.2 สรางบรรยากาศที่สนับสนุนกันและกัน
3.4.3 สรางเสริมระบบและวิธีการสื่อสารที่ดีระหวางกัน
3.4.4 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกันของทีม
3.4.5 แสวงหาวิธีที่เหมาะสมในการแกไขปญหาขัดแยงในแนวทางประนีประนอม
3.4.6 สงเสริมใหสมาชิกของทีมระดมพลังความสามารถของตนมาใชประโยชนเพื่อ
สรางผลงานของทีมใหดียิ่งขึ้น
3.4.7 มีวิธีการในการควบคุมและคุมครองที่ดี
3.4.8 สรางเสริมสิ่งแวดลอมในองคกรที่มีลักษณะสนับสนุนการทํางานเปนทีม
4. ขั้นตอนการทํางานเปนทีม
4.1 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของงาน
4.2 รวบรวมขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
4.3 กําหนดนโยบาย
4.4 กําหนดลักษณะงาน และแบงสรรสัดสวนงานและทรัพยากรที่จะตองใช
4.5 วางแผนงาน กําหนดกรอบขอบเขตของงาน รวมทั้งเงื่อนเวลา
4.6 มอบหมายงานตามความถนัดของสมาชิกในทีม
4.7 ติดตามสํารวจการปฏิบัติงาน ในบางสวนก็ควรไดรับการตรวจสอบในรายละเอียด
4.8 ทบทวนผลการดําเนินงาน เมื่อถึงกําหนดเวลาที่จะตองทบทวน เพื่อปรับแผนงาน
ตามสมควร
4.9 ประเมินผลงานเมื่อเสร็จ แลวแจงใหสมาชิกรวมทีมทราบ เพื่อความภาคภูมิใจและ
ถามีสิ่งใดที่สมควรจะปรับปรุงใหดีขึ้นตอไปไดก็จะตั้งเปนขอสังเกตไว
ปจจัยสูความสําเร็จในการทํางานเปนทีม
1. บรรยากาศของการทํางานมีความเปนกันเอง อบอุน มีความกระตือรือรน และสรางสรรค ทุกคน
ชวยกันทํางานอยางจริงจัง และจริงใจ ไมมีรองรอยที่แสดงใหเห็นถึงความเบื่อหนาย
2. ความไว วางใจกัน (Trust) เปนหัว ใจสํา คัญของการทํา งานเปนทีม สมาชิกทุ กคนในทีมควร
ไววางใจซึ่งกันและกันได ซื่อสัตยตอกัน สื่อสารกันอยางเปดเผย ไมมีลับลมคมใน
3. มีการมอบหมายงานอยางชัดเจน สมาชิกทีมงานเขาใจวัตถุประสงค เปาหมาย และยอมรับภารกิจ
หลักของทีมงาน
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4. บทบาท(Role) สมาชิกแตละคนเขาใจและปฏิบัติตามบทบาทของตน และเรียนรูเขาใจในบทบาท
ของผูอื่นในทีม ทุกบทบาทมี ความสํา คัญ รวมทั้งบทบาทในการชวยรักษาความเปนทีมงานใหมั่ นคง เชน
การประนีประนอม การอํานวยความสะดวก การใหกําลังใจ เปนตน
5. วิธีการทํางาน (Work Procedure) สิ่งสําคัญที่ควรพิจารณา คือ
5.1 การสื่อความ (Communication) การทํางานเปนทีมอาศัยบรรยากาศ การสื่อความที่ชัดเจน
เหมาะสม ซึ่งจะทําใหทุกคนกลาที่จะเปดใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
จนเกิดความเขาใจ และนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
5.2 การตัดสินใจ (Decision Making) การทํางานเปนทีมตองใชการตัดสินใจรวมกัน เมื่อเปด
โอกาสใหสมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็น และรวมตัดสินใจแลว สมาชิกยอมเกิดความผูกพันที่จะทําในสิ่ง
ที่ตนเองไดมีสวนรวมตั้งแตตน
5.3 ภาวะผูนํา (Leadership) คือ บุคคลที่ไดรับการยอมรับจากผูอื่น การทํางานเปนทีมควร
สง เสริม ให สมาชิก ทุกคนได มีโอกาสแสดงความเป นผูนํา (ไมใ ชผลั ดกั นเปนหัว หนา) เพื่อ ให ทุกคนเกิ ด
ความรูสึก วา ไดรับ การยอมรับ จะไดรูสึ กวา การทํ า งานเป นทีม นั้นมีค วามหมาย ปรารถนาที่ จะทํ า อีก
5.4 การกําหนดกติกา หรือกฎเกณฑตาง ๆ ที่จะเอื้อตอการทํางานรวมกันใหบรรลุเปาหมาย ควร
เปดโอกาสใหสมาชิกไดมีสวนรวม ในการกําหนดกติกา หรือกฎเกณฑที่จะนํามาใชรวมกัน
6. การมีสวนรวมในการประเมินผลการทํา งานของทีม ทีม งานควรมี การประเมิน ผลการทํา งาน
เปนระยะ ในรูปแบบทั้งไมเปนทางการ และเปนทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการประเมินผลงาน
ทําใหสมาชิกไดทราบความกาวหนาของงาน ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งพั ฒนากระบวนการทํางาน
หรือการปรับปรุงแกไขรวมกัน ซึ่งในที่สุดสมาชิกจะไดทราบวาผลงานบรรลุเปาหมาย และมีคุณภาพมาก
นอยเพียงใด
7. การพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง
7.1 พัฒนาศักยภาพทีมงาน ดวยการสรางแรงจูงใจทางบวก สมาชิกมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
มีการจัดกิจกรรมสรางพลังทีมงาน เกิดความมุงมั่นที่จะทํางานใหประสบผลสําเร็จ
7.2 การใหรางวัล ปจจุบันการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหนวยงานไมเอื้อตอการทํางาน
เปนทีม สวนใหญจะพิจารณาผลการทํางานเปนรายบุคคล ดังนั้นระบบรางวัลที่เอื้อตอการทํางานเปนทีม คือ
การที่ทุกคนไดรางวัลอยางยุติธรรมทุกคน คือ ควรสนับสนุนการใหรางวัลแกการทํางานเปนทีมในลักษณะ
ที่วางอยูบนพื้นฐานการ ใหรางวัลกับกลุม (Group base reward system)
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3. การสรางและพัฒนาเครือขาย
การสรางเครือขาย
Starkey เสนอแนวทางในการสรางเครือขายวาควรดําเนินการดังนี้
 เชิ ญ องค ก รและผู มี ส ว นได เ สี ย มาร ว มประชุ ม โดยมี หั ว ข อ การประชุ ม ที่ น า สนใจเกี่ ย วกั บ
ผลประโยชนรวม หรือเปาประสงคทีเกี่ยวของกัน มอบหนาที่ในการบริหารจัดการการประชุมใหกับบรรดา
ผูมีสวนไดเสียรวมกันรับผิดชอบ การหาขอตกลงรวมในกิจกรรมที่เปนผลประโยชนรวมดังกลาว
 กําหนดวัตถุประสงคของการจัดตั้งเครือขาย ทิศทาง กิจกรรมหลัก และคุณสมบัติของสมาชิกให
ชัดเจน โดยใหสมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดดวย เพื่อปองกันการครอบงําจากกลุมคน
บางกลุม ทั้งนี้ควรมี การทบทวนเปนระยะ ๆ เพื่อปรับ ใหเหมาะสมกับสภาพการณ ของสังคม และความ
ตองการของสมาชิก
 จัดตั้งกลุมแกนของเครือขายที่ปวารณาตัวเขามาทําหนาที่ประสานงาน จัดการ และสงกําลังบํารุง
ใหกับสมาชิก ซึ่งตองไมติดอยูกับกิจกรรมประจําวันขององคกรตัวเอง และกลุมแกนตองดําเนินกิจกรรมของ
เครือขายใหบังเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ตองมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกลุมผูนําเครือขาย เพื่อพัฒนาภาวะผูนํา
ของสมาชิก และปองกันการผูกขาดอํานาจ
 ความรูสึกมีสวนเปนเจาของและความผูกพันที่เหนีย วแนน มีสวนอยางสําคัญตอความสําเร็จของ
เครือขา ย ควรเปดโอกาสให สมาชิ กเขามี สว นร วมในกระบวนการตัด สิน ใจ การเลือ กกิ จกรรมและวิ ธีก าร
ทํางานของเครือขายในลักษณะประชาธิปไตย
 เครือ ขายตอ งมีวิธีก ารจั ดหาและจัด การทรัพ ยากร เพื่อความมีประสิทธิภาพในการขั บเคลื่อน
กิจ การของเครือ ขา ย และความสามารถในการพึ่งตนเอง ทรัพ ยากรนี้ ไมไดหมายถึงเงิ นทุนเทานั้ น แตยัง
หมายความรวมไปถึ งคุ ณภาพของสมาชิก วิธีก ารจัดการแบบมีส วนรวม เทคโนโลยีก ารแลกเปลี่ ยนขอมูล
ขาวสาร ฯลฯ
 ทํา ใหเครือ ขายมี สถานภาพถูกตอ งตามกฎหมาย เพื่อใหเครือ ขา ยและผู นําเครือ ขายได รับ การ
สนับสนุน และความไวเนื้อเชื่อใจจากสมาชิกเครือขาย อีกทั้งยังไดสามารถดําเนินงาน ไดกวางขวาง อาจมี
ชื่อและสัญลั กษณของเครือขายเพื่อใหเ ปน ที่จดจํา ได งาย และอาจส ง ขา วสารไปให กับ บุคคลเป าหมายที่
สามารถใหการรับรองเครือขายได
 ควรสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงระหวางเครือข ายกับเครือ ข าย เพื่อเสริม ใหเครือ ข ายมี ความ
เข มแข็ง มากขึ้ น ซึ่ง มีไ ดทั้ งทางแนวราบ แนวตั้ง หรือ ในภูมิ ภาคต างระดับ กัน การเชื่ อมเครือ ขา ยทํ าไดทั้ ง
อยางเปนทางการและไมเปนทางการ ดวยการมีกิจกรรมรวมกัน หรือเปนตัวแทนรวมกันในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวของ และการรวมกันประสานงานการประชุม
 ควรมีการติดตามผลและประเมินผลเปนประจําสม่ําเสมอและถี่ถวน โดยดูความสอดคล องของ
แผนการทํ างานกับวัต ถุประสงค ความก าวหนาและความสํ าเร็ จของเครือ ขายในแตล ะระยะ ทั้ง นี้ควรให
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สมาชิกเขามามีสวนรวมในกระบวนการกําหนดวิธีและเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพของกิจกรรมเครือขาย และ
รวมเรียนรูตลอดกระบวนการติดตามและประเมินผล
 ควรมี การจั ดหลักสูต รฝ กอบรมดานการจั ดการเครือ ขา ยใหกั บองคกรแกน และผูนํา เครือ ขาย
สม่ําเสมอถาวัตถุประสงคของเครือขายดี การเชื่อมโยงภายในเครือขายเหมาะสม เอื้อใหเกิดความเคลื่อนไหว
ของกิจ กรรมและความแข็ง ขันของสมาชิก โครงการหรือกิจกรรมมี ลักษณะกระจายอํานาจไปใหกับ มวล
สมาชิกที่ไดรับประโยชน การดําเนินงานของเครือขายจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไดในที่สุด
Burke ชี้วา การรักษาความสมดุลระหวางหนวยงานสนั บสนุนกับเครือข ายเปนเรื่ องเปราะบาง การ
สนับสนุนของหนวยงานภายนอกอาจชวยใหเครือขายเขมแข็งไดดวยการชวยกอตั้งและตกแตง โดยไมทําให
วัตถุประสงคของการสรางเครือขายเสียหาย ความชวยเหลืออาจประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
การสนับ สนุ นทรัพ ยากรเพื่ อการจัด ประชุ ม การพัฒ นาศัก ยภาพหรื อฝ กอบรมเพิ่ม ทัก ษะที่จํ าเปน
เชน การเจรจาหวานลอม การติดตอสื่อสาร การสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน การใชเทคโนโลยี การทํา
บัญชี เปนตน
การจัดหาผูเชี่ย วชาญตามความตองการของเครือขาย คาใชจายในการจัดหาเทคโนโลยีและเงินทุ น
เพื่อการดํ าเนินกิจกรรมของเครื อขาย รับรองสถานภาพเพื่อใหเครื อขา ยไดรับ ความสนใจจากรัฐบาลอยาง
จริงจั ง การเขารวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นกั บองคกรระดับ นโยบาย องคกรระหวางประเทศหรืออื่น ๆ
เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเครือขายกับองคกรอื่น ๆ
Burke เสนอ แนวทางการสรางและพัฒนาเครือขายที่มุงรักษาความสมดุลระหวางความตองการของ
หนวยงานสนับสนุนและเครือขาย ดังนี้
ปจจัยนําเขาจากภายนอก : ประเด็นสําคัญที่สุด คือ อันตรายอันเกิดจากทรัพยากรจากภายนอกที่ให
ผลเสี ยมากกวาผลดี การเปดกว าง และกระบวนการวางแผนแบบมีสว นรวมสามารถชวยได การรวมศูน ย
จะมี มาก ผานการจัดหาเงินอุดหนุน และเปนการทําลายเครือ ขาย จึงเปนเรื่องสําคัญที่ตองใหตัวแทนกลุมมี
ความรับผิดชอบในการระดมทรัพยากรแทนที่หนวยงานสนับสนุนจะเปนหัวเรี่ยวหัวแรงในเรื่องนี้
ความเปนเอกภาพ : รูปแบบที่ถูกออกแบบไวยากที่จะเติบโตได แตละเครือขายอาจไม เหมือนกัน
ตองเปดโอกาสใหเครือขายออกแบบของตัวเอง
คํานิยาม : เครือขายตองนิยาม/กําหนดวัตถุประสงค และขอบเขตประเด็นหรือขอบเขตพื้นที่ของ
ตัวเอง เครือขายจําเปนตองแนใจวาไมซ้ําซอนหรือแขงขันกับเครือขายที่มีอยูแลว แตจะพัฒนาความสัมพันธ
ไปเชื่อมโยงกับสถาบันที่เกี่ยวของ
ความเกี่ยวของในวงกวาง : ถาจะใหเครือขายอยูรอด เครือขายตองมีสมาชิกที่มีความมุงมั่นอยูเปน
หลักในการดําเนินกิจกรรมของเครือขายมากกวา 1 คน ตองมีกลุมแกนของเครือขายที่คอยผลักดัน คนกลุมนี้
ควรเปน คนที่ค อยกระตุน ใหความสัมพัน ธภายในเครือ ขายมีอยูอ ยาง ตอ เนื่ อง และควรติ ดต อสื่อสารกับ
สมาชิกที่หางหายไปใหบอยครั้ง สม่ําเสมอ มีการแบงงานใหกับสมาชิกรวมรับผิดชอบ
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การมีสวนรวม : ปกติเครือขา ยประกอบดวย สมาชิกขององคก รพัฒนาเอกชน นักวิจั ย องคกร
ชุมชน เปนตน ดวยเหตุนี้ จึง จํา เปนตอ งมี การส งเสริมการติด ตอ สัมพันธ กันระหวางผูมีสวนไดส วนเสี ย
ใกลชิด เพื่อใหแนใจวาคนเหลานี้ยังคงติดตอและเอื้อประโยชนใหกันอยู
ความขัดแยง ภายใน : สมาชิ กเครือ ขายมักจะสงสัย ระแวงกัน หรือ มีวาระแฝงแปลก ๆ ออกไป
การเปดเผย และการติดตอสื่อสารที่ดีภายในเครื อขาย จะชวยลดความตึงเครียดได ความเปนประชาธิปไตย
และกระบวนการตัดสินใจแบบใสสะอาด มีความสําคัญสําหรับการจัดการกับเรื่องนี้
รางวัล : การรับรูถึงความพยายามที่ส มาชิก ทุม เทให กับเครือขาย มีค วามสํ าคั ญตอการรัก ษาไว
ซึ่งความกระตือรือรนของสมาชิก แตก็เปนที่หลีกเลี่ยงไมพนที่เครือขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผานไป
กลุมแยกตัวออกไปตั้งใหม วาระที่สนใจเปลี่ยนไป สมาชิกลาออกหรือเขามาใหม คุณคาของเครือขายอาจมา
จากสายสัมพันธแบบไมเปนทางการที่เกิดขึ้นบริเวณรอบ ๆ เครือขาย
ความยื ด หยุ น : เครื อ ข า ยต อ งการกฎและความรั บ ผิ ด ชอบ แต ต อ งไม ต ายตั ว มากเกิ น ไป
ความสามารถในการปรับมีความสําคัญตอความยั่งยืนของเครือขาย ขณะที่วัตถุประสงคของเครือขายควรจะ
ชัดเจน แตก็ตองมีขอบเขตที่เครือขายสามารถเปลี่ยนแปลงได
ทําประสบการณ ใหเปนเรื่ องเปนราว : ถาเครือข ายเปนการใชประโยชนจากประสบการณ
การเรียนรูก็จําเปนตองถูกทําใหเปนเรื่องเปนราว เพื่อเปนประโยชนตอสมาชิกใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
การใหเงินอุดหนุน : เครือขายไมอาจดําเนินกิจกรรมไดดวยตนเอง จําเปนตองใชเงินและทรัพยากร
อื่นที่ไมใชตัวเงินในการทํางานของเครือขาย แหลงอุดหนุนเงินที่หลากหลายเปนสิ่งจําเปนในการสรางความ
ยั่งยืนใหกับเครือขาย
ความถูกตองตามกฎหมาย : เครือขา ยตองมีชื่ อและมี การติดตอเพื่อจัดตั้ง ชื่อเสีย งเรียงนามของ
เครือขาย การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานระดับสูง และการประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ จะชวยสราง
ความยั่งยืนและพลังอํานาจของเครือขาย
เครือขายชุมชนและองคกรชุมชนกับความเขมแข็งของชุมชน
David Mathews จัดทํ าเอกสารชุ ดหนึ่ ง เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและกระบวนการ
ที่จําเปนตอการทําหนาที่ เพื่อกิจการสวนรวมของประชาชนในฐานะสมาชิ กของชุม ชน และได เสนอแนะ
วิธี ก ารสร า งความเข ม แข็ง ของชุ ม ชนโดยการตรวจสภาพชุ ม ชน เรี ย กว า เครื่ อ งมื อ ตรวจสภาพชุ ม ชน
(Community checklist kit) เขากลา ววา ความมีพ ลัง ของการมี สว นรวมในชุมชน และความเขมแข็ง ของ
ชุ ม ชน สามารถตรวจสภาพได จาก 1) โครงสรา งพื้ น ฐานทางสั ง คมของชุ ม ชน 2) กระบวนการ
ตัด สิน ใจของชุมชนในเรื่องสวนรวม 3) ลักษณะของผูนําในชุม ชน 4) รูป แบบความคิ ดเกี่ ยวกั บเรื่ อง
สวนรวมของประชาชน 5) ลักษณะความสัมพันธระหวางประชาชนกับหนวยงานตาง ๆ และ 6) ความรูสึก
ถึงความเปนชุมชนและบรรทัดฐานของชุมชนเกี่ยวกับความรวมมือ
เครือขายชุม ชนและองคกรชุ มชน เปน 1 ใน 6 เรื่ องที่ Mathews ระบุว าเปน สภาพบงชี้ค วาม
เข มแข็งของชุมชน นั่นคือ โครงสรา งพื้นฐานทางสั งคม ชุ มชนที่ เข มแข็ ง จะมีเครือ ขายของกลุม องคก ร
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ประชาชนจํานวนมาก มีบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนประโยชนกัน และมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน อันมีผ ล
ใหเกิ ดการรวมมื อแบบเต็ ม อกเต็ม ใจในระดับ สู ง ประชาชนถู ก ดึง ใหเข า ไปมี ส วนรวมในเรื่องราวของ
สว นรวม โดยที่มี ความสัม พัน ธตอกั นแบบเทาเทีย ม ไม ใช แบบถู กสั่ง ใหเขา รวม ลัก ษณะความเปน ชุม ชน
เชน นี้พื้นที่แตล ะแหงมีไมเทากัน สํ าหรับชุมชนที่ออนแอ หรือ หมูบา นที่ไมมีค วามเปนชุม ชน หรือเรีย กว า
"Uncivil areas" นั้น ประชาชนไม มี ส ว นร วมในการเมื องท องถิ่ น หรื อกลุ ม องค ก รของชุ ม ชน และ
ความสัมพันธก็คอนขางเปนไปในทางตั้ง คือ คนจนพึ่งพาคนรวยอยางมาก
เรามั กไดยิ นคํ าวา "โครงสรางพื้ นฐานทางเศรษฐกิจ " อยูเสมอ ซึ่ งไดแก ถนน ไฟฟา น้ําประปา
โทรศัพท ฯลฯ อัน เปนสิ่งที่เอื้อตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจ Mathews เสนอวา การพัฒนาใหคนในสังคม
กลายเป น "พลเมือง" และใหสั งคมกลายเปนประชาคม หรือ "ชุมชน" ก็จําเปนตองมี "โครงสรางพื้นฐาน"
เชนกัน ซึ่งไดแก (1) โอกาส เวลา และสถานที่ ที่คนในชุมชนจะไดพบและทํากิจกรรมรวมกัน (2) ชองทาง
การติดตอสื่อสารที่เชื่อมตอถึงกันภายในเครือขายที่โยงใยไปทั่วทั้งชุมชน แสดงถึงวิธีการจัดระเบียบในการ
ติดตอกันในเรื่องของสวนรวม
หมูบ านตองมีที่ใหค นในหมูบา น ซึ่งเปนคนตางกลุมตางพวกกัน สามารถพูดคุยกัน เกี่ยวกั บปญหา
ที่พวกเขาเผชิญอยูรวมกัน อาจเปนการประชุมอยางเปนทางการของหมูบาน หรือการสนทนาในกลุมเล็ก ๆ
อยางไมเปนทางการก็ได ที่ที่ป ระชาชนสามารถพู ดคุยกันไดนี้มี สวนสํา คัญต อการทํ าใหเกิ ดเจตนารมณ
ทางการเมือง การแกปญหาของสวนรวม และการสรางความเปน "พลเมือง"
ชุ ม ชนที่ เขม แข็งเท าที่ Mathews ศึ ก ษามา ล วนไดผ า นความพยายามสรา งโครงสรา งพื้ นฐาน
ขางตน โดยจําแนกระดับพัฒนาไดเปน 3 ระดับ คือ
1. ระดับเบื้องตน อยูในระยะแรกที่คนในหมูบานเริ่มเขามาเกี่ยวของกับคนอื่น ๆ และในเรื่องราว
ของสวนรวมผานชองทางของการเปนสมาชิกในกลุมองคก รเฉพาะกิจเล็ก ๆ เชน กลุมกิจกรรมพัฒนา หรือ
กลุมละแวกบาน
2. ระดับตอมา คนในหมูบานจะพัฒนากลุมเฉพาะกิจขึ้นเปนชมรมกลุมองคกรที่มุงดําเนินกิจกรรม
เพื่อสวนรวมที่มั่นคงขึ้น มีการสรางเครือขายกลุมไวภายใตรมเงาเดียวกัน เพื่อยึดกลุมองคกรตาง ๆ ทั้งหมด
ไวดวยกัน
3. ระดับ สูง สุด ชมรมของประชาชน สมาคม และองคก รเอกชน มี การพัฒ นาโครงสร างและ
ระบบงานอยางเปนเรื่องเปนราว ไมมีสภาพเปนกลุมเฉพาะกิจอีก ตอไป องคกรเหลานี้เปนชองทางใหคนได
มีโอกาสพูดคุยอภิปรายกันทั้งชุมชน ยกระดับความสัมพันธระหวางประชาชน เชื่อมเครือขายองคกร และมี
การแลกเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน
เห็ น ได ว า กลุ ม /องค ก ร และเครื อ ข า ยองค ก ร ทํ า หน า ที่ เ ป น ช องทางการติ ด ต อสื่ อ สาร ดั ง นั้ น
โครงสร า งพื้ น ฐานทางสั ง คม หรื อ ประชาคม หรื อ เครื อ ข า ยองค ก ร ก็ คื อ โครงสร า งพื้ น ฐานของการ
ติดตอสื่อสารระหวางคนในชุมชนดวยเชนกัน
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4. การสรางแรงจูงใจ
ความหมายของแรงจูงใจและการจูงใจ
แรงจูงใจ คือพลังผลักดันใหคนมีพฤติกรรม และยังกําหนดทิศทางและเปาหมายของพฤติกรรมนั้น
ดวย คนที่มีแรงจูงใจสูง จะใชความพยายามในการกระทําไปสูเปาหมายโดยไมลดละ แตคนที่มีแรงจูงใจต่ํา
จะไมแสดงพฤติกรรม หรือไมก็ลมเลิก การกระทํา กอนบรรลุเปาหมาย
ความหมายของแรงจูงใจ และการจูงใจ (Definition of motive and motivation)
แรงจู งใจ (motive) เป นคํา ที่ ไ ด ค วามหมายมาจากคํ า ภาษาละติน ที่ วา movere ซึ่ ง หมายถึ ง
"เคลื่อนไหว (move) " ดังนั้น คําวาแรงจูงใจจึงมีการใหความหมายไวตางๆ กันดังนี้
แรงจูงใจ หมายถึง "บางสิ่งบางอยางที่อยูภายในตัวของบุคคลที่มีผลทําใหบุคคลตองกระทํา หรือ
เคลื่อนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลักษณะที่มีเปาหมาย" (Walters.1978 :218) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ แรงจูงใจ
เปนเหตุผล ของการกระทํา นั่นเอง
แรงจูงใจ หมายถึง "สภาวะที่อยูภายในตัวที่เปนพลัง ทําใหรางกายมีการเคลื่อนไหว ไปในทิศทางที่
มีเปาหมาย ที่ไดเลือกไวแลว ซึ่งมักจะเปนเปาหมายที่มีอยูนภาวะสิ่งแวดลอม" (Loundon and Bitta.1988:368)
จากความหมายนี้จะเห็นไดวา แรงจูงใจจะเกี่ยวของกับองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ
(1) เปนกลไกที่ไปกระตุนพลังของรางกายใหเกิดการกระทํา และ
(2) เปนแรงบังคับใหกับพลังของรางกายที่จะกระทําอยางมีทิศทาง
สวนการจูงใจ (motivation) เปนเงื่อนไขของการไดรับการกระตุนโดยมีการใหความหมายไว ดังนี้
การจูงใจ หมายถึง "แรงขับเคลื่อนที่อยูภายในของบุคคลที่กระตุนใหบุคคลมีการกระทํา"
(Schiffman and Kanuk. 1991:69)
การจูงใจ เปนภาวะภายใน ของบุคคล ที่ถูกกระตุนใหกระทําพฤติกรรมอยางมีทิศทางและตอเนื่อง
(แอนนิตา อี วูลฟอลค Anita E. Woolfolk 1995) การจูงใจเปนภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระทําหรือ
กิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรม นั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ ตองการ (ไมเคิล ดอมแจนDomjan 1996)
สรุป
การจูงใจ เปนกระบวนการที่บุคคลถูก กระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจ ใหกระทําหรือดิ้นรนเพื่ อให
บรรลุวัตถุประสงคบางอยาง ซึ่งจะเห็นไดวา พฤติกรรมที่เกิดจาก การจูงใจ เปน พฤติกรรม ที่มิใชเปนเพีย ง
การตอบสนองสิ่งเราปกติธรรมดา แต ตองเปนพฤติกรรมที่มีความเขมขน มีทิศทางจริงจัง มีเปาหมายชัดเจน
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วา ตอ งการไปสูจุด ใด และ พฤติก รรมที่เกิ ดขึ้น เปนผลสืบเนื่องมาจาก แรงผลักดั น หรื อ แรงกระตุน ที่
เรียกวา แรงจูงใจ ดวย
ความสําคัญของการจูงใจ
การจูงใจมีอิท ธิผลตอผลผลิ ต ผลิตผลของงานจะมีคุ ณภาพดี มีปริมาณมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับ
การจูงใจในการทํางาน ดังนั้น ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานจึงจําเปนตองเขาใจวาอะไร คือแรงจูงใจที่จะทํา
ใหพนักงานทํางานอยางเต็มที่ และไมใชเรื่องงายในการจูงใจพนักงาน เพราะ พนักงานตอบสนองตองาน
และวิธีทํางานขององคกรแตกตางกัน การจูงใจพนักงานจึงมี ความสําคัญ สามารถสรุปความสําคัญของการ
จูงใจในการทํางานไดดังนี้
1. พลัง (Energy) เปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญตอการกระทํา หรือ พฤติกรรมของมนุษย ในการทํางาน
ใดๆ ถาบุคคลมี แรงจูงใจ ในการทํางานสูง ยอมทําใหขยันขันแข็ง กระตือรือรน กระทําใหสําเร็จ ซึ่งตรงกัน
ข า มกั บ บุ ค คลที่ ทํ า งานประเภท “เช า ชาม เย็ น ชาม”

ที่ ทํ า งานเพี ย งเพื่ อ ให ผ า นไปวั น ๆ

2. ความพยายาม (Persistence) ทําใหบุ คคลมีความมานะ อดทน บากบั่น คิ ดหาวิธี การนําความรู
ความสามารถ และ ประสบการณของตน มาใชใหเปนประโยชนตองานใหมากที่สุด ไมทอถอยหรือละความพยายาม
งายๆ แมงาน จะมีอุปสรรคขัดขวาง และเมื่องานไดรับผลสําเร็จ ดวยดีก็มักคิดหา วิธีการปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น
3. การเปลี่ยนแปลง (variability) รูปแบบการทํางานหรือวิธีทํางานในบางครั้ง กอใหเกิดการคนพบ
ชองทาง ดําเนินงาน ที่ดีกวา หรือประสบ ผลสําเร็จมากกวา นักจิตวิทยาบางคนเชื่อวา การเปลี่ยนแปลง เปน
เครื่องหมายของ ความเจริญ กาวหนา ของบุคคล แสดงใหเห็นวา บุคคลกําลังแสวงหาการเรียนรูสิ่งใหมๆ ให
ชีวิต บุคคลที่มี แรงจูงใจ ในการทํางานสูง เมื่อดิ้นรน เพื่อจะบรรลุ วัตถุประสงคใดๆ หากไมสําเร็จบุคคล ก็
มักพยายามคนหา สิ่งผิดพลาด และพยายามแกไข ใหดีขึ้นในทุก วิถีทาง ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การ
ทํ า งานจน ในที่ สุ ด ทํ า ให ค น พบแนวทาง ที่ เ หมาะสมซึ่ ง อาจจะต า งไป

จากแนวเดิ ม

4. บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทํางาน จะเปนบุคคลที่มุงมั่นทํางานใหเกิดความเจริญกาวหนา และการ
มุงมั่นทํางานที่ตนรับผิดชอบ ใหเจริญกาวหนา จัดวาบุคคลผูนั้นมี จรรยาบรรณในการทํางาน (work ethics)
ผูมีจรรยาบรรณในการทํางาน จะเปนบุคคล ที่มีความรับผิดชอบ มั่นคงในหนาที่ มีวินัยในการทํางาน ซึ่งลักษณะ
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความสมบูรณ ผูมีลักษณะ ดังกลาวนี้ มักไมมีเวลาเหลือพอที่จะคิดและทําในสิ่งที่ไมดี
ลักษณะของแรงจูงใจ
แรงจูงใจของมนุษยมีมากมายหลายอยาง เราถูกจูงใจใหมีการกระทําหรือพฤติกรรม หลายรูปแบบ
เพื่อหาน้ําและ อาหารมาดื่มกิน สนองความตองการทางกาย แตยังมีความตองการมากกวานั้น เชน ตองการ
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ความสําเร็จ ตองการเงิน คําชมเชย อํานาจ และในฐานะที่เปนสัตวสังคม คนยังตองการมีอารมณผูกพันและ
อยูรวมกลุมกับผูอื่น แรงจูงใจ จึงเกิดขึ้นไดจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives)
แรงจูงใจภายในเปนสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเปนเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ
ความตั้ งใจ การมองเห็นคุณ คา ความพอใจ ความตองการ ฯลฯ สิ่งต างๆ ดังกลา วมาเหลา นี้มีอิ ทธิ พลต อ
พฤติก รรมคอ นขางถาวร เช น คนงานที่เ ห็น คุณ คาของงาน มองว าองค การคื อสถานที่ใ หชี วิตแกเ ขาและ
ครอบครัว เขาก็จะจงรักภักดีตอองคการ กระทํา การตางๆ ใหองคการเจริญกาวหนา หรือในกรณีที่บานเมือง
ประสบปญหาเศรษฐกิจ ในชวงเวลาของเศรษฐกิจขาลง องคการจํานวนมากอยูในภาวะขาดทุน ไมมีเงินจาย
คาตอบแทน แตดวยความผูกพัน เห็นใจกันและกัน ทั้งเจาของกิจการ และพนักงานตางรวมกันคาขายอาหาร
เล็กๆ นอยๆ ทั้งประเภทแซนดวิช กวยเตี๋ยว ฯลฯ เพียงเพื่อ ใหมีรายได ประทังกันไปทั้งผูบริหารและลูกนอง
และในภาวะดั งกลา วนี้จ ะเห็นวา พนัก งานหลายราย ที่ ไม ทิ้ง เจานาย ทั้ง เต็มใจไปทํางานวันหยุ ดโดยไม มี
คาตอบแทน ถาการกระทําดังกลาวเปนไปโดย เนื่องจากความรูสึก หรือเจตคติที่ดีตอเจาของกิจการ หรือดวย
ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งขององคการ มิใ ชเพราะ เกรงจะถูกไลออกหรือไมมีที่ไป ก็กลาวได
วา เปนพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน
แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives)
แรงจูงใจภายนอกเปนสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุ คคลที่มากระตุนใหเกิดพฤติกรรม อาจจะเปนการ
ได รับ รางวัล เกียรติย ศ ชื่ อเสีย ง คํา ชม การไดรั บการยอมรับ ยกยอ ง ฯลฯ แรงจูง ใจนี้ ไมคงทนถาวรต อ
พฤติก รรม บุ คคลจะ แสดงพฤติก รรม เพื่อ ตอบสนองสิ่ง จูงใจดั งกลา ว เฉพาะในกรณี ที่ต องการรางวั ล
ตองการเกียรติ ชื่อเสียง คําชม การยกยอง การไดรับ การยอมรับ ฯลฯ ตัวอยางแรงจูงใจภายนอกที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรม เชน การที่คนงาน ทํางานเพียง เพื่อแลกกับ คาตอบแทน หรือ เงินเดือน การแสดงความขยั น
ตั้งใจทํางานเพียง เพื่อใหหัวหนางานมองเห็นแลว ไดความดีความชอบ เปนตน
ธรรมชาติของแรงจูงใจ
1. ความตองการ (needs) เปนสภาพที่บุคคลขาดสมดุล เกิดแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
เพื่อสรางสมดุ ลใหตัวเอง เชน คนที่รูสึกเหนื่อยลาโดยการนอน หรือนั่งพัก หรือเปลี่ยนบรรยากาศ เปลี่ยน
อิริยาบถ ดูหนังฟ งเพลง คนที่ถูก ทิ้ง ใหอยูคนเดียว เกิดความตอ งการความรักความสนใจจากผู อื่น เปน
แรงผลักดันใหคนๆ นั้น กระทําการบางอยาง เพื่อใหไดรับความรัก ความสนใจ ความตองการมีอิทธิพลมาก
ตอพฤติกรรม กลาวไดวาสิ่งที่กระตุน ใหบุคคล แสดงพฤติกรรม เพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางที่ตองการนั้น
สวนใหญเกิดเนื่องมาจากความตองการของบุคคล ความตองการในคนเรามีหลายประเภท นักจิตวิทยาแตล ะ
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ทาน จะอธิบายเรื่อง ความตองการในรูปแบบตางๆ กัน แตโดยทั่วไปแลว เราอาจแบงความตองการพื้นฐาน
ของมนุษยไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
ความตองการทางกาย (Physical Needs) เปนความตองการที่เกิดจากธรรมชาติของรางกาย เชน
ตองการกินอาหาร หายใจ ขับถายของเสีย การเคลื่อนไหว พักผอน และตองการทางเพศ ความตองการทาง
กายทําใหเกิดแรงจูงใจ ใหบุคคลกระทําการ เพื่อสนองความตองการดังกลาว เรียกแรงจูงใจที่เกิดจากความ
ตองการทางกายนี้วา แรงจูงใจทางชีวะภาพ หรือทางสรีระ (biological motives)
ความตองการทางสังคม หรือ ความตองการทางจิตใจ (Social or Psychological Needs) เปนความ
ตองการที่เ กิด จาก การเรียนรูทางสังคม เชน ตองการความรัก ความมั่นคง ปลอดภัย การเปนที่ยอมรับใน
สังคม ตองการอิสรภาพ ความสําเร็จ ในชีวิต และตําแหนงทางสังคม ความตองการทางสังคมหรือทางจิตใจ
ดังกลาวนี้ เปนเหตุใหมนุษยแสดง พฤติกรรม เพื่อไปสูจุดหมายปลายทางได เพื่อใหไดมาซึ่งความตองการ
ดังกลาวคือ ทําใหเกิดแรงจูงใจที่เรียกวา แรงจูงใจทางสังคม (Social Motives)
2. แรงขับ (drives) เปนแรงผลักดันที่เกิดจากความตองการทางกาย และสิ่งเราจากภายในตัวบุคคล
ความตองการ และแรงขับมักเกิด ควบคูกัน คือ เมื่อเกิดความตองการแลวความตองการนั้นๆ ไป ผลักดันให
เกิ ดพฤติก รรม เราเรีย กว า เป น แรงขับ นอก จากนั้น แรงขั บ ยั ง หมายถึ ง สภาพทางจิตวิท ยาที่ เ ป นผล
เนื่องมาจากความตองการทางกาย เชน ความหิ ว ทํา ให เกิดสภาพทางจิตวิ ทยาคื อ ใจสั่น ตาลอย หงุดหงิด
อารมณเสีย ตัวอยางที่เห็นไดชัดในหนวยงาน เชน การเรงรอน หาขอสรุปจากการประชุม ในบรรยากาศที่ผู
เขาประชุมทั้งหิว ทั้งเหนื่อยแทนที่จะไดขอสรุปที่ดี บางครั้งกลับ กอใหเกิดปญหาขัดแยง ไมไดรับผลสําเร็จตามที่ตองการ
3. สิ่งลอใจ (incentives) เปนสิ่งชักนําบุคคลใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว
จัดเปน แรงจูงใจภายนอก เชน การชักจูงใหคนงานมาทํางานอยางสม่ําเสมอ โดยยกยองพนักงาน ที่ไมขาด
งานใหเปนที่ป รากฏ การประกาศเกียรติคุณ หรือการ จัดสรรรางวัล ในการคัดเลือ กพนัก งาน หรือบุคคล
ดีเดนประจําป การจัดทําเนียบ “Top Ten” หรือสิสาขาดีเดนขององคก าร การมอบโลรางวัลแกฝายงาน ที่มี
ผลงานยอดเยี่ ยมในรอบป ฯลฯ ตัว อย างที่ ยกมาเหลา นี้ จัด เป นการใช สิ่ง ลอ ใจ มาสรา งแรงจูง ใจ ในการ
ทํางาน ใหเกิดแกพนักงานขององคการทั้งสิ้น ซึ่งจะเห็นไดวา สิ่งลอใจนั้น อาจเปน วัตถุ เปนสัญลักษณ หรือ
เปนคําพูด ที่ทําใหบุคคลพึงพอใจ
4. การตื่นตัว (arousal)

เปนภาวะที่บุคคลพรอ มที่จะแสดงพฤติก รรม สมองพรอ มที่จะคิ ด

กลามเนื้อพรอมที่จะเคลื่อนไหว นักกีฬาที่อุนเครื่องเสร็จพรอมที่จะแขงขันหรือเลนกีฬา พนักงานตอนรับที่
พรอ มใหบริก ารแกลูกคา ฯลฯ ลักษณะดังกลาวนี้เปรีย บเหมือนเครื่อ งยนตที่ติด เครื่อ งพรอ มจะทํางาน
บุคลากรในองคการถามีการตื่นตัวในการทํางาน ยอมสงผลใหทํางานไดดีขึ้น แตอยางไรก็ตาม จากการศึกษา
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ธรรมชาติ พฤติกรรมของมนุษยพบวา การตื่นตัวมี 3 ระดับ คือ การตื่นตัวระดับสูง การตื่นตัวระดับกลาง
และการตื่นตัวระดับต่ํา ระดับที่นัก จิตวิทยาคนพบวา ดีที่สุ ดไดแก การตื่นตัวระดับกลาง ถาเปนการตื่นตัว
ระดับสูง จะตื่นตัวมากไปจนกลายเปนตื่นตกใจ หรือตื่นเตน ขาดสมาธิในการทํางาน ถาตื่นตัวระดับต่ําก็มัก
ทํางานทํางานเฉื่อยชา ผลงานเสร็จชา และจากการศึกษาพบวา ปจจัยที่ทําใหบุคคลตื่นตัว มีทั้งสิ่งเราภายนอก
และสิ่งเรา ภายในตัว ไดแก ลักษณะสวนตัวของบุค คล แตละคนที่มีตางๆ กัน ทั้ง ในสว นที่เปนบุคลิ กภาพ
ลักษณะนิสัย และระบบสรีระภายในของผูนั้น
5. การคาดหวัง (expectancy) เปนการตั้งความปรารถนา หรือการพยากรณลวงหนาของบุคคล ใน
สิ่งที่จะเกิดขึ้นตอไป ตัวอยางเชน การที่คนงานคาดหวังวา พวกเขาจะไดรับโบนัสประจําปสัก 4-5 เทาของ
เงินเดือน การคาดหวังดังกลาวนี้ สงผลใหพนักงาน ดังกลาว กระปรี้กระเปรา มีชีวิตชีวา ซึ่งบางคนก็อาจจะ
สมหวัง และมีอีกหลายคนที่ผิดหวัง ในชีวิตจริง ของคนเราโดยทั่วไป สิ่งที่คาดหวัง กับ สิ่งที่เกิดขึ้น มักไม
ตรงกันเสมอไป ชวงหางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ถาหางกันมาก ก็อาจทําใหคนงานคับของ
ใจ และ เกิดปญหา ขัดแยงอื่นๆ ตามมา เจาของกิ จการ หรือผู บริหารงาน จึงควรระวั งในเรื่อ งดังกลา ว ที่
จะตองมีการสื่อสาร สรา งความเขาใจ ที่ถู กตองในกั นและกั น การสรางความหวัง หรือ การปลอยให
พนักงาน คาดหวังลมๆ แลงๆ โดยที่สภาพความเปนจริง ทําไมได อาจจะกอให เกิดปญหายุงยากที่คาดไมถึง
ในเวลาตอไป
6. การตั้งเป าหมาย (goal settings) เปนการกําหนดทิศทางและ จุดมุงหมายปลายทางของ การ
กระทํากิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งของบุคคล จัดเปนแรงจูงใจจากภายในของบุคคลผูนั้น ในการทํางานธุรกิจ
ที่มุงเพิ่มปริมาณและคุณภาพ ถาพนักงานหรือนักธุ รกิจมีการตั้งเปาหมายในการทํางาน จะสงผลใหทํางาน
อยางมีแผน และดําเนินไปสูเปาหมาย ดังกลาวเสมือนเรือที่มีหางเสือ ซึ่งในชีวิตประจําวันของคนเรานั้นจะ
เห็นวา มีคนบางคนที่ทําอะไร ก็มักประสบความสํ าเร็จ หรือ ไมสําเร็จดังกลาว อาจจะมีหลายประการ แต
ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลมากตอความสําเร็จในการทํางาน คือการตั้งเปาหมายในการทํางาน
แตล ะงานไวลวงหนา ซึ่ งเจา ของกิ จการหรือ ผูบ ริห ารงาน ควรสนับสนุน ใหพ นัก งาน ทํ างานอย างมี
เปาหมาย ทั้งนี้เพื่อความเจริญกาวหนาขององคการ และตัวของพนักงานเอง
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คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา
นายประดิษฐ

สุคนธสวัสดิ์

นายอํานวย

งามวงษวาน

นายศุภการณ

วงษกล่ํา

รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)
พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

ผูจัดทํา
คณะทํางานการจัดการความรูจังหวัดนนทบุรี ป พ.ศ. 2553
รวบรวม/เรียบเรียง
ภญ.พรทิพย ผาสุกฤทธิ์
นางสาวอัญชลี ศรีจันทึก
นางบุญศิริ

เทพภูธร

นางสาววชรพร ชื่นอารมย

เภสัชกรชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
พนักงานวิเคราะหผังเมือง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

