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องค์กรชุมชน สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย (1) ดา้นยุทธศาสตร์มี
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โครงสร้างการทาํงานระหว่างหน่วยงานมีประเภทและรูปแบบเครือข่ายที0คล้ายกัน คือเน้นการ
ทาํงานเชิงพื-นที0 เชิงประเด็นงานหรือประเด็นกิจกรรม และเชิงโครงสร้าง (3) ด้านการเชื0อมโยง
เครือข่าย พบว่า ให้ความสําคญัในการประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน ทั-งในระดบันโยบาย 
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เพื0อสนบัสนุนให้องค์กรชุมชนและทอ้งถิ0น สามารถเป็นแกนหลกัในการทาํงานพฒันา โดยการ
ประสานงานมีการเชื0อมโยงกบัเครือข่ายต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ประชาชน ทอ้งถิ0น หน่วยงาน
ราชการ และสถาบนัการศึกษา (4) ดา้นการสร้างความน่าเชื0อถือ พบว่า มีการสร้างแรงจูงใจ โดย
อาศยัสภาพปัญหาของแต่ละชุมชนเป็นพลงัผลกัดนัให้เกิดความตอ้งการ และตระหนกัที0จะรวมตวั



(4) 

 

เป็นเครือข่าย การวดัผลผลการดาํเนินงานเป็นไปตามคาํรับรองการปฏิบติังานตามขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และมีการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน เพื0อการตรวจสอบ
และพฒันากระบวนการดาํเนินงานต่อไป มีการสร้างความไวว้างใจโดยอาศยักิจกรรมที0สามารถ
สร้างให้สมาชิกในเครือข่ายได้เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และมีการแบ่งปันความเสี0 ยงโดย
ประเมินความเสี0ยงที0จะเกิดขึ-น เพื0อใหเ้กิดการรับรู้ และหาวธีิจดัการที0เหมาะสมในการลดความเสี0ยง
ใหอ้ยูใ่นระดบัที0องคก์รยอมรับได ้และ (5) ดา้นการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย ์พบวา่มีการพฒันาทกัษะ
ที0เหมาะสมใหก้บัเจา้หนา้ที0ภาครัฐที0จะมีส่วนเกี0ยวขอ้ง เพื0อเพิ0มโอกาสในการดาํเนินงานในรูปแบบ
เครือข่ายใหดี้ยิ0งขึ-น 
 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานในรูปแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน สํานักงานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า มีปัญหาเกี0ยวกบัวิธีการทาํงานของ
ระบบราชการซึ0งมีความไม่สอดคลอ้งกนัในบริบทของการทาํงานเป็นเครือข่าย ทาํให้เกิดความล่าชา้ 
นอกจากนี-ระบบการทาํงานดงักล่าว ยงัเป็นอุปสรรคต่อการออกแบบเครือข่ายขององคก์ร ทาํให้การ
ดาํเนินงานในรูปแบบเครือข่ายเป็นไปอยา่งไม่ราบรื0น รวมถึงปัญหาที0เกิดจากการติดต่อสื0อสาร การ
สื0อความเขา้ใจที0ไม่ตรงกนั ความไม่เขา้ใจในเรื0องเครือข่ายในหน่วยราชการบางส่วน ปัญหาเกี0ยวกบั
ความไวว้างใจระหวา่งเจา้หนา้ที0รัฐกบัชาวบา้น และปัญหาเกี0ยวกบับุคลากรในการปฏิบติังาน ซึ0 งยงั
ขาดความพร้อมดา้นความรู้ความเขา้ใจในบริบทการบริหารเครือข่าย รวมถึงจาํนวนบุคลากรในการ
ปฏิบติังานมีไม่เพียงพอ 
 ทั-งนี-ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี-  1) ตอ้งสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 2) 
มีกลไกในการทาํงาน และระบบการบริหารจดัการที0มีส่วนร่วม เปิดเผย โปร่งใส และ 3) ลดบทบาท
ภาครัฐ และสนับสนุนให้องค์กรชุมชนและประชาสังคมเป็นหลกัในการพฒันา เพื0อส่งเสริมให้
องคก์รชุมชนเกิดความเขม้แขง็ต่อไป  
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 The three main objectives of this research were 1) to study the process of network 

administration 2) to analyze the problems of network administration and 3) to find some useful 

suggestions for the network administration of the Community Organizations Development 

Institute in the Northeast of Thailand. The qualitative research methodology was employed for the 

study with documentary research and in-depth interview including multi-stage survey research. 

The research results indicated that the process of the public administration accelerated the 

network administration based on the strategic plan of the Community Organizations Development 

Institute and vision of the organization. The network of internal administrative structure was 

designed based on the Act of the Community Organizations Development Institute. The working 

structure of the organization focused on work area, work issues/activities and work structure. In 

case of network connection, it was found that the working process focused on public participation 

of various sections in community consisting of villagers, community, government sectors and 

educational institutes. Regarding the reliability, the motivation was stimulated by the community 

problems and needs. The work performance assessment was identified by final work results. The 

trust was built by the collaborative working system of the networks, and the improvement of the 

working skills of network officers. 

 The study showed that the government administration encountered the problems of 

bureaucratic system and the administration was not concerned with the administration network. 



(6) 

The administration affected network structure design, communication among the organizations, 

the trust including the number of the officers. 

 In regard to the suggestions, they are concluded that the network administration should 

be based on variety of sectors, both public and private sectors. The good administrative system 

should be transparent, and the role of public sectors should be reduced. Community organization 

and society should be a key sector for local development. 
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ทนั ดอกไธสง และรองศาสตราจารย ์ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ที&ไดก้รุณาให้คาํแนะนาํ
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ช่วยเหลือผูว้ิจยัในการติดต่อประสานงานเกี&ยวกับกระบวนการจัดทาํวิทยานิพนธ์จนเสร็จสิ�น 
รวมทั�งขอบคุณเพื&อน ๆ รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 53 ที&มีส่วนช่วยเหลือ ส่งเสริม กระตุน้เตือน และ
เป็นกาํลงัใจตลอดมาใหแ้ก่ผูว้จิยัจดัทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันี�สาํเร็จลงได ้
 สุดทา้ยนี�ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ที&รักและเคารพยิ&งที&ให้การสนบัสนุนทั�ง
กาํลงัทรัพยแ์ละกาํลงัใจสาํคญัในการทาํวทิยานิพนธ์ ทั�งยงัคอยห่วงใยเอาใจใส่ดูแลเป็นอยา่งดี ผูว้ิจยั
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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บทที� 1 

 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 
 ในศตวรรษที� 20 ระบบการบริหารราชการแบบยึดสายบงัคบับญัชาตามลาํดบัชั!น (hierarchical 
government bureaucracy) เป็นตวัแบบการจดัการที�มีอิทธิพลครอบงาํการบริหารราชการอยา่งมาก 
ซึ� งตัวแบบนี! ถูกนํามาใช้ในการจดัการส่งมอบบริการสาธารณะและปฏิบัติงานเพื�อบรรลุตาม
เป้าหมายของนโยบายสาธารณะ ผูบ้ริหารภาครัฐไดรั้บแต่งตั!งใหมี้อาํนาจสั�งการให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ปฏิบติังานประจาํวนัมากมายให้เสร็จสิ!นไป ถึงแมว้า่จะเป็นมืออาชีพเพียงใด แต่งานประจาํวนัที�ทาํ
ก็เป็นงานซํ! า ๆ ที�ไม่ตอ้งใช้ดุลยพินิจใด ๆ ในปัจจุบนัสังคมที�มีความซับซ้อนเพิ�มมากขึ!นไดก้ดดนั
ใหเ้จา้หนา้ที�รัฐตอ้งพฒันาตวัแบบใหม่ในการบริหารงานภาครัฐขึ!น จากหลากหลายปัจจยั สิ�งทา้ทาย
ที�เกิดขึ!นในศตวรรษที� 21 รวมถึงวิถีทางในการรับมือกบัสิ�งทา้ทายมีมากขึ!นและมีความซบัซ้อนยิ�ง
กวา่ในอดีต ปัญหาเหล่านี!ไดข้ยายตวัเป็นทั!งปัญหาระดบัทอ้งถิ�นและระดบัโลกมากขึ!น (โกลด์สมิท 
และเอกเกอร์ส, 2552: 26-27) การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ โดยกลไกระบบราชการที�มุ่งการทาํงานแบบ
ควบคุมและสั�งการตามสายการบงัคบับญัชา (hierarchical approach) อาจไม่สามารถดาํเนินการให้
ประสบความสําเร็จไดอ้ย่างลุล่วงและทนัท่วงที บ่อยครั! งที�การแกไ้ขปัญหาเหล่านี! มีขอ้จาํกดัหรือ
อาจเกินกว่าขีดความสามารถในการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐเพียงลาํพงั ทั!งนี! เนื�องจาก
หน่วยงานเหล่านี!อาจมีขอ้มูลที�จาํกดั ขาดความคล่องตวัในการดาํเนินงาน ขาดความรู้ความชาํนาญ 
หรือขาดเทคโนโลยทีี�เหมาะสม หรือในบางครั! ง การใชจ่้ายทรัพยากรของรัฐบาลไม่สามารถกระทาํ
ไดอ้ย่างคล่องตวั เนื�องดว้ยขอ้จาํกดัดา้นกฎหมาย หรือระเบียบทางราชการ (วีระศกัดิV  เครือเทพ, 
2550: 13) นอกจากนี! ปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ!นยงัมีผลกระทบมาจากปัจจยัหลาย ๆ ประการทั!งภายใน
และภายนอกประเทศ และปัญหาส่วนหนึ� งเป็นปัญหาที�ควบคุมได้ แต่บางส่วนควบคุมไม่ได้
นโยบายหรือคาํสั�งการจากส่วนกลางแต่เพียงอยา่งเดียวไม่สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
หรืออาจจะแกปั้ญหาที�ซบัซ้อนไม่ไดเ้ลย ดงันั!นการแกปั้ญหาของภาครัฐจาํเป็นตอ้งมีการปรับแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาให้สอดคลอ้งกบัทอ้งถิ�น (local area) หรือกลุ่มเป้าหมาย (focus group) การ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ผา่นกลไกของภาครัฐในปัจจุบนัเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก เพราะลกัษณะและ
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ความเป็นมาของปัญหาต่าง ๆ มีความแตกต่างกนัออกไปตามทอ้งถิ�นหรือกลุ่มบุคคล ในขณะที�การ
ขยายตวัของปัญหาหรือการเชื�อมโยงกบัปัญหาอื�น ๆ ในทอ้งถิ�นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ทาํให้การ
ทาํงานของหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถทาํให้เกิดคุณค่าต่อสังคม (public value) ไดอ้ย่างชดัเจน 
โดยเฉพาะปัญหาหลกั ๆ ของระบบการบริหารจดัการภาครัฐต่อการแกไ้ขปัญหาสังคมที�ซับซ้อน
และเปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว (complex and dynamic problem) (จิรประภา อคัรบวร และประยรู 
อคัรบวร, 2552: 33) 
 ยุคสมยัของโครงสร้างการบริหารแบบลาํดบัชั!น (hierarchical) ที�ภาครัฐไดน้าํมาประยุกตใ์ช้
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ดํา เ นิ น ก า ร เ พื� อ ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่ ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ ส น อ ง ต อ บ น โ ย บ า ย 
ต่าง ๆ ของรัฐบาลมาเป็นระยะเวลากวา่ศตวรรษกาํลงัจะจบสิ!นลง แมว้า่รูปแบบการทาํงานแบบเดิม
จะยงัมีการนาํมาใช้อยู่บ้าง แต่ก็มีการปรับปรุงกระบวนการซึ� งผูบ้ริหารภาครัฐได้เปลี�ยนแปลง
รูปแบบการทาํงานและความรับผิดชอบจากเดิมที�เคยแต่บริหารจดัการบุคลากรและโครงการต่าง ๆ 
มาเป็นการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ที�มีทรัพยากรที�จาํเป็นในการให้เกิดคุณประโยชน์กบั
ประชาชนและสังคม โครงสร้างรูปแบบใหม่ที�ลกัษณะแตกต่างกนักาํลงัจะเขา้มาแทนที�ระบบเดิม 
ซึ� งเราเรียกระบบใหม่นี! ว่า “การบริหารภาครัฐโดยอาศยัเครือข่าย” ซึ� งในระบบนี! บทบาทของ
ผูบ้ริหารในภาครัฐจะเปลี�ยนจากการบริหารจัดการบุคลากรและโครงการต่าง ๆ มาเป็นการ
ประสานงานหน่วยงานและทรัพยากรต่าง ๆ เพื�อทาํให้งานสําเร็จลุล่วงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะ หน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐ อาทิ กระทรวงกรม ฝ่ายและแผนกต่าง ๆ จะมีบทบาทที�ลดลง
ในฐานะผูใ้หบ้ริการโดยตรงแก่ประชาชน แต่จะมีบทบาทมากขึ!นในการผลกัดนัการสร้างคุณค่าของ
การบริการกบัสาธารณะ โครงสร้างการบริหารแบบใหม่นี! จะมีลกัษณะความสัมพนัธ์ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ คลา้ยใยแมงมุมที�เชื�อมโยงการประสานงานระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ทั!งในภาครัฐและเอกชน 
อนัก่อใหเ้กิดเป็นแนวทางใหม่ในการบริหารภาครัฐ (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 
2548: 1) 

การทาํงานลกัษณะเครือข่าย (network) ระหวา่งหน่วยงานรัฐกบัภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม
เพื�อการแก้ไขปัญหาสาธารณะเป็นแนวทางที�มีความสําคญัมากขึ! นในปัจจุบนั เป็นแนวคิดการ
บริหารงานภาครัฐในยุคใหม่ที�ตอ้งการสร้างหลกัประกนัวา่การปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐจะ
นาํไปสู่การผลิตผลลพัธ์ตามที�สังคมคาดหวงั มิใช่เพียงการปฏิบติังานตามกฎระเบียบที�กาํหนดไว้
เท่านั!น การบริหารงานภาครัฐที�มีความยืดหยุ่นคล่องตวั มุ่งผลสําเร็จในการปฏิบติังาน และเปิด
โอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการลงมือแกไ้ขปัญหา
อย่างจริงจงั จึงมีมิติของการบริหารงานภาครัฐยุคใหม่ที�ช่วยสร้างหลกัประกนัว่า การลงมือแกไ้ข
ปัญหาสาธารณะผา่นเครือข่ายความร่วมมือจะนาํไปสู่การบรรลุผลลพัธ์ที�ประชาชนพึงประสงค ์โดย
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ตอ้งการให้ผูบ้ริหารของส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐมองนอกกรอบวิธีคิดของการบริหาร
ราชการแบบดั!งเดิม ที�มุ่งเน้นให้กลไกราชการลงมือดาํเนินกิจกรรมทุกอย่างด้วยตนเอง ซึ� งจะมี
แนวโนม้ที�จะนาํไปสู่การขยายขอบเขตของหน่วยงาน (domain expansion) การทาํงานแบบเครือข่ายเป็น
การปรับเปลี�ยนแนวคิดในการบริหารกิจการสาธารณะที�ให้ความสําคญักบัการแสวงหา “แนวร่วม 
(partnership)” ที�มีความรู้ความสามารถในดา้นที�เกี�ยวขอ้งเพื�อช่วยกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ!นใน
สังคม (วรีะศกัดิV  เครือเทพ, 2550: 13-15) การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายจึงเป็นเรื�องหนึ�ง
ในการบริหารงานภาครัฐในการสร้างคุณค่าต่อสังคมที�น่าสนใจศึกษา มีหลายกรณีศึกษา เช่น 
เครือข่ายหมออนามยั เครือข่ายเกษตรกร สํานกัคณะกรรมการออ้ยและนํ! าตาล ที�ตอ้งประสานงาน
กบัภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรตลอดเวลา และเมื�อ 3-4 ปีที�ผ่านมานี!  สํานกังาน กพร. และ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ไดพ้ยายามจดัตั!งศูนยบ์ริการร่วมของหน่วยงานรัฐขึ!น ตลอดจนองค์การ
มหาชน อาทิ สาํนกังานสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบนัพฒันาองคก์ารชุมชน และไดใ้ชแ้นวทางการ
บริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายเพื�อให้บรรลุภารกิจขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยกนั
ทั!งสิ!น (จิรประภา อคัรบวรและประยรู อคัรบวร, 2552: 24) 

ในการศึกษาการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย ผูว้ิจยัไดเ้ลือกสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
(องคก์ารมหาชน) ซึ� งเป็นองค์กรที�มีการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย โดยเป็นหน่วยงานของรัฐ
รูปแบบใหม่ ที� จ ัดตั! ง ขึ! นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั! งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภายใต้
พระราชบญัญติัองค์การมหาชน ซึ� งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื�อวนัที� 27 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2543 โดยการรวมสองหน่วยงาน คือ สํานักงานกองทุนพฒันาชนบท (สังกดัสํานกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และสาํนกังานพฒันาชุมชนเมือง (สังกดัการ
เคหะแห่งชาติ) เป็นองค์กรที�มุ่งสร้างความเขม้แข็งของสังคมฐานรากด้วยพลงัองค์กรชุมชนและ
ประชาสังคม โดยมีพนัธกิจ คือ “สนบัสนุนการพฒันาขบวนองค์กรชุมชนและประชาสังคมโดย
ประสานพลงัจากทุกภาคส่วน” และกาํหนดเป้าหมายที�ว่า “ทุกทอ้งถิ�นมั�นคง ทุกชุมชนเขม้แข็ง 
ประชาชาติแขง็แรง ประชาชนสุขสวสัดิV ” เพื�อให้พนัธกิจประสบความสําเร็จ สถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชนจึงไดก้าํหนดวตัถุประสงค์ในการทาํงานไว ้4 ประการดว้ยกนั ดงันี!  (สถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน, 2553: 11) 

 1)  สนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องคก์รชุมชน เครือข่ายองคก์รชุมชน เกี�ยวกบั
การประกอบอาชีพการพฒันาอาชีพ การเพิ�มรายได ้การพฒันาที�อยูอ่าศยั การพฒันาสิ�งแวดลอ้ม การ
พฒันาชีวติความเป็นอยูข่องสมาชิกชุมชนเมืองและชนบท โดยยึดหลกัการพฒันาแบบองคร์วมหรือ
บูรณาการ บนหลกัการพฒันาที�สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสําคญั ทั!งนี! เพื�อเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชนและประชาสังคม  
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 2)  สนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงินแก่องคก์รชุมชนและเครือข่าย
องคก์รชุมชน 

 3)  สนบัสนุนและให้การช่วยเหลือเพื�อการพฒันาองคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์ร
ชุมชน ตลอดจนการประสานสนับสนุนเพื�อให้เกิดการช่วยเหลือดงักล่าวจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั!ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

 4)  ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างความร่วมมือขององคก์รชุมชน เครือข่ายองคก์ร
ชุมชน ในระดบัทอ้งถิ�นระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ 

ในส่วนของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี
การบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย (governing by network) โดยมีหน้าที�ประสาน เชื�อมโยง
สนบัสนุน การสร้างความเขม้แข็งขององค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนให้มีศกัยภาพในการ
พฒันาชุมชนทอ้งถิ�น เชื�อมโยงประสานความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น หน่วยงาน
ส่วนท้องถิ�น หน่วยงานส่วนภูมิภาค ประชาสังคมและภาคีการพฒันาต่าง ๆ ให้สนับสนุนการ
ดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ของประชาชนในพื!นที� เพื�อแกไ้ขปัญหาความยากจน และพฒันาคุณภาพ
ชีวิตที�ดีขึ!นของชาวชุมชนเสริมสร้างความสามารถในการจดัการ และบริหารจดัการการเงินของ
องค์กรชุมชน เชื�อมโยงขบวนองค์กรการเงินชุมชนในพื!นที� และบูรณการกองทุนที�มีอยู่อาํนวย
สินเชื�อ พฒันาระบบสินเชื�อ แกไ้ขปัญหาสินเชื�อดอ้ยคุณภาพในส่วนของสถาบนัในพื!นที�รับผิดชอบ
ดาํเนินการ ให้มีระบบการรับรองสถานภาพองคก์รชุมชน ส่งเสริมจดัตั!งและพฒันากิจการของสภา
องคก์รชุมชน สนบัสนุนใหเ้กิดการดาํเนินโครงการบา้นมั�นคง ทั!งในเมืองและชนบทและการแกไ้ข
ปัญหาที�ดินตามแผนงาน และมติของคณะอนุกรรมการที�เกี�ยวขอ้ง ประสานความร่วมมือ และ
เชื�อมโยงองคก์รชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น และภาคี ให้เขา้มามี
บทบาทสําคญัในการดาํเนินโครงการบา้นมั�นคง ตลอดจนวางแผนปฏิบติัการบา้นมั�นคงในแต่ละ
เมือง เพื�อใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัทั!งเมือง ประสานงานและเชื�อมโยงให้เกิดการพฒันาระบบ
ขอ้มูลและองค์ความรู้ในระดบัภาค เพื�อเพิ�มพูนความรู้ความสามารถ เอื!อประโยชน์ต่อการ
บริหารงานและการพฒันาศกัยภาพขององคก์รชุมชน และภาคีการพฒันา ประสานเชื�อมโยงสื�อ และ
ภาคี ในการเผยแพร่สื�อสารงานพฒันาชุมชนและสถาบนั สนบัสนุนให้เกิดการตรวจสอบติดตามผล
การดาํเนินงานของขบวนการชุมชน รวมทั!งรับผิดชอบการบริหารสํานักงาน ซึ� งครอบคลุมการ
บริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การวางแผน การเงิน การประชุมของคณะอนุกรรมการ 
คณะทาํงานที�เกี�ยวข้อง รวมทั!งจดัทาํรายงานการปฏิบติังานของภาค และปฏิบติังานอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง หรือไดรั้บมอบหมาย 
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จากที�กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นถึงความสําคญัของการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย
โดยการปฏิบติังานของกลไกระบบราชการแบบเดิมมกัขาดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายโดย
สิ!นเปลือง และไม่เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยในกระบวนการตดัสินใจ การทาํงานแบบ
เครือข่ายจึงเป็นช่องทางการบริหารงานภาคสาธารณะอีกประการหนึ�งที�ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาสังคมหรือในการจัดบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ได้มากขึ! น  
(วีระศกัดิV  เครือเทพ, 2550: 38-39) โดยการบริหารงานในรูปแบบเครือข่ายนั!นมีการประสานความ
ร่วมมื อกับ ทุก ภา ค ส่วน ทั! งใ นระดับ นโยบ า ย  หน่วยง านพัฒนาทั! งภา ครัฐแล ะเอก ช น 
สถาบนัการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในทุกพื!นที� เพื�อสนับสนุนให้องค์กรชุมชนและ
ท้องถิ�นเป็นแกนหลักในการทาํงานพฒันาซึ� งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั! งในระดับ
นโยบายที� รัฐบาลได้แต่งตั! งคณะทํางานด้านต่าง ๆ ที� มีองค์ประกอบของผู ้แทนหน่วยงาน 
ผูท้รงคุณวุฒิ นกัวิชาการ ผูน้าํชุมชน ทั!งนี! เป้าหมายสําคญัในการศึกษาคือ เพื�อศึกษาวิเคราะห์ถึง
กระบวนการบริหารงานในรูปแบบเครือข่ายว่ายุทธศาสตร์องค์กรสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กรหรือไม่ มีการออกแบบเครือข่ายโดยมีโครงสร้างการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายทั!งภายใน
หน่วยงานและนอกหน่วยงานอยา่งไร ศึกษาการเชื�อมโยงระหว่างเครือข่ายขององค์กร ศึกษาดา้น
ความน่าเชื�อถือขององค์กร ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจให้ไปในทิศทางเดียวกัน การวดัผลผลการ
ดาํเนินงาน การสร้างความไวว้างใจ การแบ่งปันความเสี�ยง ศึกษาการปฏิรูปทรัพยากรมนุษยใ์น
องค์การ และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานเพื�อนําการศึกษานี! เพื�อจะเสนอแนะ
แนวทางในการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน สํานกังานปฏิบติัการ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือต่อไป นอกจากนี! เพื�อชี! ให้เห็นวา่การสร้างเครือข่ายน่าจะเป็นปัจจยัสําคญั
ที�สุดของการส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาย ั�งยนื  
 

1.2  คาํถามในการวจิัย 
 

1.2.1  สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนมีมิติยุทธศาสตร์ มิติการออกแบบเครือข่าย มิติการ
เชื�อมโยงเครือข่าย มิติการสร้างความน่าเชื�อถือ และมิติการปฏิรูปทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งไร และเกิด
กระบวนการบริหารงานในรูปแบบเครือข่ายอยา่งไร 

1.2.2  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนมีปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานในรูปแบบเครือข่าย
อยา่งไร 

1.2.3  สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนมีขอ้เสนอแนะหรือแนวทางในการทาํงานในรูปแบบ
เครือข่ายอยา่งไร 
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1.3  วตัถุประสงค์ในการวจิัย 
 

1.3.1  เพื�อศึกษากระบวนการบริหารงานในรูปแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1.3.2  เพื�อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1.3.3  เพื�อเสนอแนะแนวทางในการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

1.4  ขอบเขตในการวจิัย 
 

1.4.1  ขอบเขตด้านเนื+อหา  
เป็นการศึกษาการบริหารงานในรูปแบบเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย  
 1.4.1.1  การศึกษากระบวนการบริหารงานในรูปแบบเครือข่ายจะทาํการวิเคราะห์

องคป์ระกอบของการบริหารจดัการภาครัฐเครือข่าย โดยศึกษาอาํนาจหนา้ที� ภารกิจ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรที�เกี�ยวขอ้งกบัเครือข่าย ศึกษารูปแบบของเครือข่ายว่ามีโครงสร้างการทาํงานในรูปแบบ
เครือข่ายทั! งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงานอย่างไร ศึกษาการเชื�อมโยงเครือข่ายและ
เทคโนโลยสีารสนเทศที�ใชใ้นการบูรณาการเครือข่าย การสร้างความน่าเชื�อถือในระบบการบริหาร
จดัการภาครัฐโดยอาศยัเครือข่าย ซึ� งประกอบไปดว้ย การสร้างแรงจูงใจให้ไปในทิศทางเดียวกนั 
การวดัผลผลการดาํเนินงาน การสร้างความไวว้างใจ และการแบ่งปันความเสี�ยง และศึกษาการ
ปฏิรูปทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นความสามารถและทกัษะในการทาํงานในรูปแบบเครือข่าย  

 1.4.1.2  การศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานในรูปแบบเครือข่ายของ
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 1.4.1.3  การศึกษาถึงการเสนอแนะการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
1.4.2  ขอบเขตด้านประชากรวจัิย  
แบ่งตามกลุ่มงานในพื!นที�  โดยพื!นที�ในการศึกษาข้อมูลคือ สํานักงานปฏิบัติการภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย สํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน สํานกังานภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง และสํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้จาํนวน 12 คน 
สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 1.4.2.1  ประชาชน หรือชาวบา้น จาํนวน 3 คน  
 1.4.2.2  ภาคีเครือข่าย ซึ� งประกอบไปดว้ย ทอ้งถิ�น องคก์รพฒันาภาคเอกชน (NGOs) 

หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง จาํนวน 3 คน 
 1.4.2.3  สถาบนัการศึกษา จาํนวน 3 คน 
 1.4.2.4  สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน ได้แก่ ผูบ้ริหารของหน่วยงานหลัก ซึ� งเป็น

บุคคลที�มีบทบาทสาํคญัในหน่วยงาน ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการสาํนกังานภาค จาํนวน 3 คน  
 

1.4.3  ขอบเขตด้านเวลา 
 1.4.3.1  ระยะเวลาของเหตุการณ์ เริ�มมีการศึกษากระบวนการบริหารงานในรูปแบบ

เครือข่ายของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจากรายงาน
ประจาํปีของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนตั!งแต่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2554  

 1.4.3.2  ระยะเวลาในการศึกษา การศึกษาครั! งนี! ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื!นที�
ศึกษาเป็นเวลา 5 เดือน คือในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - มีนาคม พ.ศ. 2556 
 

1.5  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวจิัย  
 

1.5.1  ทาํให้ทราบถึงกระบวนการการบริหารงานในรูปแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1.5.2  ทาํใหเ้กิดการพฒันาองคค์วามรู้ทางดา้นการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย 
1.5.3  สามารถนาํความรู้ที�ได้จากการศึกษาไปปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการใน

รูปแบบเครือข่ายอื�นได ้

 

1.6  การจัดเรียงบท 
 
 การศึกษาวิจยัในครั! งนี! แบ่งออกเป็น 6 บทดงันี!  บทที� 1 เป็นบทนาํซึ� งกล่าวถึงความเป็นมา
และความสําคญัของปัญหา คาํถามในการวิจยั วตัถุประสงค์ในการวิจยั ขอบเขตในการวิจยั และ
ประโยชน์ที�คาดว่าจะไดรั้บจากการศึกษาวิจยั บทที� 2 เป็นส่วนการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งประกอบไปดว้ย แนวคิดเกี�ยวกบัเครือข่าย แนวคิดการบริหารงานภาครัฐ
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แบบเครือข่าย ทฤษฎีการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน พฒันาการเครือข่ายในสังคมไทย ตวัอยา่ง
การนําการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายมาใช้ในประเทศไทย ตัวอย่างการนําการ
บริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายมาใชใ้นต่างประเทศ และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง บทที� 3 ระเบียบ
วิธีวิจยั ว่าดว้ยการแสดงให้เห็นถึงวิธีการทั!งหมดที�ใช้ในการศึกษาวิจยัในครั! งนี!  ซึ� งประกอบดว้ย 
แนวทางการวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
การวิเคราะห์ขอ้มูล บทที� 4 ผลการศึกษา และบทที� 5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ เป็นการ
นาํเสนอผลการศึกษาเพื�อตอบวตัถุประสงค์ที�ไดก้าํหนด อธิบายผลการวิจยัโดยเทียบเคียงจากการ
ทบทวนวรรณกรรม และเสนอแนะทั!งในเชิงวชิาการและการวจิยัในครั! งต่อไป 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
บทที� 2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

 การวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบั
ประเด็นที�ศึกษาในเรื�อง การบริหารเครือข่ายของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน สํานกังานปฏิบติัการ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ� งประกอบไปดว้ย แนวคิดเกี�ยวกบัเครือข่าย แนวคิดการบริหารงาน
ภาครัฐแบบเครือข่าย ทฤษฎีการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน พฒันาการเครือข่ายในสังคมไทย 
ตวัอยา่งการนาํการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายมาใชใ้นประเทศไทย ตวัอยา่งการนาํการ
บริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายมาใชใ้นต่างประเทศ งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง และกรอบแนวคิด
ในการวจิยั ตามลาํดบั 
  

2.1  แนวคดิเกี�ยวกบัเครือข่าย  
 

2.1.1  ความหมายของเครือข่าย 
 ปัจจุบนัมีการกล่าวถึงความหมายของเครือข่ายอยา่งกวา้งขวาง ซึ� งมีผูใ้หค้วามหมาย ดงันี�  

กองส่งเสริมและพฒันาเครือข่าย (2547: 7) ไดใ้ห้ความหมายของเครือข่ายวา่ หมายถึง การ
ร่วมมือระหวา่งปัจเจกบุคคล กลุ่ม องคก์ารประเภทเดียวกนั หรือเป็นเครือข่ายเชื�อมโยงระหวา่งกลุ่ม 
องคก์ารต่างประเภทกนั ซึ� งมีหลายระดบัตั�งแต่การเชื�อมโยงระหวา่งปัจเจกต่อปัจเจก การเชื�อมโยง
ระหวา่งปัจเจกกบักลุ่ม การเชื�อมโยงระหวา่งกลุ่มต่อกลุ่มโดยดาํเนินงานภายใตเ้ป้าหมายและวิธีการ
ทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 

เกรียงศกัดิ@  เจริญวงศศ์กัดิ@  (2543: 28-34) ไดใ้หค้วามหมายของเครือข่ายวา่ เครือข่ายอาจเป็น
การร่วมมือระหว่างปัจเจกบุคคล/กลุ่ม/องค์การประเภทเดียวกนั หรืออาจเป็นเครือข่ายเชื�อมโยง
ระหว่างกลุ่ม/องค์กรต่างประเทศ เครือข่ายมีได้หลายระดบั ตั�งแต่การเชื�อมโยงระหว่างปัจเจกต่อ
ปัจเจก เช่น การเชื�อมโยงระหว่างขา้ราชการกบัขา้ราชการดว้ยกนั การเชื�อมโยงระหว่างปัจเจกกบั
กลุ่ม เช่น การเชื�อมโยงระหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครอง การเชื�อมโยงระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม เช่น 
การเชื�อมโยงระหว่างสถานศึกษากบัสถานศึกษาด้วยกนั หน่วยงานราชการกบัหน่วยงานเอกชน 
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สถานศึกษากบัหน่วยงานธุรกิจ เป็นตน้ และการเชื�อมโยงระหวา่งเครือข่ายต่อเครือข่าย กลายเป็น
เครือข่ายยอ่ยภายใตเ้ครือข่ายใหญ่ ดงัภาพที� 2.1-2.4 
 

 
 
ภาพที� 2.1  การเชื�อมโยงปัจเจกต่อปัจเจก  
แหล่งที�มา: เกรียงศกัดิ@  เจริญวงศศ์กัดิ@ , 2543: 29. 
 

 
 
ภาพที� 2.2  การเชื�อมโยงของปัจเจกต่อกลุ่ม  
แหล่งที�มา: เกรียงศกัดิ@  เจริญวงศศ์กัดิ@ , 2543: 30. 
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ภาพที� 2.3  การเชื�อมโยงของกลุ่มต่อกลุ่ม  
แหล่งที�มา: เกรียงศกัดิ@  เจริญวงศศ์กัดิ@ , 2543: 31. 
 

 
 

ภาพที� 2.4  การเชื�อมโยงของเครือข่ายต่อเครือข่าย 
แหล่งที�มา: เกรียงศกัดิ@  เจริญวงศศ์กัดิ@ , 2543: 32. 
 
 ดังนั� นเพื�อให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพจึงได้ยกแบบจาํลองของเครือข่ายทั�งที� เป็น
เครือข่ายและไม่เป็นเครือข่ายดงัที�ไดแ้สดงในภาพที� 2.5-2.10 แบบจาํลองเครือข่ายที�แสดงให้เห็น
ตั�งแต่กลุ่มหรือองคก์รที�ไม่มีการเชื�อมโยงกนัเลย จนเริ�มมีการรับขอ้มูลจากศูนยก์ลางแต่ยงัไม่มีการ
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ติดต่อแลกเปลี�ยนกนัเป็นเพียงการรับคาํสั�งซึ� งยงัไม่เรียกวา่เป็นเครือข่ายไปจนกวา่จะมีการติดต่อการ
แลกเปลี�ยนกนัระหวา่งกลุ่มจึงเริ�มนบัวา่เป็นเครือข่าย (Starkey, 1997: 11-14) 
 

 
 

ภาพที� 2.5  แต่ละองคก์รไม่มีการเชื�อมโยงกนั (ยงัไม่เป็นเครือข่าย) 
 

 
 

ภาพที� 2.6  มีการกระจายขอ้มูลจากองคก์รที�เป็นศูนยก์ลางไปยงัองคก์รต่าง ๆ แต่เป็นเพียงการรับ
 ขอ้มูลอยา่งเดียว ไม่มีการแลกเปลี�ยนกลบัมา (ยงัไม่ใช่เครือข่าย) 

 

 
 

ภาพที� 2.7  ความร่วมมือระหว่างองคก์รเป็นไปในลกัษณะติดต่อผา่นองค์กรศูนยก์ลาง โดยแต่ละ
 องค์กรไม่มีการติดต่อกับเครือข่ายอื�นหรือองค์กรอื�น รวมถึงไม่มีการติดต่อกันเอง
 โดยตรงระหวา่งองคก์รสมาชิก 
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ภาพที� 2.8  องคก์รทั�งหมดมีการเชื�อมโยงซึ� งกนัและกนัโดยตรง โดยไม่มีองคก์รกลาง  
       (นบัเป็นเครือข่ายที�สมบูรณ์แบบในทางทฤษฎี แต่ไม่เหมาะกบัสภาพความเป็นจริง) 
 

 
 

ภาพที� 2.9  เครือข่ายที�มีองคก์รกลาง โดยแต่ละองคก์รสมาชิกมีการติดต่อซึ� งกนัและกนั 
 และองคก์รกลางเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก 
 

 
 

ภาพที� 2.10  รูปแบบเครือข่ายที�กระจายศูนย ์สมาชิกเครือข่ายสามารถติดต่อซึ�งกนัและกนัและยงั 
                  ติดต่อกบัองคก์รอื�น ๆ โดยมีผูที้�ทาํหนา้ที�เป็นผูป้ระสานงาน (เลขานุการ) มีหลายคน 
แหล่งที�มา: Starkey, 1997: 18-19. 
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Frederickson (อา้งถึงใน วีระศกัดิ@  เครือเทพ, 2550: 32) ให้ความหมายของเครือข่ายการ
ทาํงานว่าเป็นการจดัโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ ซึ� งมีลกัษณะที�
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเป็นความสัมพนัธ์แบบพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั (reciprocal) 
โดยที�องค์กรต่าง ๆ ภายในเครือข่ายมีเป้าหมาย ค่านิยมในทางวิชาชีพ หรือมีอุดมการณ์ในการ
ดาํเนินงานร่วมกนั 
 Starkey (อา้งถึงใน จาํนงค ์แจ่มจนัทรวงษ์, 2553: 34) จากการสังเคราะห์เครือข่ายในหลาย
ประเทศ พบว่า เครือข่ายอาจจดัตั�งขึ�นอย่างเป็นทางการจากหน่วยราชการหรือหน่วยงานพฒันา
เอกชน หรืออาจเกิดขึ�นแบบไม่เป็นทางการ ดว้ยการวางแผนการทาํกิจกรรมร่วมกนัของบุคคลหรือ
องค์กรที�สมัครใจ โครงสร้างของเครือข่ายมีได้หลายรูปแบบ แต่ก็มีความสําคัญน้อยกว่า
กระบวนการติดต่อกนัหลายทิศทางของสมาชิกภายในเครือข่ายไม่ใช่การส่งจดหมายข่าวไปให้
สมาชิกตามรายชื�อเท่านั� น แต่ต้องมีการแลกเปลี�ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน ช่องทางการ
แลกเปลี�ยนและร่วมมือภายในเครือข่ายสามารถจดัขึ� นในลักษณะการประชุม การประชุมเชิง
ปฏิบติัการหรือการทดลอง การสัมมนา การเผยแพร่เอกสาร และการทาํกิจกรรมร่วมกนั 
 ต่วนเปาซี กูจิ (2554: 17) ให้ความหมายวา่ เครือข่าย หมายถึง การรวมตวัของกลุ่มที�มีการ
ประสานงานหรือทาํงานร่วมกนัอยา่งต่อเนื�อง มีระยะเวลานานพอควรมีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย
ร่วมกนั และหากบรรลุวตัถุประสงคห์นึ�งแลว้เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมวตัถุประสงคใ์หม่ได ้และยงั
เป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ทางสังคมของปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองคก์ร ผา่นรูปแบบของปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรม การสื�อสาร ความร่วมมือ การพึ�งพาอาศยั การแลกเปลี�ยน 
การเรียนรู้ซึ� งเป็นปฏิสัมพนัธ์ที�มีโครงสร้างและรูปแบบที�หลากหลาย ตลอดจนมีเป้าหมายร่วมกนั 

วรีะศกัดิ@  เครือเทพ (2550: 35) ให้ความหมายเครือข่ายในทางรัฐประศาสนศาสตร์วา่ คือ การ
จดัรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการทาํงานระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ตั�งแต่สองหน่วยงาน
ขึ�นไป ซึ� งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนที�แสวงหากาํไร หน่วยงานพฒันาเอกชนที�ไม่
แสวงหากาํไร กลุ่มอาสาสมคัรของประชาชนหรือองค์กรระหว่างประเทศ เพื�อร่วมมือร่วมใจกนั
ดาํเนินภารกิจของสาธารณะบางประการ โดยมีองค์กรภาครัฐเป็นแกนหลักของเครือข่าย ทั� งนี�
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงเหล่านี� เป็นไปในลักษณะที�พึ� งพาอาศัยซึ� งกันและกัน และมี
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีเป้าหมายของความร่วมมือก็เพื�อ
ตอ้งการแก้ไขปัญหาสาธารณะบางประการร่วมกัน ซึ� งเป็นปัญหาที�องค์กรใดองค์กรหนึ� งมิอาจ
ดาํเนินการใหบ้รรลุผลสาํเร็จไดโ้ดยลาํพงั 
 วชิยั แสงศรี (2552: 27) ใหค้วามหมายของเครือข่ายวา่ หมายถึง การสร้างความสัมพนัธ์ทั�ง
ที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีหลกัการ ขอ้ตกลง และแนวปฏิบติัที�ชดัเจนระหวา่งคนกบั
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คน คนกบักลุ่ม กลุ่มกบักลุ่ม และเครือข่ายต่อเครือข่าย ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นความสัมพนัธ์เชิง
แลกเปลี�ยนความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยอาจผ่านเขา้มาทางผูน้าํกลุ่ม หรือสมาชิกของกลุ่มให้
สมาชิกของกลุ่มที�ประกอบอาชีพเดียวกนัและทาํงานร่วมกนั เป็นวิธีการถ่ายทอดที�ทาํให้ทุกคนมี
ส่วนร่วม ทั�งนี�  จะประสบความสําเร็จไดเ้พราะมีผูน้าํที�ดี ที�มุ่งให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกนั กิจกรรม
ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นจึงประสบความสําเร็จ นอกจากนี�  การเรียนรู้ของสมาชิกในเครือข่ายมีอยูต่ลอดเวลา 
การเรียนรู้บางอย่างก็รับจากภายนอกเขา้มาเกือบทั�งหมด แต่บางอยา่งก็มีการปรับและประยุกต์ให้
ใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของชุมชน เพื�อวตัถุประสงคใ์นการ
พฒันาวชิาชีพ 

เสรี พงศพ์ิศ (2548: 9) ไดก้ล่าววา่ กิจกรรมที�สาํคญัที�สุดที�เครือข่ายทาํร่วมกนั คือ การแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ แลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสารประสบการณ์ แลว้พฒันาไปสู่การวางแผนร่วมกนั ดาํเนินกิจกรรม
บางอย่างร่วมกัน ทําให้ด้านหนึ� งหลีกเลี�ยงความซํ� าซ้อน อีกด้านหนึ� งทําให้กิจกรรมนั� นมี
ประสิทธิภาพมากขึ�น เพราะเป็นการประสานพลงั (synergy) เป็นการใชท้รัพยากร ใชพ้ลงังาน อยา่ง
ประหยดัและมีประสิทธิภาพ 

จากที�กล่าวมาในขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ เครือข่าย หมายถึง การทาํงานร่วมกนัของกลุ่ม
คนหรือองค์กรที�มีการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม และมีเป้าหมายหรือมีวตัถุประสงค์ร่วมกนัเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั มีโครงสร้างความสัมพนัธ์ในลกัษณะที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีการ
เชื�อมโยงและประสานงานร่วมกนัในลกัษณะพึ�งพาอาศยั ทาํให้เกิดการแลกเปลี�ยนความรู้ ขอ้มูล 
ข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกนั โดยลกัษณะการเชื�อมโยงเครือข่ายจะมีการเชื�อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล 
กลุ่มคนและองคก์ร ทั�งนี� มีการติดต่อซึ� งกนัและกนัทั�งในระดบัภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร  
 

2.1.2  องค์ประกอบของเครือข่าย 
 ก่อนจะกล่าวถึงองคป์ระกอบของเครือข่าย ควรทราบความหมายของเครือข่ายที�แทจ้ริงและ
เครือข่ายเทียมก่อนว่าหมายถึงอะไร เครือข่ายเทียม (pseudo network) คือ เครือข่ายที�เป็นเพียงการ
ชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกของเครือข่าย โดยที�ต่างฝ่ายต่างไม่มีเป้าหมายร่วมกนัและ
ไม่ไดมี้ความตั�งใจอย่างแน่วแน่ในการทาํกิจกรรมร่วมกนั เครือข่ายเช่นนี� จึงไม่มีการสานต่อและ
เสริมก่อกนัขึ�นระหวา่งสมาชิกในเครือข่าย ดงันั�น การทาํเขา้ใจกบัองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมี
ความสาํคญั เพื�อใหเ้กิดการสร้างเครือข่ายที�แทจ้ริงได ้โดยองคป์ระกอบที�สําคญัของเครือข่ายวา่มี 7 
องคป์ระกอบดว้ยกนั คือ (เกรียงศกัดิ@  เจริญวงศศ์กัดิ@ , 2543: 36-44) 

 2.1.2.1  การรับรู้มุมมองร่วมกนั (common perception) การรับรู้ร่วมกนัถือเป็นหวัใจ
ของเครือข่าย เพราะหากสมาชิกไม่มีความเขา้ใจในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย จะมีผลทาํให้การ
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ประสานงานและการขอความร่วมมือในการดําเนินการเป็นไปได้ยากลําบาก แต่ทั� งนี� มิได้
หมายความวา่สมาชิกของเครือข่ายไม่สามารถจะมีความคิดเห็นแตกต่างกนั เพราะมุมมองที�แตกต่าง
ยอ่มมีประโยชน์ ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ในการทาํงาน แต่ตอ้งอยู่ภายใตจุ้ดร่วมของเครือข่ายที�
สมาชิกยอมรับกนั หาไม่แล้วความแตกต่างที�มีอยู่จะนาํไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที�สุด 
ยกตวัอยา่งการรับรู้มุมมองร่วมกนั อาทิ มีความเขา้ใจในปัญหา มีสํานึกในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
มีประสบการณ์ในปัญหาร่วมกนั มีความตอ้งการความช่วยเหลือในลกัษณะที�คลา้ยคลึงกนั เป็นตน้  

 2.1.2.2  การมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั (common vision) สมาชิกในเครือข่ายจะตอ้งมองเห็น
จุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การรับรู้เขา้ใจถึงทิศทางเดียวกนั และการมี
เป้าหมายที�จะดาํเนินไปด้วยกนัจะช่วยทาํให้ขบวนการเคลื�อนไหวมีพลงั เกิดเอกภาพ และช่วย
บรรเทาความขดัแยง้อนัเกิดจากมุมมองที�แตกต่างลงไปได ้แมว้่าวิสัยทศัน์ร่วมจะเป็นสิ�งที�ตอ้งใช้
เวลาในการสร้างให้เกิดขึ�น แต่ก็จาํเป็นตอ้งสร้างให้เกิดขึ�นได้ และสมาชิกของเครือข่ายก็ควรมี
วสิัยทศัน์ยอ่ยส่วนตวัที�สอดคลอ้งไปดว้ยกนักบัวสิัยทศัน์ของเครือข่าย 

 2.1.2.3  การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกนั (mutual interests/benefits) เครือ 
ข่ายเกิดจากการที�สมาชิกแต่ละคนต่างก็มีความตอ้งการของตนเอง แต่ความตอ้งการเหล่านั�นจะไม่
สามารถบรรลุผลสําเร็จได ้หากสมาชิกต่างคนต่างอยู ่ความจาํกดันี�ทาํให้เกิดการรวมตวักนับนฐาน
ของผลประโยชน์ร่วมที�มากเพียงพอจะดึงดูดให้รวมเป็นเครือข่าย ดงันั�น การรวมเป็นเครือข่ายจึง
ตอ้งตั�งอยู่บนฐานของผลประโยชน์ที�มีร่วมกนั ผลประโยชน์ในที�นี�  อาทิ เกียรติยศ ชื�อเสียง การ
ยอมรับโอกาสในความกา้วหนา้ ความสุข ความพึงพอใจ เป็นตน้ 

 2.1.2.4  การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอยา่งกวา้งขวาง (all stakeholders participation)
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย จะตอ้งเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในเครือข่าย ซึ� ง
การมีส่วนร่วมย่อมเป็นเงื�อนไขที�ทาํให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และร่วมลงมือกระทาํ
อยา่งแข็งขนั สถานะของสมาชิกในเครือข่าย ควรเป็นไปในลกัษณะของความเท่าเทียมกนั (equal status) 
ในฐานะหุ้นส่วน (partner) ของเครือข่าย ซึ� งเป็นความสัมพนัธ์ในแนวราบ (horizontal relationship) ที�เท่า
เทียมกนัแทนความสัมพนัธ์ในแนวดิ�ง (vertical relationship) หมายความวา่ หากการรวมตวัเป็นเครือข่าย
เกิดขึ�นระหวา่งรัฐกบัชุมชนทอ้งถิ�น หน่วยงานภาครัฐก็ตอ้งวางสถานะของตนเองเทียบเท่ากบัประชาชน
ในฐานะของสมาชิกเครือข่าย  

 2.1.2.5  กระบวนการเสริมสร้างซึ� งกนัและกนั (complementary relationship) คือ การ
ที�สมาชิกของเครือข่ายต่างก็ตอ้งเสริมสร้างซึ� งกนัและกนั โดยที�จุดแข็งของฝ่ายหนึ� งไปช่วยแกไ้ข
จุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ� ง ซึ� งจะทาํให้ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที�เกิดขึ�นจากการรวมตวัเป็น
เครือข่ายมากกวา่การไม่สร้างเครือข่ายแต่ต่างคนต่างอยู ่
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 2.1.2.6  การพึ�งอิงร่วมกนั (interdependence) สมาชิกของเครือข่ายต่างจาํเป็นตอ้งพึ�งพาซึ� ง
กนัและกนัระหวา่งสมาชิกในเครือข่าย เพื�อให้เกิดการเสริมสร้างซึ� งกนัและกนั การจะทาํให้สมาชิกหรือ
หุน้ส่วนของเครือข่ายยึดโยงกนัให้แน่นหนา จาํเป็นตอ้งทาํให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกวา่ หากเอาหุ้นส่วน
คนใดคนหนึ� งออกไปจะทาํให้เครือข่ายลม้ลงไปได ้การดาํรงอยูข่องหุ้นส่วนแต่ละคนจึงจาํเป็นต่อการ
ดาํรงอยูข่องเครือข่าย ซึ� งการพึ�งพิงอิงร่วมกนันี� จะส่งผลทาํให้สมาชิกตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั
โดยอตัโนมติั 

 2.1.2.7  การปฏิสัมพนัธ์เชิงแลกเปลี�ยน (interaction) หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการ
ปฏิสัมพนัธ์กนัแลว้ ยอ่มไม่มีทางที�จะเกิดความร่วมมือกนัได ้และจะไม่เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
อยา่งแทจ้ริง ดงันั�น สมาชิกในเครือข่ายตอ้งทาํกิจกรรมร่วมกนั เพื�อให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
สมาชิกดว้ยกนั เช่น มีการติดต่อกนัผ่านทางการเขียนหรือการพบปะพูดคุย การแลกเปลี�ยนความ
คิดเห็นซึ� งกนัและกนั หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกนั เป็นตน้ ซึ� งผลของการปฏิสัมพนัธ์นี�  
ต้องก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว จะเป็นลักษณะ
ความสัมพนัธ์เชิงแลกเปลี�ยนระหวา่งกนั (reciprocal exchange) มิใช่ปฏิสัมพนัธ์ฝ่ายเดียว (unilateral 
exchange) ยิ�งสมาชิกมีการปฏิสัมพนัธ์กนัมากเท่าใด ก็จะยิ�งความผกูพนัภายในระหวา่งกนัมากขึ�น
เท่านั�น ช่วยให้เกิดการเชื�อมโยงในระดบัที�แน่นแฟ้นมากยิ�งขึ�น (highly integrated) นอกจากนี�  การ
ปฏิสัมพนัธ์ยงัช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ระหวา่งกนัมากขึ�น อนัจะช่วยใหเ้ครือข่ายเขม้แขง็ยิ�งขึ�น 
 จากที�กล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายขององค์ประกอบของเครือข่ายไดว้่า การ
รวมตวัเป็นเครือข่ายเพื�อให้เกิดการสร้างเครือข่ายที�แทจ้ริงนั�น เกิดจากการที�มีผลประโยชน์หรือ
ความตอ้งการร่วมกนั ฉะนั�นการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายจะตอ้งอาศยัการรับรู้มุมมองในการทาํงาน
ร่วมกนั การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั มีการติดต่อประสานงาน ร่วมมือกนัเพื�อรักษาความเป็นเครือข่าย 
เพราะหากสมาชิกในองคก์รไม่เขา้ใจถึงองคป์ระกอบของเครือข่ายแลว้ อาจทาํให้เกิดเครือข่ายเทียม
ขึ�นมาไดด้งัที�กล่าวไปแลว้ 
 
 2.1.3  ประเภทและรูปแบบของเครือข่าย 
 การแบ่งประเภท รูปแบบ และลกัษณะความสัมพนัธ์ของเครือข่ายก็เพื�อสร้างความเขา้ใจ
และมองเห็นภาพความเคลื�อนไหวของกลุ่ม องคก์รเครือข่ายต่าง ๆ ไดช้ดัเจนยิ�งขึ�น จากพฒันาการ
ของความเป็นเครือข่ายในสังคมไทย จะเห็นไดว้่า มีกระบวนการเกิดขึ�นของเครือข่ายในภาคส่วน
ต่าง ๆ อยา่งมากมาย ทั�งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) และภาคประชาชน
รวมทั�งในดา้นแนวคิด กิจกรรม ก็มีกระบวนการแบ่งประเภทและรูปแบบของเครือข่ายออกเป็นนยั
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ต่าง ๆ ดงันั�น ประเภทและรูปแบบของเครือข่ายจึงมีความแตกต่างกนัไปตามนิยาม และกิจกรรมที�
แต่ละกลุ่ม หรือผูใ้ชกิ้จกรรมเครือข่ายกาํหนดขึ�น ดงันี�  (พระมหาสุทิตย ์อาภากโร, 2547: 84-97) 
 2.1.3.1  เครือข่ายเชิงพื�นที� หมายถึง การรวมตวัของกลุ่มองคก์ร เครือข่าย ที�อาศยัพื�นที�
รูปธรรมหรือพื�นที�ดาํเนินการเป็นปัจจยัหลกัในการทาํงานร่วมกนั เป็นกระบวนการพฒันาที�อาศยั
กิจกรรมที�เกิดขึ�นในพื�นที�เป็นเป้าหมายนาํทาง และเป็นการพฒันาแบบบูรณาการที�ไม่แยกส่วนต่าง 
ๆ ออกจากกัน โดยยึดเอาพื�นที� เป็นที�ตั� งแห่งความสําเร็จในการทํางานร่วมกันของทุกฝ่าย
 ลกัษณะและโครงสร้างของเครือข่ายเชิงพื�นที�นั�น สามารถจดัลักษณะโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ไดห้ลายระดบัตามพื�นที�และกิจกรรมที�เกิดขึ�น ดงันี�  
 1)  การแบ่งเครือข่ายตามระบบการปกครองของภาครัฐ อาทิ เครือข่ายระดบั
หมู่บา้น ตาํบล และเครือข่ายระดบัอาํเภอ เครือข่ายระดบัจงัหวดั เครือข่ายระดบัภูมิภาค เครือข่าย
ระดบัประเทศ เครือข่ายองคก์รระหวา่งประเทศ ฯลฯ 
 2)  การแบ่งพื�นที�ตามความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ เครือข่ายลุ่ม
แม่นํ�าปิง เครือข่ายอ่าวปัตตานี เครือข่ายป่าเขาสก ฯลฯ 
 กิจกรรมและความสัมพนัธ์ของเครือข่ายเชิงพื�นที�นั�น จะอาศยัพื�นที�ทางกายภาพเป็น
ฐานกาํหนดกิจกรรมและประเด็นปัญหา กล่าวคือ จะมีการเชื�อมโยง องค์กร และเครือข่ายย่อยใน
พื�นที�ให้เข้ามาร่วมปรึกษาหารือ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ� นในพื�นที�ร่วมกัน โดยใช้
กระบวนการที�หลากหลาย ทั�งในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม การบูรณาการการจดัการเชิงพื�นที� 
และการใช้ประเด็นกิจกรรมเป็นภารกิจในการทาํงานร่วมกัน กิจกรรมที�เกิดขึ� นของเครือข่าย
ดงักล่าว จะมีความสัมพนัธ์ทั�งดา้นวฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการใช้ทรัพยากรที�มาจากพื�นที�
เป็นสาํคญั 
 ส่วนโครงสร้างความสัมพนัธ์ของเครือข่ายเชิงพื�นที�นั�น จะมีลกัษณะกระบวนการ
ทาํงานทั�งในแนวดิ�งและแนวราบ โดยมีการรวมศูนยกิ์จกรรมเขา้สู่ส่วนกลางในระดบัพื�นที�ขนาด
ใหญ่ และมีศูนย์ประสานย่อยในพื�นที�ขนาดเล็ก เพื�อให้เกิดกิจกรรม การสื� อสาร และความ
เคลื�อนไหว มีแกนนาํผูป้ระสานงาน และคณะทาํงานในเครือข่ายมาร่วมผลกัดนักิจกรรมให้กลุ่ม
องค์กรและเครือข่ายย่อยอื�น ๆ ทาํงานตามหน้าที�และภารกิจของตน ในขณะที�ความสัมพนัธ์ใน
แนวราบจะมีการประสานเครือข่ายตามประเด็นที�มีอยูใ่นพื�นที�แลว้มากาํหนดกิจกรรมร่วมกนั 
 2.1.3.2  เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม ไดแ้ก่ เครือข่ายที�ใชป้ระเด็นกิจกรรม หรือ
สถานการณ์ที�เกิดขึ�นเป็นปัจจยัหลกัในการรวมกลุ่มองคก์ร โดยมองขา้มมิติในเชิงพื�นที� มุ่งเนน้การ
จดัการในประเด็นกิจกรรมนั�น ๆ อย่างจริงจงั และพฒันาให้เกิดความร่วมมือกบัภาคีอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งโดยลกัษณะและโครงสร้างของเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมนั�นสามารถแบ่งลกัษณะและ



โครงสร้างของเครือข่ายได้อย่างมากมาย ตามประเด็นกิจกรรมและความสนใจที�เกิดขึ�นของฝ่าย
ต่าง ๆ ทั�งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยไม่ไดย้ึดติดกบัพื�นที�ดาํเนินการ แต่ใช้หลกัของ
กิจกรรมที�เกิดขึ�นเป็นตวักาํหนดความเป็นเครือข่าย 
 เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมนั�น
สนใจของผูที้�ทาํงานในกิจกรรมนั�น
ความสัมพนัธ์ของเครือข่ายจึงเกิดขึ�นจากการรวมตวัของหลาย
ปัญหาเหล่านั�น และใชค้วามเป็นเครือข่ายนั�น เป็นเครื�องมือในการพฒันากิจกรรม โดยใชว้ิธีการที�
หลากหลาย ในการสร้างโอกาสและการแกไ้ขปัญหา รวมทั�งการสร้างความสัมพนัธ์แบบพหุภาคี 
 กิจกรรมการทาํงานของเครือข่ายเชิงประเด็นนั�น ส่วนใหญ่จะมีลั
ในแนวราบ เพราะเกิดจากความสนใจในประเด็นปัญหาเดียวกนัของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องคก์ร และ
เครือข่ายที�ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาที�เกิดขึ�น ในขณะที�โครงสร้างความสัมพนัธ์มีทั�งแนวดิ�งและ
แนวราบ โดยจะมีองค์กรแม่ข่ายหรือหน่วยงานหลกัที�ทาํงานในดา้นนั�น
การทาํงานของเครือข่ายยอ่ยในระดบัพื�นที� ซึ� งแต่ละเครือข่ายที�อยูใ่นพื�นที�ต่างก็มีความเป็นอิสระใน
การดาํเนินการกบัประเด็นนั�น
เกิดขึ� น จะมีลักษณะของการมีส่วนร่วมและการพึ� งพาอาศัย เช่น เค
ระดบัประเทศ เขา้ไปมีส่วนร่วมและสนบัสนุนกิจกรรมการทาํงานของเครือข่ายสิ�งแวดลอ้มยอ่ยใน
พื�นที�บางจังหวดั และมีการเชื�อมโยงกับเครือข่ายประเด็นอื�น
ความสัมพนัธ์ดงัภาพที� 2.11
 

 
ภาพที� 2.11  ความสัมพนัธ์ของเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม
แหล่งที�มา: พระมหาสุทิตย ์อาภากโร
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โครงสร้างของเครือข่ายได้อย่างมากมาย ตามประเด็นกิจกรรมและความสนใจที�เกิดขึ�นของฝ่าย
ทั�งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยไม่ไดย้ึดติดกบัพื�นที�ดาํเนินการ แต่ใช้หลกัของ

กิจกรรมที�เกิดขึ�นเป็นตวักาํหนดความเป็นเครือข่าย  
เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมนั�น ส่วนใหญ่เกิดขึ� นจากประเด็นปัญหาและความ

สนใจของผูที้�ทาํงานในกิจกรรมนั�น ๆ แลว้หาแนวร่วมและพฒันาเครือข่ายขึ�นมา ดงันั�น กิจกรรม
ความสัมพนัธ์ของเครือข่ายจึงเกิดขึ�นจากการรวมตวัของหลาย ๆ ฝ่ายที�ตอ้งการจะแกไ้ขประเด็น
ปัญหาเหล่านั�น และใชค้วามเป็นเครือข่ายนั�น เป็นเครื�องมือในการพฒันากิจกรรม โดยใชว้ิธีการที�
หลากหลาย ในการสร้างโอกาสและการแกไ้ขปัญหา รวมทั�งการสร้างความสัมพนัธ์แบบพหุภาคี 

กิจกรรมการทาํงานของเครือข่ายเชิงประเด็นนั�น ส่วนใหญ่จะมีลั
ในแนวราบ เพราะเกิดจากความสนใจในประเด็นปัญหาเดียวกนัของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องคก์ร และ
เครือข่ายที�ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาที�เกิดขึ�น ในขณะที�โครงสร้างความสัมพนัธ์มีทั�งแนวดิ�งและ
แนวราบ โดยจะมีองค์กรแม่ข่ายหรือหน่วยงานหลกัที�ทาํงานในดา้นนั�น ๆ เป็นผู ้
การทาํงานของเครือข่ายยอ่ยในระดบัพื�นที� ซึ� งแต่ละเครือข่ายที�อยูใ่นพื�นที�ต่างก็มีความเป็นอิสระใน
การดาํเนินการกบัประเด็นนั�น ๆ ภายใตศ้กัยภาพของตนเอง ดงันั�น กิจกรรมและความสัมพนัธ์ที�
เกิดขึ� น จะมีลักษณะของการมีส่วนร่วมและการพึ� งพาอาศัย เช่น เครือข่ายสิ� งแวดล้อมใน
ระดบัประเทศ เขา้ไปมีส่วนร่วมและสนบัสนุนกิจกรรมการทาํงานของเครือข่ายสิ�งแวดลอ้มยอ่ยใน
พื�นที�บางจังหวดั และมีการเชื�อมโยงกับเครือข่ายประเด็นอื�น ๆ ซึ� งอาจกําหนดโครงสร้าง

2.11 

ความสัมพนัธ์ของเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม 
พระมหาสุทิตย ์อาภากโร, 2547: 89. 

เครือข่ายประเด็น 

เครือข่ายยอ่ยในพื�นที� 

เครือข่ายประชาคม 

เครือข่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

แม่ข่าย
ระดบัประเทศ 

โครงสร้างของเครือข่ายได้อย่างมากมาย ตามประเด็นกิจกรรมและความสนใจที�เกิดขึ�นของฝ่าย 
ทั�งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยไม่ไดย้ึดติดกบัพื�นที�ดาํเนินการ แต่ใช้หลกัของ

ส่วนใหญ่เกิดขึ� นจากประเด็นปัญหาและความ
ๆ แลว้หาแนวร่วมและพฒันาเครือข่ายขึ�นมา ดงันั�น กิจกรรม

ฝ่ายที�ตอ้งการจะแกไ้ขประเด็น
ปัญหาเหล่านั�น และใชค้วามเป็นเครือข่ายนั�น เป็นเครื�องมือในการพฒันากิจกรรม โดยใชว้ิธีการที�
หลากหลาย ในการสร้างโอกาสและการแกไ้ขปัญหา รวมทั�งการสร้างความสัมพนัธ์แบบพหุภาคี  

กิจกรรมการทาํงานของเครือข่ายเชิงประเด็นนั�น ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะมีการทาํงาน
ในแนวราบ เพราะเกิดจากความสนใจในประเด็นปัญหาเดียวกนัของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องคก์ร และ
เครือข่ายที�ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาที�เกิดขึ�น ในขณะที�โครงสร้างความสัมพนัธ์มีทั�งแนวดิ�งและ

ๆ เป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน
การทาํงานของเครือข่ายยอ่ยในระดบัพื�นที� ซึ� งแต่ละเครือข่ายที�อยูใ่นพื�นที�ต่างก็มีความเป็นอิสระใน

ภายใตศ้กัยภาพของตนเอง ดงันั�น กิจกรรมและความสัมพนัธ์ที�
รือข่ายสิ� งแวดล้อมใน

ระดบัประเทศ เขา้ไปมีส่วนร่วมและสนบัสนุนกิจกรรมการทาํงานของเครือข่ายสิ�งแวดลอ้มยอ่ยใน
ซึ� งอาจกําหนดโครงสร้าง
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 ภาพแสดงความสัมพนัธ์และการเชื�อมโยงของเครือข่ายตามประเด็นกิจกรรมนี�  จะ
เห็นไดว้า่มีการเชื�อมโยงกิจกรรมจากเครือข่ายกิจกรรมเล็ก ๆ เขา้เป็นเครือข่ายใหญ่ในระดบัจงัหวดั
และระดบัประเทศ โดยที�ทุกฝ่ายต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการทาํงานในระยะเวลาและสถานการณ์
ที�เหมาะสม และในขณะเดียวกนัแต่ละเครือข่ายก็ทาํหน้าที�ตามวตัถุประสงค์หลกัของตน โดยไม่
สูญเสียความเป็นเอกลกัษณ์และความเป็นเครือข่ายที�มีเป้าหมายเฉพาะตน 
 2.1.3.3  เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที� ไดแ้ก่ เครือข่ายที�เกิดขึ�นโดยอาศยัภารกิจ
กิจกรรม และการก่อตวัของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย ซึ� งอาจ
แบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค์กรพฒันาเอกชน โดย
เครือข่ายต่าง ๆ ดงักล่าวมุ่งเน้นการดาํเนินการภายใตก้รอบแนวคิด หลกัการ วตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัของหน่วยงานหรือโครงสร้างหลกัของกลุ่มผลประโยชน์นั�น ๆ 
 ลกัษณะและโครงสร้างของเครือข่ายประเภทนี�  มีการก่อตวัตามภารกิจของกลุ่ม
ผลประโยชน์ โดยกลุ่มผลประโยชน์อาจให้การสนับสนุนในการจัดตั� งเครือข่ายหรือเข้าไป
เสริมสร้างใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ และมีกระบวนการพฒันาที�สอดคลอ้งกบัภารกิจ กิจกรรม และ
เป้าหมายหลกัของกลุ่ม/หน่วยงานนั�น ๆ ซึ� งเครือข่ายในแต่ละภาคส่วนนั�น อาจมีการรวมตวักนัเป็น
เครือข่ายเชิงพื�นที�และเครือข่ายประเด็นกิจกรรมได ้ถา้แต่ละฝ่ายเห็นความสาํคญัในการรวมพลงัเพื�อ
การแก้ไขปัญหาในภาพรวม สําหรับสังคมไทยนั� น อาจแบ่งกลุ่มผลประโยชน์ได้ 4 ภาค 
ส่วนใหญ่ ๆ คือ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรพฒันาเอกชน และ
เครือข่ายภาคประชาชน  
 กิจกรรมและความสัมพนัธ์ของเครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที� อาจมีกิจกรรม
และความสัมพนัธ์ที�ทบัซอ้นกนัอยู ่ส่วนใหญ่เป็นความพยายามของฝ่ายต่าง ๆ ที�ตอ้งการสร้างจุดยืน
สร้างพื�นที�ทางสังคมและการมีส่วนร่วมในการพฒันา โดยแต่ละกลุ่มผลประโยชน์ต่างก็พฒันา
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื�อให้สอดคล้องกบัเป้าหมายในภาคส่วนของตน ดงันั�น กิจกรรมที�
เกิดขึ�นของเครือข่ายประเภทนี�  จึงมีความหลากหลายตามภารกิจของภาคส่วนนั�น ๆ 
 ส่วนความสัมพนัธ์ของเครือข่ายประเภทนี�  ก็มีความหลากหลายเช่นกนั โดยเครือข่าย
ภาครัฐ ส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างความสัมพนัธ์กบัเครือข่ายอื�น ๆ ในแนวดิ�ง มีกระบวนการส่งเสริม
ใหเ้กิดการจดัตั�งใหก้บัเครือข่ายภาคประชาชนหรือภาคส่วนอื�น ๆ ที�เป็นความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจซึ� ง
อาจมีการครอบงําในเรื� องของทุน ทรัพยากร และการบริหารจัดการ ส่วนเครือข่ายของภาค
ประชาชน จะมีลกัษณะความสัมพนัธ์ที�เชื�อมโยงภายใตร้ะบบความเชื�อและวฒันธรรมชุมชน มี
ลักษณะความสัมพนัธ์ในแนวราบที�เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันและการพึ� งพาอาศัย ในขณะที�
เครือข่ายของภาคธุรกิจเอกชนจะมีการทาํงานในลกัษณะของการประสานผลประโยชน์ต่างตอบ
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แทน ส่วนเครือข่ายองคก์รพฒันาเอกชน จะมีรูปแบบความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการประสานงาน
และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัเครือข่ายนั�น ๆ 
 อย่างไรก็ตาม เครือข่ายในแต่ละภาคส่วนดงักล่าว อาจมีการประสานความสัมพนัธ์ โดย
ผา่นช่องทางการสื�อสารและการทาํงานร่วมกนั โดยไม่จาํเป็นอาศยัพื�นที�ทางกายภาพ แต่อาจอาศยั
ประเด็นกิจกรรมในการเชื�อมโยง ดงัแสดงในภาพที� 2.12 
 

 
 
ภาพที� 2.12  ความสัมพนัธ์ของเครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหนา้ที� 
แหล่งที�มา: พระมหาสุทิตย ์อาภากโร, 2547: 92. 
 
 จากแผนภาพดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ ความสัมพนัธ์ของเครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหนา้ที�นั�น 
จะมีความหลากหลายและมีการกระจายไปในส่วนต่าง ๆ ทั�งในเชิงพื�นที�และประเด็นกิจกรรม ซึ� ง
เครือข่ายในแต่ละภาคส่วนนั�นจะมีการทาํหน้าที�ตามภารกิจหลกัของตน และมีการเชื�อมโยงกับ
เครือข่ายในภาคส่วนอื�น ๆ โดยใช้กระบวนการสื�อสารและการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาํงาน
เป็นเครื� องสานต่อความสัมพนัธ์ และในบางครั� งอาจดูเป็นความไร้ระเบียบในการจดัการของ
เครือข่ายต่าง ๆ แต่เมื�อมีการจดัการโดยยึดภารกิจของกลุ่มผลประโยชน์แลว้จะพบวา่ ทุกเครือข่าย
ต่างก็มีเป้าหมายในการพฒันาเพื�อยกระดบัการเรียนรู้และการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
ส่วนระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งเครือข่ายในแต่ละภาคส่วนนั�น มีทั�งความสัมพนัธ์ที�แน่นแฟ้นและ
เป็นไปอยา่งหลวม ๆ ตามสถานการณ์ที�เกิดขึ�น เช่น เครือข่ายภาครัฐกบัเครือข่ายภาคองคก์รพฒันา
เอกชนร่วมมือกนัในการพฒันาพื�นที�ในชนบท และเครือข่ายภาครัฐกบัเครือข่ายเอกชนร่วมประสาน
การทาํงาน เพื�อกาํหนดนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นตน้ 
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 จากที�กล่าวมาขา้งตน้ สามารถอธิบายได้ถึงประเภทและรูปแบบของเครือข่ายไดว้่า การ
จดัรูปแบบหรือประเภทของเครือข่ายนั� น ขึ� นอยู่กับกิจกรรมและโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิง
เครือข่ายขององค์กรนั�น ๆ และขึ� นอยู่กับแต่ละองค์กรจะนําประเภทและรูปแบบเครือข่ายที�
เหมาะสมมาปรับใชก้บัองคก์รของตนใหก้ารทาํงานขององคก์รประสบความสาํเร็จยิ�งขึ�น 
 

2.1.4  การจําแนกระดับเครือข่าย  
เอกพงศ์ ไทรพุฒทอง (2549: 17-18) ไดอ้ธิบายเรื�องการจาํแนกระดบัของเครือข่ายวา่เป็น 

การแสดงให้เห็นถึงระดบัความร่วมมือในเครือข่าย โดยระดบัของเครือข่ายสามารถอธิบายไดใ้น 2 
มิติ คือ มิติดา้นโครงสร้างและมิติดา้นความสัมพนัธ์ ทั�ง 2 มิติ มีความเกี�ยวขอ้งกนั ดงัรายละเอียด 
ต่อไปนี�  

 2.1.4.1  มิติดา้นโครงสร้าง การเขา้มาร่วมกนัเป็นเครือข่ายนั�นสามารถทาํไดใ้นหลาย
ระดบั ตั�งแต่ระดบัที�มีกิจกรรมร่วมกนัอยา่งสมํ�าเสมอ ไปจนถึงระดบัที�มาร่วมมือกนัเป็นครั� งคราว 
ในทางทฤษฎี โครงสร้างเครือข่ายการทาํงานสามารถอธิบายได ้4 ระดบัคือ  

 ระดบัที� 1  ระดบัการร่วมมืออยา่งไม่เป็นทางการ (informal cooperation) ซึ� ง
หมายถึงการที�องคก์รหรือหน่วยงานร่วมกนัทาํงาน โดยไม่ตอ้งมีสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ระดับที�  2  ระดับการร่วมมืออย่างเป็นทางการ (formal agreement) ซึ� ง
หมายถึง การที�หน่วยงานร่วมกันทาํงานภายใต้พนัธะสัญญา ซึ� งกาํหนดขอบเขตหน้าที�ความ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายโดยชดัเจน ขอ้ดีของการร่วมมือในลกัษณะนี� คือ ฝ่ายต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
เขา้ใจหน้าที�และความรับผิดชอบของตนอย่างชดัเจน ส่วนขอ้เสียก็คืออาจเกิดความไม่ยืดหยุ่นใน
การทาํงาน 

 ระดับที� 3  ระดับความร่วมมือโดยการร่วม “ลงทุน” ในองค์กรใหม่ หรือ
โครงการใหม่ (minority investment) ซึ� งหมายถึงการที�หน่วยงานเขา้ร่วม “ลงทุน” ในองค์กร หรือ
หน่วยงานใหม่ การลงทุนดงักล่าวนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์รใหม่ 

 ระดบัที� 4  ระดบัการร่วมมือแบบ joint venture โดยการมีองคก์าร 2 แห่งขึ�น
ไปเขา้ไปร่วมจดัตั�งองคก์ารใหม่ 

 2.1.4.2  มิติดา้นความสัมพนัธ์ เราอาจจะจาํแนกระดบัของเครือข่ายไดจ้ากการประสานงาน
ภายในระดบัต่าง  ๆ  ขององคก์ร กล่าวคือ (ภรณี กีร์ติบุตร, 2522: 44) 

 1)  การประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานหรือผูป้ฏิบติังานระดบัล่าง
ซึ� งเป็นผูป้ฏิบติัการ ซึ� งมีอยูห่ลายวธีิการ เช่น ทาํความรู้จกักบัเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งจากหน่วยงานอื�น 
ทาํความคุน้เคยกบัโครงการ (ที�เกี�ยวขอ้ง) ของหน่วยงานอื�น จดัให้มีการติดต่อสื�อสารที�ไม่เป็น
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ทางการแลกเปลี�ยนข่าวสารขอ้มูลทั�วไปที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน และเป็นคณะกรรมการร่วมกนั
ระหวา่งองคก์ร 

 2)  การประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานหรือผูป้ฏิบติังานระดบักลาง
ซึ� งมกัจะเป็นฝ่ายจดัการระดบักลาง ซึ� งมีอยูห่ลายวิธีการ เช่น จดัให้มีระบบการแลกเปลี�ยนข่าวสาร
ขอ้มูลอย่างเป็นทางการ จดัให้มีการแลกเปลี�ยนบุคลากร วสัดุอุปกรณ์ จดัโครงการร่วมกนั (joint 
project) 

 3)  การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดบัสูงหรือฝ่ายจดัการ
ระดับสูงหรือระดบันโยบาย ซึ� งมีอยู่หลายวิธีการ เช่น ลงทุนร่วมกนั หรือพิจารณางบประมาณ
ร่วมกนั จดัตั�งคณะกรรมการร่วมกนัอยา่งเป็นทางการ จดัทาํขอ้ตกลงร่วมกนัอยา่งเป็นทางการ 

จากที�กล่าวมาขา้งตน้ถึงเรื�องการจาํแนกเครือข่าย สามารถสรุปไดด้งันี�  การจาํแนกเครือข่าย
จะแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ มิติดา้นโครงสร้างและมิติดา้นความสัมพนัธ์ โดยมิติดา้นโครงสร้างนั�น 
การเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายมีหลายระดบั โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดบัความร่วมมือกนัของเครือข่าย ซึ� ง
ในแต่ละระดับมีความแตกต่างกัน ส่วนมิติด้านความสัมพนัธ์นั� นจะจาํแนกเครือข่ายจากการ
ประสานงานภายในระดบัต่าง ๆ ขององคก์ร หรือช่วงชั�นขององคก์ร 
 

2.1.5  โครงสร้างของเครือข่าย 
เสรี พงศพ์ิศ (2548: 204) กล่าววา่ โครงสร้างของเครือข่ายนั�น ประกอบดว้ย เครือข่ายเป็น

ทางการก็ได ้ ไม่เป็นทางการก็ได ้ โดยมีขอ้แตกต่างอยูที่�วา่ เครือข่ายเป็นทางการมีโครงสร้างการ
ประสานงานอยา่งเป็นทางการ ขณะที�เครือข่ายไม่เป็นทางการไม่มี โครงสร้างเป็นอยา่งไรขึ�นอยูก่บั
เป้าหมาย ทรัพยากร (เวลา เงิน คน) และขึ�นอยูก่บัสมาชิกเครือข่ายวา่ตอ้งการให้มีการจดัองคก์ร
อย่างไร ถา้หากสมาชิกอยากแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสารอย่างเดียวก็ง่าย แต่เครือข่ายจาํนวนมาก
ตอ้งการมีโครงสร้างที�เป็นทางการเพื�อบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะถ้าหากว่าตอ้งการประสาน
กิจกรรมของสมาชิกดว้ย เพื�อที�จะไดห้ลีกเลี�ยงการทาํงานซํ� าซอ้น 

อย่างไรก็ดี เครือข่ายไม่ใช่อะไรที�เคร่งครัดเขม้งวด สามารถเปลี�ยนแปลง บางเครือข่าย
อาจจะเริ�มตน้แบบหลวม ๆ นานเขา้ก็เริ�มเป็นระบบและเป็นทางการมากขึ�น บางเครือข่ายอาจจะ
ตรงกนัขา้ม คือเริ�มตน้อย่างเป็นทางการ และค่อย ๆ เป็นเครือข่ายหลวม ๆ และไม่เป็นทางการใน
ที�สุดขึ�นอยูก่บัสมาชิกวา่ตอ้งการแบบไหน 

Boissevain (อา้งถึงใน ต่วนเปาซี กูจิ, 2554: 25) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของโครงสร้างของ
เครือข่าย ดงันี�  
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 1)  ขนาดของเครือข่าย ประกอบดว้ย บุคคลที�มีความสัมพนัธ์กนัจริง รวมถึงบุคคลที�
มีแนวโนม้วา่จะมีความสัมพนัธ์กนัภายหลงัเขา้ไวด้ว้ย 
 2)  ความหนาแน่นภายในเครือข่าย หมายถึง ระดบัซึ� งสมาชิกหรือบุคคลในเครือข่าย
มีความสัมพนัธ์และแลกเปลี�ยนซึ�งกนัและกนั ในเชิงการติดต่อสื�อสารทั�งในดา้นปริมณฑลและชนิด
ของขอ้มูล 
 3)  ความเกี�ยวพนักนัภายในเครือข่าย สามารถวดัไดจ้ากความหนาแน่น หมายถึง สาย
สัมพนัธ์ของบุคคลที�อาจเกิดขึ�นหรือไดเ้กิดขึ�นจริง และการเขา้ถึง หมายถึง จาํนวนบุคคลภายใน
เครือข่ายโดยประมาณที�เชื�อมบุคคลทั�งสองคนเขา้ดว้ยกนัในระยะใกลชิ้ดที�สุด 
 4)  ตาํแหน่งและสถานภาพของบุคคลในเครือข่ายจะแสดงให้เห็นถึงระดับและ
โอกาสของการติดต่อกบับุคคลที�เป็นจุดศูนยก์ลาง 
 5)  กลุ่มของความสัมพันธ์ของบุคคลในเครือข่าย โดยสมาชิกภายในกลุ่มมี
ความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งสูง มีความใกลชิ้ดกนัเป็นพิเศษมากกวา่บุคคลที�เหลือในเครือข่าย กลุ่มจึง
เป็นส่วนหนึ�งของเครือข่ายซึ� งมีสัดส่วนของความสัมพนัธ์ภายในสูงกวา่ความสัมพนัธ์ภายนอกกลุ่ม 

ขณะที� ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2553: 80-86) ไดก้ล่าวว่า โครงสร้างแบบเครือข่าย
(network structure) หรือองคก์ารแบบเครือข่าย ซึ� งมีลกัษณะที�สําคญั คือ ไม่มีชั�นการบงัคบับญัชา มี
ความยืดหยุ่นสูง ควบคุมโดยกลไกทางการตลาดมากกว่ากระบวนการทางการบริหาร โครงสร้าง
แบบเครือข่ายจะอยูบ่นพื�นฐานของการใชค้วามสามารถหลกั (core competencies) ขององคก์าร และ
จะได้รับทรัพยากรมาจากพนัธมิตรภายนอกและมีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทาํงาน 
โครงสร้างแบบเครือข่าย จะมีรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะที�ไม่หยุดนิ�ง โดยเกิดจากความ
ต้องการในช่วงเวลานั� นมากกว่าการวางแผนล่วงหน้า ปฏิสัมพันธ์นี� บางครั� งก็ เกิดขึ� นอย่าง 
ชา้ ๆ บางครั� งก็เกิดขึ�นอยา่งรวดเร็ว และเมื�อไหร่ที�มีปฏิสัมพนัธ์เกิดขึ�น การติดต่อจะเป็นแบบตวัต่อ
ตวั หรือระหวา่งบุคคล หรือกลุ่มที�ตอ้งการทาํงานไม่จาํเป็นตอ้งผา่นสายการบงัคบับญัชา  

ดงันั�นค่านิยมขององค์การแบบเครือข่ายจึงมีลกัษณะการแลกเปลี�ยนและร่วมมือมากกว่า
ความเป็นเจา้ของ มีความไวว้างใจมากกว่าการระแวงสงสัย อาํนาจมาจากความรู้มากกวา่ตาํแหน่ง
หนา้ที�ในการทาํงาน องคก์ารแบบเครือข่ายจะสามารถจดัการกบัปัญหาและโอกาสไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และไม่ว่าการดาํเนินงานจะประสบความสําเร็จหรือความลม้เหลว องค์การจะมีการเรียนรู้เพิ�มขึ�น
องค์การแบบเครือข่ายจะเริ�มจากหน่วยงานขนาดเล็กซึ� งจะเป็นส่วนหนึ� งของเครือข่ายของแต่ละ
หน่วย มีการออกแบบซึ� งเริ�มจากภายในก่อน มีฝ่ายบริหารให้นอ้ยที�สุด และจะเนน้ที�การออกแบบ
กระบวนการการทาํงานไม่ใช่โครงสร้างองค์การ โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทาํงานแบบ
อตัโนมติั มีการใชที้มงานเป็นพื�นฐานในการทาํงาน องคก์ารแบบเครือข่ายเหมาะสมสําหรับองคก์าร
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ตอ้งการความยืดหยุ่นสูง และตอ้งตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงของสิ�งแวดลอ้มอยา่งรวดเร็ว ซึ� ง
อาจจาํเป็นตอ้งมีการจา้งเหมารับช่วงในการทาํงาน  

ลกัษณะโครงสร้างขององค์การเครือข่าย อธิบายได้ดงันี�  (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 
2556: 437-440) 

 1)  ความสัมพนัธ์ในเครือข่าย (relational embeddedness) Granovetter (อา้งถึงใน 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2556: 438) ไดใ้ห้ความหมายของความเหนียวแน่นของความสัมพนัธ์ 
(tie strength) วา่เป็นการผสมผสานของระยะเวลาในการสร้างความสัมพนัธ์ ความเขม้ขน้หรือความ
ผูกพนัของอารมณ์ ความใกล้ชิด (intimacy) และการช่วยเหลือซึ� งกันและกัน ความสัมพนัธ์ใน
เครือข่ายแบ่งเป็น 2 แบบคือ สายสัมพนัธ์ที�อ่อนแอ (weak tie) และสายสัมพนัธ์ที�แข็งแกร่ง (strong 
tie) สายสัมพนัธ์ที�อ่อนแอ มีลักษณะความสัมพนัธ์ที�ห่างเหินและไม่ได้ติดต่อกันบ่อย ซึ� งเป็น
ประโยชน์ในกรณีที�ตั�งอยูใ่นพื�นที� ๆ ไม่ใกลก้นั และมีการถ่ายโอนความรู้ที�ชดัแจง้แบบง่าย ๆ ส่วน
สายสัมพนัธ์ที�แข็งแกร่ง หมายถึง สายสัมพนัธ์กับคนหรือหน่วยงานที�ไวว้างใจกัน ซึ� งน่าจะมี
ความสัมพนัธ์ทบัซ้อนกบัคนกลุ่มเดียวกนั เป็นการจดัการที�มีความเสมอภาค เช่น กิจการร่วมคา้ 
(joint venture) การวิจยัและพฒันาร่วมกนั (joint R&D) ความสัมพนัธ์ที�แข็งแกร่งตอ้งการการ
ประสานงานไม่มากนัก มีการแบ่งปันสารสนเทศ และมีความเข้าใจระหว่างหุ้นส่วน การมี
ความสัมพนัธ์ที�แขง็แกร่งมีประโยชน์สองประการ คือ ทาํให้หุ้นส่วนเรียนรู้ซึ� งกนัและกนั อนัทาํให้
ยิ�งมีการพึ�งพากนัและกนัมากขึ�น และทาํให้มีการพฒันาความไวว้างใจกนั นอกจากนี� ยงัมีความ
เขา้ใจที�ลึกซึ� ง มีสารสนเทศที�มีคุณภาพ และมีการแบ่งปันความรู้แบบไม่ชดัแจง้ (tacit knowledge) ที�
พร้อมถ่ายโอนขา้มองคก์าร และยงัช่วยให้สมาชิกในองค์การที�มีความสัมพนัธ์ที�แข็งแกร่งยืนหยดั
ในช่วงเวลาที�มีวกิฤตได ้ 

 2)  ความใกลชิ้ดในเครือข่าย (closure & holes) ตามทฤษฎีของ Burt (อา้งถึงใน 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2556: 439) ในเรื�องหลุมโครงสร้าง (theory of structure holes) เสนอวา่
การมีหลุมในโครงสร้างระหวา่งคน 2 กลุ่ม หมายถึง การที�แต่ละกลุ่มมุ่งทาํกิจกรรมของตนเอง โดย
ไม่สนใจกลุ่มอื�น องคก์ารจะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัถา้สามารถขยายเครือข่ายให้
ครอบคลุมหลุมนั�น หากในเครือข่ายมีสมาชิกบางคนมีขอ้มูลอยู่ในเครือข่ายที�มีหลุมโครงสร้าง
จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายต่อหน่วยสูงในการไดม้าซึ� งขอ้มูล หรือไม่มีประสิทธิภาพในการไดม้าซึ� งขอ้มูล 
แต่องคก์ารที�อยูใ่นโครงสร้างที�มีหลุมมากจะไดรั้บประโยชน์จากการควบคุม  

 3)  ปฏิสัมพนัธ์ภายในเครือข่าย (embedded interactions) ปฏิสัมพนัธ์ภายในเครือข่าย
เป็นการมองโอกาสสําหรับระบบที�มีการโตต้อบกนัและคุณค่าที�จะไดรั้บ การเปรียบเทียบหลุมของ
โครงสร้างและความใกลชิ้ดของเครือข่ายเป็นการชี� ให้เห็นถึงลกัษณะขององคก์ารเครือข่าย Rowley 
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(อา้งถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2556: 440) ไดเ้สนอวา่ในการทาํความเขา้ใจกบัองคก์ารวา่มี
ความสามารถในการแข่งขนัในระดบัองค์การหรือระดบัเครือข่ายจะตอ้งพิจารณาจากเงื�อนไขที�
ไดรั้บประโยชน์จากการมีความสัมพนัธ์ที�เหนียวแน่นหรือความหนาแน่นของเครือข่าย 
 

2.1.6  บทบาทของเครือข่ายในการทาํงานร่วมกนั  
กล่าวคือ บางเครือข่ายอาจมีบทบาทเป็นผูก้ระทาํหรือเนน้การทาํงานในระดบักิจกรรมและ

พื�นที� บางเครือข่ายก็มีบทบาทและหน้าที�เป็นผูป้ระสานงานเพื�อให้เกิดกิจกรรมความเคลื�อนไหว 
บางเครือข่ายมีหนา้ที�ให้การสนบัสนุนในดา้นทุน ทรัพยากรและการให้คาํปรึกษาแก่เครือข่ายยอ่ย
อื�น ๆ ซึ� งบทบาทและหน้าที�ของเครือข่ายในสังคมไทย อาจจะจาํแนกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
(พระมหาสุทิตย ์อาภากโร, 2547: 104-105) 

 1)  ระดบักิจกรรม/การทาํงาน (ทีมทาํ) ไดแ้ก่ เครือข่ายที�เนน้กระบวนการทาํงานใน
ระดบัพื�นที�หรือในประเด็นปัญหานั�น ๆ เป็นสาํคญั โดยเป็นเครือข่ายที�มีโครงสร้างความสัมพนัธ์ไม่
ซับซ้อน มีแบบแผนการปฏิบติังานที�เป็นลกัษณะคลา้ยงานประจาํ มีกระบวนการจดัการและการ
ทาํงานที�เน้นการพึ� งพาอาศยัคนและทรัพยากรในพื�นที� เช่น เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ เครือข่าย
แม่บา้นเกษตรกร เครือข่ายประชาคมตาํบล ฯลฯ ที�มีการรวมตวักนัเพื�อทาํงานในกิจกรรมนั�นอยา่ง
จริงจงั 

 2)  ระดบัการสนบัสนุนและประสานงาน (ทีมนาํ) ได้แก่ เครือข่ายที�ทาํหน้าที�เป็น
ศูนยป์ระสานงานระหว่างเครือข่ายและภาคีต่าง ๆ มีบทบาทในการส่งเสริมการทาํกิจกรรมของ
เครือข่ายยอ่ยในพื�นที� มีการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น และให้ขอ้มูลทางเลือกในกระบวนการทาํงาน 
ซึ� งเครือข่ายในระดบันี�  อาจเป็นทั�งเครือข่ายเชิงพื�นที� ที�มีการทาํงานครอบคลุมในระดบัจงัหวดัหรือ
ภูมิภาค และเครือข่ายเชิงประเด็นที�ทาํงานเฉพาะดา้น ตวัอยา่งเช่น การรวมตวัของเครือข่ายกลุ่มฮกั
เมืองน่าน ในจงัหวดัน่าน เป็นตน้ 

 3)  ระดับส่งเสริม/และการให้คาํปรึกษา (ทีมหนุน) ได้แก่ เครือข่ายขององค์กร 
สถาบนั และหน่วยงานหลักทางสังคมที�เป็นผูใ้ห้การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพฒันาและ
พฒันาเป็นเครือข่าย เช่น การสนับสนุนและการเกิดขึ�นของเครือข่ายภายใต้การสนับสนุนของ
สํานกังานกองทุน สนบัสนุนการวิจยั (สกว.) สํานกังานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ 
(สสส.) สถาบนัพระปกเกลา้ สภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นตน้ ซึ� งการส่งเสริมของ
เครือข่ายดงักล่าว จะเป็นลกัษณะของการให้คาํปรึกษาและให้แนวทางการปฏิบติัแก่เครือข่ายอื�น ๆ  
เพื�อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพฒันาประเทศ ดังนั�น ลกัษณะความสัมพนัธ์ที�เกิดขึ� นจึง
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เป็นไปในลกัษณะของการให้คาํปรึกษาเพื�อให้เกิดผลสําเร็จมากกว่าการมีส่วนร่วมและการทาํงาน
ในเชิงลึก 

จากที�กล่าวมาขา้งตน้ บทบาทและหนา้ที�ของกลุ่มและเครือข่ายดงักล่าวมีระดบัการมีส่วน
ร่วมและมีบทบาทในการทาํงานที�แตกต่าง เครือข่ายย่อยในพื�นที�หรือเครือข่ายเชิงประเด็นเล็ก ๆ 
อาจพึ�งพาอาศยัเครือข่ายในระดบัจงัหวดัที�ทาํหน้าที�เป็นศูนยป์ระสานงาน และเครือข่ายในระดบั
จงัหวดันั�นก็อาจใหก้ารสนบัสนุนทุน ขอ้คิดเห็นตามกิจกรรมและประเด็นปัญหาที�เกิดขึ�น รวมทั�งทาํ
หน้าที�ประสานงานกบัองค์กร สถาบนัที�ให้การสนับสนุนทุน ซึ� งเป็นภาคีในระดบัประเทศ และ 
ทุก ๆ เครือข่าย ทุกระดบักิจกรรม และระดบัการมีส่วนร่วม อาจจะมีการประสานเชื�อมโยงความ
ร่วมมือในมิติอื�นก็ได ้ซึ� งการกาํหนดบทบาทและหนา้ที�ที�ชดัเจนจะช่วยให้กระบวนการทาํงานของ
เครือข่ายบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายที�วางไวไ้ดร้วดเร็วยิ�งขึ�น 
 

2.1.7  การจัดการเครือข่าย  
ในการจดัการเครือข่าย ตอ้งคาํนึงถึงเงื�อนไข 2 ประการสําคญั คือ การคาํนึงถึงสภาพของ

เครือข่ายว่าอยู่ในช่วงใดของวงจรชีวิตการนาํแนวทางต่าง ๆ ไปใช้ควรพิจารณาให้สอดคล้องกบั
ระดบัพฒันาการของเครือข่าย ประเด็นที�สอง คือ หน่วยงานหรือบุคลากรที�บริหารเครือข่าย การ
สร้างเครือข่ายโดยภาครัฐเป็นผูริ้เริ�มยอ่มแตกต่างจากเครือข่ายที�เอกชนเป็นผูริ้เริ�ม เครือข่ายที�บริการ
โดยหน่วยงานราชการกบัเครือข่ายที�บริหารโดยประชาชนในชุมชนก็มีเงื�อนไขขอ้จาํกดัที�ต่างกนั 
(เกรียงศกัดิ@  เจริญวงศศ์กัดิ@ , 2543: 60-83) 

 2.1.7.1  การก่อรูปเครือข่าย การก่อตวัของเครือข่ายอาจะเกิดได ้2 แนวทางใหญ่ ๆ 
แนวทางแรก คือ เครือข่ายที�เกิดจากรัฐเขา้ไปเป็นผูริ้เริ�ม (state initiative) กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐ
เป็นผูริ้เริ�มเขา้ไปกระตุน้ให้ประชาชนเกิดความตระหนกัในปัญหา สร้างความตื�นตวัให้เกิดความ
สนใจรวมตวักันและผลักดันให้เกิดการรวมตวัของประชาชน ตวัอย่างเช่น การที�ส่วนราชการ
พยายามผลกัดนัการสร้างหน่วยเศรษฐกิจชุมชนพึ�งตนเอง อีกแนวทางหนึ�งคือ เครือข่ายที�ประชาชน
เป็นแกนนําจัดตั� งโดยเกิดจากการริเริ� มสร้างสรรค์ของกลุ่มประชาชนเอง (citizen initiative) 
กล่าวคือ ประชาชนเกิดความตระหนกัและตื�นตวัในปัญหาใดปัญหาหนึ�งที�เกิดขึ�นแลว้ลงมือริเริ�มใน
การรวมตวักนัเขา้เป็นกลุ่มเพื�อดาํเนินการแกไ้ขปัญหาให้ลุล่วงหรือบรรเทาไปโดยที�องคก์รพฒันา
เอกชน องค์กรวิชาการหรือสื�อมวลชนอาจมีส่วนเขา้มาช่วยสนับสนุนก็ได ้แต่ภาคประชาชนเป็น
แกนหลักในการดาํเนินงานซึ� งแนวทางแรกเป็นแนวทางหลกัที�ประเทศไทยมกัใช้ตั�งแต่อดีตมา
จนถึงปัจจุบนั ขณะที�ปัจจุบนัมีความพยายามผลกัดนัการก่อรูปของเครือข่ายตามแนวทางที�สองให้
เพิ�มมากขึ�น 
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 ในการดาํเนินงานควรทาํไปทั�งสองแนวทางควบคู่กนั โดยพิจารณาถึงความสามารถ
ในการรวมตวัของประชาชนเป็นหลกั หากประชาชนกลุ่มใดมีความสามารถในการรวมตวัเป็น
เครือข่ายไดเ้อง หน่วยงานภาครัฐก็ไม่สมควรเขา้ไปครอบงาํบงการ (manipulate) ในการก่อตวัของ
เครือข่าย แต่หากกลุ่มใดที�ยงัขาดสมรรถนะเพียงพอในการจดัตั�งกลุ่มขึ�นเอง หน่วยงานภาครัฐ ก็อาจ
สามารถเขา้ไปช่วยในฐานะผูส้นบัสนุน (supporter) และผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator) ให้การ
จดัตั�งเครือข่ายทาํไดง่้ายขึ�น จากแนวคิดนี� หน่วยงานราชการจาํเป็นตอ้งลดบทบาทในการคิดแทน
ประชาชนให้น้อยลง แต่เปิดช่องทางให้กลุ่มองคก์รชุมชนประชาคมไดท้าํงานและมีอาํนาจในการ
ตดัสินใจเรื�องต่าง ๆ มากขึ�น โดยภาครัฐควรปรับรูปแบบบทบาทเป็นผูส่้งเสริมเอื�ออาํนวยสนบัสนุน
ให้กลุ่มองค์กรประชาชนมีอิสระมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมสร้างสรรค์ในสังคมในการทาํงาน
ร่วมกนัเป็นเครือข่าย การก่อรูปเครือข่าย มีองคป์ระกอบ ดงันี�  

 1)  การสร้างความตระหนักในปัญหาและการรวมตัว การสร้างความ
ตระหนกัให้คนในสังคมทราบในเรื�องที�ตอ้งการสร้างเครือข่าย จึงมีความจาํเป็นเพื�อเป็นการทาํให้
กระแสเขา้ไปถึงระดบัรากหญา้ หลงัจากนั�นจึงใช้กลยุทธ์ “การประชาสัมพนัธ์” สื�อสารให้สังคม
รับรู้เกี�ยวกบัวิสัยทศัน์ของประเทศและการใช้การประชาสัมพนัธ์กระตุน้ให้ประชาชนเกิดสํานึก
อยากเขา้ร่วมการประชาสัมพนัธ์สื�อสารอย่างมีประสิทธิผล ที�ครอบคลุมถึงวตัถุประสงค์ นโยบาย 
กิจกรรมและแผนการดาํเนินงาน จะช่วยให้สังคมรู้ว่าเรากาํลงัทาํอะไรอยู่ และจะช่วยดึงดูดคนที�
อยากมีส่วนร่วมให้เขา้มาร่วมกบัเครือข่ายได้ การประชาสัมพนัธ์ในที�นี� ไม่ใช่เป็นเพียงการบอก 
“ขอ้มูล” ข่าวสาร หากตอ้งเป็นการสร้างความเขา้ใจและสร้าง “ภาพลกัษณ์ (image)” บางอยา่งลงไป
ในใจของผูรั้บสารในลกัษณะของการสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้ ตามหลกัการตลาด นอกจากนี� จาก
การประชาสัมพนัธ์ตอ้งมีกลยทุธ์ดว้ย หมายถึง การประชาสัมพนัธ์ไม่ควรใชว้ธีิการ “หวา่นกระจาย” 
ออกไปเพราะขอ้มูลข่าวสารจะกระเซ็นกระสายไปสู่ประชาชนเพียงเล็กนอ้ย ดงันั�นอาจจาํเป็นตอ้งมี
การกาํหนดกลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพนัธ์ให้ชดัเจน และให้นํ� าหนกักบัแต่ละกลุ่มแตกต่าง
กนัไปตามระดับความสําคญัเพื�อการจดัสรรทรัพยากรการประชาสัมพนัธ์จะเป็นไปตามลาํดับ
ความสําคัญของกลุ่ม กลุ่มที�มีความสําคัญมากต่อการสร้างเครือข่ายก็ควรเป็นกลุ่มที�ต้องให้
ความสาํคญัมากเพื�อโนม้นา้วจูงใจใหเ้ขา้ร่วมผกูพนักบัเครือข่าย 

 2)  การสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์ ถ้าเครือข่ายไม่มีเป้าหมายที�ชดัเจน
เครือข่ายจะไร้พลงั เพราะสมาชิกต่างก็ไม่ทราบว่าเครือข่ายนี� จดัตั�งขึ�นมาดว้ยวตัถุประสงค์ใด แม้
ประชาชนจะสนใจแต่ก็มองไม่เห็นวา่เขาจะไดรั้บผลประโยชน์สิ�งใดเขา้มามีส่วนร่วม ก็ทาํให้ไม่มี
ใครตอ้งการเขา้มาเป็นแนวร่วมของเครือข่าย ดงันั�น จึงตอ้งมองหาตวัร่วมหรือ “ประเด็น (issues)” 
ที�จะเป็นศูนยก์ลางซึ� งทาํให้เกิดการรวมตวักนัในลกัษณะที�ถกัทอเขา้หากนัเป็นกลุ่มกอ้น ซึ� งอาจ
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เป็นไดท้ั�งประเด็นที�เป็นรูปธรรมและนามธรรม ในการทาํเช่นนี�ตอ้งคาํนึงถึงว่ากุญแจหลกัของการ
สร้างจุดร่วมอยูที่�การกาํหนดเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคที์�ให้ประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมซึ� งจะส่งผลให้
ทุกภาคีอยากเข้ามีส่วนร่วมกับเครือข่าย ดังนั�นจึงมีความจาํเป็นต้องศึกษาวิจยัเพื�อค้นหาความ
ตอ้งการเฉพาะเจาะจงว่าประชาชนแต่ละกลุ่มมีความสนใจปัญหาการศึกษาในด้านใด หรืออีก
ประการหนึ� ง คือการหยิบยกเอาความเดือดร้อนของชุมชนหรือประชาชนขึ�นมาเป็นตวัจุดกระแส 
เช่น วิกฤตเศรษฐกิจก็สามารถนาํมาใช้เชื�อมโยงกบัปัญหาการศึกษาได ้นอกจากนี� การสร้างความ
เขา้ใจเกี�ยวกบัประโยชน์ที�จะไดรั้บจากการเขา้รวมตวัเป็นเครือข่ายเป็นสิ�งที�สําคญัมาก ซึ� งสามารถ
ดาํเนินการดดัแปลงเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์ห้เป็นรูปธรรมที�ชดัเจน สื�อสารและประชาสัมพนัธ์
ไปยงักลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง หรือหากเป็นประเด็นที�เป็นที�สนใจร่วมของสังคมในภาพรวม ก็
อาจใช้การประชาสัมพนัธ์อย่างกวา้งออกไปสู่สาธารณชน อนัเป็นเหตุหนึ� งที�จูงใจให้ประชาชน
อยากเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย 

 3)  การแสวงหาแกนนําที�ดีของเครือข่าย ในการดาํเนินการให้เครือข่าย
ประสบความสําเร็จอาจต้องใช้งบประมาณและบุคลากรจาํนวนมาก เพื�อให้เกิดแนวร่วมของ
ประชาชนที�สนใจแต่ในทางปฏิบติัดว้ยความจาํกดัของงบประมาณและบุคลากรทาํให้เป็นการยาก
ถา้จะพยายามลงไปใหถึ้งประชาชนทุกกลุ่มตั�งแต่เริ�มตน้ แนวทางที�เป็นไปได ้คือ การเสาะหา “แกน
นาํการปฏิรูป” เพื�อใหแ้กนนาํเหล่านี� เป็นผูข้ยายเครือข่ายต่อไป ซึ� งแกนนาํการปฏิรูป คือ “ผูเ้ล่นหลกั 
(key actors)” ที�มีคุณสมบติัเหมาะสมและมีอิทธิพลเพียงพอในการผลกัดนัการทาํงานต่าง ๆ เช่น 
ดา้นนโยบาย ดา้นการสร้างกระแส ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ซึ� งอาจไม่ใช่นกัวิชาการแต่เพียงผูเ้ดียว อาจ
เป็นนกัหนงัสือพิมพ์สื�อสารมวลชนต่าง ๆ นอกจากนี� ในบางกรณีอาจจะเสาะหา “ผูน้าํหลกั (key 
leaders)” ในแต่ละกลุ่มให้ย่อยลงไปอีก เช่น บุคคลที�เป็นผูน้าํของกลุ่มสื�อมวลชนซึ� งตอ้งหมายถึง 
บุคคลผูเ้ป็นที�เคารพนบัถือของคนในกลุ่ม และมีอิทธิพลในการโนม้นา้วทิศทางของกลุ่ม/วิชาชีพได้
ผูน้าํเหล่านี� มกัมีบทบาทสําคญัในการเป็นผูน้าํและผูผ้ลกัดนัคนที�อยู่ในแวดลงของตน ให้เกิดการ
ร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนเครือข่ายจนประสบความสําเร็จ ดังนั�นในทางปฏิบติัจึงตอ้งมีการ
กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (target group) อยา่งเฉพาะเจาะจง 

 4)  การสร้างแนวร่วมสมาชิกของเครือข่าย ปัจจยัสําคญัประการหนึ�งที�เป็น
ตวักาํหนดว่า เครือข่ายจะดาํเนินการไปได้ย ั�งยืนมากน้อยเพียงใดก็คือปริมาณและคุณภาพของ
สมาชิกเครือข่าย ดว้ยเหตุนี�การสร้างแนวร่วมของสมาชิกเครือข่ายให้กวา้งขวางและการดึงปัจเจก/
กลุ่ม/องคก์ร ที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นสมาชิกเครือข่ายจึงเป็นสิ�งจาํเป็นในการสร้างเครือข่าย 
อาจขยายแนวร่วมผ่านระบบความสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวั ในลกัษณะของการหาเครือข่ายแบบที�
เรียกวา่ “ดาวกระจาย” ซึ� งเป็นวธีิการขยายตวัของเครือข่ายระดบัชุมชนวธีิหนึ�งที�ใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั
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และประสบความสาํเร็จอยา่งสูง โดยวธีิการก็คือการเสาะหาคนที�มีความคิดหรือประสบปัญหาแบบ
เดียวกนัแล้วดึงเขา้มาร่วมเครือข่ายที�ตรงกบัแนวคิด หรือเครือข่ายที�จะช่วยแก้ปัญหาของเขาได้
หลงัจากนั�นใหเ้ขาไป “ขายความคิด” เพื�อเสาะหาสมาชิกร่วมเครือข่ายต่อไป 

 ในกรณีของการดึงกลุ่ม/องค์กรเขา้ร่วมเครือข่าย อาจพิจารณาจากระดับ
ความเขม้แข็งของกลุ่ม โดยควรเริ�มตน้ที�กลุ่มใดกลุ่มหนึ� งที�มีการรวมตวักนัอยูแ่ลว้ทั�งที�รวมตวักนั
แบบหลวม ๆ ไม่เป็นทางการ เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บา้น หรือกลุ่มที�รวมตวักนัเป็นทางการ เช่น 
สหกรณ์ประจาํหมู่บา้น สมาคมผูป้กครองและครู ชมรมการศึกษาการเริ�มตน้ในกลุ่มที�มีการรวมตวั
กนัอยู่แลว้จะทาํให้การก่อตั�งเครือข่ายเป็นไปไดร้วดเร็วขึ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งหากเราไดก้ลุ่มที�มี
การตื�นตวัในเรื� องนี� อยู่แล้ว เพราะกลุ่มเหล่านี� จะมีบุคลกรและสายสัมพนัธ์ในพื�นที�ซึ� งจะช่วย
ประหยดัทรัพยากรในการริเริ� มไปเสนอหาเครือข่ายใหม่ ๆ บทบาทของผูที้�จะดาํเนินการสร้าง
เครือข่ายในส่วนนี� คือ การเจรจาโนม้นา้วให้คนยินดีเขา้เป็นสมาชิกของเครือข่าย โดยการให้เหตุผล
ชี� แจงให้องค์กรประชาชนเห็นถึงผลประโยชน์ที�จะไดรั้บทั�งระดบัส่วนตวัและภาพรวมประกอบ
ตวัอยา่ง และแนวทางที�เป็นรูปธรรมที�เขาสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่ายได ้

 2.1.7.2  การจดัระบบบริหารเครือข่าย  เมื�อมีคนสนใจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกร่วมเครือข่าย 
หากไม่มีการจดัระบบของเครือข่ายที�ดี เครือข่ายจะเกิดความสับสนวุน่วายและความขดัแยง้ระหวา่ง
กนั อนัเนื�องจากความไม่ชดัเจนในอาํนาจหนา้ที� วิธีการทาํงาน ตลอดจนการประสานงานระหวา่ง
สมาชิกดว้ยกนั การจดัระบบของเครือข่ายจึงเป็นเงื�อนไขสําคญัที�จะช่วยให้เครือข่ายดาํเนินไปได้
อย่างราบรื�น การบริหารงานเครือข่ายที�ประกอบไปดว้ยคนหลายกลุ่ม หลายประเภท ต่างความคิด
ความเห็นกนั จาํเป็นตอ้งอาศยัความสามารถในการประสานประโยชน์ระหวา่งสมาชิกในเครือข่าย 
การจดัระบบเครือข่ายมีองคป์ระกอบสาํคญับางประการ ดงันี�  

 1)  การจัดผงักลุ่มเครือข่าย ในการบริหารจัดการเครือข่ายควรต้องมี
หน่วยงานรับผิดชอบ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของเครือข่ายทุกกลุ่มในประเทศที�ดาํเนินการใน
เรื�องที�เครือข่ายเป็นอยู่ทั�งรูปแบบที�เป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ โดยเอาขอ้มูลของแต่ละ
เครือข่ายมาทาํการจดัแผนที�หรือแผนผงัของเครือข่าย (network map) ในภาพรวมระดบัประเทศจดั
ผงัตามความสนใจและวตัถุประสงคข์องเครือข่าย เพื�อจะไดท้ราบวา่มีเครือข่ายกี�กลุ่มที�มีเป้าหมาย
ในการดาํเนินการไปในทิศทางเดียวกนั การกระจายตวัของเครือข่ายเป็นอยา่งไร การกระจายตวัของ
เครือข่ายตามเป้าหมายการทาํงานเป็นอยา่งไร และที�สาํคญัจะไดท้ราบวา่มีเป้าหมายในภาพรวมใดที�
ยงัขาดเครือข่ายเขา้ไปช่วยจดัการ เพื�อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจะหาทางสร้างเครือข่ายเขา้มาสนบัสนุน
อุดช่องว่างเหล่านั�น หากไดแ้ผนผงัของเครือข่ายที�ครบถว้นมากเท่าใด ก็จะยิ�งช่วยให้การบริหาร
เครือข่ายในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากขึ�นเท่านั�น แผนผงัเครือข่ายจะช่วยในการขยายเครือข่ายที�มี
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อยู่ให้กวา้งขวางออกไปด้วย คือ หากเครือข่ายใดที�ทราบว่ามีเครือข่ายอื�นที�ดําเนินการโดยมี
เป้าหมายสอดคลอ้งกบัเครือข่ายของตน เครือข่ายนั�นก็อาจประสานงานเพื�อทาํการขยายเครือข่าย
ออกไปได ้แต่การจะทาํเช่นนี�ไดจ้าํเป็นตอ้งมีองคก์ารใด หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งเป็นแกนกลางให้กลุ่ม
องค์กรหรือหน่วยงานอื�น ๆ ที�มีอยูแ่ลว้ผนวกเขา้มาร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย ลกัษณะเช่นนี� จะเห็น
ไดว้่า แผนที�เครือข่ายที�ชดัเจนและทนัสมยั จะช่วยสนบัสนุนการรวมตวัเพื�อขยายเครือข่ายไดเ้ป็น
อยา่งดี ดงันั�นจึงควรมีการปรับปรุงแผนที�เครือข่ายให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ เพื�อให้ทราบวา่เครือข่ายใดที�
เพิ�มขึ�นมาและเครือข่ายใดที�ลม้เลิกหายไป 

 2)  การจดับทบาทหนา้ที�ของสมาชิกในเครือข่าย การบริหารจดัการเครือข่าย
จาํเป็นต้องมีการจดับทบาทหน้าที�ของสมาชิกในเครือข่าย เพื�อให้สมาชิกแต่ละคนรู้จกับทบาท
หนา้ที�ของตนเองซึ� งจะเป็นการป้องกนัการสับสนและเกิดความขดัแยง้ระหวา่งสมาชิก เนื�องจากการ
ทาํงานที�ซํ� าซอ้นกนั ดงันั�นองคป์ระกอบสาํคญัของการจดัระบบเครือข่าย คือ การแบ่งบทบาทหนา้ที�
ความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละคนให้ชดัเจนวา่ แต่ละคนรับผิดชอบส่วนใดของเครือข่ายและแต่
ละฝ่ายจะสัมพนัธ์เชื�อมโยงกนัอยา่งไร 

 หลักการสําคญัของการจดัแบ่งบทบาทหน้าที� คือ การรวมเป็นเครือข่าย
จะตอ้งนาํเอาความสนใจ ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญของสมาชิกแต่ละคนที�ต่างกนัมาเสริมกนั 
ซึ� งการทาํเช่นนั�น ๆ ไดต้อ้งมีการมอบหมายหน้าที�ความรับผิดชอบให้แต่ละคน ตามศกัยภาพและ
ความสนใจของเขา แต่ประเด็นสาํคญัคือ โดยปกติสมาชิกเครือข่ายมกัมีงานประจาํที�ตอ้งรับผิดชอบ
อยู่แลว้ มีเพียงส่วนน้อยที�สามารถทาํงานให้เครือข่ายแบบเต็มเวลา ส่งผลให้เวลาที�จะอุทิศให้กบั
เครือข่ายมกัให้ไดไ้ม่เต็มที�และไม่เต็มเวลา ดงันั�น การมอบหมายหนา้ที�ความรับผิดชอบ ตลอดจน
ระบบการทาํงานอย่างอื�น ๆ ควรเป็นไปในลกัษณะที�เอื�อให้สมาชิกเข้าร่วมได้แม้มีเวลาจาํกัด 
โดยทั�วไปแล้วเมื�อเครือข่ายได้ขยายตวัไปในระดับที�มีสมาชิกจาํนวนมาก และมีกิจกรรมหรือ
โครงการที�ร่วมกนัทาํอยา่งต่อเนื�องอยูส่ม ํ�าเสมอ สภาพเช่นนี�มกัจาํเป็นตอ้งจดัตั�งหน่วยธุรการขึ�นมา
ทาํหนา้ที�จดัการงานประจาํของเครือข่าย 

 ในจาํนวนสมาชิกของเครือข่ายบุคคล ที�มีบทบาทสําคญัที�สุดในการกาํหนด
ความสําเร็จหรือล้มเหลวของเครือข่าย คือ ตวัผูน้าํของเครือข่ายการเกิดและการทาํให้เครือข่าย
เขม้แข็งลว้นขึ�นอยู่กบัตวัผูน้าํของเครือข่ายนั�น ๆ ดงันั�น การกาํหนดตวัผูน้าํเครือข่ายที�มีภาวะผูน้าํ
เขม้แข็งสามารถระดมความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกในกลุ่ม รวมทั�งมีความรู้และประสบการณ์
ร่วมกบัเครือข่าย มีความเขา้ใจในปัญหาและความตอ้งการของกลุ่ม มีบารมีเป็นที�ยอมรับเชื�อถือของ
สมาชิก และที�สําคญัคือสามารถบริหารจดัการกลุ่มได ้ ในบางกรณี ผูน้าํกลุ่มหรือเครือข่ายอาจมิใช่
บุคคลเพียงคนเดียวแต่เป็นคณะผูน้าํ (collective) ที�ประกอบไปดว้ยบุคคลหลากหลายในทอ้งถิ�นเขา้
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มาช่วยกนัได ้ที�ต่างก็มีผูน้าํของตนอยู่แลว้ ผูน้าํจะรวมกนัเป็นคณะของผูน้าํของเครือข่าย เครือข่าย
จะขบัเคลื�อนไปไดอ้ยา่งมีพลงัหากคณะผูน้าํที�ทาํงานประสานกนัอยา่งแนบสนิท แต่ถา้คณะผูน้าํเกิด
ความแตกแยกกนั ก็จะส่งผลทาํให้เครือข่ายอ่อนกาํลงัลงไป ไม่สามารถขบัเคลื�อนไปสู่ทิศทางที�พึง
ประสงคไ์ด ้
 3)  การจดัระบบติดต่อสื�อสาร การทาํงานเป็นเครือข่าย สมาชิกของเครือข่าย
อาจมีความเขา้ใจในภารกิจของเครือข่ายไม่ครบถ้วน จึงจาํเป็นตอ้งใช้กระบวนการสื�อสาร เพื�อ
แพร่กระจายความรู้และยกระดบัความตระหนักในปัญหาของสมาชิก โดยการจดักระบวนการ
สนทนา (conversation process) เพื�อสร้างความเขา้ใจร่วม (common perception) ระหว่างสมาชิก
ของเครือข่าย การสื�อสารจึงเป็นเสมือนกลไกที�เชื�อมสมาชิกของเครือข่ายเข้าหากนัและยงัเป็น
ช่องทางในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้และการแพร่กระจายความคิดซึ�งมีผลต่อการรักษาและขยายตวัของ
เครือข่าย 
 4)  การจดัระบบการเรียนรู้ร่วมกนั เครือข่ายจะพฒันากา้วหนา้ไปไดม้ากเพียงใด 
ขึ�นอยูก่บัระดบัความรู้ความสามารถของสมาชิกของเครือข่ายดว้ย การทาํใหเ้ครือข่ายแข็งแรงจึงตอ้ง
อาศัยระบบการพัฒนาสมาชิกของเครือข่ายอย่างต่อเนื�อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
(interactive action learning) ทั�งนี� เนื�องจากการรวมกลุ่มทางสังคมเป็นสิ�งที�ไม่มีสูตรสําเร็จ การสร้าง
องคค์วามรู้เฉพาะของกลุ่มเป็นสิ�งจาํเป็นเพราะแต่ละกลุ่มอยูใ่นบริบทแวดลอ้มที�แตกต่างกนั ทั�งใน
เชิงของประวติัศาสตร์ วฒันธรรม สังคม ความเชื�อ สถานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ การเรียนรู้ร่วมกนัจาก
การปฏิบติัจะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ในการพฒันาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที�อยู่บนพื�นฐานของ
ประสบการณ์จริง ดงันั�น การจดัระบบการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�องจะช่วยสร้างและสะสมองคค์วามรู้ที�
สามารถนาํมาปรับใชแ้ละเพิ�มเติมไดต้ลอดเวลา 

 5)  การจดัระบบสารสนเทศ ในภาพรวมของการจดัการเครือข่ายควรตอ้งมี
หน่วยงานที�เป็นแกนกลาง ทาํหน้าที�จ ัดระบบฐานข้อมูลโดยทาํการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที�
เกี�ยวขอ้งกบัเป้าหมาย รูปแบบ วธีิการ ความสาํเร็จ ปัญหาอุปสรรคและขอ้มูลอื�น ๆ ที�จาํเป็น รวมทั�ง
ผลการวิจยั ทฤษฎี โครงการ ประสบการณ์ภาคปฏิบติัเพื�อใช้เป็นฐานข้อมูลหลกัในการทาํงาน 
ระบบสารสนเทศควรยึดหลกัการใช้งานได้ง่าย (user friendly) เป็นขอ้มูลที�ทุกคนเขา้ถึงได้ง่าย 
(accessible) และเผยแพร่ให้กระจายออกไปอย่างกวา้งขวาง เครือข่ายฐานข้อมูลที�ดีจะช่วยเพิ�ม
ประสิทธิภาพของการแลกเปลี�ยนและเรียนรู้ซึ� งกนัและกนั การแลกเปลี�ยนขอ้มูลระหวา่งกนัจะช่วย
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการต่อยอดทางปัญญาระหว่างเครือข่าย ช่วยลดความสูญเสีย
สิ�นเปลืองทรัพยากรและเวลาจากการทาํงานซํ� าซอ้นและการลองผดิลองถูก 
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จากที�กล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ การจดัการเครือข่ายนั�น มีวิธีการและกระบวนการ
ที�หลากหลายและแตกต่างกนัออกไป หากไม่มีการจดัการเครือข่ายที�ดี ยอ่มทาํใหเ้กิดความไม่ชดัเจน
ในวิธีการดาํเนินงาน ตลอดจนอาํนาจหนา้ที�ในการประสานงานภายในองคก์รเครือข่าย และหากมี
การจดัการเครือข่ายที�มีการเชื�อมโยงการประสานงานเป็นกลุ่มอยา่งเป็นเครือข่ายร่วมกนัอยา่งดีแลว้ 
ยอ่มสามารถช่วยเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงานของเครือข่ายมากขึ�น และทาํให้การดาํเนินงานลุล่วง
ไปดว้ยดี 
 

2.1.8  ผลสัมฤทธิ7ของความเป็นเครือข่าย 
 ในกระบวนการทาํงานของเครือข่ายนั�น สิ�งหนึ�งที�ไดรั้บนอกจากผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายที�กําหนดไว้ คือ ความร่วมมือและความสัมพันธ์ที� ดีต่อกัน ในที�นี� จะกล่าวถึง 
ผลสัมฤทธิ@ ของความเป็นเครือข่ายที�ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาที�ต่อเนื�อง ดงันี�  
(พระมหาสุทิตย ์อาภากโร, 2547: 106-108) 

 1)  เกิดกระบวนการเรียนรู้ ไม่วา่จะเป็นปัจเจกบุคคลและผูที้�เขา้มาดาํเนินงานร่วมกบั
เครือข่าย สิ� งหนึ� งที�ถือว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้และเป็นทุนภายในตวัเอง คือ ทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์มากขึ�น หลงัจากที�ไดมี้การแลกเปลี�ยนเรียนรู้และมีการทาํงาน
ร่วมกนั โดยกระบวนการเรียนรู้นั�นจะช่วยให้บุคคลและองค์กรได้มีการปรับตวัในการแสวงหา
ความรู้ใหม่ วิ ธีการใหม่ และแนวร่วมใหม่อย่างต่อเนื�อง ซึ� ง เป็นผลให้การทํางานในด้าน 
ต่าง ๆ ของเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ�น 

 2)  การเพิ�มโอกาสในการแก้ไขปัญหา กลุ่มเครือข่ายจาํนวนไม่น้อยเช่นกัน ที�
พยายามผลกัดนัในการแกไ้ขปัญหาภายในกลุ่มองค์กรของตน แต่ส่วนหนึ�งไม่ประสบความสําเร็จ 
เนื�องจากปัญหาที�ประสบอยู่นั�น เป็นปัญหาที�สลบัซับซ้อนและเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มองค์กรอื�นหรือ
ปัญหาอื�น ๆ การรวมกลุ่มและการประสานงานกบัภาคีที�เกี�ยวขอ้ง จึงเป็นการเพิ�มโอกาสในการ
แก้ไขปัญหา เพราะเป็นการระดมความคิดเห็น และความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ที�จะนาํไปสู่การ
แกไ้ขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ� งถา้ไม่มีการรวมตวัเป็นเครือข่ายแลว้ โอกาสในการแกไ้ขปัญหา
นั�นอาจไม่ไดรั้บการตอบสนองเพราะขาดแนวร่วมในการดาํเนินงาน 

 3)  เกิดการพึ�งพาตนเอง เมื�อเครือข่ายมีกระบวนการทาํงานที�เขม้แข็งและสามารถ
แกไ้ขปัญหาของเครือข่ายไดแ้ลว้ เครือข่ายและสมาชิกในเครือข่ายก็สามารถที�จะพึ�งพาตนเองได ้
โดยในการพึ�งพาตนเองนั�น เป็นทั�งการพึ�งพาในเรื�องของทุน ทรัพยากร ความรู้ และการจดัการ ที�จะ
นาํไปสู่การพฒันาสังคมและการพฒันาศกัยภาพของเครือข่ายที�ต่อเนื�อง ตวัอยา่งเช่น กลุ่มเกษตรกร
ที�ทาํงานดา้นเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรอินทรียที์�ร่วมกนัผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปลอด
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สารเคมี ให้แก่ผูบ้ริโภค และพฒันากลุ่มตนเองเป็นเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ที�สามารถพึ�งพา
ตนเองไดท้ั�งในดา้นเศรษฐกิจ และสังคม 

 4)  เกิดการจดัการทรัพยากรในทอ้งถิ�น ในสังคมไทยเครือข่ายที�เกิดขึ�นส่วนใหญ่นั�น 
มกัจะเป็นเครือข่ายในเชิงพื�นที� ที�ภาคประชาชนไดร่้วมกนัก่อตวัขึ�น โดยมองเห็นความสําคญัในการ
แกไ้ขปัญหาในระดบัทอ้งถิ�น โดยเฉพาะการจดัการทรัพยากร ไม่วา่จะเป็น ดิน นํ� า ป่า ลุ่มนํ� า ซึ� งถา้
หากไม่มีการรวมกลุ่มกนั กระบวนการดงักล่าวอาจไม่เกิดขึ�น และสุดทา้ยก็กลายเป็นปัญหาที�ยากต่อ
การแกไ้ข ดงันั�น การรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย จึงถือไดว้่า เป็นความสําเร็จของเครือข่ายในการที�จะ
ร่วมกนัพฒันาและจดัการกบัทรัพยากรในทอ้งถิ�น ซึ� งเครือข่ายเพื�อการจดัการทรัพยากรในทอ้งถิ�นนี�  
มีพลงัขบัเคลื�อนในหลาย ๆ พื�นที� 

 5)  เกิดกระบวนการผลกัดนัเชิงนโยบาย ปัจจุบนัประเด็นปัญหาสาธารณะจาํนวนไม่
น้อยที� เกิดขึ� นและสามารถนําไปสู่ข้อยุติด้วยพลังของเครือข่ายและการจดัการในเชิงนโยบาย 
ตวัอยา่งเช่น การรวมตวักลุ่มองคก์รเครือข่ายที�ทาํงานในดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มที�
พยายามผลกัดนั พ.ร.บ. ป่าชุมชนฉบบัประชาชนให้มีการนาํเสนอต่อการพิจารณาของรัฐสภา  และ
การจดัทาํมาตรฐานการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มของประเทศ เป็นตน้ กระบวนการดงักล่าวถือไดว้่า 
เป็นพลงัของเครือข่ายในการร่วมผลกัดนัประเด็นปัญหาในเชิงนโยบาย เพราะวา่ปัญหาบางปัญหา
นั�นมีความเกี�ยวขอ้งกบัหลายฝ่าย ซึ� งบางครั� งสามารถที�จะแกไ้ขดว้ยพลงัของเครือข่ายและชุมชน
ทอ้งถิ�น ดังนั�น การเชื�อมประสานกบัเครือข่ายและภาคีอื�น ๆ จะทาํให้เครือข่ายมีอาํนาจในการ
ต่อรองที�สูงขึ� น และถ้ายิ�งมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องแล้ว 
กระบวนการนั�นก็จะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาในเชิงนโยบายได ้

 6)  เกิดอาํนาจหรือพลงั อาํนาจที�แฝงอยู่เกิดขึ�นจากการรวมตวัของกลุ่มองคก์ร และ
เครือข่าย อาํนาจหรือการต่อรองนี� จะไม่มีการเกิดขึ� นได้ หากไม่มีการรวมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  
เขา้ดว้ยกนั พลงัอาํนาจของการรวมกลุ่มนี�บางครั� งอาจไม่ส่งผลที�เป็นรูปธรรมโดยตรง แต่เป็นพลงั
หรือประโยชน์ในทางออ้มที�บรรดากลุ่มหรือเครือข่ายอื�น ๆ ให้ความเกรงใจและสามารถนาํมาเป็น
การต่อรอง ในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได ้

จากที�กล่าวมาข้างต้น ผลสัมฤทธิ@ ของเครือข่ายดังกล่าวนั� น เป็นเพียงส่วนหนึ� งของ
ความสาํเร็จที�เครือข่ายส่วนใหญ่ไดรั้บแต่สิ�งที�มีความสําคญัต่อความเป็นเครือข่ายมากกวา่ผลสําเร็จ
ในทางตรง คือ ความสามคัคีที�มีต่อกนัของสมาชิกและผูค้นในสังคม ดงันั�น ไม่ว่าเครือข่ายจะมี
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของตนเองอยา่งไร สิ�งที�ทุกเครือข่ายควรดาํเนินการอยา่งยิ�ง คือการสร้าง
ความเป็นมิตรภาพและการพึ�งพาอาศยั ซึ� งปัจจยัทั�งสองประการดงักล่าว จะช่วยให้งาน/ ภารกิจของ
เครือข่ายบรรลุผลสาํเร็จตามที�คาดหวงั 
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2.2  แนวคดิการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย  
 

2.2.1  ความหมายขององค์การเครือข่าย 
 คาํวา่ “เครือข่าย” โดยทั�วไปหมายถึงโครงสร้างของสายสัมพนัธ์ (ties) ระหวา่งบุคคลหรือ
หน่วยงาน (actor) ในระบบสังคม โดยบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวอาจหมายรวมถึงบทบาท 
ปัจเจกบุคคล องค์การ อุตสาหกรรม หรือกระทั�งรัฐ สายสัมพนัธ์ดังกล่าวจะมีพื�นฐานจากการ
สนทนา มิตรภาพ ความรัก ความเป็นเครือญาติ อาํนาจหน้าที� การแลกเปลี�ยนทางเศรษฐกิจ การ
แลกเปลี�ยนสารสนเทศ และสิ�งอื�นในรูปแบบของความสัมพนัธ์ ดงันั�นในความหมายกวา้งเครือข่าย
จึงเป็นโครงสร้างขององค์การทางสังคม อย่างไรก็ตาม ความหมายของเครือข่ายที�แพร่หลายใน
ปัจจุบนัมีขอบเขตที�แคบกว่าความหมายดงักล่าวขา้งตน้ โดยความหมายหนึ� งหมายถึง องค์การใน
อุดมคติซึ� งมีความแตกต่างจากองคก์ารรูปแบบราชการ (weberian bureaucracy) อยา่งสิ�นเชิง โดยมี
ลกัษณะของความสัมพนัธ์ซึ� งไม่ได้อยู่บนพื�นฐานของโครงสร้างสายการบงัคบับญัชาหรือการ
แลกเปลี�ยนทางการตลาด การเกิดขึ� นขององค์การเครือข่ายเป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงของ
สิ�งแวดลอ้มที�เพิ�มอย่างไม่แน่นอนสูงขึ�น และเพิ�มความตอ้งการการประมวลผลสารสนเทศมากขึ�น 
(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2556: 434) 
 
 2.2.2  ความสําคัญของการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย 
 จากผลงานทางวิชาการของสํานกังานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการ (จิรประภา 
อคัรบวรและประยรู อคัรบวร, 2552: 23) กล่าววา่ การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายภาครัฐ 
(governing by network) เป็นการดาํเนินงานของภาครัฐที�สร้างคุณค่าของสังคม (public value) โดย
พยายามตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน ดงันั�น หน่วยงานภาครัฐจึงตอ้งเขา้ใจมุมมอง
ของประชาชนต่อการดาํเนินกิจกรรมหรือบริการของภาครัฐ เพื�อจะไดก้าํหนดรูปแบบการดาํเนิน
กิจกรรมหรือบริการที�เหมาะสม และใหเ้กิดคุณค่าทางสังคมสูงสุดจากความรู้สึกของประชาชน 
 

2.2.3  องค์ประกอบพื;นฐานในการบริหารจัดการภาครัฐเครือข่าย 
การบริหารจดัการภาครัฐเครือข่าย มีวิธีการปฎิบติัประกอบไปดว้ยองค์ประกอบหลกั ๆ 

(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548: 2) ดงัต่อไปนี�  
 2.2.3.1  ยุทธศาสตร์ การกาํหนดยุทธศาสตร์ที�เหมาะสม คือ การให้ความสําคญักบั

ภาระหนา้ที�หลกัในการบริหารจดัการและการตั�งคาํถามสําคญัที�มีผลต่อความสําเร็จ นั�นคือ องคก์ร
กาํลงัพยายามสร้างมูลค่าสาธารณะใด เจา้หน้าที�รัฐตอ้งทราบเกี�ยวกบัเป้าหมายของนโยบายและ
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ทราบว่าหน่วยงานของพวกเขาควรแสดงบทบาทใดที�จะทาํให้บรรลุเป้าหมายนั�น อาทิ เป้าหมาย
นโยบายใดที�องคก์รคาดหวงัวา่จะประสบความสาํเร็จและทาํอยา่งไรใหเ้ป้าหมายนั�นเชื�อมโยงกบัสิ�ง
ที�องคก์ร (ภาครัฐ) ตอ้งการใหส้มาชิกในเครือข่ายดาํเนินการ 

 2.2.3.2  การออกแบบเครือข่าย ความสําเร็จหรือลม้เหลวของการบริหารจดัการโดย
อาศยัเครือข่ายมกัขึ�นอยูก่บัการออกแบบเครือข่าย ภายหลงัจากการกาํหนดแนวทางและโครงสร้าง
การบริหารเครือข่ายแลว้ โครงสร้างดงักล่าวก็จะตอ้งให้การสนบัสนุนการไหลเวียนของขอ้มูลและ
ทรัพยากรไประหวา่งหน่วยต่าง ๆ ภายในเครือข่ายนั�น การออกแบบเครือข่ายที�มีประสิทธิภาพก็จะ
ช่วยให้ภาครัฐดาํเนินงานประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายและนโยบายที�ไดก้าํหนดไว ้ ในการเลือก
รูปแบบเครือข่ายที�เหมาะสม เนื�องจากเครือข่ายมีหลายประเภท สิ�งแรกที�ตอ้งพิจารณา คือ เครือข่าย
ประเภทใดที�เหมาะสมที�สุดสําหรับสถานการณ์เฉพาะนั�น ๆ ไดแ้ก่ สัญญาบริการ ห่วงโซ่อุปทาน 
งานเฉพาะกิจ ช่องทางการให้บริการ ขอ้มูลข่าวสาร หรือสาธารณูปโภคพื�นฐาน ปัจจยัที�ควรนาํมา
พิจารณา ได้แก่ เป้าหมายหลกัในการดาํเนินงาน สิ� งที�เกิดต่อเนื�องหรือเกิดขึ� นเพียงครั� งเดียวจบ 
ตวัอย่างเช่น เครือข่ายนี� เป็นเรื�องจาํเป็นที�ตอ้งปฏิบติัเพื�อตอบสนองเหตุการณ์เฉพาะ เช่น เรื�อง
ฉุกเฉิน หรือมหนัตภยั หรือความจาํเป็นที�ตอ้งมีเครือข่ายเป็นเรื�องต่อเนื�อง และเรื�องงบประมาณ ถา้
ยิ�งมีงบประมาณน้อย ความเป็นไปไดที้�จะสร้างเครือข่ายประเภทจา้งเหมางานยิ�งน้อย เนื�องจาก
เครือข่ายลกัษณะนี� มกัมารวมกนัได้ดว้ยเงินงบประมาณ และความสําคญัที�เกี�ยวเนื�องกนัระหว่าง
ความรับผดิชอบกบัความยดืหยุน่ หากเป้าหมายคือ ความรับผิดชอบมีความสําคญัมากกวา่ เครือข่าย
การทาํสัญญาที�มีเป้าหมายชดัเจนและมีแรงจูงใจ สําหรับผลงานยอ่มเป็นวิธีที�ดีที�สุด ทวา่ หากความ
ยืดหยุ่นมีความสําคญัมากกว่าความรับผิดชอบ การทาํงานแบบหลวม ๆ ย่อมเหมาะสมมากกว่า 
(สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548: 17) รูปแบบขององค์การที�เป็นทางการทุก
องคก์ารถูกจดัโครงสร้างตามกิจกรรม การติดต่อสื�อวาร อาํนาจหนา้ที� อาํนาจและความรับผิดชอบ 
องคก์ารที�เป็นทางการมีรูปแบบที�แตกต่างกนัหลายอยา่ง (สมยศ นาวกีาร, 2540: 30-33) ดงันี�  

 1)  การออกแบบองค์การโดยใช้หน้าที� เราอาจกล่าวได้ว่าการออกแบบ
องคก์ารที�ธรรมดามากที�สุดคือ การออกแบบโดยใชห้นา้ที� หนา้ที�ที�สําคญัขององคก์าร ถูกแสดงไวที้�
ระดบัสูงขององคก์าร หนา้ที�การตลาด การผลิต วศิวกรรม การเงิน และการที�บุคคลถูกแสดงให้เห็น
โดยระดบัรองประธานบริษทัในองคก์ารอื�น ๆ อาจจะมีหนา้ที�ที�แตกต่างกนัอยูที่�ระดบันี�  ดงัภาพที� 2.13 
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ภาพที� 2.13  การออกแบบองคก์ารโดยใชห้นา้ที� 
แหล่งที�มา: สมยศ นาวกีาร, 2540: 30. 
 

 2)  การออกแบบองค์การโดยใช้ผลิตภณัฑ์หรือสายผลิตภณัฑ์ ในขณะที�
องค์การที�เป็นทางการเจริญเติบโตและซบัซ้อนมากขึ�น องค์การที�เป็นทางการอาจจะเปลี�ยนแปลง
การออกแบบที�ระดบัสูงไปเป็นการออกแบบโดยใชก้ลุ่มผลิตภณัฑ์หรือสายผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์แต่
ละอยา่งจะถูกบริหารงานโดยผูบ้ริหารที�รายงานตวัต่อประธานบริษทัหรือผูบ้ริหารระดบัสูง ความ
รับผิดชอบต่อความสําเร็จของผลิตภณัฑ์ของแผนกงานอยูที่�ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ์ ซึ� งบริษทั General 
Motor เป็นตวัอยา่งหนึ�งขององคก์ารที�ออกแบบองคก์ารโดยใชผ้ลิตภณัฑ์ที�ระดบัสูงขององคก์ารดงั
ภาพ แสดงใหเ้ห็นถึงการออกกแบบองคก์ารโดยใชผ้ลิตภณัฑ ์
 

 
 
ภาพที� 2.14  การออกแบบองคก์ารโดยใชผ้ลิตภณัฑห์รือสายผลิตภณัฑ ์
แหล่งที�มา: สมยศ นาวกีาร, 2540: 31. 
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 3)  การออกแบบองค์การโดยใช้พื�นที� เมื�อองค์การดาํเนินงานอยู่ในพื�นที�
กระจายออกไปตามเขตภูมิศาสตร์ การออกแบบองค์การโดยใช้พื�นที�จะเกิดขึ� น พนักงานที�
ปฏิบติังานอยูต่ามส่วนต่าง ๆ ของประเทศมกัจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มตามพื�นที�พร้อมดว้ยผูจ้ดัการขายที�
ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบพื�นที�แต่ละแห่ง โรงงานอาจจะกระจายออกไปตามพื�นที�ด้วย การจดั
แผนกงานตามพื�นที�อย่างเต็มที�ควรจะเป็นการมอบหมายงานให้กับผูบ้ริหารระดับสูงควบคุม
กิจกรรมทุกอย่างของบริษทัภายในส่วนของพื�นที�ที�มอบหมายให้โดยบริษทั ดงัภาพ เป็นตวัอย่าง
หนึ�งของการออกแบบองคก์ารโดยใชพ้ื�นที� 
 

 
 
ภาพที� 2.15  การออกแบบองคก์ารโดยใชพ้ื�นที� 
แหล่งที�มา: สมยศ นาวกีาร, 2540: 31. 
 

 4)  การออกแบบองค์การแบบเมทริกซ์ เมื�อไม่นานมานี� แนวความคิดของ
องคก์ารแบบเมทริกซ์ไดรั้บความนิยมแพร่หลายมากขึ�น ความนิยมส่วนใหญ่เกิดขึ�นที�อุตสาหกรรม
ยานอวกาศ การออกแบบองคก์ารแบบเมทริกซ์จะสร้างตาข่ายหรือเมทริกซ์ของกระแสอาํนาจหนา้ที�
ขึ�นมา อาํนาจหนา้ที�ภายในแผนกงานจะมีทิศทางตามแนวดิ�ง ส่วนอาํนาจหนา้ที�ตามขวางแผนกงาน
จะมีทิศทางตามแนวนอน ทิศทางของอาํนาจหน้าที�ที�มี 2 ทางจะสร้างเมทริกซ์ขึ�นมาที�เป็นชื�อของ
รูปแบบขององคก์าร ดงัภาพแสดงใหเ้ห็นทิศทางของอาํนาจหนา้ที�ที�มี 2 ทาง 
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ภาพที� 2.16  การออกแบบองคก์ารแบบเมทริกซ์ 
แหล่งที�มา: สมยศ นาวกีาร, 2540: 32. 
 

 5)  การออกแบบองค์การแบบผสม การออกแบบองค์การที�ใช้วิธีการหลาย
อย่างเป็นสิ�งที�มีเหตุผลต่อองค์การขนาดใหญ่และซับซ้อน ตวัอย่างเช่น การออกแบบองค์การ ดงั
ภาพที� 2.17 จะใชพ้ื�นที� ผลิตภณัฑ ์หนา้ที� และวธีิการแบบเมทริกซ์ ในส่วนต่าง ๆ ขององคก์ารที�เป็น
ทางการ 
 

 
 
ภาพที� 2.17  การออกแบบองคก์ารแบบผสม 
แหล่งที�มา: สมยศ นาวกีาร, 2540: 33. 
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 2.2.3.3  การเชื�อมโยงของเครือข่าย ในการเชื�อมโยงเครือข่ายจะตอ้งพิจารณาวา่ใคร
จะเป็นผูท้าํหน้าที�บูรณาการหรือเชื�อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั โดยจะตอ้งนึกถึงทกัษะและ
ความช่วยเหลือที�จะทาํให้การบูรณาการเครือข่ายนั� นประสบความสําเร็จด้วย ทั� งนี� กลไกการ
เชื�อมโยงเป็นสิ�งสําคญัที�ช่วยในการบูรณาการเชื�อมโยงเครือข่าย และการร่วมมือกนั ทั�งในแบบ
ธรรมดา และแบบซับซ้อน การที�หน่วยงานรัฐเปลี�ยนรูปแบบการให้บริการจากที�มีขอบเขตการ
ให้บริการแคบ ๆ และไม่ยืดหยุน่ การผสมผสานกระบวนการเขา้ดว้ยกนัจึงเป็นสิ�งจาํเป็น แทนที�จะ
จา้งให้หน่วยงานขา้งนอกให้บริการงานแต่ละอย่าง เจา้หน้าที�รัฐจาํเป็นตอ้งเชื�อมโยงสมาชิกของ
เครือข่ายหลาย ๆ หน่วยเขา้ดว้ยกนัเพื�อสร้างรูปแบบการให้บริการที�ครอบคลุม (สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548: 18) 

 การผสมผสานกระบวนการเขา้ดว้ยกนัที�ถูกตอ้งอาจเกี�ยวขอ้งกบัการสร้างเครือข่าย
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานจาํนวนมากเขา้ดว้ยกนั หน่วยงานเหล่านี�  บางส่วนอาจเป็นหน่วยงาน
อื�น ๆ และหน่วยงานรัฐในระดบัต่าง ๆ ในกรณีนี�และกรณีอื�น ๆ การแยกยอ่ยส่วนต่าง ๆ ให้เป็น
สัญญาจ้างงานที�ย่อยลงอาจทาํให้เกิดปัญหาในการดาํเนินการที�รุนแรงหรืออาจจะล้มเหลวใน
อนาคต 

 โครงร่างการบูรณาการเครือข่ายหรือเชื�อมโยงมี 3 แบบ โดยภาครัฐมีทางเลือก 3 ทาง
เมื�อตอ้งตดัสินใจวา่ใครควรเป็นผูแ้บกรับภาระในการบูรณาการเครือข่าย ไดแ้ก่ รัฐสามารถเป็นผูล้ง
มือบูรณาการเองและทาํงานประจาํวนัของเครือข่ายในองค์กร รัฐสามารถมอบหมายงานทั�งหมด
ใหแ้ก่ผูรั้บจา้งเหมาหลกั รัฐวา่จา้งเหมาบุคคลที� 3 หลาย ๆ สัญญาให้เป็นผูป้ระสานงานเครือข่าย ดงั
ภาพที� 2.18-2.20 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที� 2.18  รัฐสามารถเป็นผูล้งมือบูรณาการเองและทาํงานประจาํวนัของเครือข่ายในองคก์ร 
แหล่งที�มา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548: 18. 
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41 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที� 2.19  รัฐสามารถมอบหมายงานทั�งหมดใหแ้ก่ผูรั้บจา้งเหมาหลกั 
แหล่งที�มา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548: 18. 
 

 
ภาพที� 2.20  รัฐวา่จา้งเหมาบุคคลที� 3 หลาย ๆ สัญญาใหเ้ป็นผูป้ระสานงานเครือข่าย 
แหล่งที�มา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548: 18. 
 

 เทคโนโลยไีดมี้ผลกระทบต่อองคก์ารในการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายค่อนขา้งมาก 
เพราะปัจจุบนัมีเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีอิทธิพลต่อองค์การโดยทั�วไปอย่างหลีกเลี�ยงไดย้าก 
นอกจากนี� เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสมัยใหม่ยงัเพิ�ม การมองเห็น กระบวนการของสมาชิกใน
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เครือข่ายทาํให้องคก์รสามารถเชื�อมโยงและครอบคลุมการกระบวนการดาํเนินการระหวา่งสมาชิก
ในเครือข่ายได้เกือบสมบูรณ์แบบและเกิดการแลกเปลี�ยนความรู้และขอ้มูล โดยมีแนวทาง 6 
ประการที�ทาํใหเ้ครือข่ายความรู้ร่วมกนัสามารถเพิ�มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของรัฐ ไดแ้ก่ ช่วย
ถ่ายทอดวิธีการปฏิบติังานที�ดีเป็นเลิศ (best practice) ไปทั�วทั�งเครือข่าย พฒันาความรู้ใหม่ ๆ และ
เพิ�มประสิทธิภาพการเรียนรู้ หาแนวทางแกปั้ญหาสําหรับปัญหาที�พบในแต่ละวนั ลดความเขา้ใจที�
ผดิพลาดและสร้างความเชื�อใจระหวา่งสมาชิกในเครือข่าย ช่วยให้สมาชิกในเครือข่ายไดเ้รียนรู้จาก
ความสําเร็จ และที�สําคญัไปกว่านั�นคือเรียนรู้จากขอ้ผิดพลาดของผูอื้�น และช่วยให้การบูรณาการ
ของรัฐดีขึ� นและทําให้ความพยายามของพาร์ทเนอร์ในเครือข่ายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548: 25) 

 ในการบริหารจดัการภาครัฐโดยอาศยัเครือข่ายให้ประสบความสําเร็จ หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ตอ้งสามารถเชื�อมต่อกนัไดใ้นหลากหลายระดบัผา่นระบบสื�อสารอิเล็กทรอนิกส์อยา่งไม่มีขอ้
ติดขดั ไม่ว่าจะเป็นการเชื�อมต่อระหว่างกนัและกนั และการเชื�อมต่อกับสมาชิกเครือข่ายที�เป็น
บริษทัเอกชนและหน่วยงานไม่แสวงหากาํไร แต่ฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศส่วนใหญ่ของ
รัฐบาลเป็นระบบเฉพาะและแยกกันเก็บรักษา ซึ� งทาํเจ้าหน้าที�รัฐไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลกับ
หน่วยงานอื�นไดโ้ดยสะดวก และยิ�งยากมากขึ�นในการแลกเปลี�ยนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์กบัสมาชิก
เครือข่ายที�เป็นบริษทัเอกชนและหน่วยงานไม่แสวงหากาํไร เทคโนโลยีจึงเป็นเสมือนกาวที�เชื�อม
การดาํเนินงานของหน่วยต่าง ๆ ภายในเครือข่ายเข้าไวด้้วยกันโดยการอนุญาตให้สมาชิกใน
เครือข่ายได้มีการแลกเปลี�ยนความรู้ ร่วมกันดําเนินงาน ช่วยกันตัดสินใจ แบ่งปันข้อมูลของ
ผูใ้ช้บริการร่วมกนั เป็นตน้ ระบบอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นเทคโนโลยีที�ทาํให้เกิดการประสานงาน 
เพราะทาํใหพ้นกังานจากองคก์รต่าง ๆ สามารถใชพ้ื�นที�การทาํงานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกนัไดถึ้งแมว้า่
พวกเขาจะอยูก่นัคนละมุมโลก (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548: 17-18) 

 ลกัษณะของเทคโนโลยสีารสนเทศแตกต่างจากเทคโนโลยโีดยทั�วไป คือ 
 1)  เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตดัตอนไดอ้ยา่งชดัเจนระหวา่งปัจจยันาํเขา้ 

กระบวนการ และผลผลิต แบบเทคโนโลยีอื�นทั�วไป ทั�งนี� เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเกี�ยวขอ้งกบั
งานที�เป็นนามธรรมซึ� งเป็นงานที�ตอ้งทาํอย่างต่อเนื�อง และเทคโนโลยีสารสนเทศจะปฏิบติัการอยู่
ภายในเครื�อง ซึ� งมนุษยไ์ม่สมารถมองเห็นได ้

 2)  เทคโนโลยีสารสนเทศตอ้งใชเ้ครื�องกลที�มีโปรแกรมการทาํงาน ซึ� งตอ้งการ
ทกัษะในการใหเ้หตุผลมากกวา่เทคโนโลยแีบบเครื�องจกัรกลอื�น ๆ โปรแกรมนี�  คือ ชุดของระเบียบ
กฎเกณฑ์ สําหรับกระบวนการเปลี�ยนแปลง และยงัตอ้งการความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การ
ประมวลผล การติดตาม และทาํความเขา้ใจสิ�งต่าง ๆ ที�ดาํเนินไปโดยไม่สามารถมองเห็นได ้
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 3)  เทคโนโลยีสารสนเทศเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัผูใ้ช ้และโตต้อบไดท้นัทีกบั
ผูใ้ช้ ซึ� งแตกต่างจากเทคโนโลยีแบบเดิม นกัวิชาการที�ผ่านมามกัให้ความสําคญักบัเทคโนโลยีใน
โรงงานที�ผลิตสินคา้จบัตอ้งได ้และมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชน้อ้ย 

 2.2.3.4  การสร้างความน่าเชื�อถือหรือการสร้างความรับผิดชอบ ปัญหาดา้นความ
น่าเชื�อถือเป็นสิ� งที�ทา้ทายมากที�สุดสิ� งหนึ� งในการบริหารจดัการภาครัฐโดยอาศยัเครือข่าย การ
กระจายความรับผิดชอบและอาํนาจหน้าที�ไปยงัส่วนต่าง ๆ ของเครือข่าย เมื�อมีความผิดพลาด
เกิดขึ�นใครควรจะเป็นผูถู้กกล่าวโทษ การบริหารงานจะประสบผลสําเร็จไดอ้ย่างไรหากมีอาํนาจที�
จาํกดัในการควบคุมทั�งเครือข่าย การสร้างความน่าเชื�อถือในระบบการบริหารจดัการภาครัฐโดย
อาศยัเครือข่ายมีปัจจยัสําคญัอยู ่4 ประการดว้ยกนั กล่าวคือ (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ, 2548: 27) 

 1)  การสร้างแรงจูงใจให้ไปในทิศทางเดียวกนั สิ�งแรกที�จาํเป็นตอ้งทาํคือ 
การทาํให้ความสนใจและเป้าหมายของผูร่้วมเครือข่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซึ� งจาํเป็นตอ้งมี
เป้าหมายผลงานที�สนับสนุนยุทธศาสตร์โดยรวมของเครือข่าย เป้าหมายควรมีความชัดเจน 
ทะเยอทะยาน และยึดผลลพัธ์ที�ไดเ้ป็นหลกั นั�นคือกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนวา่จาํเป็นตอ้งทาํอะไรให้
สาํเร็จ ในขณะที�วธีิการทาํงานใหเ้ป็นเรื�องที�สมาชิกในเครือข่ายจะพิจารณาดาํเนินการเอง  

 การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน คือ มนุษยมี์แรงผลกัดนับางอยา่งที�ทาํ
ให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมา เพื�อแสดงแรงผลกัดนัที�เกิดขึ�น ดงันั�น ถา้ตอ้งการให้มนุษยแ์สดง
พฤติกรรมแบบใดออกมาจําเป็นต้องสร้างแรงผลักดันที� เป็นเหตุแห่งพฤติกรรมนั� น เรียกว่า
แรงผลักดันที�ทาํให้คนอื�นทาํในสิ� งที�ตนเองต้องการว่า “การสร้างแรงจูงใจ” แต่ก่อนที�คนจะมี
พฤติกรรมใด ๆ ขึ�นมา ตอ้งเริ�มตน้ดว้ยกระบวนการของความคิด ซึ� งเป็นกระบวนการซับซ้อนไม่
นอ้ย คือ ตอ้งอาศยัประสบการณ์ มีการลาํดบัเหตุการณ์ที�ผา่นมาเขา้ดว้ยกนัแลว้เกิดการตดัสินใจที�จะ
กระทาํขึ�น ฉะนั�น จาํเป็นต้องทราบรายละเอียดเกี�ยวกบัแรงจูงใจอนัเป็นสาเหตุหนึ� งที�ทาํให้เกิด
พฤติกรรมขึ�น (พวงเพชร วชัรอยู,่ 2537: 2)  

 (1)  ทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน คือ ทฤษฎีเกี�ยวกบัความตอ้งการ
ตามลาํดบัขั�นของมาสโลว ์(maslow hierachy of need) ชี� ให้เห็นว่า บุคคลถูกกระตุน้จากความ
ปรารถนาที�จะสนองตอบความตอ้งการเฉพาะอย่าง ซึ� งไดต้ั�งสมมุติฐานเกี�ยวกบัความตอ้งการของ
มนุษยไ์ดด้งันี�  (อุดร หานามชยั, 2546: 15-16) 

 ความตอ้งการทางกายภาพ ในพื�นฐานการดาํรงชีพประกอบด้วย
ปัจจยัสี�  คือ อาหาร ที�อยูอ่าศยั เครื�องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ตลอดจนความตอ้งการพื�นฐานเช่น การ
พกัผอ่น การขบัถ่าย ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 
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 ความต้องการความปลอดภัย เป็นขั�นความต้องการต่อจากการ
ตอบสนองทางกายภาพ คือ มีความปลอดภยัจากภยัคุกคาม ทั�งทางร่างกายและทรัพยสิ์น 

 ความตอ้งการความรักและมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม เพื�อให้เกิด
ความยอมรับเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่ม ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจ 

 ความตอ้งการเกียรติยศชื�อเสียงและตาํแหน่งหน้าที� ความตอ้งการ
สูงขึ�นมาอีก คือ ความตอ้งการเป็นคนสําคญัของกลุ่มสมาชิก ตอ้งการ ชื�อเสียงให้สังคมยกยอ่งนบั
ถือ ตาํแหน่งหนา้ที�และฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ�น 

 ความตอ้งการสมหวงัและความสําเร็จในชีวิตตนเอง ซึ� งเป็นความ
ปรารถนาใหมี้ความสาํเร็จในชีวติ ตามอุดมการณ์ที�หวงัเอาไวเ้ป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวติ 

 (2)  ประเภทของการสร้างแรงจูงใจ (สงวน สุทธิเลิศอรุณ อา้งถึงใน 
อุดร หานามชยั, 2546: 21-22) ไดจ้าํแนกการจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 การสร้างแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) หมายถึง สภาพ
ของบุคคลที�มีความตอ้งการ และอยากแสดงพฤติกรรมบางอยา่งออกมาดว้ยเหตุผลและความชอบ
ส่วนตวั บุคคลที�มีแรงจูงใจภายในจะถูกกระตุน้ใหแ้สดงพฤตกรรมหรือการกระทาํต่าง ๆ ดว้ยความ
พึงพอใจ และยนิดีในงานของตน จุดหมาย คือ อยากทาํกิจกรรมนั�น ๆ เองไม่มีใครบงัคบั หรือมีของ
ล่อ เช่น ความอยากรู้ อยากเห็น ความสนใจ ความรัก ความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ ความสงสาร 
ความสาํเร็จ ความศรัทธา ความซาบซึ� ง แรงจูงใจภายในเป็นแรงขบั (drive) ที�สําคญัซึ� งเกิดจากจิตใจ 
มีเจตคติที�ดี ทา้ทายต่อสิ�งนั�น 

 การสร้างแรงจูงใจภายนอก (extrinsic motivation) หมายถึง สภาวะ
ของบุคคลที�ไดรั้บแรงจูงใจกระตุน้ แรงจูงใจภายนอกทาํให้เห็นจุดหมายและทาํให้เกิดพฤติกรรม
หรือการกระทาํของบุคคลโดยทั�ว ๆ ไป แรงจูงใจภายนอกอาจเป็นจุดมุ่งหมายที�ตั�งไวใ้ห้ดาํเนินตาม
จุดหมาย อาจเป็นสิ�งของ รางวลั ความสาํเร็จก็ได ้ 

 นอกจากนี�  (สุเมธ เดียวอิศเรศ ,ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ อา้งถึงใน
อุดร หานามชยั, 2546: 23) ไดแ้บ่งประเภทของการสร้างแรงจูงใจไวด้งันี�  

 การสร้างแรงจูงใจโดยใช้วิธีเด็ดขาด (absolute motivation) มุ่ง
บงัคบับุคคล คือ ผูข้ายแรงงานเป็นเสมือนวตัถุ ตอ้งใช้ให้คุม้จึงตอ้งควบคุมเขม้งวดกวดขนั และ
ลงโทษ เป็นเครื�องจูงใจสาํคญัตามวธีิการนี�  

 การดาํเนินการอย่างละมุนละม่อม (flexible motivation) เป็นการ
สร้างแรงจูงใจที�ใช้ศิลปะเทคนิค โดยการสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งองค์การกบัผูป้ฏิบติังานมีการ
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สนองความตอ้งการพื�นฐาน เช่น การจดัสวสัดิการ และประโยชน์เกื�อกลูต่าง ๆ ให้เป็นขวญั กาํลงัใจ
อนัจะเกิดผลดีในการปฏิบติังาน 

 การดาํเนินการแบบต่อรอง (negotiation motivation) เป็นการสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีต่อกนั โดยองคก์ารอาจกาํหนดมาตรฐานในการปฏิบติังาน ถา้สามารถปฏิบติัไดก้็
จะลดการควบคุมลง 

 การดาํเนินการโดยการแข่งขนั (competitive motivation) เป็นการ
สร้างแรงจูงใจโดยการวดัผลได ้และแจง้วธีิการวดัผลและรางวลัที�จะมอบใหเ้มื�อปฏิบติังานไดผ้ลดี  

 การดาํเนินการแบบให้จูงใจตนเอง (self-motivation) มุ่งสร้างความ
พึงพอใจต่อพนกังานตนเอง โดยจูงใจใหเ้กิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ และมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบ 

 2)  การวดัผลผลการดําเนินงาน ระบบการวดัผลผลการดําเนินงานที� มี
ประสิทธิภาพเป็นสิ�งจาํเป็นอย่างยิ�ง หากขาดขอ้มูลดา้นผลงานที�เชื�อถือได ้ย่อมเป็นไปไม่ไดที้�จะ
ทราบว่าสมาชิกในเครือข่ายทาํตามบทบาทหน้าที�ของตนไดค้รบถว้นหรือไม่ ความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยีทาํให้การรวบรวมข้อมูลเกี�ยวกับผลการดาํเนินงานง่ายขึ� นและใช้เวลาน้อยลงกว่า
สมัยก่อน ทาํให้หน่วยงานภาครัฐมองเห็นภาพชัดเจนขึ� นว่าเครือข่ายโดยรวมและสมาชิกใน
เครือข่ายทาํงานไดดี้เพียงใดในช่วงเวลาหนึ�ง ระบบการวดัผลการดาํเนินงานที�มีประสิทธิภาพเป็น
สิ�งจาํเป็น ที�จะตอ้งตดัสินใจเครื�องตวับ่งชี� ที�จะวดัให้ชดัเจน ตอ้งรู้ว่าตอ้งการวดัอะไร รวมทั�งมีการ
แลกเปลี�ยนขอ้มูลที�เป็น real-time อยา่งต่อเนื�อง และมีการวดั feedback ของลูกคา้ ซึ� งเครื�องมือที�
สําคญัอีกอย่างหนึ� งในการวดัผลการดาํเนินงานคือ ขอ้มูลด้านความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548: 28) 

 การวดัผลการดาํเนินงานขององค์การ ได้แก่ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  
ธรรมาภิบาล ความรับผดิชอบต่อสังคมและผลการดาํเนินงาน ตลอดจนเครื�องมือในการประเมินผล
การดาํเนินงานขององค์การที�นิยมในปัจจุบนั คือ การวดัผลแบบดุลยภาพ (balanced scorecard- 
BSC) เป็นแนวคิดในการวดัผลการปฏิบติังานขององคก์ารวา่สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และกลยุทธ์ของ
องคก์ารหรือไม่ เพียงไร โดยให้เห็นภาพรวมของผลการดาํเนินงานขององคก์ารซึ� งประกอบดว้ย 4 
มุมมอง (perspective) คือมุมมองดา้นการเงิน (financial perspective) มุมมองดา้นลูกคา้ (customer 
perspective) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (internal process perspective) และมุมมองดา้นการ
เรียนรู้และการเติบโต (learning and growth perspective) เพื�อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งตวัชี� วดัดา้น
การเงินและที�ไม่ใช่การเงิน ระหว่างตวัชี� วดัที�มุ่งตอบสนองวตัถุประสงค์ระยะสั� นและระยะยาว 
ระหวา่งตวัชี�วดัที�องคก์ารยงัทาํไดไ้ม่ดีกบัตวัชี�วดัที�องคก์ารทาํไดดี้ และระหวา่งตวัชี� วดัที�เป็นผลการ
ดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัภายนอกและภายใน (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2556: 151) 
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 ความหมายของผลการดําเนินงานขององค์การพบว่าสามารถจัดกลุ่ม
ความหมายไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงันี�  (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2556: 168-171) 

 (1)  ผลสําเร็จของการดาํเนินงาน หมายถึง ผลสําเร็จของการดาํเนินงาน 
ซึ� งมีความเชื�อมโยงกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ความพึงพอใจของผู ้รับบริการ และ
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สามารถบรรลุเป้าหมายโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประหยดั มีคุณภาพ เที�ยงตรง (consistency) และมีปัจจยัด้านปทสัถาน (normative 
factors) อื�น ๆ ดว้ย 

 (2)  กระบวนการหรือพฤติกรรมขององค์การในการทํางาน หมายถึง 
กระบวนการทาํงานหรือพฤติกรรม การทาํงาน หรือวิธีการที�องค์กร ทีมงาน และปัจเจกบุคคล
ทาํงานให้เสร็จ โดยเชื�อว่าผลการดาํเนินงานเป็นพฤติกรรมที�ควรจาํแนกจากผลลัพธ์ เพราะว่า
พฤติกรรมดงักล่าวอาจมีปัญหาที�เกิดจากปัจจยัดา้นระบบได ้

 (3)  ผลสําเร็จของงานและพฤติกรรมการทาํงาน หมายถึง พฤติกรรมและ
ผลลพัธ์ที�เกิดจากผูด้าํเนินการและเป็นผูแ้ปลงผลการดาํเนินงานจากนามธรรมให้เป็นการกระทาํ 
และเป็นผลผลิตจากความคิดและความพยายามทางร่างกายในการทํางาน ซึ� งส่วนราชการ 
รัฐวสิาหกิจและองคก์รภาคเอกชนในประเทศไทยไดน้าํมาใช ้โดยมีความหมายครอบคลุมทั�งผลใน
การดาํเนินงานและพฤติกรรมดว้ย 

 3)  การสร้างความไวว้างใจ  เครือข่ายที�ประสบความสําเร็จ หมายถึงความ
ร่วมมือซึ� งตอ้งอาศยัความไวว้างใจ อยา่งนอ้ยที�สุดก็ตอ้งไวว้างใจบางส่วน หากขาดความไวว้างใจ 
สมาชิกในเครือข่ายจะไม่เต็มใจที�จะแลกเปลี�ยนความรู้ และทาํให้ความร่วมมือเกิดยากขึ�น วิธีที�ง่าย
ที�สุดในการสร้างความไวว้างใจคือ การเลือกสมาชิกในเครือข่ายที�มีเป้าหมายร่วมกนั ยิ�งสมาชิกใน
เครือข่ายมีความเขา้ใจวา่หน่วยงานในภาครัฐกาํลงัพยายามทาํอะไรให้สําเร็จยิ�งเป็นเรื�องง่ายที�จะทาํ
ให้เป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน และความเป็นไปได้ที�จะเกิดความเข้าใจผิดก็จะน้อยลง  
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548: 29) 

 หน่วยงานภาครัฐเองจาํเป็นตอ้งสร้างความเชื�อถือไวว้างใจภายในองค์การ 
(organizational trust) ของตนเสียก่อน นั�นคือบุคลากรที�อยู่ภายในหน่วยงานนั�น ๆ ควรมีความ
เชื�อถือไวว้างใจซึ� งกันและกันจึงจะนําไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ� ง
ความหมายของความเชื�อถือไวว้างใจ หมายถึง ความเชื�อมั�นของกนัและกนัระหวา่งบุคคลสองฝ่าย
ในผลของการกระทาํที�ตกลงหรือสัญญาไวซึ้� งจะตอ้งมีการติดต่อสื�อสารที�ซื�อตรงและจริงใจ เป็น
ความคาดหวงัในความสามารถของอีกฝ่าย และเป็นการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกันโดยไม่ได้มีการ
ระมดัระวงัไวใ้ด ๆ ดังนั�นจากความหมายของความเชื�อถือไวว้างใจภายในองค์การจะมีความ
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เกี�ยวขอ้งกบัคาํสําคญัโดยเฉพาะอย่างยิ�ง ความเชื�อมั�น ความเชื�อถือ ความคาดหวงั ความสามารถ 
ความซื�อตรง ความจริงใจ และการทาํตามสัญญา จึงอาจนิยามความ เชื�อถือไวว้างใจในองคก์ารไดว้า่ 
หมายถึง ความเชื�อมั�น ความเชื�อถือ การให้การยอมรับหรือความคาดหวงัในทางบวกของบุคลากร
ขององคก์ารคนหนึ�งที�มีต่อบุคลากรคนอื�นวา่จะเป็นที�พึ�งพิง และปฏิบติัในสิ�งที�คาดหวงัหรือเชื�อมั�น
ไวไ้ด้สําเร็จ โดยการปฏิบติัที�คาดหวงันั�นเป็นสิ�งที�เอื�อต่อบุคคลอื�น และเอื�อต่อความสําเร็จใน
เป้าหมายองคก์าร (ปิ� นกนก วงศปิ์� นเพช็ร์, 2554: 64) 

 ระดบัความเชื�อถือไวว้างใจมี 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระหวา่งบุคคล (interpersonal 
level) ระหวา่งกลุ่ม (intergroup level) และระหวา่งองคก์าร (interorganization level) และสามารถ
แบ่งคู่ความสัมพนัธ์ไดจ้าํนวน 9 คู่ดว้ยกนั เริ�มตน้ดว้ยความเชื�อถือไวว้างใจในระดบับุคคลกบับุคคล
นั�นทั�งผูที้�ให้ความไวว้างใจและผูไ้ดรั้บความไวว้างใจจะเป็นบุคคลทั�งคู่ เช่น พนกังานให้ความ
เชื�อถือไวว้างใจต่อผูบ้ริหาร ส่วนความเชื�อถือไวว้างใจระหวา่งบุคคลต่อกลุ่มนั�น เช่น พนกังานได้
ให้ความเชื�อถือไวว้างใจต่อกลุ่มผูบ้ริหาร และความเชื�อถือไวว้างใจที�บุคคลมีต่อองค์การ เช่น 
พนกังานมีความเชื�อถือไวว้างใจต่อองคก์ารของตน ส่วนการพิจารณาความเชื�อถือไวว้างใจในระดบั
กลุ่มและองคก์ารเป็นหลกัโดยมีการแสดงความเชื�อถือไวว้างใจต่อผูถู้กไวว้างใจซึ� งมีทั�งระดบับุคคล 
กลุ่ม และองคก์ารเช่นกนั (ปิ� นกนก วงศปิ์� นเพช็ร์, 2554: 65) ดงัตารางที� 2.1 
 
ตารางที� 2.1  ระดบัความเชื�อถือไวว้างใจ 
 

 บุคคล กลุ่ม องค์การ 

บุคคล บุคคล ต่อ บุคคล บุคคล ต่อ กลุ่ม บุคคล ต่อ องคก์าร 
กลุ่ม กลุ่ม ต่อ บุคคล กลุ่ม ต่อ กลุ่ม กลุ่ม ต่อ องคก์าร 

องค์การ องคก์าร ต่อ บุคคล องคก์าร ต่อ กลุ่ม องคก์าร ต่อ องคก์าร 
 

แหล่งที�มา: Backmann and Zaheer (อา้งถึงใน ปิ� นกนก วงศปิ์� นเพช็ร์, 2554: 65). 
 

 4)  การแบ่งปันความเสี�ยง ขอ้ดีที�สําคญัประการหนึ�งของการบริหารจดัการ
ภาครัฐโดยอาศยัเครือข่ายคือ ทาํให้เกิดการถ่ายโอนความเสี�ยงดา้นการเงินและดา้นผลงานไปยงั
หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานที�ไม่แสวงหากาํไร และกล่าวอีกนยัหนึ�งที�วา่หน่วยงานภาครัฐ
นาํความคิดนี� ไปใชอ้ยา่งผิด ๆ วา่ควรกาํจดัความเสี�ยงออกไปให้พน้ความรับผิดชอบของตนเองให้
ไดม้ากที�สุดเท่าที�จะมากได ้ หน่วยงานภาครัฐควรคิดเรื�องความเสี�ยงในแง่ของการถ่ายโอนความ
เสี�ยงที�เหมาะสมที�สุด ภาครัฐไม่สามารถหลีกเลี�ยงความเสี�ยงโดยการถ่ายโอนไปยงัภาคเอกชน 
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ภาครัฐตอ้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการให้บริการที�เกิดขึ�น การจะพิจารณาว่าจาํนวนความ
เสี�ยงที�จะถ่ายโอนไปยงัภาคเอกชนที�เหมาะสมที�สุดจะเป็นเท่าไรนั�นจาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจอย่าง
ลึกซึ� งต่อบทบาทและความสามารถของทุกฝ่ายที�ร่วมอยู่ในเครือข่าย ได้แก่ มีเงินสนบัสนุนมาก
เท่าไร ยิ�งมีเงินของภาครัฐอยู่มาก ภาครัฐยิ�งจะต้องรับความเสี� ยงมาก สมาชิกในเครือข่ายมี
ความสามารถในการบริหารความเสี�ยงมากเพียงไร ภาครัฐมีบทบาทควบคุมเหนือเครือข่ายนี� มาก
นอ้ยเพียงไร ยิ�งภาครัฐมีการผลกัดนัและการควบคุมเหนือเครือข่ายนี�นอ้ยเพียงใด ความรับผิดชอบ
ต่อความเสี�ยงก็นอ้ยลง และสุดทา้ยราคาของสัญญาจา้งเหมาเมื�อมีการเพิ�มเรื�องของความเสี�ยงคุม้ค่า
หรือไม่ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548: 29) 

 สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (2547: 58) ให้ความหมายของความเสี�ยงไวว้า่ 
หมายถึง โอกาสที�จะเกิดเหตุการณ์ เรื� อง หรือกรณีอนัเนื�องมาจากความไม่แน่นอนให้เกิดความ
เปลี�ยนแปลงในสิ�งใดสิ�งหนึ�งหรือหลายสิ�งที�ส่อให้เห็นไดว้า่อาจจะหรือมีผลกระทบทาํให้เกิดความ
เสียหาย หรือเป็นภยัต่อการบริหารการจดัการ และการดาํเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะต่อการ
บรรลุวตัถุประสงค์ในการปฏิบติังานของกิจกรรมต่าง ๆ และความสําเร็จในเป้าหมายขององค์กร 
หรือทาํใหผ้ลการดาํเนินงานแตกต่างไปจากที�ควรจะเป็น 

 นฤมล สะอาดโฉม (2548: 45) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารความเสี�ยง
วา่เป็นวธีิการบริหารจดัการที�เป็นไปเพื�อการคาดการณ์และลดผลเสียหายของความไม่แน่นอนที�จะ
เกิดขึ�นกบัองค์กร ทั�งนี� เพื�อให้องค์กรสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ� น 
นอกจากนี� ยงักล่าวเพิ�มเติมว่าการบริหารความเสี�ยงเป็นงานที�ตอ้งทาํอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากความ
เสี�ยงแต่ละประเภทเปลี�ยนไปตามความเปลี�ยนแปลงของโลก เทคโนโลยีที�ทนัสมยัมากขึ�น สามารถ
นาํมาซึ� งความเสี�ยงมากดว้ย เช่น การบริหารความเสี�ยง จึงควรไดรั้บการประเมินผลและปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ปัจจุบนัการติดตาม ประเมินผลจึงไม่ใช่ขั�นตอนสุดทา้ยของการบริหาร
ความเสี�ยง แต่เป็นขั�นตอนที�นาํไปสู่ระบบบริหารความเสี�ยงที�มีความต่อเนื�องและทนัต่อเหตุการณ์ 

 ความเสี�ยง (risk) หมายถึง โอกาสที�จะทาํใหเ้กิดความผิดพลาดความเสียหาย 
ความสูญเสีย ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที�ไม่พึงประสงค์ ซึ� งอาจเกิดขึ�นและส่งผลให้กิจกรรม
หรือการปฏิบติังานไม่ประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายที�กาํหนดไวข้ององค์กร
ทั�งดา้นการปฏิบติังานและดา้นกลยทุธ์ เพื�อใหอ้งคก์รสามารถดาํเนินงานภายใตค้วามเสี�ยงไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถจาํแนกความเสี�ยงไดเ้ป็น 4 ดา้น (โคโซ อา้งถึงใน วราภรณ์ ศิริโภคากิจ, 
2549: 71-73) 

 (1)  ความเสี�ยงดา้นกลยุทธ์ (strategic risk) คือความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งใน
ระดบัยุทธศาสตร์ ได้แก่ ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจด้านกลยุทธ์ภายใตปั้จจยัภายในและ
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ภายนอกที�สําคญัเพื�อให้การดาํเนินงานขององคก์รบรรลุตามเป้าหมายหลกั และไดรั้บผลตอบแทน
จากการดาํเนินงานอย่างเหมาะสม รวมถึงการจดัสรรทรัพยากรที�มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 
ความเสี� ยงที� เ กี� ยวกับชื� อ เ สียง (reputation)  ความเสี� ยงที� เ กี� ยวข้องกับผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholders) ความเสี� ยงที� เกี�ยวข้องกับกับการบริหารจัดการ (govermance) และความเสี� ยงที�
เกี�ยวขอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจการเมือง (economic and political) เป็นตน้ 

 (2)  ความเสี�ยงดา้นการดาํเนินงาน (operational risk) คือความเสี�ยงที�
เกี�ยวขอ้งในระดบัปฏิบติัการ ไดแ้ก่ ความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัขั�นตอนการปฏิบติังาน เทคนิค การ
ปฏิบติังานประจาํวนั ทรัพย์สิน บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการควบคุมภายใน 
รวมถึงการดาํเนินงานให้ไดต้ามมาตรฐานที�กาํหนด โดยมีการบริหารตน้ทุนและการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวตัถุประสงค์ที�วางไว ้เช่น 
ความเสี�ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (information technology) ความเสี�ยงดา้นความรู้ (knowledge) 
ความเสี�ยงเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังาน (process) ความเสี�ยงเกี�ยวกบัทรัพยสิ์น (physical 
assets) ความเสี�ยวเกี�ยวกบับุคลากร (people) เป็นตน้ 

 (3)  ความเสี�ยงดา้นการเงิน (financial risk) คือ ความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบั
ดา้นการเงิน ไดแ้ก่ ความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบันโยบายและขั�นตอนการปฏิบติังานดา้นการเงิน เทคนิค 
และระบบการบริหารการเงินการลงทุน ขอ้มูลเอกสารหลกัฐานทางการเงิน และการรายงานทาง
การเงิน เช่น ความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงสร้างเงินทุน (capital structure) ความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบั
การจดัทาํบญัชีและรายงานทางการเงิน (accounting and reporting) 

 (4) ความเสี�ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย 
(compliance risk) คือ ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 
ต่าง ๆ รวมถึงขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม กฎและระเบียบ ขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัความปลอดภยัและ
สุขภาพของบุคลากร และขอ้บงัคบัอื�น ๆ ที�กาํหนดไวเ้พื�อปกป้องบุคลากรจากผลกระทบของการ
ปฏิบติังาน เช่น ความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมาย (legal and regulatory) 
ความเสี�ยงดา้นจรรยาบรรณ (code of conduct) 

 โคโซ หรือ Committee of Sponsoring Organization of The Tread way 
Commission (อา้งถึงใน วราภรณ์ ศิริโภคากิจ, 2549: 71-73) ไดน้าํเสนอองค์ประกอบของการ
บริหารความเสี�ยงระดบัองคก์ร ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ แต่ละองคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กบั
การบริหารงานขององคก์ร ดงันี�  
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 (1)  สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (internal environment) มีความสําคญั
ในการกาํหนดแนวคิดในการบริหารความเสี�ยง ทั�งนี� เป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดการควบคุมใน
องคก์ร 

 (2)  การกาํหนดวตัถุประสงค ์(objective setting) จะกาํหนดก่อนที�องคก์ร
จะเริ� มดําเนินงาน การบริหารความเสี� ยงระดับองค์กรเป็นกระบวนการที�จะช่วยให้กําหนด
วตัถุประสงคแ์ละสนบัสนุนวตัถุประสงค ์โดยเชื�อมโยงกบัพนัธกิจขององคก์รสอดคลอ้งกบักลยุทธ์
และความเสี�ยงที�ยอมรับได ้

 (3)  การบ่งชี� เหตุการณ์ (event identification) การบ่งชี� เหตุการณ์นั�นเป็น
การระบุวา่มีเหตุการณ์ใดจะมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยเหตุการณ์ที�จะมา
กระทบนั�นอาจจะมาจากทั�งปัจจยัภายใน หมายถึง ความเสี� ยงที�องค์กรสามารถควบคุมได้ เช่น 
วฒันธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจดัการ ความรู้ความสามารถ ทกัษะของบุคลากร 
ระบบขอ้มูลสารสนเทศ เครื�องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ และปัจจยัภายนอก หมายถึง ความเสี�ยงที�
องคก์รไม่สามารถควบคุมได ้เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยีนวตักรรม 
ภยัธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 (4)  การประเมินความเสี�ยง (risk assessment) หลงัจากองคก์รประเมิน
เหตุการณ์ที�เป็นความเสี�ยง (risk) ได้แล้ว จะทาํการประเมินระดับความเสี� ยงว่ามีผลกระทบต่อ
องค์กรสูงหรือตํ�าเพียงใด โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นที�จะเกิด (likelihood) บ่อยครั� งแค่ไหน
เพียงไร และผลกระทบ (impact) ต่อความเสียหายขององค์กร การประเมินความเสี�ยงนั�น ควรจะ
ประเมินทั�งก่อนการบริหารความเสี�ยง เพื�อให้ทราบโอกาสที�ความเสี�ยงเกิดจะมีมากน้อยเพียงใด 
และถา้เกิดขึ�นและจะมีผลกระทบอยา่งไร แลว้หลงัจากกาํหนดมาตรการตอบสนองความเสี�ยงแลว้ 
ตอ้งประเมินความเสี�ยงอีกครั� งเพื�อให้ทราบว่าจะมีความเสี�ยงเหลืออยู่เพียงใด (risk residual) ดงั
ตารางที� 2.2  แสดงความสัมพนัธ์การทาํการประเมินระดบัความเสี�ยง วา่มีความเสี�ยงในระดบัสูง 
ปานกลาง หรือตํ�า 
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ตารางที� 2.2  ความสัมพนัธ์การทาํการประเมินระดบัความเสี�ยง 
 

ความเสี�ยงปานกลาง ความเสี�ยงสูง 

- ผลกระทบรุนแรงมาก 

- ความน่าจะเป็นที�จะเกิดนอ้ย 
- ผลกระทบรุนแรงมาก 

- ความน่าจะเป็นที�จะเกิดมาก 

ความเสี�ยงตํ�า ความเสี�ยงปานกลาง 

- ผลกระทบนอ้ย 

- ความน่าจะเป็นที�จะเกิดนอ้ย 
- ผลกระทบนอ้ย 

- ความน่าจะเป็นที�จะเกิดมาก 

 
แหล่งที�มา: โคโซ อา้งถึงใน วราภรณ์ ศิริโภคากิจ, 2549: 71-73. 
 

 (5)  การตอบสนองความเสี�ยง (risk response) เป็นมาตรการในการ
จดัการกบัความเสี�ยง หลงัจากผูบ้ริหารทาํการระบุ และประเมินเหตุการณ์ที�เป็นความเสี�ยงแลว้ จะ
ทราบว่าความเสี�ยงมีผลกระทบต่อองค์กรในระดบัที�แตกต่างกนั ดงันั�นย่อมมีวิธีการจดัการความ
เสี�ยงแตกต่างกนั ดงัภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความเสี�ยงกบัการตอบสนองความเสี�ยง 
การตอบสนองความเสี�ยงนั�นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ (อุษณา ภทัรมนตรี, 2547: 22-23) 

 การหลีกเลี�ยง (avoiding) หมายถึง การปฏิบติัการใดที�หลีกเลี�ยง 
เหตุการณ์ที�องค์กรได้ประเมินแล้วว่าก่อให้เกิดความเสี� ยงระดับที�สูงควรจะใช้การตอบสนอง
ประเภทนี�  

 การกระจายความเสี� ยง (sharing) หมายถึง การกระทาํใดที�จะลด
ผลกระทบ หรือโอกาสที�ความเสี�ยงจะเกิดขึ�นให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้การตอบสนองความเสี�ยง
ประเภทนี�มกัใชใ้นกรณีที�ระดบัความเสี�ยงปานกลาง 

 การลด (reducing) หมายถึง การกระทาํใดที�ลดผลกระทบหรือ
โอกาสที�ความเสี�ยงจะเกิดขึ�นให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้การตอบสนองความเสี�ยงประเภทนี�มกัใช้
กรณีที�ระดบัความเสี�ยงปานกลาง 

 การยอมรับ (accepting) หมายถึง ความเสี�ยงที�ยอมรับโดยไม่ตอ้งมี
การดาํเนินการใด ๆ โดยจะถือวา่ระดบัของโอกาสและผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ�นของความเสี�ยงนั�น
เป็นระดบัที�ยอมรับไดแ้ลว้ การตอบสนองประเภทนี�ใชใ้นกรณีที�ระดบัความเสี�ยงตํ�า 

 มาตรการในการจดัการความเสี�ยงนั�นจะดาํเนินการจนกระทั�งความเสี�ยง
คงเหลืออยู่ในระดบัคลาดเคลื�อนที�องค์กรยอมรับได้ (risk tolerances) หลงัจากที�องค์กรไดมี้การ
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จดัการตอบสนองความเสี� ยงเรียบร้อยแล้วองค์กรจะต้องทาํการพิจารณาประเมินความเสี� ยงที�
เหลืออยู ่วา่อยูใ่นระดบัที�องคก์รยอมรับได ้

 (6)  กิจกรรมควบคุม (control activities) เป็นกระบวนการที�เกี�ยวกบัการ
กาํหนดนโยบายและวธีิการปฏิบติังาน การกระจายอาํนาจ ความรับผิดชอบ และการแบ่งแยกหนา้ที� 
เพื�อให้เกิดความมั�นใจว่า การตอบสนองความเสี�ยงไดน้าํไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพทั�งองค์กร
รวม ทั�งนี� เพื�อใหท้ราบปัญหาในการปฏิบติังาน และหาแนวทางในการแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 ( 7)  ข้อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร ติ ด ต่ อ สื� อ ส า ร ( information and 
communication) ขอ้มูลสารสนเทศที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัองค์กร ควรมีการกาํหนดไวใ้นรูปแบบที�
ตอ้งรายงาน และเวลาที�ควรทาํการรายงานซึ� งตอ้งตรงเวลาที�ผูใ้ช้ขอ้มูลตอ้งการ เพื�อให้เกิดความ
มั�นใจว่าทุกคนในองค์กรจะได้รับรู้และตอบสนองข้อมูลสารสนเทศนั� นอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
ทนัเวลา และเชื�อถือได ้สามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจในการบริหารงานไดท้นัต่อเหตุการณ์และ
มีประสิทธิภาพ 

 (8)  การติดตามผล (monitoring) กระบวนการบริหารความเสี�ยงระดบั
องคก์รจะตอ้งติดตามผล เพื�อให้แน่ใจว่า การบริหารความเสี�ยงแต่ละขั�นตอนไดด้าํเนินงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม และได้นาํไปประยุกต์ใช้ทั�วทั�งองค์กรแลว้ นอกจากนี� ยงัรวมถึงการ
รายงานผลกระทบความเสี�ยงที�มีต่อวตัถุประสงคข์ององคก์รใหผู้บ้ริหารทราบอยา่งทนัท่วงที 

 นอกจากนี� แนวทางการบริหารความเสี�ยงยงัเป็นกระบวนการที�ใช้ใน
การระบุวิเคราะห์ ประเมิน และจดัระดบัความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของ
กระบวนการทาํงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั�งการบริหาร/จดัการความเสี�ยง โดย
กําหนดแนวทางการควบคุมเพื�อป้องกันหรือลดความเสี� ยงให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้ ซึ� ง
กระบวนการดงักล่าวนี�จะสาํเร็จไดต้อ้งมีการสื�อสารใหค้นในองคก์รมีความรู้ความเขา้ใจในเรื�องการ
บริหารความเสี�ยงในทิศทางเดียวกนั ตลอดจนควรมีการจดัทาํระบบสารสนเทศ เพื�อใช้ในการ
วิเคราะห์ประเมินความเสี�ยง กระบวนการและขั�นตอนการบริหารความเสี�ยงประกอบด้วย 7 
ขั�นตอน ดงันี�  (สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย, 2551: 6-16) 

 ขั�นตอนที�หนึ� ง  การกาํหนดวตัถุประสงค ์เป็นการกาํหนดวตัถุประสงค์
และกลยทุธ์ที�ชดัเจนของแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบติัราชการประจาํปี และ
แผนปฏิบติัราชการ การกาํหนดวตัถุประสงคที์�ชดัเจนช่วยให้การระบุ และวิเคราะห์ความเสี�ยงที�จะ
เกิดขึ�นไดอ้ยา่งครบถว้น โดยเทคนิคการกาํหนดวตัถุประสงคมี์หลายเทคนิควิธี เช่น อาจคาํนึงถึง
หลกั SMART ไดแ้ก่ การกาํหนดเป้าหมายที�ชดัเจน (specific) สามารถวดัผลหรือประเมินผลได ้



53 

(measurable) สามารถปฏิบติัให้บรรลุผลได ้(achievable) สมเหตุผล มีความเป็นไปได ้(reasonable) 
และมีกรอบเวลาที�ชดัเจนและเหมาะสม (time constrained) 

 ขั�นตอนที�สอง  การระบุความเสี�ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั�งที�มี
ผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์โดยตอ้งระบุไดด้ว้ยวา่เหตุการณ์นั�นจะเกิดที�ไหน เมื�อใด 
และเกิดขึ�นไดอ้ยา่งไร และทาํไม ทั�งนี�สามารถจาํแนกความเสี�ยงไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ คือ ความเสี�ยงที�
เกี�ยวขอ้งในระดบัยุทธศาสตร์ (strategic risk) เช่น การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ตลาด ภาพลกัษณ์ 
ผูน้าํ ชื�อเสียง ลูกคา้ เป็นตน้ ความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งในระดบัปฏิบติัการ (operational risk) เช่น
กระบวนการเทคโนโลยี และคนในองคก์ร เป็นตน้ ความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัดา้นการเงิน (financial 
risk) เช่น ขอ้มูลเอกสารหลกัฐานทางการเงิน และการรายงานทางการเงินบญัชี เป็นตน้ และความ
เสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งในดา้นความปลอดภยัจากอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น (hazard risk) เช่น การ
สูญเสียทางชีวติและทรัพยสิ์นจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ การก่อการร้ายอุบติัเหตุ หรือสถานการณ์ที�
อยูน่อกเหนือการควบคุม เป็นตน้ 

 การระบุความเสี� ยงถือเป็นกระบวนการที�ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 
ร่วมกนัระบุความเสี�ยงและปัจจยัเสี�ยง ที�เกี�ยวขอ้งกบั โครงการ/กิจกรรม เพื�อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที�
เป็นความเสี�ยง ที�อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ โดยตอ้งคาํนึงถึง
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน ซึ� งเป็นสิ�งที�ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน เช่น 
นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงาน เช่น รูปแบบการ
บริหารสั�งการ การมอบหมายอาํนาจหนา้ที�ความรับผิดชอบ โครงสร้างองคก์ร ระเบียบขอ้บงัคบั
ภายใน 

 ขั�นตอนที�สาม  การประเมินความเสี�ยง เป็นการวิเคราะห์ และจดัลาํดบั
ความเสี�ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที�จะเกิดความเสี�ยง (likelihood) และความรุนแรง
ของผลกระทบจาก เหตุการณ์ความเสี�ยง (impact) โดยอาศยัเกณฑ์มาตรฐานที�ไดก้าํหนดไว ้ ทาํให้
การตดัสินใจ จดัการกบัความเสี�ยงเป็นไปอยา่งเหมาะสม การประเมินความเสี�ยงเป็นกระบวนการที�
ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจดัระดบัความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องกระบวนการทาํงานของหน่วยงานหรือขององคก์ร ประกอบดว้ย 4 ขั�นตอน คือ 
 การกาํหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกาํหนดเกณฑ์ที�จะใช้
ในการประเมินความเสี�ยง ไดแ้ก่ ระดบัโอกาสที�จะเกิดความเสี�ยง (likelihood) ระดบัความรุนแรง
ของผลกระทบ (impact) และระดบัของความเสี�ยง (degree of risk) โดยแต่ละหน่วยงานจะตอ้ง
กาํหนดเกณฑข์องหน่วยงานขึ�น ซึ� งสามารถกาํหนดเกณฑไ์ดท้ั�งเกณฑใ์นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัขอ้มูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตดัสินใจของฝ่ายบริหารของ
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หน่วยงาน โดยเกณฑใ์นเชิงปริมาณจะเหมาะกบัหน่วยงานที�มีขอ้มูลตวัเลข หรือจาํนวนเงินมาใชใ้น
การวเิคราะห์อยา่งพอเพียง สําหรับหน่วยงานที�มีขอ้มูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตวัเลขหรือ
จาํนวนเงินที�ชดัเจนไดก้็ใหก้าํหนดเกณฑใ์นเชิงคุณภาพ 

 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี�ยง เป็นการนาํความเสี�ยง
และปัจจยัเสี�ยงแต่ละปัจจยัที�ระบุไวม้าประเมินโอกาส (likelihood) ที�จะเกิดเหตุการณ์ความเสี�ยง 
ต่าง ๆ และประเมินระดบัความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (impact) จากความเสี�ยง เพื�อให้เห็น
ถึงระดบัของความเสี�ยงที�แตกต่างกนั ทาํใหส้ามารถกาํหนดการควบคุมความเสี�ยงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ซึ� งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจดัสรรทรัพยากรไดอ้ย่างถูกตอ้งภายใตง้บประมาณ 
กาํลงัคน หรือเวลาที�มีจาํกดั โดยอาศยัเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนดไวผู้ป้ระเมินกิจกรรม/โครงการ ของ
หน่วยงานควรเป็นผูมี้ความรู้ ความชาํนาญ และมีประสบการณ์ในเรื�องนั�น ๆ สําหรับเทคนิคการให้
คะแนนระดบัการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจยัความเสี�ยงนั�น อาจใชค้ะแนนเสียง
ขา้งมากในที�ประชุม หรือใหแ้ต่ละคนเป็นผูใ้หค้ะแนนแลว้นาํคะแนนนั�นมาหาค่าเฉลี�ย เป็นตน้ ทั�งนี�
มีขั�นตอนดาํเนินการ คือ พิจารณาโอกาส/ความถี�ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (likelihood) ว่ามี
โอกาส/ความถี�ที�จะเกิดนั�นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที�กาํหนด และพิจารณาความ
รุนแรงของผลกระทบของความเสี�ยง (impact) ที�มีผลต่อการปฏิบติังานของหน่วยงาน วา่มีระดบั
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนด 

 การวิเคราะห์ความเสี�ยง เมื�อหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถี�ที�จะเกิด
เหตุการณ์ (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (impact) ของแต่ละปัจจยัเสี�ยงแลว้ ให้นาํผล
ที�ไดม้าพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งโอกาสที�จะเกิดความเสี�ยง และผลกระทบของความเสี�ยงต่อ
กิจกรรม/ภารกิจของหน่วยงาน วา่ก่อให้เกิดระดบัของความเสี�ยงในระดบัใดในตารางระดบัความ
เสี�ยง ซึ� งจะทาํใหห้น่วยงานทราบวา่มีความเสี�ยงใดเป็นความเสี�ยงสูงสุดที�จะตอ้งบริหารจดัการก่อน 

 การจดัลาํดบัความเสี�ยง เมื�อไดค้่าระดบัความเสี�ยงแลว้ จะนาํมาจดัลาํดบั
ความรุนแรงของความเสี�ยงที�มีผลต่อการปฏิบติังาน/โครงการ ที�หน่วยงานรับผิดชอบ เพื�อพิจารณา
กาํหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี�ยงที�สําคญัให้เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ระดบัของความเสี�ยงที�เกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งโอกาสที�จะเกิดความเสี�ยง (likelihood) และ
ผลกระทบของความเสี�ยง (impact) ที�ประเมินไดต้ามตารางการวิเคราะห์ความเสี�ยง โดยจดัเรียง
ตามลาํดบั จากระดบัสูงมาก สูง ปานกลาง นอ้ย และเลือกความเสี�ยงที�มีระดบัสูงมาก และหรือสูง 
มาจดัทาํแผนการบริหาร/จดัการความเสี�ยงในขั�นตอนต่อไป 

 ขั�นตอนที�สี�   การประเมินมาตรการการควบคุม เป็นการประเมิน
กิจกรรมการควบคุมที�ควรจะมี หรือมีอยูแ่ลว้ วา่สามารถช่วยควบคุมความเสี�ยง หรือปัจจยัเสี�ยงได้
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อยา่งเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผล ตามวตัถุประสงคข์องการควบคุมเพียงใด เพื�อให้มั�นใจ
ไดว้่าจะสามารถควบคุม ความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 การประเมินมาตรการควบคุมเป็นการประเมินกิจกรรมที�กาํหนดขึ� น 
เพื�อเป็นเครื�องมือช่วยควบคุมความเสี�ยง หรือปัจจยัเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์ร ซึ� งกิจกรรมการควบคุมดงักล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบติังานต่าง ๆ ที�จะทาํ
ใหม้ั�นใจไดว้า่ผูรั้บผดิชอบแต่ละกิจกรรมไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกบัทิศทางที�ตอ้งการ สามารถช่วย
ป้องกนัและชี� ให้เห็นความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อวตัถุประสงคไ์ดโ้ดยทั�วไปการปฏิบติังานจะตอ้งมี
การควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ�งของการดาํเนินงานอยูแ่ลว้ เช่น การอนุมติั การลงความเห็น 
การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดาํเนินงานการจดัการทรัพยากร และการแบ่ง
หนา้ที�ของบุคลากร เป็นตน้ ทั�งนี� มีการแบ่งประเภทการควบคุมไว ้4 ประเภท คือ 

 การควบคุมเพื�อการป้องกนั (preventive control) เป็นวิธีการควบคุมที�
กาํหนดขึ�นเพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดความเสี�ยงและขอ้ผิดพลาดตั�งแต่แรก เช่น การอนุมติั การจดั
โครงสร้างองคก์ร การแบ่งแยกหนา้ที� การควบคุมการเขา้ถึงเอกสาร ขอ้มูล ทรัพยสิ์น ฯลฯ 

 การควบคุมเพื�อให้ตรวจพบ (detective control) เป็นวิธีการควบคุมที�
กาํหนดขึ�นเพื�อคน้หาพบขอ้ผิดพลาดที�เกิดขึ�นแลว้ เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยนัยอด 
การตรวจนบั การรายงานขอ้บกพร่อง ฯลฯ 

 การควบคุมโดยการชี� แนะ (directive control) เป็นวิธีการควบคุมที�
ส่งเสริมหรือกระตุน้ใหเ้กิดความสาํเร็จตามวตัถุประสงคที์�ตอ้งการ เช่น การใหร้างวลัแก่ผูมี้ผลงานดี  

 การควบคุมเพื�อการแกไ้ข (corrective control) เป็นวิธีการควบคุมที�
กาํหนดขึ�นเพื�อแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที�เกิดขึ�นให้ถูกตอ้ง หรือเพื�อหาวิธีการแกไ้ขไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาด
ซํ� าอีกในอนาคต เช่น การจดัเตรียมเครื�องมือดบัเพลิงเพื�อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้
นอ้ยลงหากเกิดเพลิงไหม ้เป็นตน้ 

 ขั�นตอนที�หา้  การบริหารจดัการความเสี�ยงเป็นการนาํกลยุทธ์ มาตรการ 
หรือแผนงานมาใชป้ฏิบติัในสาํนกั งาน/ศูนย/์กอง/หน่วยงานระดบักอง เพื�อลดโอกาสที�จะเกิดความ
เสี�ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการดาํเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที�
ยงัไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี�ยง หรือที�มีอยูแ่ต่ยงัไม่เพียงพอ กระบวนการในการบริหารความ
เสี�ยงนั�นไม่ใช่กระบวนการที�สร้างขึ�นและอยู่ดว้ยตนเองอย่างเป็นอิสระเพียงลาํพงัได ้ แต่จะเป็น
กระบวนการที�สร้างขึ�นโดยมีขั�นตอนที�ช่วยเสริมการทาํงานร่วมกบัโครงการ หรือภาระงานอื�นใดที�
ปฏิบติัการอยู ่ใหเ้ป็นไปดว้ยความราบรื�นหรือป้องกนัโอกาสที�จะเกิดความเสี�ยงและเป็นปัญหาหรือ
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อาจจะกล่าวไดว้า่เป็นการมองไปขา้งหนา้ ป้องกนัเหตุที�อาจจะเกิดขึ�นในอนาคตอยา่งมีเหตุมีผล มี
หลกัการและหาทางลดหรือป้องกนัความเสียหายในการทาํงานในภารกิจของหน่วยงาน/โครงการที�
มีการวางแผนการปฏิบติังานไวแ้ลว้ในแต่ละขั�นตอน 

 การบริหารความเสี�ยงตอ้งอาศยัการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ 
ความเชี�ยวชาญที�เรียนรู้จากอดีตที�ผา่นมา ควบคู่กบัการมีนวตักรรมขององคก์รที�พฒันาบุคลากรทุก
ระดบัใหมี้การนาํความรู้ดา้นการบริหารความเสี�ยง ซึ� งนบัไดว้า่เป็นกิจกรรมหลกัที�สําคญัอยา่งหนึ�ง
ในกระบวนการบริหารองค์กร ที�สามารถทาํให้หน่วยงานสามารถบรรลุภารกิจ พนัธกิจ ภายใต้
งบประมาณและทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมหลกัในการบริหารความเสี�ยงจาํเป็นตอ้ง
ประกอบไปดว้ย การประเมินระดบัความเสี�ยง (assessment) การวิเคราะห์เพื�อหาสาเหตุของความ
เสี�ยง (analysis) และการรองรับและควบคุมความเสี�ยง (abatement) (สํานกังานปลดักระทรวง
มหาดไทย, 2551: 14) 

 เครื�องมือในการบริหารความเสี�ยงในระดบัการดาํเนินการขององค์กร
ภาครัฐ การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารความเสี� ยงภายใต้บริบทของภาครัฐ จะมุ่งเน้น
ความสาํคญัไปที�ระดบัการดาํเนินการเป็นส่วนใหญ่ แนวคิด หลกัการ และเทคนิคต่าง ๆ ซึ� งสามารถ
นาํมาใช้กบัองคก์รภาครัฐ ในปัจจุบนั ความพยายามในการนาํหลกัการ และแนวทางการบริหาร
ความเสี�ยงไดถู้กผลกัดนัและดาํเนินการ โดยสํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร) 
กรมบญัชีกลาง และสํานกังบประมาณ ซึ� งไดมี้การจดัทาํคู่มือมาตรฐาน รวมถึงการจดัทาํ checklist 
เพื�อใหก้ารวางแผนไดค้าํนึงถึงปัจจยัที�ส่งผลต่อการบริหารงาน กลยุทธ์ในการผลกัดนัแผนงาน การ
ทบทวนและตรวจสอบผลการดาํเนินการโครงการ จึงถือไดว้า่การบริหารความเสี�ยงไดถู้กนาํมาแฝง
ใหเ้ป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการบริหาร (management processes) อยา่งแทจ้ริง 

 ขั�นตอนที�หก  การรายงาน การรายงานผลการบริหารจดัการความเสี�ยง
ที�ได้ดาํเนินการทั�งหมดตามลาํดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดาํเนินการตาม
แผนการบริหารความเสี�ยงเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจดัการความเสี�ยง 
วา่มีความเสี�ยงที�ยงัเหลืออยูห่รือไม่ ถา้ยงัมีเหลืออยู ่มีอยูใ่นระดบัความเสี�ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธี
จดัการความเสี�ยงนั�นอยา่งไร เสนอต่อผูบ้ริหาร เพื�อให้ทราบและพิจารณาสั�งการ รวมถึงการจดัสรร
งบประมาณสนบัสนุน ทั�งนี� การบริหารความเสี�ยงจะเกิดผลสําเร็จไดต้อ้งไดรั้บการสนบัสนุนอยา่ง
จริงจงัจากผูบ้ริหาร ซึ� งหลงัจากหน่วยงานทราบผลการประเมินความเสี�ยงและนาํความเสี�ยงที�ยงั
เหลืออยูใ่นระดบัสูงมาก สูง ปานกลาง มากาํหนดวธีิการจดัการความเสี�ยงแลว้ จะตอ้งจดัทาํรายงาน 
โดยการจดัทาํรายงานผลการบริหารความเสี�ยง ไดแ้ก่  
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 ระดบัหน่วยงานที�ได้มีการดาํเนินการจดัวางระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ขอ้ 6 การประเมินความเสี�ยง เป็นองคป์ระกอบหนึ�งของการควบคุมภายในการจดัทาํรายงาน
เห็นควรใชแ้บบรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ฯ ดงักล่าว สําหรับหน่วยงาน
ระดบัสํานกั/ศูนย/์กอง/และหน่วยงานระดบักอง เนื�องจากกิจกรรม/โครงการ จุดอ่อนการควบคุม 
หรือ ความเสี�ยงที�ยงัมีอยู ่แผนการปรับปรุง เป็นกระบวนการบริหารความเสี�ยง 

 ระดบักรมให้จดัทาํรายงานผลการบริหารความเสี�ยง เสนอขอความ
เห็นชอบจากผูบ้ริหารระดบักรมซึ�งควรกาํหนด ทุก 6 เดือน 9 เดือน และทุกสิ�นปีงบประมาณ 

 ขั�นตอนที�เจ็ด  การติดตามและทบทวน การติดตามผลเป็นการติดตาม
ผลของการดาํเนินการตามแผนการบริหารความเสี�ยงว่ามีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ที�มีการ
เปลี�ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี�ยงในทุก
ขั�นตอน เพื�อพฒันาระบบให้ดียิ�งขึ�น กระบวนการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กรของสํานกังาน
ปลดักระทรวงมหาดไทย ซึ� งประกอบดว้ยการบริหารความเสี�ยงระดบั สํานกั/ศูนย/์กอง/หน่วยงาน
ระดบักองนั�น มุ่งเนน้ให้เกิดผลสําเร็จตามภารกิจหลกัตามกฎหมายจดัตั�งส่วนราชการ และแผนการ
บริหารราชการประจาํปีงบประมาณดงันั�นโครงการหรือกิจกรรมที�ตอ้งดาํเนินการวิเคราะห์ ประเมิน 
และบริหารจดัการความเสี�ยง จึงเป็นโครงการ หรือกิจกรรมที�เป็นอาํนาจหนา้ที�ของแต่ละหน่วยงาน
ซึ�งไดร้ายงานไวใ้นการจดัวางระบบการควบคุมภายในของสํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย และ
เป็นโครงการตามยทุธศาสตร์ ของกระทรวงมหาดไทยที�มอบหมายให้หน่วยงานในสังกดัสํานกังาน
ปลดักระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดาํเนินการ/ประสานงานกบัส่วนราชการที�เกี�ยวขอ้งในแต่ละ
ปีงบประมาณ  

 2.2.3.5  การปฏิรูปทรัพยากรมนุษย ์
 การบริหารงานบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรบุคคลมีส่วนสําคญัในการผลกัดนั

องค์การให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง ตลอดจนส่งเสริมให้องค์การประสบ
ความสําเร็จในการดาํเนินงานในอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในสถานการณ์ปัจจุบนัที�แต่ละองคก์าร
ไม่วา่ทั�งภาครัฐและเอกชนต่างก็ให้ความสําคญัต่องานทรัพยากรมนุษยเ์พิ�มขึ�น โดยไดต้ระหนกัถึง
ความสําคญัว่างงานนี� ควรต้องแทรกอยู่ในงานทุกกิจกรรมขององค์การ เพื�อส่งเสริมและเป็น
หลกัประกนัวา่ทุกกิจกรรมขององคก์ารจะสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผูที้�
เป็นหวัหน้างานตอ้งให้ความสําคญัต่อทรัพยากรมนุษยภ์ายใตก้ารดูแลของตน เนื�องจากทรัพยากร
มนุษยไ์ม่เพียงแต่เป็นทรัพยากรพื�นฐานทางการบริหารเท่านั�น แต่ยงัเป็นทรัพยากรที�มีค่าสูงสุดของ
องคก์าร (สัมฤทธิ@  ยศสมศกัดิ@ , 2549: 15)  
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 ดงันั�น หากองคก์ารใดที�ขาดซึ� งบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพ
ในการทาํงาน หรือไม่สามารถที�จะบริหารบุคลากรภายในองคก์ารของตนให้ปฏิบติัตามไดแ้ลว้การ
บริหารองคก์ารก็ไม่สามารถที�จะบรรลุยงัเป้าหมายที�วางไวไ้ด ้ความสําคญัในการบริหารงานบุคคล
จึงเป็นเรื�องที�มีความจาํเป็นต่อองคก์าร ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานในภาครัฐหรือเอกชน ซึ� งหลกัการที�
สําคญัในการบริหารงานบุคคลภายในองค์การก็คือ ความพยายามที�จะตอ้งดึงดูดให้คนที�มีความรู้
ความสามารถให้เขา้มาทาํ งานให้ได ้ และนอกจากนี� คือจาํเป็นที�จะตอ้งมีการธาํรงรักษาทรัพยากร
บุคคลเหล่านั�นให้อยู่กบัองค์การพร้อม ๆ กบัการเพิ�มพูนความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรของ
องคก์ารอยูต่ลอด หรือกล่าวสั�น ๆ คือ ภารกิจหลกัที�สําคญัในการบริหารงานบุคลากร คือ การสรร
หาให้ไดค้นที�ดีมีความรู้ความสามารถเขา้มาทาํงาน การบาํรุงรักษาบุคลากรไวก้บัองคก์าร และการ
พฒันาส่งเสริม บุคลากร และการสนบัสนุนจูงใจให้บุคลากรสามารถที�จะทาํงานไดอ้ยา่งเต็มที�และ
เตม็ใจ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2546: 14)  
 จีระ หงส์ลดารมภ ์ (2533: 6-7) กล่าววา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารมิใช่
เป็นเพียงการใหค้วามรู้ ทกัษะและประสบการณ์จากการศึกษา การฝึกอบรมเพียงอยา่งเดียวเป็นเพียง
การดึงเอาศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยที์�มีอยูอ่อกมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเต็มที� รวมทั�งองคก์าร
สามารถที�จะรักษาทรัพยากรมนุษยที์�มีคุณค่านั�นไว ้ 

 เชี�ยวชาญ อาศุวฒันกุล (2537: 26-42) กล่าวว่า การพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์
ความหมายแตกต่างจากการฝึกอบรมเพราะการฝึกอบรมเป็นความหมายที�แคบ ส่วนการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยจ์ะมีความหมายที�กวา้งกวา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งมีหน่วยที�ครอบคลุมไป
ถึงปัจจยัต่าง ๆ ที�มีผลกระทบต่อการพฒันา รวมไปถึงกิจการต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาดว้ย 
ดงันั�นการฝึกอบรมจึงไม่ใช่การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ หากแต่เป็นเพียงวิธีการหรือ
กิจกรรมอยา่งหนึ�งของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ท่านั�น ซึ� งการพฒันาทรัพยากรมนุษยค์รอบคลุม
ความหมายที�กวา้งขวางซึ� งตอ้งรวมถึงในส่วนของระบบที�มีชีวิต และไม่มีชีวิตภายในองคก์ารดว้ย 
(living and non-living system)  

 การทาํงานของภาครัฐในระบบเครือข่ายจาํเป็นตอ้งอาศยัความสามารถและทกัษะใน
การทาํงานที�แตกต่างไปจากเดิม นอกเหนือไปจากความรู้ในดา้นการวางแผน การจดัทาํงบประมาณ 
การจดัหาบุคลากรและภารกิจโดยทั�วไปที�เคยปฏิบติักนัมา การบริหารแบบระบบเครือข่ายยงัตอ้ง
อาศยัความชาํนาญในด้านอื�น ๆ ด้วย ตวัอย่างเช่น ความสามารถในการเจรจาต่อรองและ
ประนีประนอม การที�บุคลากรในภาครัฐจะมีความสามารถดงักล่าวนี� ไดน้ั�นจาํเป็นตอ้งมาจากการ
ปฏิรูปวฒันธรรมขององคก์รอยา่งจริงจงั ไม่ใช่มาจากเพียงการฝึกอบรมหรือการจดัหาบุคลากรแต่
เพียงเท่านั�น สิ�งที�จาํเป็นเกิดขึ�นโดยการบริหารจดัการภาครัฐโดยอาศยัเครือข่ายนั�นเป็นการเปลี�ยนคาํ
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นิยามของการเป็นบุคลากรในภาครัฐจากเดิมอยา่งสิ�นเชิง นอกจากนี�ยงัจะตอ้งมีความรู้เกี�ยวกบังานที�
กาํลงัทาํ สภาพแวดลอ้มที�เป็นอยู ่องคป์ระกอบต่าง ๆ และที�ผูเ้กี�ยวขอ้ง รวมทั�งความสามารถในการ
จดัการความสัมพนัธ์ การจดัการกลยทุธ์ใหมี้ความยดืหยุน่ ในสภาพแวดลอ้มที�เป็นพลวตัร เนื�องจาก
เป็นเรื�องที�มีความเชื�อมโยงกบัหลายหน่วยงาน หลายบุคคล อีกทั�งยงัตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสีย และกระตุ้นให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยส่งเสริม ให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย 
ความสามารถและสมรรถนะที�จาํเป็นสาํหรับการบริหารจดัการเครือข่าย ไดแ้ก่ การฝึกสอน การเป็น
คนกลางประสานงาน การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ความเสี�ยง การจดัการด้านสัญญา 
ความสามารถในการแกปั้ญหาที�ไม่เป็นไปตามแบบแผน การคิดเรื�องกลยุทธ์ การสื�อสารระหวา่ง
บุคคล การจดัการโครงการและธุรกิจ และการสร้างทีม ในการสร้างความรู้ความสามารถดงักล่าว
ตอ้งอาศยัการพฒันาทกัษะ รวมทั�งการปรับเปลี�ยนวฒันธรรมองคก์รดว้ย ซึ� งเราตอ้งตระหนกัวา่ การ
บริหารงานจะประสบความสําเร็จได้ ต้องมีการปรับเปลี�ยนวฒันธรรม มีแผนกลยุทธ์ และ
เปลี�ยนแปลงวฒันธรรมการทาํงานให้มีลกัษณะเป็นเครือข่ายความร่วมมือกนั และการเขา้มามีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548: 34-35) 

 ดา้นเทคนิค และวธีิการพฒันาบุคคลภาครัฐ (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2546: 
26-27) ไดจ้าํแนกเทคนิคและวธีิการพฒันาบุคลากรภาครัฐ ดงันี�  

 1)  การพฒันาบุคคลโดยการฝึกอบรม การฝึกอบรมเป็นวิธีการพฒันาบุคคล
ที�นิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายมากกวา่วิธีอื�น ๆ เพราะสามารถทาเป็นโครงการที�ชดัเจน มีกาํหนด
ระยะเวลาที�กาํหนดไวแ้น่นอน สามารถดาํเนินการได้กบัผูเ้ขา้รับการอบรมจาํนวนมากในครั� ง
เดียวกนั สาํหรับวธีิการฝึกอบรม (training methods) ที�ใชก้นัทั�วไป พอจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ  

 (1)  การฝึกอบรมในขณะปฏิบติังาน (on-the job training) การฝึกอบรม
ในการปฏิบติังาน หมายถึงการที�ผูไ้ด้รับการฝึกอบรมหรือพฒันาได้เรียนรู้เทคนิควิธีการทาํงาน 
ได้รับความชํานาญจากการฝึกหรือทดลองปฏิบัติงาน รวมทั� งการถ่ายทอดแนวความคิด 
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการทาํงานพร้อม ๆ ไปกบัการปฏิบติังานจริง ซึ� งอนัที�จริงการ
ฝึกอบรมในขณะปฏิบติังาน เป็นวิธีที�ใชก้นัมากกว่าวิธีอื�นแต่ส่วนใหญ่มิไดท้าํกนัอย่างเป็นระบบ
และมีลกัษณะเป็นวิธีการทดลองปฏิบติังานมากกวา่การฝึกอบรมอยา่งจริงจงัในทางปฏิบติัจึงมิได้
รับการยอมรับวา่เป็นวิธีการฝึกอบรมที�ไดผ้ลอยา่งแทจ้ริง การฝึกอบรมในขณะปฏิบติังานมกันิยม
ใชก้นัอยู ่2 วธีิ คือ  

 การสอนแนะ (coaching) ส่วนใหญ่จะใชใ้นการพฒันาบุคคลที�เพิ�ง
เขา้รับราชการ หรือดาํรงตาํแหน่งใหม่ไม่นาน และมกัใช้กบัผูป้ฏิบติังานในระดบัตน้ ๆ โดย
มอบหมายให้ผูบ้งัคับบญัชาหรือหัวหน้างานที�ใกล้ชิดกับผูป้ฏิบติังานมากที�สุดเป็นผูค้อยดูแล
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แนะนาํ ช่วยเหลือให้รู้วิธีปฏิบติังานให้ถูกตอ้งอาจเป็นการสอนแนะแบบตวัต่อตวัหรือแบบกลุ่ม 
เล็ก ๆ ซึ� งจดัวา่เป็นวธีิการที�ไดผ้ลมากที�สุด วธีิหนึ�ง ทั�งนี� เพราะจากผลการคน้ควา้วจิยัพบวา่ ผูรั้บการ
ฝึกอบรมจะสามารถจดจาํสิ�งที�ตนเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติังานดว้ยตนเองถึงร้อยละ 75 ในขณะที�จะ
จดจาํจากการฟังคาํบรรยายไดเ้พียงร้อยละ 10 ถึง 15 และจดจาํจากการที�ตนมีส่วนร่วมในการ
ประชุมอภิปรายเพียงร้อยละ 30 ถึง 50 เท่านั�น  

 การยา้ยสับเปลี�ยนหมุนเวียนหนา้ที� (job rotation) การพฒันาบุคคล
อีกวิธีการหนึ�ง คือ การยา้ยสับเปลี�ยนหมุนเวียนหนา้ที�การงานของผูป้ฏิบติังานเป็นครั� งคราวซึ� ง
วธีิการนี�จะก่อใหเ้กิดการตื�นตวั ความกระตือรือร้น และภาวะจาํเป็น ที�จะตอ้งเรียนรู้งานในตาํแหน่ง
ใหม่ ๆ ให้สามารถทาํงานไดดี้ โดยไม่มีอุปสรรค และเปิดโอกาสให้ไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์
กวา้งขวางขึ�นกวา่เดิม การพฒันาบุคคลโดยวิธีการยา้ยสับเปลี�ยนหมุนเวียนหนา้ที�การงานนี�  เหมาะ
สําหรับที�จะใช้ในการพฒันา นกับริหารหรือผูด้าํรงตาํแหน่งสูง ในส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
ต่าง ๆ มากกวา่ตาํแหน่งในระดบัตน้ ๆ  

 (2)  การฝึกอบรมนอกสภาพการทาํงาน (off – the –job training) การ
ฝึกอบรมนอกสภาพการทาํงาน หมายถึง การที�ผูเ้ขา้รับการอบรมหรือการพฒันาตอ้งหยุดการทาํงาน
ปกติของตนเพื�อเขา้รับการฝึกอบรมตามหลกัสูตรหรือโครงการที�กาํหนดขึ�นโดยเป็นการเขา้รับการ
อบรมในสถานที�ของหน่วยงานนั�นเอง หรือถูกส่งไปเขา้รับการอบรมนอกสถานที�หน่วยงานหรือ
อบรมอยูที่�บา้นก็ได ้ซึ� งวธีิการอบรมนอกสภาพการทางานที�ใชก้นัอยูมี่หลายวธีิดว้ยกนั เช่น  

 การฝึกอบรมในห้องหรือการฝึกอบรมในชั�นเรียน (classroom 
methods) เป็นวิธีที�มีประโยชน์และได้ผลมากเพราะผูรั้บการฝึกอบรมจะมีโอกาสเรียนรู้ในแง่ 
ปรัชญา แนวความคิด ทศันคติ ทฤษฎี และวิธีการแกปั้ญหาในการทาํงานไปพร้อม ๆ กนั การ
ฝึกอบรมในหอ้งยงัอาจเลือกดาํเนินการตามความเหมาะสมไดห้ลายวธีิ เช่น  

 การบรรยาย (lecture) คือ การเชิญผูส้อนหรือวิทยากรมาบรรยายให้
ผูรั้บการอบรมฟังเป็นวิธีการที�พบเห็นไดบ้่อยที�สุดในการจดัการอบรม ประโยชน์ของการบรรยาย
คือสามารถครอบคลุมเนื�อหาหรือเรื� องราว และรับจานวนผูฟั้งได้จาํนวนมาก ทาํให้ประหยดั
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการสอน วิธีการบรรยายมกัเป็นการสื�อขอ้ความทางเดียว (one-way 
communication) บทบาทอยูที่�ผูบ้รรยายมากที�สุด ที�จะตอ้งมีศิลปะและการถ่ายทอดความรู้ทางวาจา
ที�ดีพอเพื�อมิใหส้ร้างความเบื�อหน่ายแก่ผูฟั้งได ้ 

 การสัมมนา (seminar) คือ การร่วมกนัศึกษาวิเคราะห์เรื�องที�กาํหนด
ขึ�นเป็นหวัขอ้ของการสัมมนา โดยอาจเกี�ยวขอ้งกบัการสํารวจปัญหา การหาทางแกไ้ขปัญหา การ
กาํหนดแนวทางปฏิบติังานหรือการวิเคราะห์แนวโนม้ในอนาคตของเรื�องที�จะร่วมกนัพิจารณาใน
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การสัมมนา ในทางปฏิบติัมกัจะมีผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือวิทยากรเป็นผูใ้ห้ความรู้และขอ้มูลที�
เกี�ยวขอ้งจาํเป็นเพื�อประกอบการสัมมนา โดยผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการคิด 
อภิปราย หาขอ้สรุป และขอ้เสนอแนะ ซึ� งอาจไดจ้ากการประชุม หรือการอภิปรายกลุ่มยอ่ย หรือการ
สัมมนาร่วมกนัทั�งหมดและสรุปเพื�อเสนอรายงานผลการสัมมนาต่อไป  

 การอภิปรายเป็นคณะ (panel discussion) เป็นการอภิปรายโดยกลุ่ม
ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนประมาณ 3-5 คน ในหวัขอ้ที�กาํหนดโดยมีวิทยากร หรือพิธีกรอีก 1 คน เป็นผู ้
ดาํเนินรายการ คณะผูอ้ภิปรายแต่ละคนจะเป็นผูใ้ห้ความรู้ ประสบการณ์ ขอ้เท็จจริง และขอ้คิดเห็น
ของตนแก่ผูฟั้ง และภายหลงั การอภิปรายจะเปิดโอกาสให้ผูฟั้งไดซ้กัถามและแสดงความเห็นใน
เรื�องที�มีการอภิปราย ประโยชน์ของการอภิปรายเป็นคณะ อยู่ที�การเปิดโอกาสให้ผูฟั้งไดเ้รียนรู้ 
แนวคิด ประสบการณ์ที�มีค่าและน่าสนใจของผูอ้ภิปราย แต่ละคน มากกวา่การเรียนรู้ทางทฤษฎีหรือ
หลกัวชิาการ  

 การประชุมปฏิบติัการ (workshop) เป็นวิธีการฝึกอบรม โดยผูเ้ขา้
ประชุมปฏิบติัการซึ� งตามปกติจะมีประมาณ 10-25 คน มีความสนใจ หรือมีปัญหาคลา้ย ๆ กนั
มาร่วมกนัศึกษา วิเคราะห์หาทาง แกปั้ญหาหรือร่วมกนัทดลองหาวิธีปฏิบติังานใหม่ ๆ เพื�อเพิ�มพูน
ความรู้และทกัษะในการทาํงาน โดยผูด้าํเนินการจะตอ้งจดัเตรียมโครงการ วิทยากร ขอ้มูล รวมทั�ง
วสัดุ อุปกรณ์สถานที�และสิ�งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ไวใ้ห้พร้อมและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน
จะตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง  

 การฝึกอบรมทางไกล (distance training) เป็นวิธีการ ฝึกอบรม
สมยัใหม่ที�ผูรั้บการฝึกอบรม ไม่ตอ้งเขา้รับฟังการบรรยายในชั�นเรียน แต่อาจรับการฝึกอบรมอยูที่�
บา้นหรือที�ทางานของตน ผา่นสื�อการฝึกอบรมบางอยา่ง เช่น ตาํรา แบบฝึกหดั เทปคาํบรรยาย หรือ
ภาพทศัน์ หรือทางวิทยุ ทางโทรทศัน์ ทางคอมพิวเตอร์ผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ วิธีการ 
เช่นนี� อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาและตอ้งวดัผลการอบรม ซึ� งจะเป็นวิธีที�ประหยดั สามารถครอบคลุม
พื�นที�และจาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้ป็นจาํนวนมากทั�วประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสให้
เจา้หนา้ที�ของรัฐที�อยูห่่างไกลเดินทางไม่สะดวกไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันา โดยไม่ตอ้งเสียเวลา
และค่าใชจ่้ายของตนเองและของทางราชการ  
 2)  การพฒันาบุคคลโดยวิธีอื�น การพฒันาบุคคลโดยวิธีอื�นนอกเหนือจาก
การฝึกอบรม อาจทาํไดห้ลายแบบ ทั�งแบบใชร้ะยะเวลาสั�น ๆ และใชร้ะยะเวลานานหลายปี เช่น 
การดูงาน (study visit) การดูงาน หมายถึง การจดัใหข้า้ราชการหรือผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสไปเยี�ยม
ชมหน่วยงานและวิธีการปฏิบติังานของขา้ราชการและเจา้หนา้ที�ในหน่วยงานอื�น ซึ� งอาจเป็นส่วน
ราชการหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน วตัถุประสงคส์ําคญัของการดูงานก็เพื�อให้
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ผูไ้ดรั้บการพฒันาเกิดการเรียนรู้ ความเขา้ใจ ในเทคนิคและวิธีการทาํงานของหน่วยงานที�ตนไปดู
งานดว้ยตาของตนเอง และยงัมีโอกาสสอบถามหรือแลกเปลี�ยนความรู้ ประสบการณ์และขอ้คิดเห็น
อนัอาจนามาใช้ปรับปรุงการทาํงานในหน่วยงานของตน รวมทั�งยงัก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงานของตนและหน่วยงานที�ไปเยี�ยมชมต่อไปในอนาคตอีกดว้ย  

 การศึกษาต่อ (further education) การศึกษาต่อ หมายถึง การจดัส่ง
ขา้ราชการหรือผูป้ฏิบติังานไปรับการศึกษายงัสถาบนัการศึกษาหรือมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ทั� ง
ภายในประเทศและต่างประเทศเพื�อที�ให้ไดรั้บวุฒิการศึกษาเพิ�มขึ�นหรือสูงขึ�น ซึ� งจะเป็นประโยชน์
โดยตรงต่อการปฏิบติัและพฒันางานให้ดีขึ�นดว้ยให้ขา้ราชการหรือผูป้ฏิบติังานไดรั้บทุนการศึกษา
ต่อ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็คือ ประโยชน์ที�ทางราชการหรือหน่วยงานนั�นจะ
ไดรั้บภายหลงัจากการที�ขา้ราชการหรือผูป้ฏิบติังานนั�นสาํเร็จการศึกษาและกลบัมาปฏิบติัหนา้ที� 

 3)  การพฒันาตนเองสนับสนุน การพฒันาบุคคลจะประสบความสําเร็จ
ไม่ได้เลย หากผูรั้บการพฒันาไม่ให้ความสนใจและมองไม่เห็นประโยชน์ของการพฒันาอย่าง
แท้จริง ผูที้�สนใจพฒันาตนเองต้องเป็นผูที้�มีความกระตือรือร้นและตื�นตวัอยู่เสมอ โดยใน
ขณะเดียวกนัตอ้งเป็นผูรู้้จกัใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดจึงจะประสบความสําเร็จอยา่งแทจ้ริง การ
พฒันาบุคคลจะประสบความสําเร็จอยา่งยิ�งหากผูรั้บการพฒันามีความสนใจใฝ่พฒันาและพยายาม
พฒันาตนเองอยู่เสมอ ฉะนั�นการพฒันาตนเองจึงมีความสําคญัอย่างยิ�ง ในการที�จะนําไปสู่
ความสาํเร็จในการพฒันาบุคคลสาํหรับการพฒันาตนเองอาจทาํไดห้ลายวธีิ เช่น  

 (1)  หมั�นศึกษา คน้ควา้หาความรู้ จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ 
โดยผา่นสื�อ ทางวทิย ุโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์หรือสื�อทางเทคโนโลยสีมยัใหม่ เป็นตน้ 

 (2)  ศึกษาทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบันโยบาย ทิศทาง แผนงานโครงการของ
งานในหน่วยงาน ที�ตอ้งนาํมาประกอบการปฏิบติังานให้ชดัเจน เพื�อทาํงานให้บรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายขององคก์ารอยา่งถูกตอ้งภายใน  

 (3)  อย่าทาํงานบนความคิดเห็นของตนคนเดียว แต่ใฝ่หาความรู้ความ
เขา้ใจดว้ยการแลกเปลี�ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นกบัผูบ้งัคบับญัชา เพื�อนร่วมงาน 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือ ผูมี้ประสบการณ์  

 (4) ควรติดตามการเคลื�อนไหวของข่าวคราวทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง และสถานการณ์สาํคญั ๆ ทั�งภายในและภายนอกประเทศ  

 (5)  อาจสมคัรเขา้รับการศึกษาหรืออบรมในหลกัสูตรที�จะเป็นประโยชน์
กบังานหรือเพิ�มความสามารถสาหรับตนโดยไม่เสียเวลาทางานประจาํ 
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2.2.4  คุณลกัษณะของเครือข่ายการทาํงานในมิติการบริหารงานภาครัฐ 
มี 6 ประการ ดงัต่อไปนี�  (วรีะศกัดิ@  เครือเทพ, 2550: 35-38) 
 ประการแรก  เครือข่ายการทาํงานมีวตัถุประสงค์หลกัเพื�อตอ้งการแก้ไขปัญหา

สาธารณะหรือเพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการดาํเนินงานอย่างใดอย่างหนึ� งร่วมกนัในนามของ
ส่วนรวม (shared objective) หากเครือข่ายทาํงานไดรั้บการจดัตั�งขึ�นโดยปราศจากซึ� งเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคร่์วมกนัระหวา่งตวัแสดงหรือองค์กรต่าง ๆ ที�ชดัเจนแลว้ ประสิทธิผลของการแกไ้ข
ปัญหาและความต่อเนื�องในการดาํเนินงานของเครือข่ายยอ่มมิอาจเกิดขึ�นได ้

 ประการที�สอง  การสร้างเครือข่ายการทาํงานเป็นการจดัความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง
ในการบริหารงานระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อให้เกิดการทาํงานร่วมกนัไปในทิศทางที�
สอดคล้องกัน มิใช่เป็นการยุบรวมหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นหน่วยงานเดียว ในระบบ
เครือข่ายนั�น องค์กรต่าง ๆ ยงัคงมีตวัตนที�มีความเป็นเอกลกัษณ์ (identity) และมีความเป็นอิสระ 
(autonomy) จากองค์กรอื�น ๆ หากแต่การที�องค์กรต่าง ๆ จะสามารถร่วมมือกนัเป็นเครือข่ายการ
ทาํงานไดน้ั�น จาํเป็นตอ้งลดระดบัของความเป็นอิสระจากกนัและกนับางส่วน เครือข่ายการทาํงาน
จึงเป็นการจดัความสัมพนัธ์ในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งองคก์รต่าง ๆ ที�สามารถสร้างความสมดุล
ระหวา่งความเป็นอิสระขององคก์รต่าง ๆ กบัความพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั 

 ประการที�สาม  ไดแ้ก่ การที�หน่วยงานต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กนัแบบพึ�งพาอาศยัซึ� ง
กนัและกนั (reciprocal relationship) กล่าวคือ ตวัแสดงใดตวัแสดงหนึ�งแต่เพียงลาํพงัอาจมีศกัยภาพ
เทคโนโลยี ขอ้มูล บุคลากร หรือทรัพยากรที�ไม่เพียงพอต่อการดาํเนินการเพื�อให้บรรลุเป้าหมายที�
ตอ้งการ การร่วมมือกนัทาํงานเป็นเครือข่ายจึงมีวตัถุประสงค์เพื�อให้เกิดการแลกเปลี�ยนทรัพยากร
และความรู้ความสามารถหรือขอ้มูลต่าง ๆ จนอยู่ในระดบัที�เพียงพอต่อการจดัการกบัปัญหาที�
ตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ประการที�สี�   เครือข่ายการทาํงานเกิดขึ�นจากความสมคัรใจ (voluntary) ของตวัแสดง
ต่าง ๆ เพื�อร่วมมือร่วมใจดาํเนินการบางอยา่งเพื�อให้วตัถุประสงคบ์างประการบรรลุผล ความสมคัร
ใจในการร่วมมือดาํเนินงานเช่นนี� หมายความถึงสภาวะที�ไม่มีตวัแสดงหนึ� งตวัแสดงใดมีอาํนาจ
ควบคุมหรือสั�งการให้ตวัแสดงอื�น ๆ ปฏิบติัตามความต้องการของตนได้ การทาํงานในระบบ
เครือข่ายตอ้งอาศยัการเจรจาต่อรอง การประนีประนอม และการสื�อสารทาํความเขา้ใจระหว่างตวั
แสดงต่าง ๆ ภายในเครือข่าย เพื�อจูงใจใหเ้กิดการดาํเนินงานที�สามารถนาํไปสู่การบรรลุผลลพัธ์ตาม
เป้าหมายของเครือข่ายตามที�ตอ้งการร่วมกนัได ้

 ประการที�ห้า  ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแสดงภายในเครือข่ายเกิดขึ�นในลกัษณะที�
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั�งนี� เนื�องจากการแกไ้ขปัญหาสาธารณะบางประการจาํเป็นตอ้ง
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อาศยัอาํนาจรัฐเขา้จดัการ ซึ� งจะดาํเนินการไดอ้ยา่งชอบธรรมก็เมื�อหน่วยงานรัฐที�มีหนา้ที�รับผิดชอบ
ตามที�กฎหมายกาํหนดเขา้ร่วมจดัการกบัปัญหาดงักล่าว เครือข่ายการทาํงานจึงมกัประกอบไปดว้ย
หน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งเป็นตวัแสดงหลกัตวัหนึ�ง อยา่งไรก็ตาม ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน
กบัตวัแสดงอื�น ๆ มกัเป็นไปในลกัษณะที�ไม่เป็นทางการ กล่าวคือหน่วยงานภาครัฐยอ่มไม่สามารถ
ใช้อาํนาจสั�งการเหนือตวัแสดงอื�น ๆ ในเครือข่ายเฉกเช่นการสั�งงานผ่านสายการบงัคบับญัชา
ตามปกติ ประเด็นสําคญัในเรื�องนี� ก็คือการผสานวิธีการทาํงานระหว่างตวัแสดงในภาคที�เป็น
ทางการและภาคที�ไม่เป็นทางการเพื�อให้การดาํเนินงานของเครือข่ายขบัเคลื�อนไปในทิศทางที�พึง
ประสงคร่์วมกนั 

 ประการสุดทา้ย  เครือข่ายการทาํงานที�สามารถดาํเนินงานได้อย่างย ั�งยืนจะตอ้ง
สามารถนาํไปสู่การเพิ�มขีดความสามารถในการปฏิบติังานหรือเพื�อการจดัการกบัปัญหาสาธารณะ
ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมเครือข่ายการทาํงานมิไดเ้กิดขึ�นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อการปรึกษาหารือ โดยที�
มิไดมี้การลงมือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ แต่ประการใด (all talks but no action) ในความเป็นจริงนั�น 
เครือข่ายการทาํงานตอ้งสามารถแสดงให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจนกว่าการร่วมมือกนัในระบบเครือข่าย
ก่อให้เกิดประโยชน์กลบัคืนสู่สังคมหรือก่อให้เกิดผลดีมากกวา่สิ�งที�ตวัแสดงต่าง ๆ ไดล้งแรงไป มิ
เช่นนั�นความร่วมมือดงักล่าวยอ่มไม่สามารถอยูไ่ดใ้นระยะยาว 

คุณลกัษณะเด่นของการบริหารภาครัฐโดยอาศยัเครือข่าย (สํานกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ, 2548: 9) 
 2.2.4.1  ความยืดหยุน่ (flexibility) ระบบบริหารภาครัฐโดยอาศยัเครือข่ายจะมีความ
ยืดหยุ่นและมีความคล่องตวักว่าระบบการบริหารแบบลาํดบัชั�น ตวัอย่างเช่น ศูนยก์ลางชุมชน 
สามารถช่วยเหลือแม่ลูกอ่อนที�ถูกทอดทิ�งโดยการแนะนาํไปยงับา้นพกัฉุกเฉิน การให้คาํปรึกษาและ
การฝึกอบรมผา่นเครือข่ายผูใ้ห้บริการทั�งภาครัฐและเอกชนซึ� งจะดีกวา่การใชบ้ริการจากหน่วยงาน
ของรัฐเพียงอยา่งเดียวเพราะระบบเครือข่ายจะใหท้างเลือกที�หลากหลายกวา่ 
 2.2.4.2  นวตักรรม (innovation) ระบบเครือข่ายจะเสนอบริการใหม่อยู่เสมอเมื�อ
เทียบกบัหน่วยงานของรัฐที�ติดอยูก่บักบักฎระเบียบต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น บริษทั Forward Service 
Corporation ซึ� งเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกาํไรประจาํรัฐวิสคอนซินที�ไดรั้บการจา้งเหมาจาก 6 
เขตของรัฐวสิคอนซิน สามารถจดัหาที�พกั รถรับส่ง และทุนการศึกษา สาํหรับผูที้�ไม่มีงานทาํและไม่
มีที�อยูอ่าศยัภายในระยะเวลา 2-3 เดือนภายหลงัการเซ็นสัญญาจา้งเหมานอกจากนี� แลว้บริษทันี� ยงั
สามารถหาแหล่งทุนสนบัสนุนเพิ�มเติมจากรัฐบาลกลางไดอี้กดว้ย ผลที�ไดก้็คือความหลากหลาย
ของบริการเมื�อเทียบกบัระบบเดิมที�ดาํเนินการโดยแต่ละเขต 
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 2.2.4.3  ความเชี�ยวชาญเฉพาะทาง (specialization) ระบบเครือข่ายจะทําให้
หน่วยงานของรัฐให้ความสนใจอยู่กบัภารกิจหลกัของหน่วยงานโดยการจา้งผูเ้ชี�ยวชาญมาช่วย
ดาํเนินการภารกิจส่วนอื�น ตวัอยา่งเช่นโรงเรียนของรัฐหลายแห่งไดจ้า้งเหมาองคก์รเอกชนที�มีความ
ชาํนาญในการบริหารจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศให้มาช่วยดาํเนินการตั�งแต่การปรับปรุงระบ
การเรียนการสอนจนถึงการบริหารโรงเรียน 
 2.2.4.4  ความรวดเร็ว (speed) การที�ไม่มีการควบคุมโดยตรงและสมาชิกในเครือข่าย
มีอิสระในการตดัสินใจเองทาํให้การตดัสินใจมีความรวดเร็วสามารถตอบสนองต่อปัญหาต่าง ๆ 
ดว้ยความรวดเร็ว 
 

2.2.5  รูปแบบของการจัดการเครือข่าย ที�นาํเสนอโดยทีมวิจยัจาก Deloitte Research มี 6 
รูปแบบ ดงันี�  (จิรประภา อคัรบวร และประยรู อคัรบวร, 2552: 24-31) 

 2.2.5.1  การทาํสัญญาในการใหบ้ริการ (service contract) 
 การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายวิธีนี�  คือ การที�รัฐทาํสัญญาการให้บริการ

โดยมีผูรั้บจา้งหรือรับช่วงในการเชื�อมโยงงานบริการระหวา่งสมาชิกในเครือข่าย โดยความสัมพนัธ์
เป็นรูปแบบหนึ� งต่อหนึ� งระหว่างรัฐกบัผูรั้บจา้งเท่านั�น ตวัอย่างของเครือข่ายในลกัษณะนี�  ไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลเอกชนร่วมมือกบัสาํนกังานประกนัสังคม โครงการคุกเอกชน (กรมราชฑณัฑ)์ เป็นตน้ 

 2.2.5.2  ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) 
 ห่วงโซ่อุปทานเป็นการบริหารเครือข่ายที�เกิดขึ�นโดยมีวตัถุประสงคที์�จะลดภาระงาน

ซึ� งมีความซับซ้อนให้กบัหน่วยงานอื�น ๆ เป็นผูด้าํเนินการแทนภาครัฐ โดยการบริหารแบบนี� จะมี
ผูเ้กี�ยวขอ้งหลกั ๆ หลายฝ่ายทาํงานร่วมกนั โดยลว้นแลว้แต่มีความสําคญัต่อคุณภาพของงานที�ส่ง
มอบทั�งสิ�น อยา่งไรก็ดี ระบบห่วงโซ่อุปทานมกัจะไม่ปรากฏในภาครัฐมากนกั เนื�องจากงานของรัฐ
มกัจะอยู่ในลกัษณะของการให้บริการที�ไม่ได้มีความซับซ้อนเท่ากับงานก่อสร้างหรืองานผลิต 
ตวัอย่างของเครือข่ายในลกัษณะนี�  ได้แก่ โครงการระบบโครงข่ายรถไฟฟ้า โครงการสนามบิน
นานาชาติ เป็นตน้ 

 2.2.5.3  เครือข่ายเฉพาะกิจ (ad hoc) 
 การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายในรูปแบบนี� เป็นการบริหารเมื�อภาครัฐ

ตอ้งการจดัหาหน่วยเฉพาะกิจเพื�อรองรับสถานการณ์พิเศษ ซึ� งมกัจะเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น เมื�อ
เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือเกิดโรคระบาด ตวัอย่างของเครือข่ายลักษณะนี�  ได้แก่ เครือข่าย
เฉพาะกิจของโรงพยาบาล หมอ เจา้หนา้ที�สาธารณสุข และเจา้หนา้ที�กระทรวงเกษตร ที�ถูกจดัตั�งขึ�น
เพื�อป้องกนัการแพร่ขยายของไวรัสร้ายแรงที�ติดต่อไดอ้ย่างไขห้วดันก กาฬโรค ฯลฯ นอกจากนี�
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เครือข่ายเฉพาะกิจมกัจะถูกจดัตั�งขึ�นในกรณีที�เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ อาทิ แผน่ดินไหว นํ� า
ท่วมหรือไฟป่า เป็นต้น ในปัจจุบันสถานการณ์พิเศษอาจจะรวมถึงการจู่โจมเสถียรภาพของ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูไ้ม่หวงัดี 

 2.2.5.4  ตวัแทนการใหบ้ริการ (channel partnership) 
 การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายรูปแบบนี� เป็นการทาํความร่วมมือกับ

บริษทัเอกชนหรือองคก์ารไม่แสวงหาผลกาํไรมาช่วยให้การบริการในฐานะเป็นตวัแทนของภาครัฐ 
ซึ� งองค์การตัวแทนการให้บริการเหล่านี� จะมีช่องทางที� เข้าถึงผูรั้บบริการได้ดีและทั�วถึงกว่า
หน่วยงานภาครัฐ 

 2.2.5.5  การเผยแพร่ขอ้มูลสาธารณะ (information dissemination) 
 การบริหารเครือข่ายรูปแบบนี� จะเห็นได้จากการที�หน่วยงานภาครัฐร่วมกับ

ภาคเอกชนหรือองคก์ารไม่แสวงผลกาํไรในการเผยแพร่ขอ้มูลสาธารณะใหก้บัประชาชน 
 2.2.5.6  ชุมสายในการเชื�อมโยงองคก์ารต่าง ๆ (civic switchboard) 
 การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายรูปแบบนี� เป็นการจดัทาํโดยหน่วยงาน

ภาครัฐอาศยัความกวา้งขวางขององคก์ารเป็นตวัเชื�อมโยงให้องคก์ารต่าง ๆ ที�สามารถร่วมมือกนั
แลว้ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สังคมอยา่งกวา้งขวาง ซึ� งหน่วยงานภาครัฐจะเป็นตวักลางคอยเชื�อมโยง
ระหวา่งองค์การที�ให้บริการแต่ขาดทรัพยากรในการดาํเนินงาน หรือองคก์ารที�มีทรัพยากรแต่ไม่มี
ช่องวา่งในการใหบ้ริการ 

 ส่วนการสรุปถึงระดบัการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละประเภทของ
เครือข่าย โดยเครือข่ายประเภทการทาํสัญญาการให้บริการ (service contract) หน่วยงานภาครัฐมี
ส่วนร่วมกับสมาชิกในเครือข่ายมากกว่า การบริการเครือข่ายประเภทชุมสายในการเชื�อมโยง
องค์การต่าง ๆ (civic switchboard) ซึ� งหน่วยงานภาครัฐแทบจะไม่มีการดาํเนินงานร่วมกนักับ
สมาชิกในเครือข่ายเลย โดยเป็นเพียงผูส่้งผา่นขอ้มูลเป็นส่วนใหญ่เท่านั�น  
 

2.2.6  กระบวนการการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย 
จิรประภา อคัรบวช และประยูร อคัรบวช (2552: 23) กล่าววา่ จากรายงานของกระทรวง

แห่งรัฐของสหราชอาณาจกัร (minister of state, united kingdom) ระบุว่า คุณค่าทางสังคมตาม
ความรู้สึกของประชาชนทั�วไปต่อกิจกรรมหรือบริการของภาครัฐมกัจะแบ่งองค์ประกอบเป็น 3 
ประเภทใหญ่ ได้แก่ การให้บริการ (service) ซึ� งตอ้งตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
ผลลพัธ์ของกิจกรรมหรือบริการ (outcome) ซึ� งเป็นประเด็นเกี�ยวกบัระดบัคุณภาพการบริการ  
ความเชื�อถือ (trust) ซึ� งจะเนน้ในความเชื�อถือของกระบวนการและผลการบริการ 
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ภาพที� 2.21  คุณค่าทางสังคมตามความรู้สึกของประชาชนทั�วไปต่อกิจกรรมหรือบริการของภาครัฐ 
แหล่งที�มา: สาํนกังานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการ, 2552: 24. 
 

พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (2547: 97-103) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการทาํงานของเครือข่าย 
หมายถึง การทาํงานร่วมกนั ถือไดว้่า เป็นภารกิจที�สําคญัของการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย กล่าวคือ 
ความเป็นเครือข่ายมีความสัมพนัธ์กบังานและสัมพนัธภาพระหวา่งกนั ซึ� งงาน/ภารกิจและความเป็น
ภาคีต่อกนันั�น จะนาํไปสู่การเรียนรู้และการสร้างกระบวนการความเคลื�อนไหวทางสังคม ดงันั�น
กระบวนการทาํงานของเครือข่าย สามารถพิจารณาไดจ้ากการทาํงานสัมพนัธภาพ การเรียนรู้และ
ความเคลื�อนไหวที�นาํไปสู่การจดัการกบัสิ� งต่าง ๆ ภายใตบ้ริบทที�เกิดขึ�น โดยแต่ละเครือข่ายก็มี
กระบวนการทาํงานที�แตกต่างกนัไปตามสถานการณ์และเป้าหมายที�กาํหนด ในที�นี� จะกล่าวถึง 
กระบวนการทาํงานของเครือข่ายต่าง ๆ มีลกัษณะร่วมกนัใน 4 ประเด็น คือ  

 2.2.6.1  กระบวนการทาํงานที�เชื�อมประสานจากจุดเล็กและขยายไปสู่หน่วยใหญ่ ใน
กระบวนการทาํงานของเครือข่ายนั�น ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายระดบัใดหรือประเภทใด สิ�งที�เครือข่าย
ต่าง ๆ ดาํเนินการในลกัษณะที�คลา้ยคลึงกนั คือ การทาํงานที�เชื�อมประสานการประเด็นเล็ก ๆ แลว้
ขยายไปสู่การทาํงานที�หลากหลายขึ� น โดยเป็นการขยายทั� งกิจกรรม พื�นที�  และเป้าหมายการ
ดาํเนินการ กล่าวคือ เป็นกระบวนการทาํงานที�ต่อยอดจากฐานงานเดิมที�กลุ่มเครือข่ายนั�นมีอยู ่และ
เป็นการแสวงหาแนวร่วมใหม่ เครือข่ายใหม่ที�จะช่วยให้เครือข่ายนั�นไดมี้ความรู้ ประสบการณ์และ
มีพลังอํานาจในการต่อรองกับผลประโยชน์ต่าง ๆ โดยเป็นการที�ทุกฝ่ายเข้ามาศึกษาเรียนรู้ 
แลกเปลี�ยนประสบการณ์ และพฒันากิจกรรมร่วมกนั  

 การเริ�มตน้จากจุดเล็กและขยายเป็นหน่วยใหญ่ดงักล่าว เป็นกระบวนการหนึ� งของ
การทาํงานในเครือข่าย โดยเป็นทั�งขั�นตอนของการก่อตวัและกระบวนการทาํงาน ซึ� งเครือข่ายที�มี
การพฒันาอย่างต่อเนื�องและมีความเขม้แข็งนั�น ส่วนหนึ� งมาจากการไม่มองขา้มในจุดเล็ก เริ�มตน้
จากการทาํงานในสิ�งที�รู้และเขา้ใจแลว้ค่อย ๆ เชื�อมประสานกบัองคก์รอื�นเครือข่ายอื�นในประเด็น
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กิจกรรมที�หลากหลาย ซึ� งเป็นผลให้การทาํงานของเครือข่ายนั�นมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ในพื�นที�มากขึ�นและกระบวนการทาํงานที�เชื�อมประสานของเครือข่ายในลกัษณะนี�  เป็น
การทาํงานที�ควบคู่กนัไปทั�งการทาํงานในระดบัพื�นที�และการสานต่อไปในระดบันโยบาย 

 นอกจากนี� ในกระบวนการทาํงานของเครือข่ายนั�น เครือข่ายส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ
ทาํงานที�หลากหลาย เช่น การใชพ้ื�นที�เป็นสถานที�ดาํเนินการ การใชป้ระเด็นปัญหาเป็นกิจกรรมใน
การขบัเคลื�อนเครือข่ายการใชศู้นยป์ระสานงานเป็นที�รวบรวมขอ้มูล ฯลฯ ซึ� งกระบวนการทั�งหมด
เนน้การใชค้วามรู้ ประสบการณ์ที�มีอยู ่มาร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ โดยมีการปรับเปลี�ยนวิธีการไปตาม
สถานการณ์ที�เกิดขึ�น ทั�งนี�อาจประยกุตก์ารใชว้ธีิการต่าง ๆ ในแต่ละช่วงของเครือข่าย ดงันี�  

 1)  ในช่วงการก่อตวัของเครือข่ายเพื�อหาแนวร่วมในการพฒันากิจกรรมนั�น 
ผูป้ระสานเครือข่ายหรือแกนนาํกลุ่ม จะตอ้งใช้วิธีการคน้หาแกนนาํ หาแนวร่วมอุดมการณ์ การ
แสวงหารูปแบบการสื�อสารที�เหมาะสมและการจดัระบบองค์กร เพื�อให้กระบวนการก่อตวันั�น
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2)  ในระยะขยายตวั จะใชว้ธีิการประสานความร่วมมือ การกาํหนดกิจกรรม
ที�เหมาะสมกบัระดบัความสัมพนัธ์ รวมทั�งการหาความรู้ใหม่ เทคนิคใหม่ ในการพฒันาเครือข่าย 

 3)  ในช่วงการเคลื�อนไหวทางสังคมหรือการจดักิจกรรม เครือข่ายจะตอ้งมี
ความพร้อมในเรื�องของขอ้มูล ทุน การจดัการ และแนวร่วมที�หลากหลาย เพื�อให้การทาํงานนั�นมี
ความต่อเนื�อง 

 4)  ในช่วงหลงัจากการดาํเนินการตามเป้าหมายแลว้ จาํเป็นตอ้งมีการรักษา
พนัธกรณี ความสัมพนัธ์และการสื�อสารที�เป็นระบบ เพื�อใหเ้กิดขบวนการเคลื�อนไหวแบบใหม่ และ
เพื�อมิใหเ้ครือข่ายอยูภ่าวะถดถอย โดยการเพิ�มเติมความรู้ การถอดบทเรียน หรือการประเมินตนเอง
อยู่ตลอดเวลาดว้ยวิธีการทาํงานที�หลากหลาย จะทาํให้เครือข่ายมีการพฒันาอย่างต่อเนื�องสามารถ
ปรับเปลี�ยนตนเอง เพื�อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ตามสถานการณ์ที�เกิดขึ�น 

  นอกจากนี�  ในการใชว้ิธีการที�หลากหลายของเครือข่ายนั�น ยงัหมายถึงการใชเ้ทคนิค 
วิธีการ และเครื�องมือที�มีความแตกต่างในการจดัการกบัประเด็นปัญหาที�เกิดขึ�น รวมทั�งการจดัการ
เครือข่าย 
 2.2.6.2  การรักษาสัมพนัธภาพที�สร้างความรู้ ความหมาย และโลกทศัน์ร่วมกนั การ
ที�เครือข่ายจะดาํเนินต่อไปไดน้ั�น การรักษาสัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกและภาคีในเครือข่ายเป็นสิ�ง
ที�มีความสําคญั เพราะถา้ไม่มีการรักษาสัมพนัธภาพระหวา่งกนัแลว้ กิจกรรมและความเคลื�อนไหว
ของเครือข่ายอาจมีการยุติลง เพราะขาดภาคีร่วมดาํเนินการ ดงันั�น ในกระบวนการทาํงานและการ
จดัการเครือข่ายจะตอ้งคาํนึงถึงการรักษาสัมพนัธภาพที�สร้างความรู้ ความหมาย และโลกทศัน์ร่วม 
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กล่าวคือ หลงัจากที�ภาคีในเครือข่ายเห็นความจาํเป็นของเครือข่ายว่า มีประโยชน์ต่อการพฒันา
เครือข่ายและการพัฒนาสังคม สิ� งที�คนในเครือข่ายนั� นจะพึงมีต่อกัน คือ การสร้างความรู้ 
ความหมายในการติดต่อสื�อสารระหวา่งกนั เพราะคนในเครือข่ายเดียวกนัยอ่มจะรู้ความหมายของ
เครือข่ายมากกวา่คนอื�น ๆ การสร้างความรู้ ความหมายภายในเครือข่ายเป็นการสร้างโลกทศัน์หรือ
มุมมองในการพฒันาเครือข่ายให้เขม้แข็ง และเป็นการขยายแนวคิดและกระบวนการให้กวา้งขวาง
ออกไป โดยการสื�อสารจะเป็นช่องทางที�นาํไปสู่การสร้างพนัธกรณีและการประสานผลประโยชน์
ร่วมกัน การสื�อสารทั� งทางตรงและทางอ้อมของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร จะทาํให้เครือข่าย
มองเห็นภาพความเคลื�อนไหว และการสร้างความรู้ใหม่อยา่งต่อเนื�อง ซึ� งสามารถนาํไปพฒันาความ
เป็นเครือข่ายใหมี้ความเขม้แขง็ 

 2.2.6.3  การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการปรับตวั เมื�อเครือข่ายมีการทาํงาน
และมีการรักษาสัมพนัธภาพที�สร้างสื�อความหมายร่วมกนัแลว้ การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
และการปรับตวัเขา้หากนั เป็นสิ�งที�เครือข่ายส่วนใหญ่ไดด้าํเนินการ เพราะการเรียนรู้และการปรับ
ลดบทบาทเขา้หากนันั�นเป็นทั�งแนวคิดและวิธีกรปฏิบติั กล่าวคือ การที�เครือข่ายจะมีความเติบโต
และมีความมั�นคงจะตอ้งมีการแสวงหาความรู้ มีการสะสมประสบการณ์ และมีการปรับบทบาทใน
การสร้างความสัมพนัธ์และการทาํงานร่วมกบักลุ่ม องคก์ร เครือข่ายและหน่วยงานอื�น ๆ ทั�งนี� เพื�อ
เป็นการสร้างความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ในการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น รวมทั�งเพื�อให้เกิดการยอมรับใน
กระบวนการทาํงานที�หลากหลาย ซึ� งการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้นั�น สามารถใชเ้ทคนิคและ
วธีิการต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การพฒันาผูน้าํ การศึกษาแบบเจาะลึกในพื�นที� และ
การถอดบทเรียนร่วมกนั เป็นตน้ 

 กระบวนการดงักล่าว เป็นกระบวนการเพื�อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหมายของ
เครือข่ายที�ตอ้งมีการศึกษาเรียนรู้ การประสานความร่วมมือ และการรักษาผลประโยชน์ร่วมกนั ใน
ที�นี�หมายถึง การพึ�งพาอาศยัทั�งในดา้นทุน ความรู้ ประสบการณ์ ที�สําคญัคือ ความร่วมมือ เพราะไม่
มีเครือข่ายใดจะมีศกัยภาพในการพฒันาที�สมบูรณ์ ดงันั�น การเรียนรู้และการปรับบทบาทเขา้หากนั
จึงเป็นกระบวนการทาํงานของเครือข่ายทางสังคม 

 2.2.6.4  การพฒันากิจกรรมและความเคลื�อนไหวเพื�อสร้างขบวนการทางนวตักรรม
และวาทกรรมในการพฒันา ความเป็นเครือข่ายในยุคใหม่ นอกจากจะเป็นการสร้างภาคีร่วมบน
เส้นทางของนวตักรรมการเรียนรู้ เช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายทางอากาศของวิทยุร่วมดว้ย
ช่วยกนัแลว้ การสร้างความเป็นเครือข่ายดงักล่าว ยงัก่อให้เกิดกระบวนการทาํงานในรูปแบบใหม่ที�
ผูค้นในสังคมไม่จาํเป็นตอ้งเห็นหนา้ตาและพบปะซึ� งกนัและกนัหรืออาศยัพื�นที�ดาํเนินการ เพียงแต่
มีความรู้สึกร่วมวา่ จะตอ้งร่วมมือและช่วยเหลือพึ�งพากนั ก็สามารถสร้างความเป็นเพื�อน เป็นพี� เป็น
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นอ้ง และความเป็นเครือข่ายได ้การเกิดขึ�นของนวตักรรม เป็นกระบวนการทาํงานของเครือข่ายใน
รูปแบบใหม่ ที�เนน้การประสานความร่วมมือและการช่วยเหลือพึ�งพาในคราวที�จาํเป็นเท่านั�น โดยที�
ต่างคนต่างอยู่และทาํงานของตน แต่เมื�อมีปัญหาเกิดกบัสังคมทุกฝ่ายก็มาร่วมมือกนั โดยการใช้
เทคโนโลยทีี�เหมาะสมในการติดต่อสื�อสาร กระบวนการดงักล่าว ก่อให้เกิดวาทกรรมในการพฒันา
ที�จะนาํไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจในสิ�งใหม่ โดยการใช้วาทกรรมใหม่ ๆ ขึ�นมาทดแทน
คาํพดูเดิม ๆ เช่น ประชาสังคม ประชารัฐ การบริหารแบบบูรณาการ เป็นตน้ ซึ� งความหมายที�แทจ้ริง 
ก็คือ การจดัการที�มีประสิทธิภาพขององคก์ร และการใชย้ทุธศาสตร์ที�เหมาะสม 

 กระบวนการทาํงานของเครือข่ายดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ เครือข่ายเป็นกลยุทธ์ที�
สาํคญัในการประสานความร่วมมือ เป็นการทาํงานดว้ยถอ้ยทีถอ้ยอาศยัระหวา่สมาชิกและภาคีร่วม 
โดยมีจุดเริ�มตน้จากการทาํงานในพื�นที�และประเด็นเล็ก ๆ แลว้ขยายกระบวนการเป็นเครือข่ายที�
กวา้งขวางออกไป พร้อมทั�งเสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ที�เหมาะสมกวา่ โดยมีระบบการสื�อสาร
และนวตักรรมใหม่เป็นเครื�องมือที�จะสร้างความหมายและความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั ซึ� งสามารถสรุป
ดงัภาพที� 2.22 

 

 
 
ภาพที� 2.22  กระบวนการทาํงานของเครือข่าย 
แหล่งที�มา: พระมหาสุทิตย ์อาภากโร, 2547: 103. 
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2.3  ทฤษฎกีารประสานงานระหว่างหน่วยงาน  
  
 ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าหน่วยงานใด ๆ ไม่สามารถจะมุ่งดาํเนินกิจกรรมของหน่วยงานได ้
โดยไม่เกี�ยวข้องกบัหน่วยงานอื�น หลายสิ�งหลายอย่างตลอดจนปัญหาต่างที�เกิดขึ� นเป็นผลของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน (international relationship) ซึ� งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ� งโดยเฉพาะ และการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นเหล่านั�น ตอ้งพึ�งพาอาศยัซึ� ง
กนัและกนัระหวา่งหน่วยงาน ดงันั�นการประสานงาน (coordination) จึงเป็นเครื�องมือที�ถูกใชบ้่อย
มากในการแกไ้ขปัญหาใหญ่ที�หน่วยงานตอ้งมาทาํงานเกี�ยวขอ้งระหว่างกนั เพื�อให้ไดท้ั�งปริมาณ
และคุณภาพของงานสูงที�สุด (เอกพงศ ์ไทรพุฒทอง, 2549: 27) 
 
 2.3.1  ความหมายของการประสานงาน  
 นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายการประสานงานต่าง ๆ กนั โดย ประทาน คงฤทธิ
ศึกษาการ (2529: 108-110) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การประสานงาน คือ การที�คนในองคก์ารเดียวกนั
หรือหลายองค์การได้ทาํงานร่วมกันเป็นไปตามวตัถุประสงค์และแผน และช่วงระยะเวลาที�ได้
กาํหนดไวเ้ป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนั ก่อให้เกิดผลสําเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ และจากคาํจาํกดัความ
ดงักล่าวสามารถแยกองคป์ระกอบที�สาํคญัของการประสานงานไดด้งันี�  

 1)  การประสานงานจะตอ้งมีการกาํหนดวตัถุประสงค ์(objective) ร่วมกนัและเป็นอนัหนึ�ง
อนัเดียวกนั และไดมี้การกาํหนดแผนเพื�อการทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั�น ๆ  

 2)  วตัถุประสงคแ์ละแผนที�ไดก้าํหนดไวน้ั�นผูที้�จะปฏิบติัหรือผูที้�จะประสานงานจะตอ้ง
ทราบและเขา้ใจร่วมกนั 

 3)  การประสานงานจะตอ้งมีการแบ่งงานกนัทาํ (division of work) และทาํตามความ
ชาํนาญ (specialization) แต่ตอ้งมีสาํนึกวา่เป็นการทาํงานดว้ยกนั มิใช่ต่างคนต่างทาํ 

 4)  การแบ่งงานกนัทาํและการทาํงานตามความชาํนาญในการประสานงานนั�นแต่ละ
คนตอ้งมีความรับผิดชอบในส่วนอนัเป็นหน้าที�และความรับผิดชอบของตน และตอ้งตระหนกัถึง
ผลที�จะเกี�ยวกบัผูอื้�นที�จะตอ้งทาํงานในข่ายการประสานงานนั�น ๆ 

 5)  การประสานงานตอ้งเป็นการทาํงานที�มีทรัพยากร (resources) อยา่งเพียงพอและ
เป็นการทาํงานตามคาบระยะเวลา (period) ที�กาํหนดไวใ้หส้อดคลอ้งตอ้งกนั 

ยุพา วงศ์ไชย และเล็ก สมบติั (อา้งถึงใน จนัทรนันท์ เหล่าพนันา, 2546: 52) ได้ให้
ความหมายว่า การประสานงาน ว่า การประสานงานที�ดีและมีประสิทธิภาพตอ้งมีองค์ประกอบ
ดงัต่อไปนี�  
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 1)  มีการสื�อสารระบบปิด (open communication) ซึ� งหมายถึง การสื�อสารอย่าง
เปิดเผย เป็นการสื�อสารแบบสองทาง ผูสื้�อสารสามารถโตต้อบกนัไดอ้ยา่งอิสระ 

 2)  บรรยากาศในการทาํงานเป็นแบบสมานฉันท ์(harmony) ทาํงานกนัแบบพี�นอ้ง 
(ซึ� งไม่ไดแ้ปลวา่ไม่มีขอ้ขดัแยง้ เพราะพี�นอ้งยอ่มทะเลาะขดัแยง้กนัไดใ้นบางครั� ง) รู้จกัวิธีการและ
มารยาทในการอยูร่่วมกนั รู้จกัใหเ้กียรติและเคารพซึ�งกนัและกนั และตอ้งมีศรัทธาและความเชื�อมั�น
ในความดีของกนัและกนัถึงระดบัหนึ�ง รวมทั�งตอ้งมีกิจกรรมที�จะรักษาความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั อนั
เป็นเงื�อนไขสาํคญัของการสร้างความสมานฉนัท ์

 3)  การทาํงานสอดคลอ้งกนั (synchronize) หมายถึง ผสมผสานกนัไดต้อ้งมีความสมานฉนัท ์
ขณะเดียวกนัตอ้งรู้จกัจุดอ่อน จุดแข็งของตนและผูที้�ทาํงานดว้ย และรู้จกันาํจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาสร้าง
เสริมการทาํงานของเครือข่าย 

 4)  เป็นไปตามเป้าหมายและทนัเวลา (reaching the goals with the time limitation) 
เหตุผลหนึ� งที�นําไปสู่การสร้างเครือข่าย คือความจาํเป็นด้านประสิทธิภาพ เช่นความรวดเร็ว 
ทนัเวลา และประหยดัค่าใชจ่้าย หากทาํงานไม่ทนัเวลาและไม่เป็นไปตามเป้าหมายเครือข่ายยอ่มไม่
มีประสิทธิภาพ 
 ขวญัชนก ศิริวรวาท (2542: 14-15) ให้ความหมายวา่ การประสานงาน (coordination) เป็น
กระบวนการของความพยายามร่วมกนัที�จะก่อให้เกิดการสอดคล้องตอ้งกนัของกลไกต่าง ๆ ของ
องคก์าร ทรัพยากรการบริหาร และจงัหวะการทาํงาน เพื�อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งรวดเร็วและ
สอดคล้องกลมกลืนกนัอย่างมีระบบ รวมถึงการบรรลุเป้าหมายที�วางไวร่้วมกันในระยะเวลาที�
กาํหนด การประสานงานจึงครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลกัคือ การรับรู้และเขา้ใจในวตัถุประสงค์
ร่วมกนัขององค์การ/บุคคล (common objective) จงัหวะของการสอดคลอ้งตอ้งกนั (synchronize) 
ในการร่วมมือกนัและองค์การ/บุคคลที�ทาํหน้าที�ประสานงาน (coordinator) และในการบริหาร
จดัการนั�นการประสานงานสามารถกระทาํทั�ง 2 ระดบัการดาํเนินงาน คือ ระดบันโยบาย และระดบั
ปฏิบติั  
 จากความหมายของการประสานงานดงักล่าวขา้งตน้ กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การประสานงาน 
หมายถึง การที�คนในองคก์รเดียวกนัหรือหลายองคก์รทาํงานร่วมกนั โดยการประสานความร่วมกนั 
มีวตัถุประสงคใ์นการบรรลุเป้าหมายเดียวกนั การร่วมมือปฏิบติังานจะตอ้งเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั 
มีวิธีการทาํงานแบบพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั มีความเป็นอนัหนึ�งกนัอนัเดียว การประสานงานที�ดี 
จะตอ้งมีการแบ่งงานกนัทาํชัดเจน และการทาํงานสอดคล้องกนั เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์และ
เกิดผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพเพื�อลดความขดัแยง้ ความซํ� าซอ้นของงาน  
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 2.3.2  รูปแบบของการประสานงาน 
 โดยทั�วไป การประสานงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 2.3.2.1  รูปแบบของการประสานงานภายในองคก์าร (internal coordination) 
 การประสานงานภายในองค์การ เป็นการช่วยผสมผสานปัจจยัในการบริหารคือ คน 
เงิน วสัดุ กาํหนดการ และเวลาให้ผสมกลมกลืนกนั มีผูเ้สนอแนวความคิดเกี�ยวกบัรูปแบบการ
ประสานงานภายในองคก์ารโดยใชเ้กณฑ์ในการพิจารณาที�แตกต่างกนั (ขวญัชนก ศิริวรวาท, 2542: 
16) ดงันี�  

 1)  การประสานงานโดยความสมคัรใจ การประสานงานประเภทนี�จะเกิดขึ�นได้
ภายในองคก์ารบางระดบัเท่านั�น ส่วนใหญ่จะเกิดขึ�นในองคก์ารเล็ก สําหรับองคก์ารขนาดใหญ่การ
ประสานงานประเภทนี�มกัไม่เกิดขึ�น การประสานงานจะเกิดขึ�นไดก้็ต่อเมื�อบุคลากรภาในองคก์ารมี
ความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ขององค์การ หน้าที�ความรับผิดชอบและสภาวการณ์ที�เกี�ยวขอ้งทั�ง
ภายนอกและภายในองคก์าร หลกัการสําคญัของการประสานงานดว้ยความสมคัรใจ มีอยูว่า่จะตอ้ง
ทาํให้บุคลากรคิดว่าคนเป็นส่วนหนึ� งที�สําคญัขององค์การ และพร้อมที�จะทาํงานเกินกว่าที�ไดรั้บ
มอบหมาย ตลอดจนช่วยสร้างให้เกิดค่านิยมแห่งความช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั (สมพงศ์ เกษมสิน 
อา้งถึงใน พิชยั เทพี, 2547: 30-32) 

 2)  การประสานงานแบบบงัคบับญัชา คือ การประสานงานแบบสั�งการ การ
ประสานงานแบบนี�ไม่ไดค้าํนึงถึงความสมคัรใจและฟังความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคลากร 
เป็นการประสานงานตามหน้าที�และโครงสร้างขององค์การ การประสานงานตามลาํดบัชั�นบงัคบั
บญัชา หรือตามระบบโครงสร้างขององคก์าร 

 นอกจากนี� ยงัสามารถแบ่งการประสานงานออกเป็นแบบพิธีรีตอง และแบบไม่มี
พิธีรีตอง คือ 

 1)  การประสานงานแบบมีพิธีรีตอง (formal type) คือ การประสานงานที�ได้
กาํหนดรูปแบบหรือตาํแหน่งหนา้ที�ลงไปวา่ อยูต่รงไหนของสายงานมีส่วนรับผิดชอบอะไรบา้ง ซึ� ง
เขียนเป็นไดอะแกรมเพื�อความเขา้ใจในลกัษณะของการประสานงานองคก์ารทาํให้มองเห็นหนา้ที�
หลัก การประสานงานแบบมีพิธีรีตองนั� น สามารถกําหนดหรือแต่งตั� งขึ� นมาอีกได้ตามความ
เหมาะสมของหน่วยงาน โดยเฉพาะในหน่วยงานใหญ่ ๆ ซึ� งมีขอบข่ายโยงใยมากมาย ทั�งนี�ก็เพื�อจะ
ไดช่้วยให้นกับริหารไดท้าํงานคล่องตวัยิ�งขึ�น ผูบ้ริหารจะไดมี้เวลาไวเ้พื�อวางแผนล่วงหน้าเพื�อการ
ตดัสินใจที�มีประสิทธิภาพ ฯลฯ เพื�อผูป้ระสานงานนอกจากจะเป็นผูเ้ชื�อมโยงประสานคนประสาน
ใหแ้ลว้ ยงัเป็นผูน้าํข่าวสาร หรือขอ้มูลมาใหน้กับริหารเพื�อการดงักล่าวอีกดว้ย 
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 2)  การประสานงานแบบไม่มีพิธีรีตอง (informal type) คือ การที�นกับริหาร
ทุกคนจะตอ้งประสานงานโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในหน่วยงานเล็กหรือในการพบปะประชุมร่วมกนัของ
หน่วยงานทุกระดบั การประสานงานแบบนี� แมจ้ะไม่กาํหนดให้เด่นชดัแต่ความสําคญัของงานนี� มี
มากและไม่ยิ�งหย่อนไปกวา่การประสานงานแบบมีพิธีรีตอง เทคนิคและความละเอียดอ่อนในการ
ประสานงานแบบนี� ผูที้�เป็นนกับริหารทุกคนจาํเป็นตอ้งมี ผูที้�เป็นผูบ้ริหารจะตอ้งพบปะกบัทีมใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมตามวาระบ้าง การพบปะปรึกษาหารือบ้าง การอภิปรายภายใน
หน่วยงานบา้ง รวมทั�งการสังสรรคที์�กาํหนดขึ�นในบางโอกาส ผูบ้ริหารตอ้งใช้เทคนิคเหล่านี� เสมอ 
ซึ� งอาจจะมาในรูปของคนต่อคน คนต่อกลุ่มหรือภายในกลุ่ม และกลุ่มต่อกลุ่ม  

 2.3.2.2  รูปแบบของการประสานงานภายนอกองคก์าร (external coodination) 
 Thompers and Ewen (2004 อา้งถึงใน เอกพงศ์ ไทรพุฒทอง, 2549: 28) ไดแ้บ่ง
ลกัษณะความร่วมมือไว ้3 ลกัษณะดว้ยกนั คือ   

 1)  การต่อรอง (bargaining) หมายถึง การตกลงร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน 2 
หน่วยงานหรือมากกวา่ในการที�จะแลกเปลี�ยนผลผลิตหรือบริการระหวา่งกนั 

 2)  การชกัชวนเขา้ร่วม (cooptation) หมายถึง กระบวนการดูดซึมเอาบุคคล
ใหม่ ๆ นอกหน่วยงานเขา้สู่โครงสร้างในการเป็นผูน้าํ หรือโครงสร้างของการตดัสินนโยบายของ
หน่วยงาน 

 3)  การผนึกกาํลงัเขา้เป็นแนวร่วม (coalition) หมายถึง การผนึกกาํลงักนั
ระหวา่งหน่วยงาน 2 หน่วยงานหรือมากกวา่นั�น เพื�อเป้าหมายร่วมกนั 
 การที�จะเกิดการประสานงานใน 3 ลักษณะข้างต้น จะต้องมีเงื�อนไขหรือสภาวะ
บางอย่างเกิดขึ�น เรียกว่า สภาวะก่อนการประสานงาน (preconditions for coordination) ก่อนที�
องคก์ารจะสามารถประสานงานได ้โดย ลิทแวค และฮิลตนั (อา้งถึงใน ขวญัชนก ศิริวรวาท, 2542: 
20) ไดก้ล่าวถึงสภาวะหรือเงื�อนไขที�จะเกิดขึ�นก่อนการประสานงาน คือ 

 1)  องคก์ารเหล่านั�นมีลกัษณะจะตอ้งพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนับา้งบางส่วน 
(partial interdependence) 

 2)  องคก์ารเหล่านั�นยอมรับรู้ถึงความจาํเป็นที�ตอ้งพึ�งพาอาศยักนัและกนั 
 3)  มีการแสดงออกซึ�งมีความจาํเป็นหรือความตอ้งการพึ�งพาศยักนัในระดบั

ปฏิบติัการ 
 นอกจากนี� รูปแบบการประสานงานระหว่างองค์การตามความคิดของ Thompson, 

1998 (อา้งถึงใน เอกพงศ ์ไทรพุฒทอง, 2549: 28-32) สามารถแบ่งออกได ้3 ลกัษณะ ดงัต่อไปนี�  
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  1)  การประสานงานในแนวตั�ง (vertical coordination) หรือประสานงาน
โดยอาํนาจ (coordination by authority) คือ การกาํหนดอาํนาจหนา้ที�แน่ชดัวา่หน่วยงานระดบัใดมี
อาํนาจหนา้ที�รับผดิชอบในการสั�งการ และการประสานงานตามลาํดบัลงสู่เบื�องล่าง ดงัภาพที� 2.23 
 

 
 

ภาพที� 2.23  รูปแบบของการประสานงานในแนวตั�งหรือในแนวดิ�ง 
แหล่งที�มา: Thompson, 1998: 14-16. 
 

 2) การประสานงานโดยแผนหรือข้อตกลง (coordination by plan or 
agreement) มีอยู ่2 กรณีดว้ยกนัดงัต่อไปนี�  

 (1)  การประสานงานอยา่งเป็นแผนอยา่งมีระบบ (system) คือ ไม่มีโครงสร้าง
ของอาํนาจระบุไวล่้วงหนา้ แต่ในทางปฏิบติัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจะตดัสินใจร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร หรือมีบทบาทของตนร่วมกนั ทั�งดา้นการจดัสรรทรัพยากรการตดัสินใจตกลงใจกระทาํอยา่ง
ใดอยา่งหนึ�ง ดงัภาพที� 2.24 
 

 
 

ภาพที� 2.24  รูปแบบของการประสานงานโดยแผนอยา่งเป็นระบบ (system) 
แหล่งที�มา: Thompson, 1998: 14-16. 
 

 (2)  การประสานงานโดยแผนแบบ dyadic เพื�อความสมบูรณ์แบบของ
การประสานงาน จะมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ�งเป็นผูน้าํในการประสานงานแผนนี�กบัหน่วยงาน
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อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง แต่หน่วยงานอื�น ๆ เหล่านั�นไดมี้ขอ้ตกลงระหวา่งกนัในการประสานงานซึ� งกนั
และกนัอยูแ่ลว้ ดงัภาพที� 2.25 
 

 
 
ภาพที� 2.25  รูปแบบของการประสานงานโดยแผนแบบ dyadic 
แหล่งที�มา: Thompson, 1998: 14-16. 
 

 (3)  การประสานงานโดยอาศยัการปรับตวัเขา้กัน (coordination by 
mutual adjustment) การประสานงานในลักษณะนี� ไม่มีรูปของอาํนาจระบุไวแ้น่ชัดหรือไม่มี
ขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกี�ยวกบับทบาทและอาํนาจหน้าที�ของแต่ละหน่วยงานไว ้แต่การ
ประสานงานจะเกิดขึ�นจากความริเริ�มของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเอง หรือเกิดขึ�นโดยอาศยั
เจา้หน้าที�ของหน่วยงานที�ทาํงานร่วมกนัอย่างไม่เป็นทางการ เหตุผล 3 ประการที�จะนาํมาซึ� งการ
ประสานงานในรูปแบบนี�  คือ เล็งเห็นความสําคญัของเป้าหมายของงานที�จะตอ้งทาํร่วมกนั การ
ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานไม่มีทรัพยากรพอเพียงที�จะบรรลุถึง
เป้าหมายดว้ยตวัเองได ้และทฤษฎีแลกเปลี�ยน (exchange theory) คือ หน่วยงานซึ� งไดรั้บทรัพยากร
เพื�อใช้ในการสนับสนุนโครงการของหน่วยงานตนอย่างเต็มที�ในครั� งนี�  จะตอ้งแลกเปลี�ยนกับ
หน่วยงานอื�น ๆ ในโอกาสหนา้ หรือการแลกเปลี�ยนเป็นไประหวา่งหน่วยงานกลางหรือหน่วยงาน
หลกั หน่วยงานหนึ�งไปยงัหน่วยงานอื�นหลายหน่วยงานดว้ยกนั ดงัภาพที� 2.26 
 

 
 

ภาพที� 2.26  รูปแบบของการประสานงานโดยการปรับตวัเขา้หากนัแบบ dyadic 
แหล่งที�มา: Thompson, 1998: 14-16. 
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 นอกจากนี�  การประสานงานอาจเป็นการแลกเปลี�ยนแบบปิด (closed system 
of exchange) ซึ� งหมายความวา่ทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งต่างก็แลกเปลี�ยนบุญคุณระหวา่งกนัอยูท่ ั�วไป 
ดงัภาพที� 2.27 
 

 
 
ภาพที� 2.27  รูปแบบของการแสดงการประสานงานโดยการปรับปรุงตวัเขา้หากนัแบบ system 
แหล่งที�มา: Thompson, 1998: 14-16. 
 
 จากรูปแบบดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ การประสานงานขององคก์รนั�น มีรูปแบบที�
หลากหลายขึ�นอยูก่บัความเหมาะสม และการจดัระบบการทาํงานของแต่ละองคก์รที�จะนาํไปใชก้บั
องคก์รของตนเอง รวมถึงจาํนวนภาคีต่าง ๆ ที�จะตอ้งทาํงานร่วมกนั เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบั
งาน โดยอาจจะมีการนาํเอารูปแบบต่าง ๆ มาใชไ้ดม้ากกวา่ 1 รูปแบบ เพื�อให้เกิดความคล่องตวัมาก
ยิ�งขึ�น 
 

2.4  พฒันาการเครือข่ายในสังคมไทย 
 
 ในที�นี� จะกล่าวถึง ความเป็นมาของเครือข่ายและการใช้ยุทธศาสตร์ความเป็นเครือข่ายใน
สังคมไทย ซึ� งกระบวนการดงักล่าวมีความหลากหลาย มีความเป็นมาที�ยาวนาน และเกี�ยวขอ้งกบั
บริบททางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และประวติัศาสตร์ของชุมชนทอ้งถิ�น โดยยกแนวทางการ
ส่งเสริมองค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนของภาครัฐ และการเกิดขึ�นของเครือข่ายภาค
ประชาชนในแต่ละช่วงเวลา ตามกระบวนการพฒันาในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัต่าง ๆ ดงันี�  (พระมหาสุทิตย ์อาภากโร, 2547: 64-75) 

สมยัก่อนการเปลี�ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 พฒันาการของเครือข่ายในสังคมไทย
นั�น เป็นการรวมตวักนัตามวถีิชีวติของผูค้นในสังคมที�มีการอยูร่่วมกนัเป็นหมู่คณะ มีการรวมตวักนั
เป็นเครือข่ายของภาคประชาชน โดยความเป็นเครือข่ายของภาคประชาชนนั� นอยู่ภายใต้การ
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เชื�อมโยงของกลุ่มคนในชุมชนเล็ก ๆ ที�พึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั และขยายตวัเป็นชุมชนใหญ่ เป็น
เมือง เป็นเครือข่ายที�เชื�อมโยงเรื�องราวของผูค้นในสังคม โดยอาศยัพื�นที�แหล่งทาํมาหากิน และอาศยั
ความเชื�อ ประเพณี วฒันธรรมชุมชนเป็นเครื�องหนุนเสริมให้เกิดการรวมตวัและการทาํกิจกรรม
ร่วมกนัในการสานต่อความสัมพนัธ์ ซึ� งการรวมตวัเป็นข่ายใยทางสังคมดงักล่าว เป็นการตอบสนอง
ต่อความจาํเป็นพื�นฐานของชีวิตและสังคมที�จะต้องพึ� งพาอาศยัและการพฒันาศกัยภาพตนเอง 
ภายใตก้ารรวมตวัของกลุ่มอุปถมัภ์ที�เป็นความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ เป็นระบบฐานันดร ได้แก่ เจา้  
นาย ไพร่ ทาส และลูกนอ้ง ซึ� งเป็นโครงสร้างทางสังคมที�มีอยูใ่นสมยันั�น 
 การเปลี�ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มีการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง จากระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย และยงัไม่เกิดขบวนของเครือข่ายของภาค
ประชาชนมากนกั แต่เป็นจุดเริ�มตน้ของการรวมตวัของคนชั�นกลางที�เขา้มามีบทบาทในการพฒันา
ประเทศ ซึ� งการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวนบัวา่ เป็นหน่ออ่อนทางความคิดของภาคประชาชนที�จะทาํให้
เกิดการเปลี�ยนแปลงทางสังคม ในยุคนี� มีแกนนาํที�สําคญั เช่น ปรีดี พนมยงค ์ที�ไดเ้สนอแนวคิดการ
รวมกลุ่มแบบสหกรณ์ในสังคมไทย ซึ� งเป็นรากฐานคิดที�สําคญัในการพฒันาสังคมไทยในเวลา
ต่อมา  
 ต่อมาจะกล่าวถึงพฒันาการเครือข่ายภาครัฐจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที� 1-9 
ดงันี�  
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที� 1-2 (พ.ศ. 2504-2509, พ.ศ. 2510-2514) ภาครัฐได้
ดาํเนินการพฒันาประเทศ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีการรวมกลุ่มเพื�อเพิ�มศกัยภาพใน
การผลิต โดยได้มีการจดัตั� งกรมการพฒันาชุมชนขึ� นในปี พ.ศ. 2505 เพื�อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและพฒันาองค์กร เครือข่ายภาคประชาชน โดยรัฐบาลมีแนวความคิดและนโยบายที�จะ
พฒันาเศรษฐกิจโดยส่วนรวม จึงกระตุน้ให้ภาคประชาชนมีการรวมตวักนัเพื�อสร้างฐานการผลิต
และการสร้างระบบสาธารณูปโภคขั�นพื�นฐานในประเทศ ซึ� งแนวทางดังกล่าวได้ก่อให้เกิด
ขบวนการจดัตั�งกลุ่มและเครือข่ายภาคประชาชนอย่างมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรเพื�อการ
ผลิต และกลุ่มทางด้านธุรกิจเอกชน โดยมีการจดัตั�งหอการคา้ มีภารกิจหลกัคือ การพฒันาและ
เสริมสร้างเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ�นและประเทศชาติให้ไปสู่ความมั�นคงและความมั�งคั�ง ซึ� ง
กระบวนการดงักล่าวไดก่้อให้เกิดขบวนการเคลื�อนไหวของภาคธุรกิจและเอกชนในระดบัต่าง ๆ ที�
จะเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ�งของเครือข่ายหอการคา้ไทย 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที� 3-4 (พ.ศ. 2515-2519, พ.ศ. 2520-2524) ในปี 2515 
เป็นช่วงที�ประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ มีรวมตวักนัเป็นกลุ่ม เครือข่ายชุมชนที�สามารถแกไ้ขปัญหา
ของตนเองได ้เช่น กรณีโครงการยกกระบตัร จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยริเริ�มแนวทางการส่งเสริม
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ให้ชุมชนพฒันาตนเอง ที�ริเริ�มโดย อาจารยป๋์วย อึ� งภากรณ์ และต่อมาพฒันาเป็นโครงการบูรณะ
ชนบทที�เชื�อมโยงสถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยั กบัการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของภาค
ประชาชน ซึ� งแนวทางดังกล่าวได้เป็นแนวคิดหลักในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
สถาบนัการศึกษากบัภาคประชาชนในการพฒันาแบบพึ�งพาตนเอง 
 ในส่วนของภาครัฐก็มีแนวคิดเกี�ยวกบักระบวนการเสริมสร้างและพฒันาความเขม้แข็งของ
กลุ่มและเครือข่ายของภาคประชาชน เช่น การนาํเสนอแนวทางการจดัการกลุ่มและเครือข่าย ของ
อดีตอธิบดีกรมการพฒันาชุมชน พฒัน์ บุญยรัตนพนัธ์ุ ที�ไดเ้สนอแนวคิด “หลกัการรวมกลุ่ม 3 ขั�น 8 
ตอน” ซึ� งแนวคิดดงักล่าว เป็นหลกัและการเทคนิคในการจดัการกลุ่มและเครือข่ายโดยนยัต่าง ๆ ที�
ถือไดว้า่เป็นแนวคิดพื�นฐานของการเสริมสร้างกลุ่มและเครือข่ายในสังคมไทยในเวลาต่อมา 
 ในระยะเวลาดงักล่าว ไดมี้องค์กรพฒันาระหว่างประเทศ เช่น องค์กรของชาวคริสต์ที�นาํ
แนวความคิดการรวมกลุ่มเรื�องเครดิตยเูนียนมาเผยแพร่ ซึ� งเป็นจุดเริ�มของการรวมกลุ่มเครือข่ายภาค
ประชาชนในลักษณะที�เด่นชัดมากขึ� น โดยมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรและสหกรณ์ แต่ด้วย
บรรยากาศทางการเมืองที�ไม่เอื�ออาํนวยต่อการใหเ้กิดการรวมตวัเป็นองคก์รชุมชนและเครือข่ายภาค
ประชาชน จึงทาํใหไ้ม่สามารถพฒันากระบวนการเครือข่ายที�ต่อเนื�องได ้
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที� 5 (พ.ศ. 2525-2529) ไดมี้การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนมากขึ�น โดยแสดงผลอย่างชดัเจนว่า กิจกรรมใด ๆ ที�ภาคประชาชนมีส่วนรวม
อยา่งจริงจงัแลว้ จะไดรั้บผลสําเร็จสูง แต่ผลสําเร็จดงักล่าวเกิดขึ�นในเฉพาะบางจุดบางแห่งเท่านั�น 
ไม่กวา้งขวางและแผก่ระจายในทุกพื�นที� มีการใชก้ารวางแผนจากล่างขึ�นบนหรือ “bottom up” ซึ� ง
ทาํให้การรวมตวัของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ มีความเป็นปึกแผ่นยิ�งขึ�น นอกจากนี� ยงัมีโครงการพฒันา
ชนบทที�เน้นการพฒันาจิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ ยึดหลกัขยนั พึ�งตนเอง และการร่วมแรงร่วมใจ
ของฝ่ายต่าง ๆ ซึ� งเป็นที�รู้จกักนัทั�วไป ไดแ้ก่ โครงการแผน่ดินธรรมแผน่ดินทองและโครงการอีสาน
เขียว ซึ� งสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที� 5 เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การให้มีองค์กรภาคประชาชน และการพึ�งพาตนเอง โดยมีการขยายการสร้างงานออก
ไปสู่ภูมิภาคและยึดพื�นที�ในเขตยากจนเป็นหลักในการพฒันา ซึ� งผลจากการพฒันา ก่อให้เกิด
ขบวนการเคลื�อนไหวของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนมากขึ�น  
 นอกจากนี�  ไดมี้แนวคิดอีกกระแสหนึ�ง คือ แนวคิดวฒันธรรมชุมชนมาเป็นแนวทางในการ
พฒันาความเขม้แขง็ของภาคประชาชน โดยแนวทางการพฒันาขององคก์รชุมชน และเครือข่ายภาค
ประชาชนนั�น มุ่งเนน้การพฒันาในชุมชนชนบทและให้ความสนใจเรื�องการพึ�งตนเอง เช่น เกษตร
ทางเลือก หมอพื�นบ้าน สมุนไพร การอนุรักษ์/สืบทอดวฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถิ�น ฯลฯ โดย
ในช่วงเวลาดงักล่าวไดมี้การเชื�อมโยงองค์กรชุมชนกนัเป็นขบวนการ จากเดิมที�พฒันาเฉพาะใน
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ชุมชนบางพื�นที� เฉพาะเรื�อง ก็เปลี�ยนเป็นการพฒันาที�เชื�อมโยงองค์กรชุมชนพื�นที�เดียวกนัหรือมี
ปัญหาเดียวกนัให้มีโอกาสแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัมากขึ�น มีลกัษณะของการสร้าง “เครือข่าย” ทั�งใน
เชิงพื�นที�และเชิงประเด็น โดยมีการขยายผล การแกปั้ญหาในระดบัต่าง ๆ ไปสู่การแกปั้ญหาเชิง
นโยบายมากขึ�น การเปลี�ยนแปลงนี�  นบัเป็นการปูทางไปสู่การสร้างเครือข่ายขององค์กรชุมชนใน
รูปแบบต่าง ๆ ในเวลาต่อมา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที�  6 (พ.ศ. 2530-2534) มีแนวทางการปรับแผน
ยทุธศาสตร์และกระบวนการพฒันา โดยมีการเปลี�ยนแปลงความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ “เปลี�ยนสนามรบเป็นสนามการคา้” โดยในช่วงนี� มีโลกองค์กรใหม่ ๆ เกิดขึ�น อาทิ กลุ่ม 
APEC (เขตการคา้เสรีกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก) กลุ่ม ASEM (กลุ่มความร่วมมือประเทศ
ยุโรปและเอเชีย) กลุ่ม ASEAN ที�ตั�ง FTA  (เขตการคา้เสรีอาเซียน) เพื�อส่งเสริมการคา้ การลงทุน
ร่วมกนัของประเทศในกลุ่ม โดยลดกาํแพงภาษีระหว่างกนั นอกจากนี� มีการก่อตั�งองค์กร WTO 
(องคก์รการคา้โลก) เพื�อควบคุมการคา้ในระดบัโลกใหเ้ป็นไปโดยเสรี  

พฒันาการดา้นเครือข่ายในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที� 6 ส่วนภาคประชาชนใน
ช น บ ท  ก็ มี ก า ร ตื� น ตัว ใ น ก า ร รั ก ษ า ป ก ป้ อ ง แ ล ะ รั ก ษ า สิ ท ธิ ข อ ง ชุ ม ช น ใ น ก า ร จัด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม โดยมีการรวมกนัเป็นเครือข่ายทั�งเชิงพื�นที� เช่น เครือข่ายกลุ่ม
ฮกัเมืองน่านและเครือข่ายเชิงประเด็น เช่น เครือข่ายดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ดิน-
นํ� า-ป่า เกษตร สลัม หมอพื�นบา้น และเริ�มมีการเชื�อมโยงประเด็นปัญหาในระดับชุมชนเขา้กับ
ปัญหาของประเทศ และกระแสทุนนิยมโลก โดยลกัษณะการรวมตวัขององค์กรชุมชน/เครือข่าย
ภาคประชาชนช่วงนี�  เป็นองคก์รที�ขยายใหญ่ขึ�น มีการเชื�อมโยงกบัภาคีต่าง ๆ และมีเป้าหมายในการ
ทาํงานที�ชดัเจนยิ�งขึ�น 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที� 7 (พ.ศ. 2535-2539) ภายหลงัเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
ในปี พ.ศ. 2535 ทาํให้ประชาชนมีการตื�นตวัในทางการเมือง และเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ต่าง ๆ ที�นาํไปสู่การมีรัฐธรรมนูญฉบบัภาคประชาชน (พ.ศ. 2540) ทาํให้เกิดการรวมตวัของภาค
ประชาชนและองคก์รชุมชน การคุม้ครองสิทธิของชุมชนทอ้งถิ�นในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ� งแวดล้อม ฯลฯ ซึ� งเป็นผลทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงความคิดและ
ความสัมพนัธ์ของกลุ่ม องค์กร ชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชนกบัหน่วยงานภาครัฐในระยะ
ต่อมา โดยภาคประชาชน ไดย้กสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นขอ้เสนอความคิดเห็น เช่น มาตรา 76 ที�รัฐ
จะตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาํหนดนโยบาย การตดัสินใจ
ทางการเมือง การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และมาตรา 40 ที�บญัญติัให้
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คลื�นวทิยเุป็นสาธารณะที�ตอ้งใชป้ระโยชน์เพื�อส่วนร่วม ทาํให้เกิดเครือข่ายวิทยุชุมชนและเครือข่าย
การสื�อสารเพื�อการพฒันา เป็นตน้ 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที� 8 (พ.ศ. 2540-2544) มุ่งเน้นการพฒันาที�ย ั�งยืน ดว้ย
การหนักลบัไปใหค้วามสาํคญักบัภาคเกษตร พร้อมกบัการพฒันาอุตสาหกรรม มีการพฒันาดว้ยการ
เสนอทางเลือกอื�น ๆ ใหก้บัชาวบา้น โดยใหค้วามสาํคญักบัภูมิปัญญา การพฒันาลุ่มนํ� า การรักษาป่า
ชุมชน การรวมกลุ่มของภาคประชาชน และการเนน้การพฒันาคน ครอบครัว และชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
 ในปี พ.ศ. 2539-2540 ทาํให้ภาคประชาชนเกิดความสนใจและตื�นตวัในการพึ�งพาตนเอง
มากขึ�น โดยในปี พ.ศ. 2541 มีการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย โดยไดมี้การจดัตั�งกองทุนเพื�อการลงทุน
ทางสังคม (SIF) ซึ� งโครงการดงักล่าว ไดส้ร้างปรากฏการณ์การเรียนรู้ และการรวมพลงัให้กบักลุ่ม 
องคก์ร เครือข่ายภาคประชาชน และประชาสังคมเป็นอยา่งมาก ในขณะเดียวกนัก็มีการรวมตวัของ
ประชาชนในนามของ “สมชัชาคนจน” ที�ดาํเนินการเคลื�อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลแกปั้ญหาอยา่ง
ต่อเนื�อง โดยเฉพาะเกี�ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบจากโครงการพฒันาของรัฐ 
นอกจากนี� ยงัไดมี้การจดัตั�ง สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ซึ� งเป็นหน่วยงานของภาครัฐ แต่มี
แนวคิดในการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมจากฝ่ายต่าง ๆ และมีแนวคิดให้ชุมชนเป็นแกนหลกัในการ
พฒันาตั�งแต่ระดบัชุมชนไปจนถึงระดบันโยบาย ซึ� งทาํให้เกิดการเชื�อมโยงองค์กร เครือข่ายภาค
ประชากรที�หลากหลาย 
 ในส่วนภาคธุรกิจเอกชนไดมี้การส่งเสริมการจดัตั�งเครือข่ายธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(SMEs) เพื�อสนบัสนุนใหช้นชั�นกลาง ผูป้ระกอบการรายใหม่ที�มีทุนไม่มาก ไดด้าํเนินการพฒันาใน
ภาคธุรกิจ เพื�อการเพิ�มประสิทธิภาพในการส่งออกและการขยายธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก โดยยึด
หลกัการพึ�งพาตนเองในการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
 ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการจัดตั� ง “สภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ขึ� นตาม
พระราชบญัญติัสภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 โดยที�มาของสมาชิกสภาที�
ปรึกษาฯ 99 คนนั�น มาจากตวัแทนขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชนใน 5 ภาค ฐาน คือ กลุ่มใน
ภาคธุรกิจ ภาคบริการ ภาคสังคม ภาคเกษตร และฐานทรัพยากร ซึ� งกระบวนการดังกล่าว ได้
เสริมสร้างให้ภาคประชาชนมีการรวมตวัและจดัตั�งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนตาม 5 ภาคฐาน
ตามที�กล่าวแลว้ 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที�  9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ มาเป็นปรัชญานาํทางใน
การพฒันาและการบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลางเพื�อให้ประเทศรอดพน้จากวิกฤต
สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั�นคงและนําไปสู่การพฒันาที�สมดุล มีคุณภาพและย ั�งยืน โดยมีแนว
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ทางการส่งเสริมองค์กร เครือข่ายภาคประชาชนภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและการ
คุม้ครองทางสังคม และยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพฒันาชนบทและเมืองอย่างย ั�งยืน ซึ� ง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้มีแนวทางการเชื�อมโยงการพฒันาชนบทและเมืองอย่างเกื�อกูล 
สนบัสนุนใหอ้งคก์ร เครือข่ายภาคประชาชนไดด้าํเนินการดูแลรักษาและปกป้องสิทธิชุมชนในการ
จดัการเชิงพื�นที�มากขึ�น ซึ� งในปัจจุบนัองคก์ร เครือข่ายภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐ และ
ภาคองค์กรพฒันาเอกชน ไดมี้การปรับตวัเขา้หากนัมากขึ�น มีการเชื�อมโยงเป็นเครือข่ายทั�งในเชิง
พื�นที�ดาํเนินการ และเครือข่ายเชิงประเด็นปัญหา โดยอาศยัระบบเทคโนโลยี เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต 
กระบวนการสื�อสารผา่นสื�อมวลชน เป็นเครื�องหนุนเสริมให้มีการติดต่อสื�อสารระหวา่งกนัมากขึ�น 
ทั�งนี� เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศโดยภาพรวม 
 จากพฒันาการของเครือข่ายภาครัฐดงักล่าว จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีการนาํรูปแบบ
เครือข่ายเขา้มาใชใ้นภาครัฐตั�งแต่สมยัก่อนการเปลี�ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และมีการจดัตั�ง
เครือข่ายภาคประชาชนในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที� 1-2 เรื�อยมาจนถึงปัจจุบนั โดย
เครือข่ายเกิดจากการรวมตวักนัเป็นกลุ่มคน หมู่คณะ เชื�อมโยงกนัเป็นเครือข่ายดว้ยการพึ�งพาอาศยั
ซึ� งกนัและกนั จากการพฒันาการเครือข่ายในประเทศไทยเกี�ยวขอ้งกบับริบททางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม การเชื�อมโยงเป็นเครือข่ายนั�นมกัเกี�ยวขอ้งกบัภาคส่วนต่าง ๆ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน 
  

2.5  ตัวอย่างการนําการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายมาใช้ในประเทศไทย 
 
 เป็นการประยุกต์ใช้การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ ซึ� งมี
ตวัอยา่งดงัต่อไปนี�  
 
 2.5.1  กรณีศึกษา การจัดตั;งศูนย์บริการร่วมของหน่วยงานราชการ จังหวัดอุดรธานีและ
การจัดตั;งศูนย์บริการร่วมของหน่วยงานราชการ จังหวดันครปฐม ดงันี�  

กรณีศึกษา การจดัตั�งศูนยบ์ริการร่วมของหน่วยงานราชการ จงัหวดัอุดรธานี 
 จงัหวดัอุดรธานี เมื�อมีนโยบายเรื�องการจดัตั�งศูนยบ์ริการร่วมขึ�น โดยผูว้่าราชการจงัหวดั
อุดรธานีในขณะนั�นเล็งเห็นวา่ ทางจงัหวดัและอาํเภอคงไม่มีงบประมาณเพียงพอที�จะตั�งศูนยบ์ริการ
ร่วมเพื�อบริการประชาชนนอกเหนือจากสถานที�ราชการ ท่านผู ้ว่าราชการจังหวดัจึงติดต่อ
ประสานงานกบันายกเทศบาลเมืองอุดรธานี เพราะเล็งเห็นวา่ทางส่วนทอ้งถิ�น อาทิ เทศบาลเมืองมี
ความยดืหยุน่ทางงบประมาณมากกวา่ส่วนจงัหวดั ในขณะที�เป้าหมายของทางจงัหวดัและเทศบาลก็



83 

ไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนกั ก็คือการให้บริการประชาชนเป็นหนา้ที�สําคญั ซึ� งในที�สุดไดมี้การจดัตั�ง
ศูนยบ์ริการร่วมที�ห้างสรรพสินค้าใจกลางอาํเภอเมืองที�ประชาชนนิยมมาจบัจ่ายใช้สอยอยู่เป็น
ประจาํโดยเฉพาะในช่วงวนัหยุด รวมทั�งให้บริการทั�งเสาร์และวนัอาทิตย ์ซึ� งทางเทศบาลเมือง
รับผิดชอบในดา้นงบประมาณและกาํลงัคนเป็นส่วนใหญ่ โดยทางจงัหวดัจะประสานงานให้ส่วน
ราชการที�เกี�ยวขอ้งนาํเจา้หน้าที�มาให้บริการร่วมดว้ยตามวนัที�ไดก้าํหนดไวเ้พื�อให้มีการบริการที�
หลากหลายในศูนยบ์ริการร่วมแห่งนี�  (จิรประภา อคัรบวร และประยรู อคัรบวร, 2552: 48) 
 กรณีศึกษา การจดัตั�งศูนยบ์ริการร่วมของหน่วยงานราชการ จงัหวดันครปฐม 
 ที�อาํเภอเมืองจงัหวดันครปฐม นายอาํเภอไดป้ระสานงานกบัส่วนราชการหลายแห่งเพื�อเป็น
พนัธมิตร โดยให้บริการแบบจุดเดียวครบวงจร (one stop service) ณ ที�ว่าการอาํเภอ เพื�อให้การ
บริการกบัประชาชนไดส้ะดวกรวดเร็ว ทั�งการชาํระค่าบริการไฟฟ้า นํ� าประปา การกูย้ืมเงิน การจด
ทะเบียนต่าง ๆ (จิรประภา อคัรบวร และประยรู อคัรบวร, 2552: 49-51) 
 นอกจากนี� นายอํา เภอย ังไ ด้ เจรจากับ ภาค เอกช น เพื� อจัดตั� งศูนย์บ ริการย่อย  ณ 
ห้างสรรพสินคา้ ซึ� งก็มีทั�งการปฏิเสธ และยินดีสนบัสนุน ประเด็นที�ปฏิเสธเพราะทางอาํเภอไม่มี
งบประมาณเพียงพอที�จะเช่าพื�นที�ในอตัราของร้านคา้ได ้ในที�สุดทางห้างบิ�กซีก็เห็นชอบและให้ทาง
อาํเภอไปจดัโตะ๊ใหบ้ริการประชาชนในบริเวณใกลเ้คียงกบัช่องจ่ายเงิน ปรากฏวา่ประชาชนให้การ
ตอบรับการใหบ้ริการในศูนยบ์ริการยอ่ยในห้างสรรพสินคา้ เพราะจอดรถง่ายและให้บริการในช่วง
เยน็ สามารถมารับบริการหลงัเลิกงานไดง่้าย ซึ� งต่อมาทางห้างบิ�กซีก็เล็งเห็นผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหว่างห้างบิ�กซีและทางอําเภอ กล่าวคือการที� มีศูนย์บริการย่อยในห้างจะชักจูงให้ลูกค้า 
(ประชาชน) มาที�ห้างมากขึ�น รวมทั�งในระหวา่งรอหรือภายหลงัรับบริการลูกคา้อาจจะแวะซื�อของ
ดว้ย ทางห้างจึงเสนอห้องเช่าให้กบัอาํเภอโดยไม่คิดค่าเช่า โดยทางอาํเภอลงทุนในการตกแต่งให้
สวยงามเหมาะสมกบัการเป็นศูนยบ์ริการยอ่ยและเก็บค่าบริการครั� งละ 20 บาท เพื�อเป็นค่าใช้จ่าย
ทั�วไปในการดาํเนินการของศูนยบ์ริการยอ่ย 
 ศูนยบ์ริการยอ่ยนี� เป็นที�นิยมไม่เพียงแต่ประชาชนภายในเขตอาํเภอเมืองเท่านั�น ประชาชน
จากพื�นที�ใกล้เคียงก็มาใช้บริการเช่นกัน ซึ� งทางศูนย์บริการยินดีบริการถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับ
งบประมาณมาดาํเนินการประชาชนนอกพื�นที�รับผิดชอบ แต่ทางศูนยบ์ริการย่อยก็ทาํการเก็บสถิติ
ของการใชบ้ริการเพื�อหาหนทางแกไ้ขปัญหาต่อไป นอกจากนี� ที�ศูนยบ์ริการยอ่ยจะให้บริการเฉพาะ
รายการที�ประชาชนนิยมทาํและใช้เวลาไม่มากนกั อาทิ ทาํบตัรประชาชน คดัสําเนาทะเบียนบา้น 
เป็นตน้ แต่รายการที�จะตอ้งมีการตรวจสอบหรือใชเ้วลานาน อาทิ จดทะเบียนอาวุธปืน การหยา่ร้าง 
จะไม่มีบริการที�ศูนยบ์ริการยอ่ย เพราะจะตอ้งอาศยัพื�นที�และกาํลงัคนมากขึ�น 
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 จากการกรณีศึกษาของจงัหวดัอุดรธานีและจงัหวดันครปฐม จะพบว่าเมื�อผูป้ระสานงาน 
(นายอาํเภอหรือผูว้่าฯ) สามารถทาํให้เกิดแรงจูงใจร่วมกนัของส่วนราชการต่าง ๆ และเอกชนก็
สามารถทาํใหเ้กิดการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายได ้อยา่งไรก็ดีหากไม่สามารถชกัจูงไดก้็จะมีบา้งที�
บางหน่วยงานถอนตวัออกไปหรือไม่ได้ร่วมให้บริการ โดยเหตุผลหลักมกัเป็นด้านกาํลังคนที�
จดัสรรมายงัอาํเภอหรือศูนย์บริการย่อยซึ� งในกรณีของจังหวดันครปฐมนั� นผูป้ระสานงานคือ 
นายอาํเภอนั�นจะมีบารมีนอ้ยกวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดั (กรณีอุดรธานี) ในการขอความร่วมมือในการ
มาร่วมกนัดาํเนินงานจะยุ่งยากกวา่ จะเห็นไดว้่านายอาํเภอเมืองนครปฐมจะตอ้งหาวิธีชอบในการ
ดาํเนินการไปทั�งหมด นอกจากนี� ที�อุดรธานีจะมีเจา้หนา้ที�ทาํหน้าที�ประสานงานของจงัหวดัจดัทาํ
รายการผลการดาํเนินงานของศูนยบ์ริการร่วมนาํเสนอในที�ประชุมหวัหนา้ส่วนราชการจงัหวดัเป็น
ประจาํ เพื�อให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ รับทราบถึงผลการดาํเนินงานของศูนยบ์ริการร่วมและ
สะทอ้นถึงความตอ้งการของประชาชนต่อการมีศูนยบ์ริการร่วม 
 อีกตวัอย่างที�จงัหวดัอุดรธานีได้เกิดการร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน เมื�อ
ผูอ้าํนวยการเขต กรมการขนส่งทางบกจงัหวดัอุดรธานี เห็นว่าที�ตั�งของกรมขนส่งทางบก จงัหวดั
อุดรธานีตั�งอยู่ห่างจากตวัเมือง ประชาชนตอ้งเสียเวลาและนํ� ามนัในการเดินทางมาต่อใบอนุญาต 
รวมทั�งไม่ปลอดภยัในกรณีจกัรยานยนต ์ผูอ้าํนวยการเขตจึงมองหาที�สําหรับสํานกังานสาขาฯ พื�นที�
ในตวัเมือง โดยบงัเอิญที�ผูอ้าํนวยการเขตได้พบกบัเจา้ของโรงพยาบาลเอกอุดร ซึ� งเป็นนักธุรกิจ
ทอ้งถิ�นและไดเ้ล่าความคิดให้ฟัง ซึ� งทางเจา้ของโรงพยาบาลเห็นด้วยในการให้บริการที�ดีขึ�นต่อ
ประชาชน จึงยินดีให้กรมการขนส่งทางบกจงัหวดัอุดรธานีมาใช้พื�นที�โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ทั� งสิ�น เมื�อมีการเปิดสาขาของกรมการขนส่งทางบกจังหวดัอุดรธานีที�โรงพยาบาลเอกอุดร 
ประชาชนก็ใหก้ารตอบรับอยา่งดีทาํใหเ้ก็บค่าต่อใบอนุญาตมากกวา่ที�จะมีสาขาฯในพื�นที�ตวัเมือง 
 กล่าวโดยสรุปวา่ การบริหารงานภาครัฐของไทย เริ�มมีแนวคิดที�จะอาศยัเครือข่าย เขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดับริการสาธารณะ เนื�องจากลาํพงัภาครัฐเองอาจจะไม่สามารถให้บริการแก่
ประชาชนไดอ้ยา่งครอบคลุม และทั�วถึง เพื�อการแกข้อ้จาํกดัดงักล่าวจึงตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมจาก
องค์กรต่าง ๆ ทั�งภาครัฐและเอกชนในการร่วมกนัจดัทาํบริการสาธารณะ เพื�อให้สามารถเขา้ถึง
ประชาชน และแกไ้ขปัญหาขอ้จาํกดัต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจ 
 
 2.5.2  กรณีศึกษา โครงการบ้านมั�นคง สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน 
 บา้นมั�นคงเป็นโครงการพฒันาที�อยูอ่าศยัคนจนในชุมชนแออดัของสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน (องคก์ารมหาชน) หรือ พอช. ซึ� งมีวตัถุประสงคจ์ะแกปั้ญหาความไม่มั�นคงในที�อยูอ่าศยัเพื�อ
สร้างชุมชนที�มั�นคงในที�อยู่อาศยัและน่าอยู่ จุดเด่นของโครงการบา้นมั�นคงคือ แนวทางในการ



85 

พฒันาที�อยูอ่าศยัแนวทางใหม่ ซึ� งเกิดจากประสบการณ์ของบุคลากรของ พอช. ในการพฒันาที�อยู่
อาศยั และชุมชนของตนเองโดยหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ พอช. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ฯลฯ  เป็น
ผูส้นบัสนุนเท่านั�น ทั�งนี� เพื�อให้ไดที้�อยู่อาศยัที�ตรงกบัความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของ
ชาวชุมชนอย่างแทจ้ริงตามต้องการดังแสดงไวใ้นภาพ โดยกระบวนการทั�งหมดจะอยู่ในความ
รับผดิชอบของพอช. ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย ์
(จิรประภา อคัรบวร และประยรู อคัรบวร, 2552: 54-61) 
 

 
 
ภาพที� 2.28  การดาํเนินงานของ พอช. และเครือข่ายในโครงการบา้นมั�นคง 
แหล่งที�มา: จิรประภา อคัรบวร และประยรู อคัรบวร, 2552: 54. 
  

จากการดาํเนินงานของบา้นมั�นคงโดยพอช. จะเห็นได้ว่าตอ้งอาศยัการประสานงานกบั
หลาย ๆ ฝ่าย รวมทั�งการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคลและองคก์ารอื�น ๆ ซึ� งการดาํเนินการ
ในลกัษณะนี� เรียกวา่ การดาํเนินงานผ่านเครือข่าย (networking approach) ซึ� งผลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารของ พอช. และการจดัวิจยัเอกสาร พบว่า โครงการบา้นมั�นคงประกอบด้วย 3 เครือข่าย 
ไดแ้ก่ 
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 1)  เครือข่ายภายในชุมชน ซึ� งเป็นการทาํงานร่วมกนัเพื�อสร้างชุมชนและบา้น 
 2)  เครือข่ายระหว่างชุมชนบา้นมั�นคง ซึ� งเป็นเครือข่ายสนบัสนุนที�มีเจา้หน้าที�ให้

ความรู้ในเชิงประสบการณ์ ตลอดจนเป็นตวัอยา่งความสําเร็จให้กบัชุมชนที�กาํลงัร่วมกนัดาํเนินการ
สร้างบา้นมั�นคง 

 3)  เครือข่ายผูเ้กี�ยวขอ้งหรือองค์การสนบัสนุน ซึ� งเป็นเครือข่ายที�ให้การสนบัสนุน
ทั�งดา้นทรัพยากร ความรู้ กฎหมายต่าง ๆ เพื�อใหชุ้มชนสามารถดาํเนินการสร้างบา้นมั�นคงได ้
 

 

 
ภาพที� 2.29  เครือข่ายการดาํเนินงานของโครงการบา้นมั�นคง 
แหล่งที�มา: จิรประภา อคัรบวรและประยรู อคัรบวร, 2552: 55. 
 

จากภาพจะเห็นไดว้า่ พอช. มีบทบาทเป็นผูป้ระสานงานหลกัในการเชื�อมโยงทั�งภายในและ
ภายนอกชุมชนนั�น พอช. จะเป็นผูป้ระสานงานในการรวบรวมชาวบา้น อธิบายเกี�ยวกบัโครงสร้าง
บ้านมั�นคง จัดการประชุมชาวบ้าน ช่วยในการดําเนินการประชุม ตลอดจนประสานงานกับ
คณะกรรมการบา้นมั�นคงประจาํชุมชนในการติดตามความคืบหนา้ตามกระบวนการ 

ในส่วนของการเป็นผูป้ระสานงานภายนอกชุมชนในกรณีที� พอช. จะนาํเอาบทเรียนที�
ไดรั้บจากการทาํโครงการบา้นมั�นคงที�ต่าง ๆ มาเผยแพร่ในหลายรูปแบบ อาทิ การนาํเอาผูน้าํชุมชน
บา้นมั�นคงอื�น ๆ มาเล่าเรื�องให้ชุมชนฟังเพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์ การนาํเอาชาวชุมชนไปเยี�ยม
ชมโครงการบา้นมั�นคง เป็นตน้ 
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ภาพที� 2.30  บทบาทของ พอช. ในเครือข่ายการสร้างบา้นมั�นคง 
แหล่งที�มา: จิรประภา อคัรบวรและประยรู อคัรบวร, 2552: 56. 
 

จากภาพแสดงให้เห็นบทบาทของพอช. ที�เป็นผูป้ระสานงานภายนอกชุมชนกบัองค์การ 
อื�น ๆ แลว้ยงัเป็นผูอ้ธิบายถึงประโยชน์ที�ไดรั้บของแต่ละฝ่าย หากโครงการบา้นมั�นคงเกิดขึ�นใน
ชุมชนหรือในเมืองนั�น ๆ โดยแนวทางของพอช. มุ่งเน้นที�จะคน้หาผลประโยชน์ร่วมกนัในแต่ละ
ฝ่าย อาทิ เจา้ของที�ดินจะไดรั้บเงินค่าเช่าหรือขายที�ดินเป็นกอบเป็นกาํ ไม่ใช่การกระจายและจ่ายบา้ง
ไม่จ่ายบ้าง มีการทาํสัญญากับองค์การชุมชนอย่างชัดเจน ในขณะที�ชุมชนก็จะได้กรรมสิทธิ@ ที�
ถูกต้องและราคาที�ยอมรับได้ ซึ� งบางส่วนมาจากการสนับสนุนของภาครัฐ ในส่วนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นก็จะได้รับผลประโยชน์ในการปรับสภาพความเป็นอยู่ของทอ้งถิ�น แก้ไข
ปัญหาอนัเกิดจากแหล่งที�อยู่อาศยัที�แออดัและเป็นการสร้างคุณค่าต่อสังคม (public value) ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นไปในตวั ซึ� งแต่ละองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นต่างตอ้งช่วยเหลือใน
ดา้นการสนับสนุนการดาํเนินงานบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นดา้นงบประมาณหรือเป็นผูร่้วมเจรจากบั
เจา้ของทิ�ดินและสถาบนัการเงิน เป็นตน้ 

ในส่วนของสถาบนัการเงินนั�น การมีองคก์ารชุมชนจะช่วยให้สถาบนัการเงินปล่อยสินเชื�อ
ไดง่้ายขึ�น เพราะการมีกลุ่มออมทรัพยจ์ะช่วยประกนัความเสี�ยงในเรื�องการหนีหนี�  นอกจากนี� ยงัเป็น
การช่วยประชาสัมพนัธ์สถาบนัการเงินอีกทางหนึ�ง ในส่วนของสถาบนัการศึกษาจะเขา้มาช่วยเสริม
การทาํงานของ พอช. ในดา้นการวางผงัชุมชนและออกแบบบา้น เป็นตน้ 
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นอกจากเป็นผูป้ระสานงานหลกัของพอช. ยงัทาํหนา้ที�เป็นแหล่งขอ้มูลและความรู้ในการ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นในระหวา่งกระบวนการสร้างบา้นมั�นคง หรืออาจจะเรียกบทบาทนี�ของ
พอช. วา่เป็นที�ปรึกษาชุมชนบา้นมั�นคง 

โดยสรุปปรัชญาในดา้นการดาํเนินงานของบา้นมั�นคงคือการพฒันาที�อยูอ่าศยัที�ชาวชุมชน
เป็นกลไกหลกั ในการคิด การทาํ การวางระบบ การบริหารจดัการด้วยตนเอง โดยหน่วยงานใน
ทอ้งถิ�นเป็นผูส้นบัสนุน รวมทั�งมีสถาปนิกชุมชน วิศวกรเขา้ไปช่วยในการออกแบบ วางผงั และ
เป็นที�ปรึกษาในการก่อสร้างให้กบัชุมชน โดยผลลพัธ์ในการพฒันาที�อยูอ่าศยัชุมชนในแนวทางนี�  
จะนาํไปสู่การมีสภาพชีวติของแต่ละบุคคลและสังคมรอบขา้งที�ดีขึ�น  

จากตวัอยา่งโครงการบา้นมั�นคงในขา้งตน้ สามารถสรุปประเด็นไดด้งัต่อไปนี�  
 1)  โครงการบา้นมั�นคงไดใ้ช้กลยุทธ์การจดักลุ่มออมทรัพยแ์ละองค์การชุมชนใน

การสร้างความเชื�อมโยงและความสัมพนัธ์ระหว่างผูค้นในชุมชนเขา้ดว้ยกนั ในขณะเดียวกนัก็เป็น
การสร้างความน่าเชื�อถือต่อสังคมภายนอกและเพิ�มอาํนาจในการต่อรองกบัผูอื้�น 

 2)  โครงการบา้นมั�นคงจะสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนของโครงการบา้นมั�นคง
และเป็นการเรียนรู้ปัญหาและประสบการณ์จากชุมชนอื�น 

 3)  โครงการบา้นมั�นคงอาศยัแนวคิดของการสร้างคุณค่าต่อสังคม (public value) ใน
การชักจูงและเชื�อมโยงให้เจ้าของที�ดิน หน่วยงานภาครัฐ ทั� งส่วนกลางและท้องถิ�นมาร่วมกัน
สนบัสนุนให้เกิดโครงการบา้นมั�นคงขึ�น เพื�อเป็นการยกระดบัสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและ
พื�นที�ใกลเ้คียง 

จากกรณีโครงการบา้นมั�นคงสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน กล่าวโดยสรุปว่า โครงการบา้น
มั�นคงนั�นเป็นโครงการที�ตอ้งการจะพฒันาสภาพชีวติ แหล่งที�อู่อาศยัของคนในชุมชน ทอ้งถิ�นนั�น ๆ 
จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัผูที้�รู้ และสามารถสะทอ้นปัญหาต่าง ๆ จากพื�นที�อยา่งแทจ้ริง ซึ� งสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชนมีการดาํเนินงานโดยอาศยัการประสานงานเชื�อมโยงกับหลาย ๆ ฝ่าย ทั� งภายใน
หน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน นอกจากนี� ยงัการกระบวนการแลกเปลี�ยนความรู้ ประสบการณ์
กบัชุมชน การดาํเนินงานลกัษณะนี�  เรียกวา่ “การดาํเนินงานผา่นเครือข่าย”  
 

2.6  ตัวอย่างการนําการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายมาใช้ในต่างประเทศ 
 

2.6.1  การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายของประเทศสหรัฐอเมริกา  
สหรัฐอเมริกามีการนาํรูปแบบภาครัฐเครือข่ายมาใช ้เริ�มตน้จากการบริหารงานภาครัฐของ

สหรัฐอเมริกามีกฎระเบียบและขั�นตอนปฏิบติังานมากมายไม่สอดคลอ้งกบัวิธีปฏิบติังานจริงของ
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หน่วยงาน/องคก์รภาครัฐ โดยการปฏิบติังานของภาครัฐมกัจะประสบความลม้เหลวอยูเ่สมอในอดีต 
ยกตวัอย่างเช่น การรักษาความปลอดภยัของประเทศสหรัฐอเมริกา หากปฏิบติังานกนัเพียงตาม
ลาํพงัแลว้ ทั�งหน่วยสอบสวนกลางสหรัฐ หรือ FBI และหน่วยข่าวกรองกลางสหรัฐ หรือ CIA จะ
ไม่สามารถหยุดย ั�งผูก่้อการร้ายไดอ้ย่างมีประสิทธิผล หน่วยงานทั�งสองตอ้งอาศยัความช่วยเหลือ
จากเครือข่ายของสํานักงานตาํรวจที�ปฏิบติังานอยู่ในสํานักงานและหน่วยงานของรัฐในระดับ 
ต่าง ๆ นอกจากนี� ยงัจาํเป็นตอ้งมีระบบการสื�อสารที�รวดเร็ว ประหยดั และมีประสิทธิภาพมากกว่า
ในอดีต เพื�อติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผลขอ้มูล และปฏิบติังานขา้มระหว่างองค์กรของรัฐและ
องค์กรภาคเอกชนภายใตส้ารสนเทศที�มีอยู ่ซึ� งตวัอย่างดงักล่าวนั�นเป็นการนาํรูปแบบเครือข่ายเขา้
มาใชใ้นองคก์รภาครัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (โกลดส์มิท และเอกเกอร์ส, 2552: 84 ) 

ตวัอย่างตวัแบบการจดัการแบบเครือข่ายในสหรัฐอเมริกาที�แสดงให้เห็นถึงขอบข่ายการ
ทาํงานของภาครัฐที�เปลี�ยนแปลงไป โดยมีการใชรู้ปแบบเครือข่ายในการต่อสู้กบัการก่อการร้ายทาง
ไซเบอร์ เพื�อรับมือกับปัญหาในโลกปัจจุบันที�มีความสลับซับซ้อนมากขึ� น รัฐบาลกลางของ
สหรัฐอเมริกาอาจจะใช้แนวทางการบงัคบับญัชาตามลาํดบัชั�นเพื�อจดัการโครงการริเริ�มที�สําคญั ๆ 
แต่หลงัจากการโจมตีของผูก่้อการร้ายเมื�อวนัที� 11 กนัยายน 2001 แนวทางการบริหารแบบรวมศูนย์
อาํนาจไวที้�ส่วนกลางไม่สามารถใชก้ารได ้ดงัที�ประธานาธิบดี George W. Bush ไดก้ล่าวในขณะที�
เปิดตวัโครงการริเริ�มดา้นความปลอดภยัทางไซเบอร์แห่งชาติ ว่า “หลกัการสําคญัของยุทธศาสตร์
ความปลอดภยัในโลกไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกาขึ�นอยู่กบัการเป็นหุ้นส่วนร่วมกนัระหวา่งภาครัฐ
และเอกชน การทาํงานร่วมกนัทาํใหส้ามารถสร้างอนาคตที�มีความปลอดภยัใหแ้ก่โลกไซเบอร์ได”้  

นอกจากนี�  ในมณฑลมิลวอกี ประเทศสหรัฐอเมริกามีการนําการบริหารงานภาครัฐใน
รูปแบบเครือข่ายมาใช ้โดยเป็นตวัอยา่งที�น่าสนใจมาก กล่าวคือ มีหน่วยงานภายใตโ้ครงงาน W-2 ที�
ดาํเนินการโดยเอกชน 5 หน่วยงาน เป็นองคก์ารที�ไม่แสวงกาํไร 4 หน่วยงานและองคก์ารทางธุรกิจ 
1 บริษทั นอกจากนี� ยงัมีองคก์รทอ้งถิ�นที�ตั�งอยูใ่นชุมชนอีกสิบแห่งซึ� งสนบัสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ที�
อยูใ่นโครงงาน W-2 โดยทาํหนา้ที�ให้บริการแก่ผูป้ระกนัตนที�มีสิทธิตั�งแต่การจดัฝึกอบรมวิชาชีพ
ไปจนถึงการดูแลเด็กเล็กในระหวา่งที�ผูป้กครองไปทาํงาน ผลลพัธ์ที�ไดคื้อ เกิดระบบช่องทางบริการ
จดัหางานแบบเบด็เสร็จที�ซบัซอ้นซึ�งดาํเนินการโดยองคก์ารเอกชนและองคก์ารที�ไม่ใช่ภาครัฐเกือบ
ทั�งหมด  

จากที�กล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า ประเทศสหรัฐอเมริกามีการบริหารจดัการภาครัฐที�
อาศยัความเป็นเครือข่าย ซึ� งเครือข่ายนั�นเป็นการอาศยัการมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วน 
เนื�องจากการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ มีความซับซ้อนมากขึ�น และตอ้งการการเขา้ถึงอย่างรวดเร็ว โดย
การเป็นเครือข่ายนั�น จะเป็นรูปแบบของการทาํงาน หรือกิจการใด ๆ ของรัฐ ที�ตอ้งการความยืดหยุน่ 
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ความรวดเร็ว และรวมถึงการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการรัฐบาลกลางเป็นเพียงผูริ้เริ�มสั�งการปัญหา
สําคญั ๆ แต่อาํนาจในการบริหารจดัการจะตกอยูที่�หน่วยงานในระดบัมลรัฐ และจะทาํงานร่วมกนั
ทั�งภาครัฐ และเอกชน 
 
 2.6.2  การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายของประเทศองักฤษ 

การนาํการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายมาใชใ้นประเทศองักฤษนั�น เริ�มตน้จาก
การบริหารจดัการกิจการสาธารณะของทอ้งถิ�นในประเทศองักฤษมีการเปลี�ยนแปลงจากระบบที�
กาํหนดใหห้น่วยการปกครองทอ้งถิ�นจดัตั�งแผนกต่าง ๆ ขึ�นมาดูแลกิจการหนึ�ง ๆ โดยอาศยับุคลากร
ของตนเอง (departmentalism) ไปสู่รูปแบบใหม่ ไดแ้ก่ รูปแบบ “พนัธมิตร/หุ้นส่วน” (partnership 
model) โดยหน่วยการปกครองทอ้งถิ�นจะร่วมมือกบัองคก์รใดองคก์รหนึ�งหรือหลาย ๆ องคก์รใน
การร่วมกนัจดัทาํบริการสาธารณะ ทั�งในรูปแบบของการร่วมกนัจดัทาํ ร่วมกนับริหาร หรือการ
ร่วมกนัในเชิงงบประมาณ (pool budgeting)  

แนวทางการบริหารงานภาครัฐโดยอาศยัเครือข่ายของประเทศองักฤษเกิดจากภาครัฐ
บริหารจัดการเครือข่ายขององค์กรเอกชนและองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร ตัวอย่างเช่น  
เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศองักฤษ ในการให้บริการรักษาผูติ้ดยาเสพติดและเหล้า ในตอนแรก
เจา้หนา้ที�ของเมืองเบอร์มิงแฮม พบวา่หน่วยงานต่าง ๆ ของเมืองเบอร์มิงแฮมที�ให้บริการรักษาผูติ้ด
ยาเสพติดและเหลา้นั�นไดรั้บเงินสนบัสนุนจากหลายหน่วยงานของรัฐบาลกลาง ซึ� งหมายความวา่แต่
ละหน่วยงานดาํเนินงานให้การรักษาผูติ้ดยาเสพติดและเหลา้อยา่งอิสระและเจรจาจา้งเหมาโดยตรง
กบัผูใ้ห้บริการระดบัชุมชน ซึ� งเจา้หน้าที�แผนกแนวร่วมเพื�อความปลอดภยัของเมืองเบอร์มิงแฮม 
Jamie Morris ไม่เห็นดว้ยกบัแนวทางในการดาํเนินงานแบบนี� เขากล่าววา่ “เราจะตอ้งทลายกาํแพง
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ซึ� งเกิดจากการได้รับเงินทุนสนับสนุนโดยตรง” ต่อมาทางเ มือง 
เบอร์มิงแฮมก็สามารถรวบรวมแหล่งเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลกลางมาไวภ้ายใตก้องทุนเดียวกนั
และไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการดูแลกองทุนนี� โดยคณะกรรมการมาจากตวัแทนของหน่วยงานต่าง ๆ
ของเมืองเบอร์มิงแฮมที�ให้บริการรักษาผูติ้ดยาเสพติดและเหลา้ และคณะกรรมการก็จะทาํหน้าที�
เป็นตวักลางในการเจรจากบัผูใ้หบ้ริการที�สามารถใหบ้ริการไดห้ลายดา้น  

กล่าวโดยสรุปวา่ การบริหารงานภาครัฐของประเทศองักฤษ มีการบริหารงานในรูปแบบ
เครือข่าย โดยเริ�มตน้จากรูปแบบพนัธมิตร/หุ้นส่วน ที�อาศยัการมีส่วนร่วม และอาศยัการดาํเนินงาน
โดยการกระจายอาํนาจให้หน่วยการปกครองทอ้งถิ�นจะร่วมมือกบัองค์กรต่าง ๆ ทั�งภาครัฐและ
เอกชนในการร่วมกันจัดทําบริการสาธารณะ โดยท้องถิ�นเป็นผู ้สนับสนุนงบประมาณ ซึ� ง
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เช่นเดียวกบัการทาํงานเป็นเครือข่ายของสหรัฐอเมริกา ซึ� งอาศยัความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื�อ
การจดับริการสาธารณะ และการแกปั้ญหา 
 

2.6.3  การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายของประเทศญี�ปุ่ น 
 ประเทศญี� ปุ่นเป็นแบบอย่างในการร่วมกันทํางานอย่างเป็นเครือข่าย นั�นคือ เคเรสึ 
(keiretsu) คือ รูปแบบขององคก์ารธุรกิจแบบเครือข่ายของญี�ปุ่น ซึ� งอาศยัแนวคิดเรื�องความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคก์ร (interorganizational relations) และเป็นรูปแบบที�นิยมใชใ้นองคก์ารขนาดใหญ่ของ
ญี�ปุ่น (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2553: 84-86) 

 2.6.3.1  โดยลกัษณะที�สาํคญัของเคเรสึ ประกอบดว้ย  
 1)  เครือข่ายพันธมิตร เคเรสึ  คือ กลุ่มองค์การที� เป็นพันธมิตรกันโดยมี

ความสัมพนัธ์คุ้นเคยกนัซึ� งจะสนับสนุนการแลกเปลี�ยนในสิ�งที�ตอ้งการ และสามารถสร้างเครือข่าย
เพิ�มเติม โดยแต่ละองคก์ารในเครือข่ายจะมีลูกข่าย (บริษทัในเครือข่าย) ที�มาช่วยในการแลกเปลี�ยน
ขอ้มูลหรือเพิ�มทุนได ้มีลกัษณะที�ไม่เป็นทางการ แต่มีความผกูพนักนัอยา่งแน่นแฟ้น เนื�องจากเป็น
ลกัษณะความผกูพนัที�เป็นธรรมเนียมปฏิบติัทาํใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ที�มีความไวว้างใจกนั  

 2)  มีการถือหุน้ขา้มบริษทั ความสัมพนัธ์ภายในสมาชิกองคก์ารของเคเรสึ มี
ความสลับซับซ้อนสูง (multiplexity) โดยมีการลงทุนซื� อหุ้นขององค์การอื�นที�อยู่ในเครือข่าย
เดียวกนั (cross-shareholding) ตามกฎหมายดา้นพาณิชย ์มาตราที� 280 ของญี�ปุ่นมีการป้องกนัการ
ถูกคุกคามจากบริษทัต่างประเทศ บริษทัจึงสามารถให้ผูถื้อหุ้นที�เป็นมิตร (ผูที้�จะไม่ยอมขายหุ้นต่อ
ใหก้บัต่างชาติ) สามารถถือหุ้นไดเ้ป็นจาํนวนมาก ดงันั�นจึงเป็นการยากที�บริษทัขา้มชาติจะสามารถ
ซื�อกิจการของบริษทัได ้

 3)  เครือข่ายของเคเรสึมีความหลากหลายของประเภทอุตสาหกรรม (wide 
range of industries) เช่น ธนาคาร ประกนัชีวิต เหล็ก การคา้ โรงงาน ไฟฟ้า เคมี เป็นตน้ กระทั�งมี
สโลแกนกล่าววา่การรวมตวัของเคเรสึมีตั�งแต่ “เส้นบะหมี�จนถึงอะตอมมิคบอมน์” อยา่งไรก็ตาม
กลุ่มเคเรสึจะพยายามหลีกเลี�ยงการแข่งขนัระหวา่งบริษทัที�เป็นสมาชิก โดยใชห้ลกั “หนึ�งธุรกิจหนึ�ง
บริษทั” (one-set principle) เช่น ถา้ในเคเรสึมีกิจการประกอบรถยนต์ยี�ห้อใดอยู่แล้ว เช่น นิสสัน 
เคเรสึนี�จะไม่รับบริษทัรถยี�หอ้อื�นมาเป็นสมาชิก เช่น โตโยตา้ หรือฮอนดา้ 

 4)  ในกลุ่มบริษทัเคเรสึหนึ� ง ๆ อาจมีการหมุนเวียนหรือโยกยา้ยพนักงาน
ขา้มบริษทัภายในเครือข่ายเดียวกนั ซึ� งทาํให้มีการแลกเปลี�ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ภายใน
กลุ่มเคเรสึดว้ย 
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 2.6.3.2  รูปแบบของเคเรสึ มีรูปแบบพื�นฐาน 2 แบบ คือ 
 1)  เคเรสึดา้นเงินทุน (capital keiretsu) จะใชส้ําหรับการเชื�อมโยงปัจจยัการ

นาํเขา้และผลผลิต คือ มีการควบคุมการผลิต บริการ ตลาด จากโรงงานถึงลูกคา้ 
 2)  เคเรสึดา้นการเงิน (financial keiretsu) เป็นเครือข่ายที�มีธนาคารขนาดใหญ่อยู่

ตรงกลาง สมาชิกที�สาํคญัของเคเรสึดา้นเงินทุนจะมาจากบริษทัต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการบริหารของ
ธนาคาร และขณะเดียวกนัก็เป็นกรรมการบริหารของบริษทัอื�น ๆ ดว้ย ขอ้ดีของรูปแบบนี� คือ บริษทั
สามารถแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ รวมทั�งบุคลากรระดบับริหาร เพื�อเพิ�มความเข้มแข็ง
ใหก้บัเครือข่าย รวมทั�งการใชเ้งินทุนหรือกูเ้งินจากธนาคารในเครือข่ายของตนดว้ย 
 กล่าวโดยสรุปวา่ แมว้า่ เคเรสึ จะเป็นรูปแบบขององคก์ารธุรกิจแบบเครือข่ายของญี�ปุ่น แต่
หากพิจารณาแลว้ รูปแบบดงักล่าว ก็สามารถนาํมาประยุกต์และ ปรับใชก้บัภาครัฐไดเ้ช่นกนั โดย
การให้ภาครัฐทาํงานร่วมกบัภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ทั�งเอกชน องค์กรชาวบา้น ทอ้งถิ�น เพื�อการ
สนบัสนุนการแลกเปลี�ยนองค์ความรู้ และการบริการสาธารณะต่าง ๆ ได ้อีกทั�งรูปแบบการติดต่อ
ดงักล่าว จะช่วยให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของปัญหาในระดบัต่าง ๆ ไดดี้ยิ�งขึ�นผา่นทางพนัธมิตรภาค
ส่วนต่าง ๆ ที�เขา้ร่วมเครือข่ายนั�น ๆ อนัจะนาํไปสู่การจดัการบริการสาธารณะ และการแกไ้ขปัญหา
ในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดดี้ยิ�งขึ�น   

จากตวัอยา่งการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายในต่างประเทศที�ไดก้ล่าวมานั�น เห็น
ไดว้า่มีการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการทาํงานของภาครัฐ ในการให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงาน
ของรัฐ แต่แมว้า่หลาย ๆ หน่วยงานจะไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวทางการบริหารภาครัฐโดยอาศยัเครือข่าย 
แต่ก็ยงัไม่มีความชดัเจนในเรื�องของวิธีการ ขั�นตอน ร่วมถึงแนวทางที�ชดัเจนของการบริหารภาครัฐ
โดยอาศยัเครือข่าย 
 

2.7  งานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 จนัทรนนัท์ เหล่าพนันา (2546) ไดศึ้กษาเรื�อง ขบวนการสร้างเครือข่ายการพฒันาองค์กร
ชุมชนของอาํเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ในการเชื�อมโยงเครือข่ายชุมชนที�ดีนั�นจะตอ้งมี
การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกนัและกนัอยา่งสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง ซึ� งอาจจะใชว้ิธีการ
ประชุมและเยี�ยมเยือนสมาชิกเพื�อให้กาํลังใจซึ� งกันและกันจะทาํให้เกิดความสัมพนัธ์กันอย่าง
ใกลชิ้ด และร่วมกนัแกปั้ญหาอย่างทนัท่วงที เป็นรูปธรรม ในการดาํเนินงานของเครือข่ายองค์กร
ชุมชนนั�น จะตอ้งมีการบริหารที�ดี กล่าวคือ 1) การดาํเนินงานจะตอ้งมีการจดัทาํแผน พร้อมกับ
จะตอ้งนาํแผนไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นในชุมชน 2) มีการเชื�อมประสานให้การดาํเนินงาน
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เป็นไปดว้ยความคล่องตวัมีผูรั้บผิดชอบ หาแนวทางขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื�อที�จะนาํมาใช้เป็นเครื�องมือในการบริหารงาน 3) มีการควบคุมดูแลสมาชิกได้ทาํอยู่ใน
กรอบกติกาที�วางร่วมกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด เพราะจะทาํให้การดาํเนินงานองค์กรเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย 
 เอกพงศ ์ไทรพุฒทอง (2549) ไดศึ้กษาเรื�อง การพฒันาเครือข่ายการทาํงานสายปฏิบติัการ
ระหว่างองค์กรของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับ 
สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พบวา่ ความจาํเป็นในการสร้างเครือข่ายการทาํงาน
ระหวา่งสํานกังาน ป.ป.ช. และสํานกังาน ปปง. แบ่งเป็นดา้นต่าง ๆ ดงันี�  1) ความจาํเป็นในระดบั
องค์กร ได้แก่ ด้านการบริหารงานคดี ด้านบุคลากร ด้านระบบกฎหมาย ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านบันทึกข้อตกลง 2) ความจาํเป็นในระดับบุคคล ได้แก่ ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ ดา้นรูปแบบการประสานการปฏิบติังาน ดา้นกระบวนการประสานการปฏิบติังาน ดา้น
ทรัพยากรบุคคล ดา้นระบบกฎหมาย โครงสร้างองคก์ร และดา้นทศันคติ 
 รูปแบบเครือข่ายการทาํงานระหว่างองคก์รของของสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กบั สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ควรมีรูปแบบเป็น
การประสานงานโดยขอ้ตกลง และมีความผสมผสานระหว่าง การประสานงานเป็นแผนอย่างมี
ระบบ และการประสานงานโดยแผนแบบแลกเปลี�ยนไปมา 

สุริชาติ จงจิตต์ (2550) ได้ศึกษาเรื� อง แนวทางการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้เพื�อพฒันา
พลงังานทางเลือกของชุมชน พบวา่ประกอบดว้ย 1) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เริ�มจากการสร้าง
ความตระหนกัใหชุ้มชนโดยมีผูน้าํที�สามารถเชื�อมโยงการใชพ้ลงังานทางเลือกกบัปัญหาของชุมชน 
และวกิฤติดา้นพลงังานและสิ�งแวดลอ้ม มีความรู้ และสามารถเลือกใชพ้ลงังานทางเลือกที�เหมาะสม
กบัชุมชน 2) การขยายเครือข่ายการเรียนรู้ ดาํเนินการไดด้ว้ยการเปิดเวทีการเรียนรู้ให้ผูน้าํชุมชนมี
โอกาสถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน หรือการอบรม การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยพีลงังานทางเลือก และการจดัตั�งคณะกรรมการพลงังานของชุมชนเพื�อบริหารจดัการโดย
เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และ 3) การดาํรงอยู่ของเครือข่ายการเรียนรู้ ตอ้งอาศยัการ
ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์อย่างต่อเนื�องทั�งภายในและภายนอกชุมชน เพื�อขยายกลุ่มใช้
พลงังานทางเลือก และการตั�งศูนยก์ารเรียนรู้พลงังานทางเลือกของชุมชน 

สอาดจิต  เพ็ชรมีศรี (2551) ได้ศึกษาเรื� อง การพฒันารูปแบบเครือข่ายการบริหารงาน
วิชาการตามแนวคิดการจดัการความรู้ของวิทยาลยัพยาบาล กระทรวงกลาโหม พบว่า 1) รูปแบบ
เครือข่ายการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงกลาโหมที�มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได ้ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ ส่วนที� 1 ที�มา
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ของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) หลกัการและเหตุผล 2) แนวคิดและหลกัการของรูปแบบ และ 3)
วตัถุประสงคข์องรูปแบบ ส่วนที� 2 องคป์ระกอบของรูปแบบ ประกอบดว้ย 1) ผูน้าํและสมาชิก 2)
เป้าหมายร่วมของเครือข่าย 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณและทรัพยากร 4) กิจกรรม
เครือข่าย และ 5) การบริหารจดัการ โดยทุกองคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์เชื�อมโยงกนั ประสิทธิภาพ
เครือข่าย คือ 1) การประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของเครือข่าย 2) ความร่วมมือในการปฏิบติั
กิจกรรมของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในสถาบนัเครือข่าย และ 3) ความพึงพอใจของผูเ้กี�ยวขอ้ง 
เช่น อาจารยพ์ยาบาล บุคลากรสนบัสนุน และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ส่วนที� 3 แนวทางการนาํ
รูปแบบไปใช้ แบ่งเป็น แนวทางสําหรับผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในระยะที� 1 และระยะที� 2 และ
ส่วนที� 4 เงื�อนไขและขอ้จาํกดัของการใชรู้ปแบบ และ 2) การทาํงานในรูปแบบเครือข่าย สถาบนัที�
จะเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายตอ้งมีนโยบาย เป้าหมายและวตัถุประสงคที์�มีแนวทางร่วมกนั และมีทิศทาง
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั และองคป์ระกอบดา้นเป้าหมายร่วม สามารถดาํเนินการเพียง 1-2  เรื�องก็
ไดต้ามความพร้อมของสถาบนัสมาชิกเครือข่ายที�จะตกลงกนั 
 วชิยั แสงศรี (2552) ไดศึ้กษาเรื�อง การศึกษาวิเคราะห์และพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ
เครือข่ายสถานศึกษาในเขตพื�นที�ชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ 1) สภาพปัญหาการบริหาร
จดัการเครือข่ายสถานศึกษาในเขตพื�นที�ชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในภาพรวมมีปัญหาใน
ระดบัมากทุกภารกิจ ซึ� งภารกิจมีปัญหามากที�สุด ไดแ้ก่ การบริหารงานบุคคล รองลงมา ไดแ้ก่ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานทั�วไป และการบริหารวิชาการตามลาํดบั ทั�งนี� เนื�องจากการ
บริหารจดัการเครือข่ายสถานศึกษาไม่มีรูปแบบการบริหารจดัการเครือข่ายที�ชดัเจน ไม่มีระเบียบ
กฎหมายรองรับ รวมทั�งขาดการมีส่วนร่วมในการพฒันาจากทุกภาคส่วนในพื�นที� 2) สภาพและ
รูปแบบการบริหารจดัการเครือข่ายสถานศึกษาตน้แบบที�ประสบผลสําเร็จ ในเขตพื�นที�ชนบทภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นการบริหารจดัการที�ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน มีการระดมทรัพยากรจากทอ้งถิ�นสนับสนุนการจดัการศึกษา มีการกาํหนดบทบาทหน้าที�
และภารกิจที�ชัดเจน ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ มีการประสานงานทุกภาคส่วนให้ร่วมขบัเคลื�อนและ
ติดตามผลสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และ 3) รูปแบบการบริหารจดัการเครือข่ายสถานศึกษา
ในเขตพื�นที�ชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที�เหมาะสมและเป็นไปได้ คือ SEAL Model 
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที� 1 ชื�อและที�มาของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) ชื�อของรูปแบบ 2) 
ความเป็นมาและความสําคญั 3) แนวคิดและทฤษฎีของรูปแบบ และ 4) วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 
ส่วนที� 2 องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) ศูนยข์บัเคลื�อนการบริหารจดัการเครือข่าย
สถานศึกษา 2) ขอบข่ายและภารกิจของเครือข่าย 3) ประชาคมการศึกษาซึ� งเป็นกลไกสําคญัในการ
ขบัเคลื�อน 4) การมีปฏิสัมพนัธ์ การพฒันาสมาชิกและคุณลักษณะที�ดีของผูน้ํา ส่วนที� 3 แนว
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ทางการนาํไปใช ้แบ่งเป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน และส่วนที� 4 เงื�อนไข ปัจจยัสู่
ความสาํเร็จในการนาํรูปแบบไปใช ้

จาํนง แจ่มจนัทรวงษ์ (2553) ไดศึ้กษาเรื�อง การพฒันารูปแบบการบริหารระบบเครือข่าย 
เพื�อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา
กรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการบริหารระบบเครือข่ายเพื�อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�พฒันาขึ�น คือ ไดรู้ปแบบเครือข่ายปฏิสัมพนัธ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Interactive Network Management : SINM Model) องคป์ระกอบสําคญั 3 ส่วน 1) ระบบเครือข่าย 
ประกอบดว้ย เครือข่ายโรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษา (school education network) และ
เครือข่ายที�ไม่ใช่หน่วยงานทางการศึกษา (non school education network) 2) การบริหารระบบ
เครือข่าย ประกอบดว้ย การวเิคราะห์ยทุธศาสตร์ การจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ การนาํแผนยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบติั การควบคุมและประเมินเชิงยุทธศาสตร์ โดยครอบคลุมภารกิจการบริหารงาน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารทั�วไป โดยการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารที�มีภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลง และมีการจดัโครงสร้างองค์กรเป็นไปตามที�สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานกาหนด 3) ดา้นคุณภาพการศึกษาโดยองค์รวมไดแ้ก่ คุณภาพ
สถานศึกษา คุณภาพนกัเรียนและคุณภาพสังคม ซึ� งจะตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง โดยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม อนัจะนาํไปสู่การพฒันาประเทศชาติไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ต่วนเปาซี กูจิ (2554) ไดศึ้กษาเรื�อง การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย: กรณีศึกษา 
สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน สํานกังานปฏิบติัการภาคใต ้พบว่า 1) กระบวนการการบริหารงาน
ภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน สํานักงานปฏิบัติการภาคใต้ แบ่ง
ออกเป็น 5 กระบวนการ คือ (1) เครือข่ายองค์กรชุมชน ส่วนใหญ่มกัเกิดจากการที�ประชาชนเป็น
แกนนาํจดัตั�งโดยเกิดจากการริเริ�มสร้างสรรคข์องกลุ่มประชาชนเอง และเครือข่ายที�เกิดจากนโยบาย
ของทางราชการเขา้ไปกระตุน้ให้ประชาชนเกิดความตระหนกัในปัญหา สร้างความตื�นตวัให้เกิด
ความสนใจรวมตวั (2) การจดัระบบบริหารเครือข่าย เป็นระบบที�สมาชิกไดมี้โอกาสร่วมในการ
จดัการมากที�สุด มีความสอดคลอ้งกบัวิถีของชุมชนหรือทอ้งถิ�น (3) ประโยชน์ของเครือข่าย ไดแ้ก่ 
เป็นเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เป็นเวทีกลางประสานงาน เป็นเวทีแลกเปลี�ยนและระดมทรัพยากร เป็น
เวทีร่วมสร้างสรรค์และพฒันาความรู้ใหม่ ๆ และเป็นเวทีสร้างกระแสผลกัดนัประเด็นทางสังคม
ใหม่ ๆ (4) การธาํรงรักษาเครือข่ายขององคก์รชุมชนหรือเครือข่ายองคก์รชุมชน จดัให้มีการกาํกบั 
ดูแล และตรวจสอบกิจการ เพื�อรักษาความสําเร็จของเครือข่ายและการธํารงรักษาเครือข่ายให้
ดาํเนินการไดอ้ย่างต่อเนื�อง (5) ปัญหาและอุปสรรคการดาํเนินงานของเครือข่ายมีดงันี�  ปัญหาดา้น
การบริหารจดัการดา้นแผนงาน ดา้นงบประมาณ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ปัญหาเกี�ยวจาํนวนบุคลากรใน
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การปฏิบติังานไม่เพียงพอต่อจาํนวนงานที�ตอ้งปฏิบติั ปัญหาดา้นทศันคติของสังคมที�มีต่อเครือข่าย 
และปัญหาดา้นกฎระเบียบของทางราชการ และ 2) การเสริมสร้างและการพฒันาเครือข่ายเครือข่าย
ของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนสํานักงานปฏิบติัการภาคใต ้ ภาครัฐและภาคเอกชนควรให้การ
สนบัสนุนเครือข่ายทั�งในดา้นการเอื�ออาํนวย การสนบัสนุนดา้นเงินทุน การสนบัสนุนทรัพยากร 
การสนบัสนุนความรู้ดา้นวิชาการ การประชาสัมพนัธ์ การประสานเชื�อมโยงให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในเครือข่ายและระหวา่งเครือข่าย และการเขา้ร่วมในกระบวนการพฒันาเครือข่าย 
  

2.8  กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 
ภาพที� 2.31  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 

การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย

ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 

1.  มิติดา้นยทุธศาสตร์ 

2.  มิติดา้นการออกแบบ

เครือข่าย 

3.  มิติดา้นการเชื�อมโยง

ของเครือข่าย 

4.  มิติดา้นการสร้างความ

น่าเชื�อถือ 

5.  มิติดา้นการปฏิรูป

ทรัพยากรมนุษย ์
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 จากแนวคิดขา้งตน้ การศึกษาวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษากระบวนการบริหารงาน
ภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานในรูปแบบเครือข่าย และ
เสนอแนะแนวทางในการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน สํานกังาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการศึกษาครั� งนี�  มีคาํถามหลักของการวิจยัว่า สถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชนมีกระบวนการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายอยา่งไร ซึ� งมีการพิจารณา
ในหลายมิติ โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดเกี�ยวกับเครือข่าย  แนวคิดการ
บริหารงานภาครัฐแบบเครือข่ายและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยนาํองคป์ระกอบพื�นฐานในการบริหาร
จดัการภาครัฐเครือข่ายมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ซึ� งอา้งอิงจาก (สํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ, 2548: 2) ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�  
 
 2.8.1  มิติด้านยุทธศาสตร์ ตอ้งการศึกษาเพื�อใหท้ราบถึงแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน
ภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างเครือข่ายในองคก์ร 
รวมทั�งเป้าหมายการดาํเนินงานและบทบาทขององค์กรที�จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการบริหาร
จดัการภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายได ้
 
 2.8.2  มิติด้านการออกแบบเครือข่าย ตอ้งการศึกษาเพื�อให้ทราบถึงการออกแบบเครือข่าย
ให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย และศึกษาการออกแบบโครงสร้างการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายทั�ง
ภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงานของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
 
 2.8.3  มิติด้านการเชื�อมโยงของเครือข่าย ผูว้ิจยัตอ้งการทราบวา่ สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนมี
กระบวนการการสื�อสารเชื�อมโยงเป็นเครือข่ายกบัภาคส่วนต่าง ๆ อย่างไร และมีกิจกรรม วิธีการ
ทาํงานอย่างไรบ้างที�ทาํให้เกิดการประสานงาน การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
เพื�อให้เกิดการดาํเนินงานที�มีประสิทธิภาพนาํไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคข์องเครือข่าย นอกจากนี�
สิ�งที�ตอ้งการศึกษาคือ การบริหารจดัการภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายที�มีการเชื�อมโยงกนัในหลาย
ระดับนั�น มีการมีนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ เช่น ระบบ
ฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศ มาใชใ้นองคก์รอยา่งไรบา้งเพื�อใหเ้กิดความน่าเชื�อถือ 
 
 2.8.4  มิติด้านการสร้างความน่าเชื�อถือ ผูว้จิยัตอ้งการศึกษาเรื�องการสร้างความน่าเชื�อถือใน
ระบบการบริหารจดัการภาครัฐโดยอาศยัเครือข่าย การสร้างความน่าเชื�อถือในระบบการบริหาร
จดัการภาครัฐโดยอาศยัเครือข่ายมีปัจจยัสําคญัอยู่ 4 ประการคือ 1) การสร้างแรงจูงใจให้ไปใน
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ทิศทางเดียวกนั 2) การวดัผลผลการดาํเนินงาน 3) การสร้างความไวว้างใจ และ 4) การแบ่งปันความ
เสี�ยง  
 
 2.8.5  มิติด้านการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ หรือการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูว้ิจยัตอ้งการ
ศึกษาเรื� องการพฒันาทกัษะและความรู้ของเจา้หน้าที�ภาครัฐว่ามีศกัยภาพ ความสามารถในด้าน
ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ในการดาํเนินงานในรูปแบบเครือข่ายอยา่งไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที� 3 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษาครั
 งนี
 เป็นการศึกษาการบริหารงานในรูปแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน เขตพื
นที&การศึกษาสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีวตัถุประสงค์เพื&อ
ศึกษากระบวนการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานและ
เสนอแนะแนวทางในการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน สํานกังาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการดงันี
  
 

3.1  แนวทางการวจิัย 
 

 การศึกษาการบริหารงานในรูปแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน สํานกังาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัในเชิงคุณภาพ (qualitative methodology) มา
เป็นแนวทางในการศึกษาเพื&อแสวงหาคาํตอบของคาํถามในการวิจยัที&กาํหนดไว ้โดยในการเลือก
แนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพนั
น เป็นการใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูที้&เกี&ยวขอ้ง เพื&อให้ไดข้อ้มูล
ที&มีลกัษณะเป็นเชิงคุณภาพที&สามารถสร้างความเขา้ใจต่อกระบวนการบริหารงานดงักล่าว ทั
งนี
 ใน
การเลือกพื
นที&เพื&อเก็บขอ้มูลในการศึกษานั
น ผูว้ิจยัไดเ้ลือกสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน เนื&องจาก
เป็นองค์การมหาชนที&มีลกัษณะการทาํงานในรูปแบบเครือข่าย โดยมีหน้าที&ประสาน เชื&อมโยง
สนบัสนุน การสร้างความเขม้แข็งขององค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนให้มีศกัยภาพในการ
พฒันาชุมชนทอ้งถิ&น เชื&อมโยงประสานความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น หน่วยงาน
ส่วนทอ้งถิ&น หน่วยงานส่วนภูมิภาค ประชาสังคมและภาคีการพฒันาต่าง ๆ อีกทั
งไดเ้ลือกศึกษา
สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เนื&องจากการศึกษาเอกสารขอ้มูลและการลงพื
นที&ใน
เบื
องตน้พบว่า แต่เดิมนั
นสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรวมกนัเป็นองคก์ร
เดียว จนกระทั&งในปี พ.ศ. 2554 มีการแยกสาํนกังานปฏิบติัการภาคออกเป็น 3 ภาค ไดแ้ก่ สํานกังาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน สํานักงานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง และสาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้ซึ& งมีความน่าสนใจ เพราะเป็น
ภูมิภาคที&มีขนาดใหญ่ มีขนาดพื
นที&ขนาดใหญ่ที&สุดของประเทศไทย และมีจาํนวนประชากรมาก
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ที&สุดอีกดว้ย โดยมีจาํนวนจงัหวดัทั
งสิ
น 20 จงัหวดั มีสภาพปัญหาที&ซบัซ้อน หลากหลาย ทั
งนี
 ผูว้ิจยั
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลในพื
นที&ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดส้ะดวก 
 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง ใช้การเลือกตวัอย่างแบบโควตา้ (quota sample) ในทุกกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยจะเลือกเฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มตวัอย่างที&เป็นผูป้ฏิบติังานในสายปฏิบติัการ และมี
ประสบการณ์การทาํงานที&เกี&ยวขอ้งกบัเครือข่ายการทาํงานในองคก์ร โดยผูบ้ริหารในองคก์รเป็นผู ้
เจาะจงรายนาม เพื&อใหไ้ดข้อ้มูลที&มีคุณภาพ ซึ& งกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา ดงันี
   
 3.2.1  ประชาชน หรือชาวบา้น จาํนวน 3 คน   
 3.2.2  ภาคีเครือข่าย ประกอบไปดว้ย ทอ้งถิ&น องคก์รพฒันาภาคเอกชน (NGOs) หน่วยงาน
ราชการที&เกี&ยวขอ้ง จาํนวน 3 คน 
 3.2.3  สถาบนัการศึกษา จาํนวน 3 คน 
 3.2.4  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของหน่วยงานหลกั ซึ& งเป็นบุคคลที&มีบทบาท
สาํคญัในหน่วยงาน ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการสาํนกังานภาค จาํนวน 3 คน  
 

3.3  เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิัย 
 

ในการศึกษาครั
 งนี
  ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครื&องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี
  
3.3.1  แนวคาํถามที&ใชส้ัมภาษณ์ ซึ& งเป็นคาํถามในลกัษณะปลายเปิด เพื&อเปิดโอกาสให้ผูถู้ก

สัมภาษณ์ไดก้ล่าวถึงขอ้มูลที&ถูกถามและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ที& 
3.3.2  เครื&องบนัทึกเสียงเพื&อบนัทึกบทสนทนา 
3.3.3  กลอ้งถ่ายภาพและสมุดบนัทึกเพื&อบนัทึกขอ้มูลและภาพระหวา่งการเก็บขอ้มูล 

 

3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ในการศึกษาครั
 งนี
  เป็นการวิจยัในเชิงคุณภาพ (qualitative methodology) ด้วยวิธีการ
ศึกษาวิจยัเอกสาร (documentary research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) รวมทั
งใช้
วิธีการวิจยัเชิงสํารวจแบบหลายขั
นตอน (multi-stage research) ซึ& งผูว้ิจยัมีแนวทางการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล อธิบายไดด้งันี
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3.4.1  การศึกษาวจัิยเอกสาร (documentary research) 

โดยการเก็บจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ที&เกี&ยวขอ้งในระดบัทุติยภูมิ และผลการดาํเนินงานที&
เกี&ยวขอ้ง โดยแบ่งกลุ่มเอกสารในการศึกษา ดงันี
  

 3.4.1.1  เอกสารดา้นกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
 1)  พระราชกฤษฎีการจดัตั
งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 

พ.ศ. 2543 
 2)  ขอ้บงัคบัสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์รมหาชน) วา่ดว้ยการรับรอง

สถานภาพการเป็นองคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์รชุมชน พ.ศ. 2553 
3.4.1.2  เอกสารดา้นที&กาํหนดแนวทางขั
นตอนกระบวนการบริหารจดัการสถาบนั

พฒันาองคก์รชุมชนสาํนกังานปฏิบติัการภาคใต ้ประกอบดว้ย 
 1) รายงานประจาํปีของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนตั
งแต่ พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2554 

 2) รายงานผลการปฏิบติังานของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนสํานักงาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 3) รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
 4) เอกสารอื&นที&เกี&ยวขอ้ง 

 
3.4.2  การศึกษาวจัิยเชิงคุณภาพ (qualitative methodology) 

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (key informant) 
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายวิธีผสมผสานกนั ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ภาคสนามแบบตวัต่อตวั ใช้
คาํถามในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นคาํถามปลายเปิด (semi-structured) โดยเปิดโอกาสให้
ผูใ้หข้อ้มูลสามารถแสดงความคิดเห็นนอกกรอบไดห้ากขอ้มูลนั
นเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั  แลว้จึง
ขยายการสืบคน้ขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัดงักล่าวไปสู่ผูใ้ห้ขอ้มูลระดบัอื&น ๆ เพื&อช่วยเสริมให้ได้
ขอ้มูลที&ละเอียดขึ
น และบนัทึกเทปการสัมภาษณ์เพื&อถอดคาํสัมภาษณ์หรือผสมผสานกบัการจด
บนัทึก และนําข้อมูลที&ได้มาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย และศึกษาจากเอกสารที&
เกี&ยวขอ้ง และใช้การพูดคุยและใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) กบั
ผูบ้ริหารของหน่วยงานหลกั และผูป้ฎิบติัหนา้ที&ของหน่วยงานต่าง ๆ ที&เกี&ยวขอ้ง 
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3.4.3  การวจัิยเชิงสํารวจแบบหลายขัEนตอน (multi-stage research) 

การวิจยัเชิงสํารวจแบบหลายขั
นตอน ในการวิจยันี
 จะกาํหนดเป็น 2 ขั
นตอน (two-stages) 
เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างในแต่ละองค์กร
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูงและกลุ่มผูป้ฏิบติัการ โดยกาํหนดขั
นตอน ดงันี
  

 3.4.3.1  ดาํเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูงจาํนวนในองคก์ร การเก็บขอ้มูล
ในขั
นตอนแรก ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลเอง สําหรับการเก็บ
ขอ้มูลในขั
นตอนนี
  เพื&อใหไ้ดม้าซึ& งขอ้มูลเชิงนโยบายจากผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รในประเด็นที&
เกี&ยวกบักระบวนการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายในองค์กรและการมีเครือข่ายการทาํงานระหว่าง
องคก์ร ตลอดจนการกาํหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการเก็บขอ้มูลกลุ่มผูป้ฏิบติัการในขั
นตอนต่อไป 

 3.4.3.2  ดาํเนินการเก็บขอ้มูลกลุ่มผูป้ฏิบติัการในสายงานที&ทาํหนา้ที&เกี&ยวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังาน ด้านการประสานงาน และ/หรือด้านการทาํงานระหว่างองค์กรที&มีความเกี&ยวข้อง
เชื&อมโยงกบัประเด็นการทาํงานลกัษณะเครือข่ายโดยตรง ใชว้ธีิการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง
เพื&อให้ได้ขอ้มูลที&มีคุณภาพมากขึ
น และเพื&อให้ได้มาซึ& งขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ที&เป็นขอ้เท็จจริงอนั
เนื&องมาจากการปฏิบติังาน เพื&อนาํมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบต่าง ๆ ที&จาํเป็นต่อกระบวนการการ
ทาํงานในรูปแบบเครือข่าย และเครือข่ายการทาํงานร่วมกนัระหวา่งองคก์ร  
 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที&ไดจ้ากการรวบรวมมาตีความ และวิเคราะห์จากเนื
อหา (content analysis) 
เพื&อเป็นการศึกษาหาความสัมพนัธ์และความเชื&อมโยงของปัจจยัต่าง ๆ ซึ& งจะนาํไปสู่ความเขา้ใจต่อ
การดาํรงอยู่และการเปลี&ยนแปลงที&เกิดขึ
นของปรากฏการณ์ที&ศึกษาและหาขอ้สรุป อนัเป็นการ
แสวงหาความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ที&การศึกษาเชิงปริมาณไม่อาจเขา้ถึงได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิ&ง
ขอ้มูลดา้นความรู้สึกนึกคิด ความหมายและค่านิยมของผูที้&เกี&ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ (สุภางค ์ จนัทวา
นิช, 2553: 67) 
 



 
บทที� 4 

 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัเลือกที�จะศึกษาการบริหารเครือข่ายของสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยในบทนี�จะเป็นการนาํเสนอผลการศึกษา
ที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลคนสําคญัที�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง รวมทั�งการศึกษาจากเอกสาร
ต่าง ๆ โดยนําเสนอผลการศึกษาครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ซึ� ง
ประกอบไปดว้ย มิติดา้นยุทธศาสตร์ มิติดา้นการออกแบบเครือข่าย มิติดา้นการเชื�อมโยงเครือข่าย 
มิติดา้นการสร้างความน่าเชื�อถือ และมิติดา้นการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย ์อธิบายไดด้งัต่อไปนี�  
 

4.1  สถาบันพฒันาองค์กรพฒันาชุมชน (องค์การมหาชน) 
 

 4.1.1  ข้อมูลทั�วไป 

 สถาบนัพฒันาองคก์รพฒันาชุมชน (องคก์ารมหาชน) ตั�งอยูเ่ลขที� 912 ถนนนวมินทร์ แขวง
คลองจั�น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 

  
ภาพที� 4.1  แผนที�แสดงที�ตั�งสถาบนัพฒันาองคก์รพฒันาชุมชน (องคก์ารมหาชน) 
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จากการศึกษา พบว่า ที�ตั�งองค์กรของสํานักงานปฏิบติัการทั�งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ตอนกลาง และตอนใต้ มีที�ตั� งอยู่ที� เดียวกัน โดยสถาบันพฒันาองค์กรชุมชนได้แบ่ง
สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือออกเป็น 3 ภาค โดยแต่ละภาคจะมีสํานกังานกลาง
ของตนเอง ซึ� งขณะที�ผูว้ิจยัในลงไปเก็บขอ้มูล พบว่า สํานักงานกลางของแต่ละภาคนั�นรวมอยู่ที�
เดียวกนัชั�วคราว คือ ตั�งอยู่เลขที� 295 หมู่ 13 ถนนศูนยร์าชการ ตาํบลในเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
เนื�องจากยงัหาสถานที�ไม่ได ้โดยแต่เดิมนั�นสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
รวมกนัเป็นองคก์รเดียว จนกระทั�งในปี พ.ศ. 2554 มีการแยกสํานกังานปฏิบติัการภาคออกเป็น 3 
ภาค เนื�องจากพบวา่ การรวมหน่วยงานทั�ง 3 ภาคไวที้�สํานกังานกลางหน่วยเดียวทาํให้เกิดปัญหา
ดา้นการเดินทางและค่าใชจ่้ายสูงในการทาํงาน 
 
 4.1.2  เป้าหมาย 

 สถาบนัพฒันาองคก์รพฒันาชุมชน (องคก์ารมหาชน) มีการกาํหนดเป้าหมายของหน่วยงาน
ไวว้่า ทุกท้องถิ�นมั�นคง ทุกชุมชนเข้มแข็ง ประชาชาติแข็งแรง ประชาชนสุขสวสัดี และมีการ
กาํหนดทิศทางในการทาํงานหลกั คือ การขยายฐานและเชื�อมโยงการพฒันาของขบวนการองคก์ร
ชุมชนและภาคีการพฒันา เพื�อร่วมเป็นหุ้นส่วนในการสร้างความเข้มแข็งมั�นคงของชุมชนและ
สังคม 
 

 4.1.3  ความเป็นมาขององค์กร 

 แนวความคิดในการจดัตั�งสถาบนัพฒันาองคก์รพฒันาชุมชน (องคก์ารมหาชน) เริ�มขึ�นเมื�อ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 โดยหน่วยงานพฒันาทั�งภาครัฐ เอกชน ไดมี้การประชุมระดมความคิดเห็น 
เพื�อหาแนวทางที�เหมาะสมในการจดัตั�งองค์กรที�จะทาํหน้าที�สนับสนุนการพฒันาชุมชนให้เกิด
ความเขม้แข็ง และเพื�อเป็นรากฐานที�สําคญัในการพฒันาสังคมและประเทศชาติ ต่อมาใน ปี พ.ศ. 
2538 กระทรวงการคลงั และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ไดร่้วมกนัจดัทาํแผนการเงินการคลงัขึ�น ภายใต้
มาตรการสนบัสนุนการพฒันาองคก์รชุมชนใหค้รอบคลุมทั�งเมืองและชนบท โดยมีขอ้เสนอให้รวม 
2 หน่วยงาน คือ สํานกังานพฒันาชุมชนเมือง ในสังกดัการเคหะแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทยและ
สาํนกังานกองทุนพฒันาชนบท ในสังกดัคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เขา้
ดว้ยกนั ระหวา่งปี พ.ศ. 2538-2543 ไดมี้การประชุมสัมมนาผูที้�เกี�ยวขอ้ง ทั�งภาครัฐ องคก์รชุมชน
เมืองและชนบท องคก์รพฒันาเอกชน และผูท้รงคุณวุฒิรวม 8 เวที มีหน่วยงานเขา้ร่วมระดมความ
คิดเห็น 101 องคก์ร จนมีขอ้สรุปให้มีการจดัตั�งองคก์รเพื�อสนบัสนุนกระบวนการพฒันาและสนบัสนุน
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การเงินแก่องคก์รชุมชนในรูปแบบองคก์ารมหาชน โดยใช้ชื�อองค์กรว่า “สถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน” เมื�อวนัที� 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
 สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) จึงถือวา่เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ 
ที�จดัตั�งขึ�นตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั�งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ภายใตพ้ระราชบญัญติัองคก์าร
มหาชน ซึ� งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื�อวนัที� 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 โดยการรวมสอง
หน่วยงานเขา้ดว้ยกนั คือ สาํนกังานกองทุนพฒันาชนบท สังกดัสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานพฒันาชุมชนเมือง สังกดัการเคหะแห่งชาติ สถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชนเริ�มดาํเนินการอยา่งเป็นทางการเมื�อวนัที� 26 ตุลาคม พ.ศ. 2543 โดยอยูภ่ายใน
การกาํกบัดูแลของรัฐมนตรีวา่กระทรวงการคลงัถึงวนัที� 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 หลงัจากนั�นสถาบนั
พฒันาองค์กรชุมชน ได้มีการปรับโอนให้อยู่ในการกาํกบัดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์องค์การมหาชน เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบพิเศษที�
ออกแบบมาเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ จดัตั�งขึ�นตามพระราชบญัญติัองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2546 ซึ� งในการจดัตั� งองค์การมหาชนแต่ละแห่งนั�น รัฐบาลจะตราเป็นพระราช
กฤษฎีกาและให้ขึ�นตรงต่อรัฐมนตรีกระทรวงนั�น ๆ มีคณะกรรมการเป็นกลไกการบริหารที�กาํกบั
เชิงนโยบายและทิศทางขององคก์ร โดยมีผูอ้าํนวยการเป็นผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร 
 
 4.1.4  อาํนาจหน้าที�ของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน 
 สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนมีอาํนาจหน้าที�ตามนโยบายรัฐ คือ การแก้ไขปัญหาสังคม 
ปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการของคนจนในเมืองและชนบท และการสร้างความมั�นคงในการ
ดาํรงชีวิตให้คนชุมชนเมืองและชนบท โดยมีภารกิจที�เป็นหนา้ที�หลกั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันา
องค์กรชุมชน ด้านการสร้างการยอมรับและรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน ดา้นการเงิน สินเชื�อ 
และเศรษฐกิจชุมชน และดา้นการพฒันาประชาสังคม และความร่วมมือ นอกจากนี� ยงัพบว่า การ
ดาํเนินงานของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนในปัจจุบนัตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในเรื�อง 
ต่าง ๆ ทั�งในเรื�องการสร้างรากฐานการพฒันาให้แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ�งชุมชนฐานราก การ
กระจายอาํนาจไปยงัทอ้งถิ�น การกระจายโอกาส การกระจายทรัพยากรเพื�อการปรับโครงสร้างการ
พฒันาชนบทและเมืองอยา่งย ั�งยืน การส่งเสริมความเขม้แข็งเศรษฐกิจฐานราก เพื�อการเพิ�มรายได้
แก้ปัญหาความยากจน ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ�น การบริหารจดัการทรัพยากรและสิ�งแวดล้อม
ชุมชนและเมืองใหน่้าอยู ่และการมีระบบการบริหารจดัการที�ดี โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลเป็นหลกั 
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 4.1.5  วสัิยทศัน์และพนัธกจิ 

 วิสัยทศัน์ของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน คือ การเป็นองคก์รที�มุ่งสร้างความเขม้แข็งของ
สังคมจากฐานราก ดว้ยพลงัองคก์รชุมชนและประชาสังคม โดยมีพนัธกิจเพื�อสนบัสนุนการพฒันา
ขบวนการองค์กรชุมชนและประชาสังคม โดยการประสานพลงัจากทุกภาคส่วน พนัธกิจของ
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ประกอบดว้ย 

 4.1.5.1  สนบัสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์รชุมชน
เกี�ยวกบัการประกอบอาชีพ การเพิ�มรายได ้การพฒันาที�อยูอ่าศยัและสิ�งแวดลอ้มและการพฒันาชีวิต
ความเป็นอยูข่องสมาชิกในชุมชน ทั�งในเมืองและชนบท 

 4.1.5.2  สนบัสนุนใหก้ารช่วยเหลือทางการเงินแก่องคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์ร
ชุมชน 

 4.1.5.3  สนบัสนุนและใหก้ารช่วยเหลือเพื�อการพฒันาองคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์ร
ชุมชน ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ทั�งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

 4.1.5.4  ส่งเสริมและสนบัสนุนและสร้างความร่วมมือขององคก์รชุมชน และเครือข่าย
องคก์รชุมชน ทั�งในระดบัทอ้งถิ�น ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ 
  

 4.1.6  แผนยุทธศาสตร์  

 สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนมียุทธศาสตร์ คือ การให้องคก์รชุมชนเป็นแกนหลกั และใช้
พื�นที�เป็นตวัตั�ง โดยมีรายละเอียดของแผนยทุธศาสตร์ ดงันี�   
 4.1.6.1  เป้าหมายหลกั  
 1)  ขบวนชุมชนสามารถแกไ้ขปัญหา เพื�อสร้างคุณภาพชีวิตและความมั�นคง
ของชุมชนทอ้งถิ�น 
 2)  ขบวนชุมชนทุกระดบั ทั�งระดบัตาํบล จงัหวดั และภาค มีศกัยภาพและ
ความสามารถในการบริหารจดัการงานและบริหารขบวน 
 3)  ภาคีความร่วมมือสนบัสนุนการฟื� นฟูชุมชนทอ้งถิ�นจดัการตนเอง 
 4)  ระบบขอ้มูลและสารสนเทศงานชุมชนทนัสมยั พร้อมใช ้
 5)  เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการขององคก์ร 
 6)  พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถปฏิบติังานอยา่งมีความสุขและ
มีประสิทธิภาพ 
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 7)  กองทุน พอช. เป็นกองทุนพฒันาที�มีรูปแบบการสนบัสนุนหลากหลาย
เป็นเครื�องมือนาํไปสู่ชุมชนทอ้งถิ�นจดัการตนเอง 
 4.1.6.2  วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 
 1)  ชุมชนผูมี้รายไดน้อ้ยในเมืองและชนบทมีความมั�นคงในที�อยูอ่าศยัและ
ที�ดินทาํกิน 
 2)  องคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์รชุมชนมีความเขม้แข็ง สามารถจดัการ
ตนเองบนพื�นฐานทุนชุมชนทอ้งถิ�นอยา่งสมดุล (ทุนตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน) 
 3)  สภาองคก์รชุมชนตาํบลและเครือข่ายองคก์รชุมชนสามารถเชื�อมโยงและ
บูรณาการทาํงานในพื�นที� 
 4)  ชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์จากองคค์วามรู้เพื�อพฒันาและขยายผลสู่ชุมชน
อื�นทั�งภายในและภายนอกประเทศ 
 5)  องคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์รชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหาร
จดัการตนเอง 
 6)  ระบบบริหารจดัการขององคก์รมีความพร้อมรองรับ และสนบัสนุนงาน
ของ พอช. และชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.1.6.3  ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประกอบดว้ย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 กล
ยทุธ์ ดงันี�  
 1)  การพฒันาโดยใชพ้ื�นที�เป็นตวัตั�ง คือ การสนบัสนุนให้ชุมชนทอ้งถิ�นมี
ระบบที�พฒันาไปสู่การจดัการตนเอง 
 (1)  สนบัสนุนให้ขบวนองคก์รชุมชนสามารถขบัเคลื�อนการแกไ้ขปัญหา
ตามแนวทางการพฒันาและฟื� นฟูชุมชนทอ้งถิ�นสู่การจดัการตนเอง  
 (2)  เสริมศกัยภาพขบวนองคก์รชุมชนในระดบัตาํบลและจงัหวดัในการ
บริหารขอ้มูลและจดัการสารสนเทศชุมชน  
 (3)  สนบัสนุนการขบัเคลื�อนขบวนชุมชนในระดบัตาํบลและระดบัจงัหวดั
ให้มีแผนพฒันาชุมชนท้องถิ�นที�ครอบคลุมการพฒันาของชุมชนท้องถิ�นอย่างมีส่วนร่วม (สังคม 
เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ�งแวดลอ้ม)  
 (4)  พฒันาและเสริมศกัยภาพในการบริหารจดัการขบวนองคก์รชุมชน 
 2)  การประสานความร่วมมือกบัชุมชนทอ้งถิ�นและภาคีที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อสนบัสนุน
ความเขม้แข็งขององคก์รชุมชนนาํไปสู่ความเปลี�ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย เป็นการประสานและ
สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ ทอ้งถิ�น สถาบนัการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
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 3)  การพฒันาระบบบริหารจดัการของ พอช. 
 (1)  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารสารสนเทศชุมชน  
 (2)  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการแผนงานงบประมาณและติดตามผล 
 (3)  บริหารและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเท่าทนัการเปลี�ยนแปลง
และสามารถหนุนเสริมงานพฒันาสู่การเปลี�ยนแปลงเชิงโครงสร้าง 
 (4)  พฒันากองทุนและสินเชื�อ พอช. ใหมี้ความยดืหยุน่และคล่องตวั 
 
 4.1.7  ภารกจิหลกัของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน  
 การดาํเนินงานตามภารกิจหลกัของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน มีกิจกรรมและโครงการ
สาํคญั ๆ ดงันี�  

 4.1.7.1  โครงการบา้นมั�นคง  
 โครงการบา้นมั�นคงไดเ้ริ�มดาํเนินการในปี พ.ศ. 2546 ดว้ยจุดประสงคที์�ตอ้งการสร้าง

ความมั�นคงในที�ดินและที�อยูอ่าศยัของผูมี้รายไดน้อ้ยในชุมชนแออดัทั�วประเทศ โดยสนบัสนุนการ
สํารวจ การออกแบบผงัชุมชน งบประมาณการปรับปรุงสาธารณูปโภค และสินเชื�อเพื�อจดัหาที�ดิน
และที�อยูอ่าศยั กระบวนการทาํงานจะเนน้ให้ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นหน่วยงาน
หลกัในการแกปั้ญหา โดยจะเนน้การแกไ้ขปัญหาทั�งเมือง (city-wide scale) ไม่ใช่ทาํเฉพาะจุดใดจุด
หนึ�งเท่านั�น 

 4.1.7.2  สวสัดิการชุมชน  
 เริ�มดาํเนินการสนับสนุนกองทุนผูสู้งอายุระดบัจงัหวดัในปี 2545 และกองทุน

สวสัดิการระดบัตาํบล/เมืองในปี 2548 เพื�อจดัสวสัดิการชุมชนทุกประเภทให้กบัคนทุกกลุ่มใน
ชุมชน โดยองคก์รชุมชนบริหารจดัการกองทุนดว้ยตนเอง เงินกองทุนมาจากการสมทบของสมาชิก 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจากองคก์รชุมชน จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และการสมทบจากรัฐบาล
ในส่วนกลาง แนวคิดสาํคญัของสวสัดิการชุมชน คือ “ใหอ้ยา่งมีคุณค่า รับอยา่งมีศกัดิX ศรี” 

 4.1.7.3  การแกปั้ญหาที�ดินและบา้นมั�นคงชนบท  
 เริ�มดาํเนินการในปี พ.ศ. 2547 โดยสนบัสนุนใหข้บวนชุมชนวางแผนแกปั้ญหาความ

ไม่มั�นคงในที�อยูอ่าศยัและที�ดินทาํกินในพื�นที�ชนบทร่วมกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง องคก์รชุมชนเป็น
ผูจ้ดัทาํขอ้มูล แผนที� และสํารวจขอ้มูลครัวเรือนที�ประสบปัญหาความเดือดร้อนดว้ยตนเอง แลว้
เสนอให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแกปั้ญหาตามกระบวนการ บางชุมชนมีการจดัผงัชุมชนและสร้าง
ชุมชนใหม่จึงเรียกวา่เป็นโครงการบา้นมั�นคงชนบท 
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 4.1.7.4  แผนชุมชน  
 เริ�มดาํเนินการในปี 2546 โดยเครือข่ายแผนชุมชนทั�วประเทศ มีการเก็บขอ้มูล

เศรษฐกิจสังคมรายครัวเรือนเพื�อนาํมาวิเคราะห์แลว้จดัทาํแผนพฒันาชุมชนระดบัตาํบลโดยองคก์ร
ชุมชน เป็นแผนยทุธศาสตร์การพฒันาของเครือข่ายองคก์รชุมชนในตาํบล 

 4.1.7.5  สินเชื�อเพื�อการพฒันา  
 สนบัสนุนสินเชื�อเพื�อการพฒันาให้กบัองค์กรชุมชนทั�งในภาคเมืองและชนบทเพื�อ

ไปพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาตามแผนของชุมชน อาทิ การแกปั้ญหาความไม่มั�นคงในที�อยูอ่าศยัใน
ภาคเมือง โดยสินเชื�อเพื�อพฒันาที�อยูอ่าศยั (โครงการบา้นมั�นคง) หรือสนบัสนุนการพฒันาตามแผน
ชุมชนในภาคชนบท โดยใชสิ้นเชื�อเพื�อการพฒันาแบบองคร์วมหรือสินเชื�อเพื�อพฒันาธุรกิจชุมชน 

 4.1.7.6  การรับรองสถานภาพองคก์รชุมชน 
 สนบัสนุนการสาํรวจขอ้มูล รับรองการมีอยู ่รับรองคุณภาพขององคก์รชุมชนร่วมกบั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จดัระดบัการพฒันาและสนบัสนุนการวางแผนพฒันาองคก์รชุมชนทุก
ประเภทในตาํบลหรือเมือง เพื�อให้เครือข่ายองค์กรชุมชนมีขอ้มูลองค์กรชุมชนในทอ้งถิ�นอย่าง
ครบถว้นเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการทาํงานหรือใหก้ารสนบัสนุนของหน่วยงาน 

 4.1.7.7  สภาองคก์รชุมชนตาํบล  
 ดาํเนินการตาม พ.ร.บ.สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 สนบัสนุนให้องคก์รชุมชนใน

ตาํบลหรือเมืองรวมตวักนัเป็นสภาองค์กรชุมชนตาํบล เพื�อพฒันาความเขม้แข็งขององค์กรชุมชน 
ร่วมบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ�น รวมถึงมีบทบาทสําคญัใน
การพฒันาทอ้งถิ�นตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วฒันธรรม ภูมิปัญญาของทอ้งถิ�น และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมขององคก์รชุมชนในการดาํเนินการโครงการหรือกิจกรรมที�จะมีผลกระทบกบัชุมชน
ทางดา้นต่าง ๆ 

 4.1.7.8  การฟื� นฟูชุมชนประสบภยั  
 ให้การช่วยเหลือชุมชนที�ประสบภยัพิบติัในดา้นต่าง ๆ มาตั�งแต่ปี พ.ศ. 2548 เช่น 

อุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั โคลนถล่ม สึนามิ ฯลฯ โดยสนบัสนุนให้ผูป้ระสบภยัหรือเจา้ของปัญหามี
บทบาทสําคญัในการบริหารจดัการภยัพิบติัในระยะต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื�องการจดัการที�อยู่อาศยั
ชั�วคราว การฟื� นฟูชุมชนหลงัภยัพิบติัและการวางแผนรับมือภยัพิบติัโดยองคก์รชุมชน 

 4.1.7.9  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมย ั�งยนื  
 ส่ ง เส ริม ใ ห้ อง ค์ก ร ชุ ม ช นแล ะ เค รื อข่ า ย อง ค์ก ร ชุ ม ช น ดูแล รั ก ษ า จัดก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ� า ป่า ทะเล ทะเลสาบ และการทาํการเกษตรแบบยั�งยืนในเขตภูมินิเวศน์
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ต่างๆ ตั�งแต่ชายฝั�งทะเล ไร่นา เชิงเขา ลุ่มนํ� า ไปจนถึงเขตป่าตน้นํ� า ซึ� งเป็นการรื�อฟื� นสิทธิดั�งเดิมใน
การจดัการทรัพยากรของชุมชนที�ไดรั้บการรับรองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 

 4.1.7.10  ระบบขอ้มูลและการสื�อสารชุมชน  
 สนับสนุนให้องค์กรชุมชนมีระบบข้อมูลชุมชนระดับจังหวัดและตําบลเพื�อ

สนบัสนุนการทาํงานพฒันาชุมชน ให้มีการจดัทาํขอ้มูลของตนเองในทุกประเด็นงาน เช่น ขอ้มูลผู ้
เดือดร้อนกรณีปัญหาที�ดินทาํกิน ที�อยูอ่าศยั ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ ขอ้มูลองคก์รชุมชนในทอ้งถิ�น 
ฯลฯ สนบัสนุนการสื�อสารและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านเวบ็ไซต์ชุมชน วิทยุชุมชน และสื�อ
ประเภทอื�น ๆ รวมทั�งพฒันาระบบการสื�อสารและทีมสื�อสารของขบวนองคก์รชุมชน 

 4.1.7.11  การจดัการความรู้  
 สนบัสนุนให้เครือข่ายองค์กรชุมชนในประเด็นงานต่าง ๆ ประมวลความรู้จากการ

ทาํงานพฒันาศูนยเ์รียนรู้ เพื�อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และขยายผลการพฒันาฟื� นฟูทอ้งถิ�นโดยชุมชน
เอง ศูนยเ์รียนรู้ คือเครื�องมือสําคญัในการขยายผลการฟื� นฟูชุมชนทอ้งถิ�นของขบวนองคก์รชุมชน
เพราะศาสตร์แห่งการพฒันายุคใหม่นี� ไม่มีสอนในสถาบนัการศึกษา ชุมชนตอ้งเรียนรู้ระหว่าง
กนัเอง 

 4.1.7.12  การบริหารจดัการที�ดีขององคก์รชุมชน  
 สนบัสนุนให้องค์กรชุมชนพฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์รการเงินบญัชี การ

ตรวจสอบตนเอง การพฒันาตวัชี� วดัชุมชน การติดตามประเมินผล ให้มีความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ เป็นองคก์รชุมชนที�มีคุณภาพ 

 4.1.7.13  โครงการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนดา้นที�อยูอ่าศยัและที�ดินทาํกิน 
 ดาํเนินการใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล) 

ในปี พ.ศ. 2553 สนบัสนุนการซ่อมสร้างบา้นของคนยากจน และการแกไ้ขปัญหาที�ดิน โดยให้
เครือข่ายองคก์รชุมชนดาํเนินการดว้ยตนเอง 

 4.1.7.14  การพฒันาเศรษฐกิจและทุนชุมชน  
 สนบัสนุนการพฒันาระบบทุนชุมชนใหเ้กิดการเชื�อมโยงทุนชุมชนเพื�อพฒันาชุมชน

ให้เขม้แข็ง จดัการตนเองได ้ พฒันาระบบการบริหารจดัการที�ดีขององคก์รการเงินและทุนชุมชน
การแกปั้ญหาหนี� สินโดยองคก์รการเงินชุมชนและการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในการแกปั้ญหาชุมชน
ทอ้งถิ�น 

 4.1.7.15  ประชาสังคม  
 นอกเหนือจากการให้การสนบัสนุนองค์กรชุมชนโดยตรงแลว้ สถาบนัยงัให้การ

สนบัสนุนองค์กรพฒันาเอกชน องค์กรอาสาสมคัรต่าง ๆ ที�ทาํงานเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
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องค์กรชุมชนและการพฒันาสังคมทางด้านต่าง ๆ พบว่า กิจกรรมและโครงการของสถาบนัจะ
ปรับเปลี�ยนไปตามสถานการณ์ ความตอ้งการของชุมชน และนโยบายของรัฐบาลในแต่ละปี แต่
สาระสําคญัของทุกกิจกรรมคือ การเสริมสร้างความเขม้แข็งขององคก์รชุมชน ให้องค์กรชุมชน
สามารถบริหารจดัการชุมชน ใหมี้การพฒันาอยา่งย ั�งยนื 
 

4.1.8  แนวทางสําคัญในการสนับสนุนการทาํงานของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน  
โดยหลกัการทาํงานสาํคญัร่วมในทุกโครงการ/กิจกรรม ประกอบไปดว้ย  
 4.1.8.1  สนบัสนุนการพฒันาที�ให้ชุมชนและทอ้งถิ�น เป็นผูก้าํหนดทิศทาง วางแผน 

และดาํเนินการตามแผนภายใตก้ารสนบัสนุนและร่วมมือกบัทอ้งถิ�นและหน่วยงานกลาง 
 4.1.8.2  สนบัสนุนให้ขบวนชุมชนและผูเ้ดือดร้อน มีบทบาทสําคญัในการกาํหนด

และวางแผนการพฒันาเพื�อแกปั้ญหาของตนเอง 
 4.1.8.3  สนบัสนุนการวางแผนพฒันาที�มีเป้าหมายการทาํงานในแต่ละเรื�อง ที�มุ่งไปสู่

การพฒันาให้เต็มพื�นที�โดยพร้อมกนัทั�วประเทศ โดยชุมชน ประชาคม และทอ้งถิ�น เห็นภาพรวม
ของการแกไ้ขปัญหาและการพฒันา 

 4.1.8.4  จดัสรรและกระจายงบประมาณสนบัสนุนไปให้องคก์รชุมชนบริหารจดัการ
ดว้ยตนเอง 

 4.1.8.5  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนทาํหนา้ที�เชื�อมโยง ประสาน กบัหน่วยงานและ
รัฐบาล เพื�อใหเ้กิดการสนบัสนุนแผนพฒันาที�ชุมชนและทอ้งถิ�นเป็นผูก้าํหนด 
 

 4.1.9  โครงสร้างองค์กร 

 จากการศึกษา  พบว่า การจดัโครงสร้างการทาํงานของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนเน้น
ความยืดหยุ่น คล่องตวั สามารถปรับเปลี�ยนไดอ้ย่างรวดเร็วตามความจาํเป็นของสถานการณ์ การ
บริหารจัดการเป็นความสัมพนัธ์แบบแนวราบที�ไม่มีสายการบังคับบัญชามากนัก โดยมีคณะ
ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํกบัดูแลภาพรวม โครงสร้างแบ่งเป็นกลุ่มงาน โดยแต่ละกลุ่มงานประกอบดว้ย
ส่วนงานต่าง ๆ ที�มีภารกิจที�มีความสัมพนัธ์กนั คณะผูบ้ริหารระดบัสูง ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ
สถาบนั และผูช่้วยผูอ้าํนวยการ โดยร่วมกนับริหารจดัการองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 ในส่วนของกลุ่มงาน พบว่า เป็นกลไกในการบริหารจดัการเพื�อให้เกิดการกระจายอาํนาจ
และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้อย่างเหมาะสม บทบาทหน้าที�ที�สําคัญ ได้แก่ การร่วมกันพิจารณา
กลั�นกรอง ให้คาํแนะนาํปรึกษา ร่วมกนัตดัสินใจและรับผิดชอบในเรื�องที�สําคญัต่าง ๆ ส่วน หน่วย 
สํานกั และศูนย ์เป็นหน่วยงานย่อยที�ปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ ตามที�สถาบนัมอบหมาย โดยมีหัวหน้า
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ส่วน หน่วย สํานัก และศูนย์ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบ ซึ� งในส่วนของสํานักงานภาค ทาํหน้าที�เป็น
หน่วยงานยอ่ยที�ปฏิบติัภารกิจดา้นการพฒันาองคก์รชุมชนในพื�นที�ร่วมกบัคณะกรรมการภาค โดยมี
ผูจ้ดัการสาํนกังานปฏิบติัการภาคเป็นผูดู้แลรับผดิชอบ 
 โครงสร้างองค์กรของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน ประกอบด้วยโครงสร้างในระดับ 
ต่าง ๆ ดงันี�  
 4.1.9.1  โครงสร้างการบริหารงานภายในองคก์ร  
 องค์กรของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน มีการแบ่งกลุ่มการบริหารงานออกเป็น 3 
กลุ่ม ซึ� งสามารถอธิบายไดด้งันี�  
 1)  กลุ่มงานพื�นที� 13 สํานกั ประกอบดว้ย สํานกังานภาค 11 ภาค ทาํหนา้ที�
รับผิดชอบงานปฏิบติัการพื�นที� และงานบริหารสํานกังาน สํานกังานโครงการบา้นมั�นคง ทาํหนา้ที�
รับผิดชอบงานบริหารโครงการ งานสนับสนุนพื�นที� และงานบริหารสํานักงาน และสํานักงาน
สนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน ทาํหน้าที�รับผิดชอบงานสนับสนุนขบวนฯ งานพฒันาศกัยภาพ
องคก์รชุมชน และงานบริหารสาํนกังาน 
 2)  กลุ่มงานสนบัสนุน 4 สํานกั ประกอบดว้ย สํานกันโยบายและแผน ทาํ
หน้าที�รับผิดชอบงานนโยบายและแผน/บริหารความเสี�ยง งานติดตามผลและตวัชี� วดั และงาน
บริหารโครงการ สํานักสื� อสารสาธารณะ ทาํหน้าที�รับผิดชอบงานสื� อสารภายใน งานสื�อสาร
สาธารณะ และงานสื�อสารชุมชน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํหน้าที�รับผิดชอบงานระบบ
คอมพิวเตอร์ และงานระบบฐานข้อมูล และสํานักจัดการความรู้และประเมินผล ทําหน้าที�
รับผดิชอบงานบริหารขอ้มูลและหอ้งสมุด งานจดัการความรู้ และงานประเมินผล 
 3)  กลุ่มงานบริหาร 6 สํานกั ประกอบดว้ย สํานกัทรัพยากรบุคคล ซึ� งทาํ
หน้าที�รับผิดชอบงานบริหารบุคลากร และงานพฒันาบุคลากร สํานักบริหารงานกลาง ทาํหน้าที�
รับผิดชอบงานอาคารสถานที� งานสารบรรณ และงานพสัดุ สํานักการเงินและบัญชี ทาํหน้าที�
รับผิดชอบงานการเงิน งานบญัชี และงานตรวจจ่ายสํานกังานบริหารกองทุนและสินเชื�อ ทาํหนา้ที�
รับผิดชอบงานบริหารกองทุน และงานบริหารสินเชื�อ (พิธีการ บญัชีลูกหนี�  นิติกร กฎหมาย) และ
สํานกัผูอ้าํนวยการ ทาํหน้าที�รับผิดชอบงานประชุม งานเลขานุการและวิเทศสัมพนัธ์ และงานนิติ
การสาํนกัตรวจสอบ (ในกาํกบัของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ) ซึ� งอธิบายไดด้งัภาพที� 4.2 
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ภาพที� 4.2  โครงสร้างองคก์รของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 

 

บริหาร สนบัสนุน 

พื�นที� 

สาํนกัสื�อสารสาธารณะ 
สาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สาํนกัจดัการความรู้และประเมินผล 
สาํนกันโยบายและแผน 

สาํนกัตรวจสอบ 
สาํนกัผูอ้าํนวยการ 

สาํนกังานบริหารกองทุนและสินเชื�อ 
สาํนกัทรัพยากรบุคคล 
สาํนกัการเงินและบญัชี 
สาํนกับริหารงานกลาง 

สนง. โครงการบา้นมั�นคง 

สนง. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้

สนง. ภาคเหนือตอนบน 

สนง. ภาคใตต้อนบน 

สนง. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนืตอนกลาง 

สนง. ภาคใตต้อนล่าง 

สนง. ภาคตะวนัออก 

สนง. ภาคกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

สนง. ภาคเหนือตอนล่าง 

สนง. ภาคกลาง 

สนง. ภาคตะวนัตก 

สนง. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

สนง. สนบัสนุนขบวนองคก์ร

เชื�อมโยง

ขบวน

ภาค 



114 

 
 

ภาพที� 4.3  โครงสร้างการบริหารจดัการองคก์ร 
 

 4.1.9.2  โครงสร้างการบริหารและการเชื�อมโยงกบัขบวนองคก์รชุมชนของสถาบนั
พฒันาองค์กรชุมชน พบว่า การบริหารจดัการ และกลไกการเชื�อมโยงกบัขบวนชุมชน สถาบนั
พฒันาองค์กรชุมชนมีคณะกรรมการสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน จาํนวน 11 คน เป็นกลไกการ
บริหารที�กาํกบัเชิงนโยบายมีที�มาจากสามส่วน คือ มีผูแ้ทนหน่วยราชการที�เกี�ยวขอ้งกบัภารกิจของ
สถาบนั ผูแ้ทนองคก์รชุมชนและผูท้รงคุณวุฒิดา้นการพฒันาสังคม มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราว
ละ 3 ปี คณะกรรมการสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนไดแ้ต่งตั�งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ�นมาเป็น
กลไกสําคญัในการช่วยบริหารงาน และเชื�อมโยงกบัขบวนชุมชน สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนมี
ผูบ้ริหารองคก์ร คือ ผูอ้าํนวยการ ซึ� งมาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา มีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งคราวละ 4 ปี ปัจจุบนัมีเจา้หนา้ที�ปฏิบติังานทั�วประเทศ ประมาณ 300 คน มีหน่วยงาน 
ยอ่ย ๆ ในสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน จาํนวน 18 หน่วย แบ่งเป็นสามกลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหาร 
กลุ่มงานสนบัสนุนพื�นที�และกลุ่มงานพื�นที�หรืองานปฏิบติัการชุมชน มีสํานกังานปฏิบติัการภาค 5 

สนง. เลขาฯ ศตจ.ปชช. 

หน่วยสนบัสนุนงานยุทธศาสตร์ 

หน่วยสนบัสนุน
ขบวนการแผนชุมชน 

หน่วยพฒันา

สวสัดิการชุมชน 

หน่วยฯ ทรัพยากร 

เกษตรกรรมยั�งยืน 

หน่วยบา้นมั�นคงชนบท 

กลุ่มยุทธศาสตร์ 

สาํนกังานบริหาร

โครงการบา้นมั�นคง 

สาํนกังานพฒันา

เศรษฐกิจและทุนชุมชน 

ส่วนพฒันาสินเชื�อ ส่วนพฒันาเศรษฐกิจ

และทุนชุมชน 

กลุ่มงานบริหาร 
ส่วนพฒันาบุคคลากร 

ส่วนบริหารสาํนกังาน 

ส่วนการเงินและบญัชี 

สาํนกัผูอ้าํนวยการ 

สาํนกัตรวจสอบ 

กลุ่มงานนโยบาย 
ส่วนวางแผนและ

งบประมาณ 

ศูนยข์อ้มูล 

ส่วนประเมินผลและ

พฒันาองคค์วามรู้ 

ส่วนประชาสมัพนัธ ์

กลุ่มงานพื�นที� 

กรุงเทพและปริมณฑล 

ภาคเหนือ 

ภาคตะวนัตก 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต ้

ภาคตะวนัออก 

ภาคกลางตอนบน 

สาํนกังาน
ปฏิบติัการภาค 
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ภาค มีเจา้หนา้ที�ปฏิบติัการชุมชน ประสานการทาํงานงานกบัขบวนองคก์รชุมชนและหน่วยงาน 
ต่าง ๆ 

 สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน ทาํงานร่วมกบัขบวนองค์กรชุมชนทั�วประเทศ มีการ
จดัตั�งคณะทาํงานซึ�งมีผูแ้ทนชุมชนเขา้ร่วมประเด็นงานต่าง ๆ ทุกประเด็นทั�งระดบัชาติ ภาค จงัหวดั 
และตาํบล เพื�อเป็นกลไกการขบัเคลื�อนงาน โดยองคก์รชุมชนเป็นแกนกลาง ในระดบัภาคคณะมี
คณะอนุกรรมภาค เป็นกลไกสาํคญัในการเชื�อมโยงยุทธศาสตร์ ภาพรวมการพฒันา การช่วยบริหาร
การทาํงานร่วมกบัสํานักงานภาค เพื�อให้งานพฒันาในภาคบรรลุผล และสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน มีเงินทุนกลางที�มาจากการยุบรวมสองหน่วยงานเดิม และไดใ้ชด้อกผลจากกองทุนมาเป็น
งบประมาณในการบริหารงาน นอกจากนั�นยงัไดรั้บงบประมาณรายปีจากรัฐบาล ตามนโยบายของ
รัฐและภารกิจของสถาบนั 

 

 
 

ภาพที� 4.4  โครงสร้างการบริหารและการเชื�อมโยงกบัขบวนองคก์รชุมชน 

กลุ่ม สภาองคก์รชุมชน 

ที�ประชุมระดบัชาติของ

สภาองคก์รชุมชนตาํบล 

ผูท้รงคุณวฒิุ  ผูแ้ทนองคก์ร

กระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั�นคงของมนุษย ์

กรมการพฒันาชุมชน 

สนง.เศรษฐกิจการคลงั 

สนง.คณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและ

ผูแ้ทน

ผูอ้าํนวยการ 
คณะ

ประสานงาน
คณะอนุกรรมกา

รสถาบนั 

คณะกรรมกา

รสถาบนั 

กลุ่มงาน กลุ่มงานพื�นที� กลุ่มงาน คณะทาํงานประเด็น

ยทุธศาสตร์

คณะทาํงานประเด็น

ยทุธศาสตร์ภาค 

คณะประสานงาน

องคก์รชุมชนภาค 

คณะทาํงานกลุ่ม

จงัหวดั 

คณะประสานงาน

องคก์รชุมชน

ที�ประชุมระดบัจงัหวดั

ของสภาองคก์รชุมชน
คณะทาํงานประเด็น

สาํนกังาน

ปฏิบติัการ

เครือข่ายองคก์ร

องคก์รชุมชน 

เครือข่าย

องคก์รชุมชน สภาองคก์ร

ชุมชนตาํบล 

สภาองคก์ร

ชุมชนเมือง 
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ผูว้ิจยัไดล้งพื�นที�เก็บขอ้มูลทั�งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง และศึกษา
ขอ้มูลสํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 เขตพื�นที� สามารถอธิบายผลการศึกษาโดยใช้การ
วิเคราะห์ตามมิติดา้นต่าง ๆ ตามกรอบที�ใช้เก็บขอ้มูลการวิจยัที�ไดก้ล่าวไวใ้นบทที� 1 โดยแบ่งตาม
เขตพื�นที�ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ 1) สํานักงานปฏิบัติการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2) สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง และ 3) สํานกังานปฏิบติัการ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้

 

4.2  สํานักงานปฏบัิติการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
 สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ตั�งอยู่เลขที� 295 หมู่ 13 ถนนศูนย์
ราชการ ตาํบลในเมือง จงัหวดัขอนแก่น มีหน้าที�รับผิดชอบงานพื�นที� 7 จงัหวดั ซึ� งประกอบดว้ย 
จงัหวดัมุกดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดันครพนม จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัเลย 
และจงัหวดัหนองบวัลาํภู ดงัภาพที� 4.5 
 

 
 
ภาพที� 4.5  แผนที�แสดงพื�นที�รับผิดชอบงานของสํานักงานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
 ตอนบน 
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 ผูว้จิยัไดล้งพื�นที�เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง รวมทั�งการศึกษา
จากเอกสารต่าง ๆ เกี�ยวกบักระบวนการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายขององค์กร พบว่า 
สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มีกระบวนการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบ
เครือข่ายโดยจาํแนกเป็นประเด็น ดงันี�  
 
 4.2.1  มิติด้านยุทธศาสตร์  
 สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ไดย้ึดถือวิสัยทศัน์ขององคก์รตามที�
สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนได้มีการกาํหนด คือ “องค์กรชุมชนเขม้แข็ง มีความสามารถในการ
จดัการปัญหาของตนเองได”้ และมียทุธศาสตร์ คือ การพฒันาที�ใชพ้ื�นที�เป็นตวัตั�งเพื�อการบูรณาการ
งานพฒันา และเพื�อการฟื� นฟูชุมชนทอ้งถิ�นโดยให้องค์กรชุมชนเป็นหลกั ซึ� งมีภารกิจหน้าที� คือ  
1) พฒันาศกัยภาพและพฒันาระบบบริหารจดัการที�ดี 2) พฒันากลไกการประสานความร่วมมือ  
3) เพื�อการส่งเสริมและพฒันากิจการของสภาองค์กรชุมชน 4) พฒันายุทธศาสตร์เพื�อขบัเคลื�อน
นโยบายสาธารณะในภาคประชาชน 5) พฒันาความเขม้แข็ง 6) เชื�อมโยงประสานงานเครือข่าย
ชุมชน 7) พัฒนาและสร้างรูปธรรม 8) การบริหารโครงการแผนงาน บุคลากร งบประมาณ  
9) บริหารความเสี�ยงต่อองคก์ร และ 10) สนบัสนุนการดาํเนินงานของขบวนในกลไกระดบัภาค  
 
 ผูจ้ดัการสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (2555, ภาคผนวก ข: 246) 
ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบัยทุธศาสตร์ของหน่วยงานไวว้า่ 
 
 โดยวิสัยทศัน์องค์กร คือ องค์กรชุมชนเป็นแกนหลกั เพราะฉะนั�นการทาํงานมี

หลายลกัษณะ การทาํงานจะสนบัสนุนให้ชาวบา้นมีการรวมตวักนัแบบเครือข่าย 
เนน้เรื�องที�จะตอ้งเชื�อมั�นในการเป็นกลุ่มเป็นกอ้น จะเนน้ให้ชาวบา้นมารวมตวักนั
เพื�อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาตวัเอง มาร่วมคิดร่วมทาํเป็นกลุ่มออมทรัพย ์รวมตวัเป็น
เครือข่ายขึ�น 

  
 การกาํหนดกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของสํานักงานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบนมีการกาํหนดกลยุทธ์ ในการสร้างพื�นที�กลางบริหารแบบมีส่วนร่วมจากกลไกสาธารณะใช้
วิธีการซึ� งประกอบไปดว้ย 1) การสร้างรูปธรรมงานพื�นที�ตาํบล 2) การจดัระบบการจดัการขอ้มูล
ความรู้ และการสื�อสาร 3) การสร้างการมีส่วนร่วมในการขบัเคลื�อนงานเชิงขบวน 4) การกาํหนด
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ระบบการติดตาม และประเมินผล  5) การบริหารจดัการงบประมาณแบบธรรมาภิบาล และ 6) การ
ประสานเชื�อมโยงงานสู่การเรียนรู้ร่วมกนั 
 ทั�งนี� ในการกาํหนดกลยุทธ์ในการปฏิบติังานขององค์กร จะตอ้งมีการวางแผนเพื�อกาํหนด
แนวทางและวิธีการปฏิบติังานให้บรรลุตามกลยุทธ์ที�วางไวด้ว้ย ซึ� งแนวทางในการปฏิบติังานของ
สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน คือ 1) ยกระดบัและเสริมทกัษะให้แก่แกนนาํ
ในระดบัพื�นที�ตาํบลและจงัหวดัอย่างต่อเนื�อง 2) ประสานความร่วมมือในการทาํงานระหว่างภาคี
ร่วมพฒันา 3) หนุนและใช้แผนชุมชนตาํบลเป็นแนวทางในการพฒันาร่วมกนั และ 4) แสวงหา
ทรัพยากรในการขบัเคลื�อนงานร่วมกนั ซึ� งจะตอ้งอาศยัวิธีการในการทาํงานโดยการกระจายการ
ปฏิบติัการและทรัพยากรสู่พื�นที�ตาํบลอยา่งเป็นรูปธรรม ยกระดบักลไกจงัหวดัเป็นกลไกการหนุน
เสริม และมีการเชื�อมโยงขบวนการทาํงานและความสัมพนัธ์ของโครงสร้างระดบัตาํบลและระดบั
จงัหวดั  
 นอกจากนี� ยงัพบวา่ สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มีกระบวนการ
ก า ร ขับ เ ค ลื� อ น ง า น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ซึ� ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ว ย  ก ล ไ ก ก ล า ง ส า ธ า ร ณ ะ ข อ ง ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีบทบาทหน้าที�หลกั คือ กาํหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการ
ทาํงานของขบวนองค์กรชุมชนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน และทาํหน้าที�ร่วมกับ
สํานกังานปฏิบติัการภาค ในการกาํกบัทิศทางการทาํงานในภาพรวมของสํานกังานปฏิบติัการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีองค์ประกอบสําคญั ได้แก่ ขบวนองค์กรชุมชน สํานักงาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ผูท้รงคุณวุฒิ ซึ� งทาํหน้าที�เป็นที�ปรึกษา และคณะ
ขบัเคลื�อนงานยุทธศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มีบทบาทหนา้ที� คือ แปลงนโยบาย 
และทิศทางไปสู่การปฏิบติัในระดบัจงัหวดั และระดบัตาํบล ติดตาม สนับสนุนการทาํงานของ
ขบวนองคก์รชุมชนระดบัจงัหวดั ประสานความร่วมมือกบัภาคีเพื�อการพฒันา และคิดคน้เครื�องมือ 
รวมถึงกระบวนการทาํงาน  เพื�อความสําเร็จและการบรรลุเป้าหมายตามทิศทางและนโยบายที�
กาํหนด โดยคณะขบัเคลื�อนงานยทุธศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มีองคป์ระกอบสําคญั 
ไดแ้ก่ ตวัแทนขบวนองค์กรชุมชนจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐในระดบัทอ้งถิ�น สถาบนัการศึกษา และ
สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ดงัภาพที� 4.6 
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ภาพที� 4.6  โครงสร้างกระบวนการการขบัเคลื�อนงานยุทธศาสตร์ของสํานกังานปฏิบติัการภาค
 ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
  
 ปัจจยัที�สําคญัเกี�ยวกบัการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายในมิติด้านยุทธศาสตร์ของสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน คือ นโยบายของรัฐบาล 
ซึ� งการดาํเนินการโครงการ รวมถึงงบประมาณต่าง ๆ มกัจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบันโยบายพฒันา
ของรัฐบาลในระดบัประเทศดว้ย ซึ� งถือเป็นขอ้จาํกดัเกี�ยวกบังานพฒันาของหน่วยงาน ซึ� งบางครั� ง
อาจไม่ตรงกบัปัญหาที�เกิดขึ�นในพื�นที� และตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัดงักล่าวควบคู่ไปกบัการพฒันาตาม
ประเด็นงาน และปัญหาในพื�นที�นั�น ๆ ทาํใหใ้นการขบัเคลื�อนแผนยทุธศาสตร์เป็นไปอยา่งล่าชา้ 
 

4.2.2  มิติด้านการออกแบบเครือข่าย 

 สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มีรูปแบบการทาํงานแบบแบ่งตาม
ภารกิจที�ไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานมีการกาํหนด มีการออกแบบเครือข่าย โดยจะแบ่งตามพื�นที� 
ตามประเด็นงานหรือภารกิจหนา้ที� และแบ่งตามโครงสร้างการทาํงาน ในการออกแบบเครือข่ายนั�น
จะกล่าวถึงโครงสร้างการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายทั�งโครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงาน
และโครงสร้างการทาํงานระหวา่งหน่วยงาน ดงันี�  

คณะขับเคลื�อนงานยุทธศาสตร์

ภาคอสีานตอนบน 

กลไกกลางสาธารณะภาคอีสาน
ตอนบน 

สาํนกังานภาคอีสานตอนบน 

กองเลขาร่วม 

ทีมขับเคลื�อนงานประเดน็ 

- สวสัดิการชุมชน 
- เศรษฐกิจและทุนชุมชน 
- ที�ดิน-ที�อยูอ่าศยั 
- ภยัพิบติั 
- เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

ขบวนขับเคลื�อนงานจังหวดั 

- จงัหวดัมุกดาหาร  
- จงัหวดัสกลนคร  
- จงัหวดันครพนม  
- จงัหวดัหนองคาย  
- จงัหวดัอุดรธานี  
- จงัหวดัเลย  
- จงัหวดัหนองบวัลาํภู 
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 4.2.2.1  โครงสร้างการบริหารงานของสํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน
 แบ่งออกเป็น 2 งานหลกั ไดแ้ก่ งานพื�นที� และงานสนบัสนุน ในส่วนของงานพื�นที�
จะแบ่งออกเป็น งานเชิงพื� นที�  แบ่ งงานตามพื� นที�  7 จังหวัดที�สํานักงานปฏิบัติการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนรับผิดชอบ และงานเชิงประเด็นงาน จะเป็นงานตามอาํนาจหนา้ที�ของ
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ไดแ้ก่ งานดา้นภยัพิบติั งานดา้นเกษตร ดา้นประชาสังคม ขบวนภาค 
ที�ดินชนบท บา้นมั�นคง สภาองค์กรชุมชน งานดา้นการพฒันาแกนนาํ ประชาสัมพนัธ์ สวสัดิการ 
และงานปฏิรูปขอ้มูล เป็นตน้ ส่วนงานสนบัสนุนจะเป็นงานที�เกี�ยวกบัดา้นการเงิน ดา้นการเบิกจ่าย/
งบประมาณ ด้านงานบุคคล และงานด้านข้อมูลต่าง ๆ เช่น งานระบบฐานข้อมูลภาค ข้อมูล
สวสัดิการ ขอ้มูลแผนงานงบประมาณ สรุปงานไตรมาส/ตวัชี� วดั การบริการความเสี� ยง ระบบ
โปรแกรมสาํนกังาน ระบบขอ้มูลสนบัสนุนขบวน   

  

 
 

ภาพที� 4.7  โครงสร้างสาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

 

ผูจ้ดัการ 

งานพื�นที� งานสนบัสนุน 

งานพื�นที� งานประเด็น 

เจา้หนา้ที�อาวุโส 

- จงัหวดัมุกดาหาร  
- จงัหวดัสกลนคร  
- จงัหวดันครพนม  
- จงัหวดัหนองคาย  
- จงัหวดัอุดรธานี  
- จงัหวดัเลย  
- จงัหวดัหนองบวัลาํภู 
 

- ภยัพิบติั  
- เกษตรฯ  
- ประชาสงัคม  
- ขบวนภาค  
- เศรษฐกิจทุน  
- ที�ดินชนบท  
- บา้นมั�นคง 
- สภา 
- พฒันาแกนนาํ 
- ประชาสมัพนัธ์ 
- สวสัดิการ 
- ปฏิรูปขอ้มูล 
 

งานขอ้มูล 

งานการเงิน 

งานเบิกจ่าย 
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 จากภาพอธิบายไดว้่า โครงสร้างการบริหารงานภายในของหน่วยงานประกอบไป
ดว้ยผูจ้ดัการภาค 1 คน เป็นผูบ้ริหารของสํานกังาน โดยจะมอบหมายงานให้เจา้หนา้ที�ปฏิบติัการ 
ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนของตนเองในแต่ละฝ่าย แต่ในการดาํเนินงานนั�นเนื�องจากจาํนวน
บุคลากรมีนอ้ย ปริมาณงานของเจา้หนา้ที�ปฏิบติัการแต่ละคนจึงตอ้งรับผิดชอบค่อนขา้งมาก ทาํให้
กระบวนการทาํงานเกิดความล่าช้า จึงมีการกาํหนดบทบาทหน้าที�ของเจา้หน้าที�ปฏิบติัการของ
สาํนกังาน คือ ประการแรกจะตอ้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ การพฒันาผา่นการสร้างรูปธรรมร่วมใน
ระดบัพื�นที�ตาํบล โดยจะตอ้งมีการสร้างพื�นที�รูปธรรมตาํบล 1 ตาํบล 1 แผน ซึ� งประกอบดว้ยการ
พฒันาชุดความรู้ การพฒันาศกัยภาพแกนนาํ เจา้หน้าที� และการจดัขบวนการทาํงานเชิงแนวราบ 
ระดบัตาํบล อาํเภอ ประการที�สอง คือ การหนุนเสริมการสร้างพื�นที�กลางในระดบัจงัหวดั หนุนให้
เกิดระบบจงัหวดัจดัการตนเอง โดยใชพ้ื�นที�งานประเด็นเป็นเครื�องมือ และประการที�สาม คือ การ
เชื�อมโยงและดูภาพรวมงานประเด็นระดบัภาค  
 4.2.2.2  โครงสร้างการทาํงานระหว่างหน่วยงานของสํานักงานปฏิบติัการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน โครงสร้างการทาํงานระหว่างหน่วยงานนั�นขึ�นอยู่กบัการออกแบบ
ของแต่ละภาค โดยทั�วไปแล้วหลกัการจะคล้ายกนั แตกต่างกนัเฉพาะในส่วนองค์ประกอบ โดย
โค รง สร้า ง กา รทําง า นระ หว่าง หน่วย ง า นใ นระดับ ภาค ข องสํ า นักง า นปฏิ บัติกา รภา ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีกาํหนดการทาํงานโดยมีทีมยุทธศาสตร์ภาค มีฐานชาวบา้นใน
ระดบัจงัหวดั 8 จงัหวดั และระดบัตาํบล โดยใชพ้ื�นที�ตาํบลหรือเทศบาล การออกแบบเครือข่ายจะ
อาศยัพื�นที�ที�เป็นรูปธรรม โดยแบ่งเป็นประเด็นงานต่าง ๆ ตามที�สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนกาํหนด 
เช่น ประเด็นงานที�ดิน ประเด็นงานสวสัดิการ เป็นตน้ ในแต่ละประเด็นงานจะมีองคป์ระกอบแต่ละ
จังหวัดที�ไม่ เหมือนกัน ในส่วนประกอบของการทํางานในระดับจังหวัด จะมีหน่วยงาน
สถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยั หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) และทอ้งถิ�นเขา้
มาร่วมเป็นเครือข่าย เพื�อทาํงานร่วมกนัตามโครงสร้าง ในส่วนระดบัจงัหวดัจะมีตวัแทนจากทุก
จงัหวดัเขา้มาร่วมอยู่ในโครงสร้างการทาํงาน ฉะนั�นองค์ประกอบของโครงสร้างจะตอ้งมีทั�งเชิง
แนวนอนและเชิงแนวตั�ง คือแบ่งการทาํงานตามประเด็นงาน แต่ดว้ยวิสัยทศัน์ขององค์กรที�มุ่งเน้น
องคก์รชุมชนเป็นแกนหลกั ลกัษณะการทาํงานจึงเนน้การทาํงานแบบแนวราบเป็นหลกั ซึ� งอธิบาย
ไดด้งัภาพที� 4.8  
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ภาพที� 4.8  โครงสร้างการทาํงานระหวา่งหน่วยงานของสาํนกังานปฏิบติัการภาค
 ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
 ในอดีตการทาํงานของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนอาศยั
รูปแบบโครงสร้างการทาํงานตามแนวดิ�ง ซึ� งมีการแบ่งการทาํงานออกเป็นกลุ่มงานแยกกนัชดัเจน 
เป็นการทาํงานตามสายการบงัคบับญัชา ทาํให้การติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มงานเป็นไปได้
ยาก และไม่ทาํให้เกิดการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย องคก์รจึงตอ้งเนน้ให้เกิดรูปแบบที�สามารถทาํให้
เกิดการเชื�อมโยงและประสานงานกนัมากขึ�น โดยเนน้การทาํงานในรูปแบบโครงสร้างการทาํงาน
ตามแนวราบ ที�เนน้การทาํงานเป็นทีม เป็นเครือข่ายมากขึ�น เป็นการทาํงานที�เนน้การมีส่วนร่วมจาก
ระดบัล่าง ดงัที�ผูจ้ดัการสาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (2555, ภาคผนวก ข: 
246) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบัการออกแบบเครือข่ายของหน่วยงานไวว้า่ 
 
 ปัญหาของเราที�ผ่านมา คือ เราสนับสนุนงบเป็นแท่ง งบประเด็นสวสัดิการ งบ

ประเด็นบา้นมั�นคง งบประเด็นที�ดิน พอเรามีงบประมาณที�เป็นแท่ง ทุกคนก็จะมี
เงิน มีอาํนาจ ก็จะไม่เขา้มาคุยกนั ฉะนั�นตอนนี� ตอ้งทาํงานเชิงแนวนอนมากขึ�น 

งานบา้นมั�นคง 
งานสวสัดิการ 
งานที�ดิน 
งานสภาองคก์ร
ชุมชน 
งานการจดัการ
ภยัพิบติั ฯลฯ 

งานบา้นมั�นคง 
งานสวสัดิการ 
งานที�ดิน 
งานสภาองคก์ร
ชุมชน 
งานการจดัการ
ภยัพิบติั ฯลฯ 

งานบา้นมั�นคง 
งานสวสัดิการ 
งานที�ดิน 
งานสภาองคก์ร
ชุมชน 
งานการจดัการ
ภยัพิบติั ฯลฯ 

งานบา้นมั�นคง 
งานสวสัดิการ 
งานที�ดิน 
งานสภาองคก์ร
ชุมชน 
งานการจดัการ
ภยัพิบติั ฯลฯ 

จงัหวดั จงัหวดั จงัหวดั จงัหวดั จงัหวดั 

เทศบาล/

ตาํบล 

เทศบาล/

ตาํบล 

เทศบาล/

ตาํบล 

เทศบาล/

ตาํบล 

เทศบาล/

ตาํบล 

งานบา้นมั�นคง 
งานสวสัดิการ 
งานที�ดิน 
งานสภาองคก์ร
ชุมชน 
งานการจดัการ
ภยัพิบติั ฯลฯ 

ทีมยทุธศาสตร์ภาค 
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ตอ้งเขา้มาคุยกนัมากขึ�น เพื�อแจกแจง เฉลี�ยงบประมาณ เพราะสุดทา้ยแลว้ประเด็น
อยู่ที�ตาํบล อยู่ที�ชาวบา้น ฉะนั�นการทาํงานขึ�นอยู่กบัแต่ละจงัหวดัว่าจะกาํหนด
แนวทางการทาํงานอยา่งไร 

  

 เช่นเดียวกบัคณะทาํงานพฒันาโครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งองค์กรชุมชนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (2556, ภาคผนวก ข: 246) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบัการออกแบบเครือข่าย
ของหน่วยงานไวว้า่ 
 

 การทาํงานในรูปแบบเครือข่าย คือหน่วยงาน กลุ่ม องค์กร บุคคล อาจจะเป็น
หน่วยเดียวกนัหรือไม่ก็ได ้แต่จะตอ้งออกแบบเครือข่าย โดยที�ร่วมมือกนัทั�งที�เป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการ อาจมีโครงสร้างที� เป็นทางการหรือโครงสร้าง 
หลวม ๆ เพื�อดาํเนินงานที�มีเป้าหมายเดียวกนั โดยการทาํงานเป็นรูปแบบไม่เป็น
ทางการ หน่วยงานใหอิ้สระในการปฏิบติังาน 

  

 ดว้ยยุทธศาสตร์ขององคก์รที�ตอ้งการให้องคก์รชุมชนเป็นแกนหลกั พื�นที�เป็นตวัตั�ง 
การทาํงานจึงเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอยา่งมาก ฉะนั�นลกัษณะการทาํงานจึงมีทั�งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และเนน้การทาํงานในแนวนอน เพื�อให้เกิดการรวมตวัเป็นเครือข่ายได้
ง่ายขึ�น กล่าวคือ ลกัษณะการทาํงานแบบเป็นทางการจะใชว้ิธีการประชุมเพื�อกาํหนดทิศทางร่วมกนั
ทุก ๆ เดือน มีการกาํหนดตารางกิจกรรมหรือวาระการประชุมที�แน่นอน มีการกาํหนดโครงสร้าง
บทบาทหน้าที�ของเครือข่ายต่าง ๆ และรูปแบบการจดัการองค์กรอย่างเป็นทางการเพื�อการจดัทาํ
แผนกิจกรรมและการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก ส่วนลกัษณะการทาํงานแบบไม่เป็นทางการ 
มีความสัมพนัธ์ในเครือข่ายกนัแบบพี�น้อง ใช้โทรศพัท์ในการติดต่อนัดพบประสานงานระหว่าง
เครือข่าย หน่วยงานให้อิสระในการปฏิบติังาน บุคลากรแต่ละคนสามารถทาํงานแทนกนัไดทุ้กฝ่าย 
ใชว้ธีิการพดูคุยแลกเปลี�ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกนั มีการจดัเวทีกลางเพื�อแลกเปลี�ยนวิสัยทศัน์
และความคิดเห็นต่าง ๆ ดงัเช่นที�คณะทาํงานประชาสังคมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (2556, 
ภาคผนวก ข: 246) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบัลกัษณะทาํงานของหน่วยงานไวว้า่ 
 
 ลกัษณะการทาํงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมกลุ่มยอ่ย ถา้เราจะวางแผนทาํงาน 

เราก็จะมาคุยกันในกลุ่มเล็ก กลุ่มแกนทาํงาน แล้ววางแผน แล้วค่อยลงไปทาํ 
หรือไม่ก็โทรศพัทคุ์ย แต่ถา้เป็นการทาํงานในระดบัพื�นที� ตอ้งมีการจดัเวทีประชุม 
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แต่ก็ตอ้งมีการประชุมวางแผนกนัก่อนทุกครั� งไป เวลาเราไปทาํงานกบัชาวบา้น 
เราไปทาํงานดว้ยกนั แลกเปลี�ยนพดูคุยกนั ก็ถ่ายทอดซึ�งกนัและกนั 

 
 เช่นเดียวกบัผูจ้ดัการสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (2555, 
ภาคผนวก ข: 246) ไดมี้ความคิดเห็นตรงกนัในประเด็นเดียวกนัวา่ 
 
 ลกัษณะการติดต่อประสานงานโดยสถานะของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน เป็น

เจา้หน้าที�ของรัฐ การติดต่อประสานงานตอ้งมีความระมดัระวงั แต่การทาํงานก็มี
ความยืดหยุ่น กึ� งทางการกึ�งไม่เป็นทางการ ถา้ทาํงานกบัขบวนพี�น้อง เจา้หนา้ที�ก็
จะไปเป็นส่วนหนึ� งขององคป์ระกอบ เขา้ไปวางแผนงานร่วมกบัชาวบา้น วางเป้า
ปีร่วมกัน ออกปฏิทินร่วมกัน ส่วนในระดับภาคก็จะมีการออแกไนซ์ทั� ง 7-8 
จงัหวดัมากาํหนดทิศทางการทาํงานร่วมกนั เพื�อนาํไปสู่เป้าหมายใหญ่ของภาค คือ 
ฟื� นฟูทอ้งถิ�นสู่การจดัการตนเอง ฉะนั�นการทาํงานจึงแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1) ทาํงาน
กบัขบวนชาวบา้น วางแผนร่วมกบัจงัหวดั กบัสํานกังานภาค สํานกังานภาคก็จะมี
สองส่วนในระบบบริหารคือ คณะยุทธศาสตร์ภาค ก็จะมีชาวบา้น มีภาคีที�มาจาก
สถาบนัการศึกษา NGO หน่วยงานรัฐ เขา้มาดูทิศทาง เป้าหมายร่วมกนั และ 2) 
เชื�อมโยงกบัหน่วยงานในจงัหวดั 

 
 4.2.3  มิติด้านการเชื�อมโยงเครือข่าย 

 ในการทาํงานของสํานักงานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า มีการ
นาํเอาแนวคิดเครือข่ายมาใช ้เช่น เครือข่ายภูมินิเวศ เครือข่ายเชิงประเด็น เครือข่ายโรงสี เครือข่าย
กลุ่มสตรี เครือข่ายอาชีพ เครือข่ายชุมชนเมือง ต่อมามีการยกระดบัเครือข่ายขึ�นมาโดยมีการตั�ง
คณะกรรมการแกไ้ขปัญหา โดยมีทอ้งถิ�นเขา้มาแกไ้ขปัญหาร่วมกนัโดยใชฐ้านพื�นที�ระดบัตาํบลเป็น
ตวัตั�ง ใช้แผนงานสภาองค์กรชุมชนในการขบัเคลื�อนเครือข่าย ยกระดบัเครือข่ายที�ไม่ไดเ้ป็นนิติ
บุคคลมาเป็นสภาองคก์รชุมชน เครือข่ายที�มีอยูจ่ะมีแบบหลวม ๆ เพราะเป็นเครือข่ายที�จดัตั�งขึ�นเป็น
องคก์รตามสภาองคก์รชุมชนตามที�พระราชกฤษฎีกากาํหนดไว ้ 
 ลกัษณะการเชื�อมโยงเครือข่ายของสาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มี
การเชื�อมโยงเครือข่ายทั�งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน โดยการเชื�อมโยงเครือข่ายภายใน
หน่วยงานนั� น เป็นการเชื� อมโยงเครือข่ายการทํางานระหว่างสํานักงานปฏิบัติการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาค ไดแ้ก่ สํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน สํานกังานภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง และสํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้ลกัษณะในการ
ประสานงานเชื�อมโยงเครือข่ายมีทั�งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นการรวมกลุ่มยอ่ยที�มี
การรวม 8 จงัหวดัมาพูดคุยกนั มีการเปิดเวทีการเชื�อมโยงการทาํงานระหว่างเครือข่าย เพื�อการ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งเครือข่าย โดยมีทั�งเวทีใหญ่และเวทียอ่ย การทาํงานจึงไม่ใช่ต่างคน
ต่างทาํ การติดต่อประสานงานอยา่งเป็นทางการจะใชว้ิธีการประชุมประจาํเดือน ใชเ้อกสารในการ
นดัประชุมเป็นการทาํงานตามโครงสร้างหนา้ที�ที�กาํหนด มีการติดต่อประสานงานผา่นการประชุม 
อบรม สัมมนา และการติดต่อประสานงานอยา่งไม่เป็นทางการใชก้ารโทรศพัทน์ดัหมายการประชุม 
ใชอี้เมลในการติดต่อระหวา่งเครือข่าย และการนดัประชุมนอกเวลาราชการ เช่น การนดัพูดคุยเรื�อง
ประเด็นงานต่าง ๆ ที�บา้นของเครือข่ายชุมชน มีความสัมพนัธ์กบัเครือข่ายแบบพี�นอ้ง 

ในการเชื�อมโยงเครือข่ายภายนอกหน่วยงานนั� น พบว่า มีกลไกการทาํงานที�จะต้อง
เชื�อมโยงกบัเครือข่ายต่าง ๆ ทั�งในระดบัตาํบล ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั และระดบัภาค ซึ� งจะตอ้ง
มีการวางระบบการบริหารจดัการ และมีการเชื�อมโยงเครือข่ายผ่านการประชุม อบรม สัมมนา 
เพื�อให้สามารถทาํงานไดค้รอบคลุมพื�นที�งานที�รับผิดชอบ โดยการจดัระบบความสัมพนัธ์ของงาน 
โดยมีกลไกกลางสาธารณะในการเชื�อมโยงเครือข่ายในระดบัต่าง ๆ เขา้ด้วยกนั เพื�อให้เกิดการ
ร่วมมือกนัทุกภาคส่วน ดงัภาพที� 4.9  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4.9  การจดัระบบความสัมพนัธ์ของการเชื�อมโยงเครือข่ายงานในระดบัตาํบล ระดบัจงัหวดั 
 และระดบัภาค 

กลไกกลางสาธารณะเพื�อการปฏิรูป 

ขบวนองคก์ร 
ชุมชนภาคฯ 

คณะทาํงาน 
ยทุธศาสตร์ 

20 

สาํนกังาน
ปฏิบติัการ

ภาคฯ 

คณะกรรมการ 
ยทุธศาสตร์ 50 

 

ขบวนจงัหวดั 

โซนกลุ่ม
อาํเภอ 

 

กลไกการ 

ประสาน/
เรียนรู้ 

โซนกลุ่ม
อาํเภอ 

 

พื�นที�รูปธรรม
ตาํบล 

รูปธรรม
ตาํบล 

 

กลไก
ปฏิบติัการ 

 

รูปธรรมภูมิ 

นิเวศน ์
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 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ลัก ษ ณ ะ ก า ร เ ชื� อ ม โ ย ง เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง สํ า นัก ง า น ป ฏิ บั ติ ก า ร ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า กลไกการเชื�อมโยงเครือข่ายในพื�นที�ตาํบลและพื�นที�อาํเภอ มี
พื�นที�กลางในการทาํงาน อาศยัสภาองคก์รชุมชนตาํบล คณะทาํงานขบวนองคก์รชุมชนระดบัอาํเภอ 
หรือแกนนําที� เป็นคนในท้องถิ�น ตวัแทนองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บา้น คณะกรรมการตาํบล ผูน้าํชุมชน สภาเด็กและเยาวชน สภาเกษตร สภาองคก์รปกครองส่วน
ตาํบล  สภาวฒันธรรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น หน่วยงานภาครัฐ และภาคีพฒันาต่าง ๆ ร่วมกนั
ทาํงานพฒันาเป้าหมายและแผนงานโดยกาํหนดให้มียุทธศาสตร์และวิธีการทาํงานที�เป็นของชุมชน
นั�น ๆ ร่วมกนักาํหนดเอง ดงัภาพที� 4.10 
 

  
 

ภาพที� 4.10  กลไกการทาํงานระดบัอาํเภอและระดบัตาํบล 
 

 4.2.3.1  การกาํหนดแนวทางการทาํงานร่วมกันเป็นเครือข่ายในระดบัตาํบลและ
ระดบัอาํเภอ ประกอบไปดว้ยแนวทางดงัต่อไปนี�  
 1)  มีเป้าหมาย แผนงาน และตวัชี�วดั ในการจดัการตนเองระยะ 3-5 ปี  
 2)  มีแผนงานโครงการปฏิบติัการเชิงพื�นที�ที�สัมพนัธ์กบัเป้าหมาย แผนงาน 
และตวัชี�วดัหลกั  
 3)  มีกลไกกลางเป็นเวทีบริหารจดัการเนื�องานของตาํบล โดยมีสัดส่วนของ
ตวัแทนชุมชน 70 ต่อ 30 (ชุมชน: หน่วยงาน) ทาํหน้าที�เป็นกองเลขาธิการ หรือทีมยุทธศาสตร์
ภายใตก้ลไกพื�นที�กลาง ดูแลเรื�องการเงิน เอกสาร ขอ้มูล การประสานงาน และการสื�อสารเผยแพร่ 

กลไกการทาํงานระดบั

คณะทาํงานชบวนองคก์รชุมชนระดบัอาํเภอ 

ภาคส่วนทอ้งถิ�น 
ภาคส่วนทอ้งที� 

ตวัแทนองคก์รชุมชน 
ตวัแทนประเดน็งาน 
กองเลขาระดบัอาํเภอ 

กลไกการทาํงานระดบัตาํบล 

สภาองคก์รชุมชนตาํบล 

ทีมที�ดินและทรัพยากร 
ทีมออมทรัพย ์

ทีมขอ้มูล 
ทีมติดตาม 

ทีมเลขา 
ทีมสวสัดิการ 
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 4)  มีระบบการเงินการบญัชีกลางที�เปิดเผย โปร่งใส เป็นปัจจุบนั สามารถ
ตรวจสอบได ้โดยเริ�มจากวิธีงบประมาณจากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนเพื�อยกระดบัสู่การทาํงาน
กบัภาคีอื�น 
 5)  มีกลไกการติดตามประเมินผลเพื�อการพฒันาและเสริมพลงัให้กาํลงัใจ
แบบมีส่วนร่วมในระดบัตาํบล โดยกาํหนดใหเ้ป็นภารกิจหนึ�งของกลไกพื�นที�กลาง เนน้เป็นบุคคลที�
ไดรั้บการเคารพ ยอมรับ มีทกัษะ 
 6)  มีวธีิการดา้นงบประมาณ กลไกการขบัเคลื�อนจากการสนบัสนุนส่งเสริม
ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน หรือภาคีพฒันา 
 7)  มีกลไกกลางระดบัตาํบลร่วมมือกบักลไกกลางระดบัจงัหวดั 
 8)  มีการกาํหนดตวัชี�วดัการขบัเคลื�อนงานระดบัตาํบลที�สัมพนัธ์และสอดคลอ้ง
กบัระดบัจงัหวดั และระดบัภาค 
 9)  มีการรายงานผลการพฒันาตาํบล อยา่งนอ้ยทุก ๆ 6 เดือน 
 นอกจากนี�ยงัมีกลไกการเชื�อมโยงร่วมกนัเป็นเครือข่ายในระดบัจงัหวดั มีพื�นที�กลาง
ของชุมชน โดยใช้สภาองค์กรชุมชนตาํบลหรือแกนนําของชุมชนท้องถิ�นที�มาจากพื�นที�ตาํบล 
เครือข่ายองค์กรชุมชน คณะกรรมการตาํบล ผูน้าํธรรมชาติ สภาเด็กและเยาวชน สภาเกษตร สภา
วฒันธรรม สภาองคก์รปกครองส่วนตาํบล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น หน่วยงานภาครัฐและภาคี
พฒันาที�มีความหลากหลายของกลุ่มองคก์รในตาํบลเป็นเวทีพฒันาเป้าหมาย แผนงาน ติดตาม โดย
กาํหนดใหมี้ยทุธศาสตร์ วธีิการทาํงาน ที�เป็นของชุมชนนั�น ๆ ร่วมกนักาํหนดเอง ดงัภาพที� 4.11 

 

 

ภาพที� 4.11  กลไกการขบัเคลื�อนงานระดบัจงัหวดั 

กลไกขบัเคลื�อนงานระดบัจังหวัด 

กลไกปฏิรูปจงัหวดั 

ภาคส่วนทอ้งถิ�น 
ภาคส่วนทอ้งที� 

ตวัแทนองคก์รชุมชน 
ตวัแทนประเดน็งาน 

กองเลขาระดบัจงัหวดั 

สภาองคก์รชุมชน 

เกษตรฯ 
ที�ดิน ที�อยูอ่าศยั 

ทรัพยากร 
งานสภาฯ 
สวสัดิการ 
กองเลขา 

ภาคี 



128 

 4.2.3.2  การกาํหนดวิธีการและแนวทางการทาํงานระดบัจงัหวดั ประกอบไปดว้ยแนวทาง
ดงัต่อไปนี�  
  1)  มีเป้าหมาย แผนงาน และตวัชี�วดั ในการจดัการตนเองระยะ 3-5 ปี  
  2)  มีแผนงานโครงการปฏิบติัการเชิงพื�นที�ที�สัมพนัธ์กบัเป้าหมาย แผนงาน และตวัชี�วดั
หลกั 
  3)  มีกลไกกลางเป็นเวทีบริหารจดัการของจงัหวดั โดยมีสัดส่วนของตวัแทนชุมชน 70 
ต่อ 30 (ชุมชน: หน่วยงาน) ทาํหนา้ที�เป็นกองเลขาธิการหรือทีมยุทธศาสตร์ภายใตก้ลไกพื�นที�กลาง โดย
ดูแลเรื�องการเงิน เอกสาร ขอ้มูล การประสานงาน และการสื�อสารเผยแพร่ 
  4)  มีระบบการเงินการบญัชีกลางที�เปิดเผย โปร่งใส เป็นปัจจุบนั และสามารถตรวจสอบ
ได ้โดยเริ�มจากวธีิงบประมาณจากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนเพื�อยกระดบัสู่การทาํงานกบัภาคีอื�น ๆ โดย
ใหบ้ริหารจดัการเบด็เสร็จที�จงัหวดั 
  5)  มีกลไกการติดตามประเมินผลเพื�อการพฒันาและเสริมพลงัให้กาํลงัใจแบบมีส่วน
ร่วมในระดบัจงัหวดั โดยกาํหนดให้เป็นภารกิจหนึ� งของกลไกพื�นที�กลาง เน้นเป็นบุคคลที�ได้รับการ
เคารพ ยอมรับ มีทกัษะ 
  6)  มีการบูรณาการเนื�องาน วิธีงบประมาณ และกลไกการขบัเคลื�อนจากการสนบัสนุน
ส่งเสริมของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน หรือภาคีพฒันาบริหารจดัการร่วมกนั 
  7)  มีกลไกกลางระดบัจงัหวดั โดยมีหนา้ที�ทาํบนัทึกความร่วมมือระหวา่งกลไกกลาง
ระดบัจงัหวดักบัระดบัตาํบล และระหวา่งกลไกกลางระดบัจงัหวดักบัคณะยทุธศาสตร์ภาคและสํานกังาน
ปฏิบติัการภาค 
  8)  มีการกาํหนดตวัชี� วดัการขบัเคลื�อนงานระดบัจงัหวดัที�สัมพนัธ์และสอดคลอ้ง
กนัตั�งแต่ระดบัตาํบล จงัหวดั ภาค 
  9)  รายงานผลการพฒันาตาํบล อยา่งนอ้ยทุก 6 เดือน 
 4.2.3.3  การเชื�อมโยงกบัเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ นอกจากนี� ในการเชื�อมโยงเครือข่าย
ของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ยงัตอ้งมีลกัษณะการทาํงานที�เชื�อมโยง
กบัเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ เพื�อให้การทาํงานเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยประกอบ
ไปดว้ย 4 กลุ่มสาํคญั ดงันี�   
 1)  ประชาชนหรือชุมชน  
  มีบทบาทหน้าที�ในการรวมกลุ่มกนัเพื�อเรียกร้องความต้องการ หรือการแก้ไข
ปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศยักลไกการทาํงานตามที�สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนกาํหนด 
เพื�อให้เกิดพลงัในการขบัเคลื�อน ที�เป็นรูปธรรม ดงัที�ตวัแทนภาคประชาชน ผูอ้าํนวยการโรงเรียน
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บา้นหม้อ สังกัด สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัอุดรธานี เขต 1 (2556, 
ภาคผนวก ข: 246) อธิบายเกี�ยวกบับทบาทในการเชื�อมโยงการทาํงานกบัเครือข่าย ไวว้า่ 
 
 การทาํงานของอาจารย ์ทาํงานเป็นเครือข่าย คือ มีการประสานงานในลกัษณะของ

คณะกรรมการ อาจารยก์็เป็นตวัแทนผูป้ระสานงานของจงัหวดัอุดรดว้ย แลว้ก็ที�
วางแผนกันไว้ คือ เราก็จะเชื�อมโยงทุกกลุ่มเครือข่ายมาทํางานร่วมกัน การ
แก้ปัญหามันจะได้ตรงจุด เพราะที�ผ่านมามันต่างยื�อต่างแย่ง  ตัวแทนของ
ประชาคมต่าง ๆ ก็เสนอปัญหาของตวัเอง ตอ้งการให้มีการอนุมติัเรื�องของตวัเอง 
แลว้คนที�ไม่ไดไ้ปล่ะจะทาํยงัไง เพราะฉะนั�นการที�จะทาํให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มนัตอ้งประชาคมสร้างความเขา้ใจให้กบัทุกกลุ่ม เปิดกวา้งเปิดเวทีให้กบัทุกกลุ่ม
เขา้มาเสนอแนวคิดร่วมกนั จดัลาํดบัความสาํคญั 

 
  2)  ภาคีร่วม เช่น ทอ้งถิ�น องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) หน่วยงานราชการที�
เกี�ยวข้อง มีบทบาทเป็นภาคีหรือหน่วยงานอื�น ๆ ที�เข้ามาทาํงานร่วมกันกับทางสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน (พอช.) ซึ� งมีเป้าหมายร่วมกนัคือ ตอ้งการจะทาํให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็งและ
สามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหาของตนเอง ไดอ้ยา่งย ั�งยืน ซึ� งในแต่ละประเด็นงานหน่วยงานที�เขา้
มาร่วมก็จะแตกต่างกนัไป โดยการเขา้มาร่วมกนัทาํงานนั�นยอ่มทาํให้พลงัในการผลกัดนัการแกไ้ข
ปัญหาของชุมชนหรือการพฒันาในดา้นต่าง ๆ มีความเป็นรูปธรรมในการบริหารจดัการที�เป็นระบบ
มากขึ�น บทบาทของภาคีร่วมจะเขา้มาสนบัสนุนงบประมาณ องคค์วามรู้ แนวทาง ในการสร้างความ
เขม้แขง็ และการพฒันาและแกไ้ขปัญหาของชุมชนทอ้งถิ�น และร่วมกบัสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน
ในการจดัประชุมสนับสนุนการทาํงานของเครือข่ายประชาชน ดงัตวัแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 
คณะทาํงานพฒันาโครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็องคก์รชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
(2556, ภาคผนวก ข: 246) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบับทบาทของการเชื�อมโยงเครือข่าย ไวว้า่ 
 
 ทาํงานร่วมกับ พอช. ในบทบาทคณะทาํงานพฒันาโครงการเสริมสร้างความ

เขม้แขง็องคก์รชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ทาํหนา้ที�สนบัสนุนขบวน
องค์กรชุมชนในการพฒันาทิศทาง  ยุทธศาสตร์ภาค แผนงานในการส่งเสริม
ขบวนองค์กรชุมชนในพื�นที� พฒันากลั�นกรองแผนงานโครงการพื�นที�ตาํบลและ
จงัหวดั ส่งเสริม สนบัสนุนการดาํเนินงานของขบวนองคก์รชุมชนในพื�นที�ตาํบล 
จงัหวดัและภูมินิเวศน์ กาํกบั ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของขบวนองคก์ร
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ชุมชนและภาคีพฒันาในพื�นที� และให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะการดาํเนินงาน
ในพื�นที�ตาํบล จงัหวดัและภูมินิเวศน์ ถือวา่เป็นการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายของ
หน่วยงานสนบัสนุนกบัเครือข่ายประชาชน 

 
  3)  สถาบนัการศึกษา  
  มีบทบาทในการใชง้านวิจยัเป็นตวัเดิน นาํงานวิจยัมาพูดคุยแกปั้ญหาร่วมกนั ถอด
บทเรียนร่วมกนั คน้หาปัญหาร่วมกนั ใชก้ระบวนการวิจยัเป็นเครื�องมือทาํให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ 
เรียนรู้ไปด้วยกับชาวบ้าน ฉะนั� นการแลกเปลี�ยนข้อมูล องค์ความรู้ต่าง ๆ จะเกิดในเวทีการ
แลกเปลี� ยนความรู้ ทําให้ทราบปัญหาและนําไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดังที�ตัวแทน
สถาบนัการศึกษา คณะทาํงานประชาสังคมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (2556, ภาคผนวก ข: 
246) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบับทบาทของการเชื�อมโยงเครือข่าย ไวว้า่ 
 
 อาจารยเ์ป็นหวัหนา้กลุ่มในการทาํงานภาคอีสานตอนบน เรียกวา่ คณะทาํงาน เป็น

หวัหนา้คณะทาํงาน บทบาทเราก็คือ เราเป็น key ในการลงไปสร้างการมีส่วนร่วม
ภาคประชาสังคมของ 8 จงัหวดัในอีสานตอนบน กลุ่มพวกเราเป็นกลุ่มขบัเคลื�อน 
เป้าหมายของเราคือ ขับเคลื�อนภาคประชาสังคม เป้าหมายของเราเอง เราเอง
ทาํงานในภาคของประชาชนดว้ย แลว้ก็เป็นขา้ราชการ โดยเรามองวา่ ทุกวนันี�มนั
มีช่องว่างระหว่างข้าราชการกบัชาวบ้าน แล้วก็องค์กรอิสระที�ไม่ใช่หน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นปัญหาในเรื�องของการทาํงาน เราเลยคิดว่าการที�เราเป็นทั�งผูที้�ทาํภาค
ประชาสังคมและขา้ราชการ อาจจะทาํใหช่้องวา่งลดลงไดบ้า้ง 

 
  4)  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน  
  บทบาทหนา้ที�ขององคก์ร คือ เป็นตวักลางในการเปิดพื�นที�ให้กบักลไกการทาํงาน
ของเครือข่าย สร้างให้เกิดความตระหนกัในการสร้างความร่วมมือและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาร่วมกนั
ในเครือข่าย และบทบาทในการโยงภาพรวมในระดับจงัหวดั ระดับภาค ระดับชาติ เสนอเชิง
นโยบายเพื�อที�จะเสนอให้รัฐบาลสนบัสนุนงบประมาณ ดงัที�ตวัแทนสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน 
ผูจ้ดัการสาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (2555, ภาคผนวก ข: 246) ไดอ้ธิบาย
เกี�ยวกบับทบาทของการเชื�อมโยงเครือข่าย ไวว้า่ “เริ�มจากช่วยปั� นรูปให้เป็นรูปธรรม จากนั�นทาํให้
เกิดเนื�องาน สร้างการเชื�อมโยง ผลกัดนัเชิงนโยบาย สร้างกระบวนการเรียนรู้ มีการเชื�อมโยงทอ้งถิ�น 
เชื�อมโยงสถาบนัการศึกษา เชื�อมโยงภาคีพฒันาในแต่ละจงัหวดั” 
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 ในการทาํงานรูปแบบเครือข่ายของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
มีการกาํหนดเครื�องมือเพื�อใชใ้นการเชื�อมโยงกบัเครือข่ายต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) ประเด็นงานจากสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน ประกอบดว้ย สภาองคก์รชุมชน กองทุนสวสัดิการตาํบล การแกไ้ขปัญหาที�ดิน
ทํากิน และการเกษตร และทรัพยากร 2) กลไกปฏิรูปจังหวดั 3) ขบวนองค์กรชุมชน และ  
4) ประเด็นงานจากภาคีร่วมพฒันา และมีการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นองคก์ร ซึ� ง
พบว่า มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงาน ที�ใช้เป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานและกิจกรรมที�หน่วยงานดาํเนินงาน มีโปรแกรมต่าง ๆ
เขา้มาใช ้เช่น โปรแกรมสวสัดิการชุมชน, โปรแกรม codi self report โปรแกรม codinet โปรแกรม 
BMOS สําหรับโครงการบา้นมั�นคง เป็นตน้ และเทคโนโลยีในรูปแบบที�เป็นสื�อ ประชาสัมพนัธ์ 
เช่น แผ่นพบั สิ�งพิมพ์  เป็นตน้ เช่นเดียวกนักบัตวัแทนของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน ผูจ้ดัการ
สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (2555, ภาคผนวก ข: 246) กล่าวถึงการนาํ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นองคก์รวา่ 
 
 มีการปฏิรูประบบสารสนเทศกนัอยา่งมาก  ทุกอยา่งจะใชร้ะบบฐานขอ้มูลองคก์ร 

คือสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนจะมีภารกิจตามพระราชกฤษฎีกา คือการรับรอง
สถานภาพองค์กรชุมชน เพราะฉะนั�นทุกองค์กรที�สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชุน
รับรองนั�นตอ้งมีการคียข์อ้มูลเขา้ไปในระบบฐานขอ้มูล ทุกขอ้มูลก็จะลิ�งกนั เช่น 
ระบบฐานขอ้มูลสวสัดิการ ระบบฐานขอ้มูลสภาองค์กรชุมชน ระบบฐานขอ้มูล
ต่าง ๆ ซึ� งไม่ได้ใช้เฉพาะเจา้หน้าที� แต่มีการเปิดให้ชาวบา้นทาํ คือให้รหัสกับ
ชาวบ้าน เข้าระบบมาอพัเดทข้อมูลตวัเอง สามารถเปิดเข้ามาอ่านรายงานเชิง
บริหาร พฒันาถึงขั�นถ่ายโอนระบบบริหารจัดการลงมาที�สํานักงานภาค ให้
เบด็เสร็จที�ภาค ทั�งเรื�องเบิกจ่ายเงิน ก็เริ�มมีการกระจายอาํนาจให้แต่ละภาคทดลอง
บริหารตวัเอง 

 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าการทํางานในเชื�อมโยงเครือข่ายของสํานักงานปฏิบัติการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มีภาคีต่าง ๆ มาร่วมมากมาย แต่กระบวนการต่าง ๆ ยงัคงอยูใ่นภาระ
งานของทางเจา้หน้าที�ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน อีกทั�งการที�มีภาคีต่าง ๆ มาร่วมจาํนวนมาก
ยอ่มทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการทาํงานเนื�องจากตอ้งให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมสูง นอกจากนี�  
ความรู้ความเขา้ใจในเรื�องเครือข่ายในหน่วยราชการบางส่วนยงัมีปัญหา ทาํให้ไม่สามารถปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงที�ให้ไวก้บัเครือข่าย โดยเฉพาะการเน้นชุมชนเป้าหมายเป็นหลกั เน้นชุมชนจดัการ
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ตนเอง หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานราชการเป็นเพียงภาคีเครือข่ายร่วม แต่ในทางปฏิบติัระบบ
ราชการยงัอาศยัแนวคิดเรื�องระบบตวัแทนที�รัฐเขา้ไปดาํเนินการให้ทุกอยา่ง ทาํให้การทาํงานยงัขาด
ความเขา้ใจและดาํเนินการร่วมกนัอย่างเหมาะสม  ซึ� งปัจจุบนัเป็นเรื�องยาก เพราะการทาํงานในรูป
เครือข่ายจะตอ้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง ลกัษณะดงักล่าวทาํให้ไม่เกิด
การเชื�อมโยงของเครือข่ายและทาํใหก้ารทาํงานระบบเครือข่ายตามความหมายที�แทจ้ริง 
 
 4.2.4  มิติด้านการสร้างความน่าเชื�อถือ  
 จากการศึกษา พบว่าสํานักงานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มีการสร้าง
ความน่าเชื�อถือใหก้บัองคก์รหลายประการ ซึ� งในการนาํเสนอการวิเคราะห์ผลการศึกษา ผูว้ิจยัจะยึด
การวเิคราะห์ตามกรอบแนวคิดในการวจิยัเป็นหลกั ซึ� งแบ่งเป็นหวัขอ้ดงันี�  
 4.2.4.1  การสร้างแรงจูงใจใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั 
 กระบวนการในการสร้างแรงจูงใจของสาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ก่อนอื�นตอ้งสร้างความตระหนกัร่วมกนัภายในเครือข่าย สร้างให้เกิดความรู้ความเขา้ใจถึง
ความสาํคญัของการรวมตวัเป็นเครือข่ายที�เขม้แข็ง และนอกจากนี�การรวมกลุ่มเครือข่ายนั�นเกิดจาก
การเขา้มามีส่วนร่วมร่วมกนัของผูที้�ประสบปัญหาในเรื�องเดียวกนั และมีแนวคิดร่วมที�เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั เขา้มาแลกเปลี�ยนความคิด ประสบการณ์ร่วมกนั รวมทั�งเกิดแนวคิดการพฒันา
ชุมชนขึ� นในองค์กร ทาํให้หน่วยงานหรือเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามาทาํงานร่วมกันมากขึ� น มีการ
สนบัสนุนให้เกิดตน้แบบและนาํเสนอในเวทีการประชุม เสวนา ดงัที�ผูจ้ดัการสํานกังานปฏิบติัการ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (2555, ภาคผนวก ข: 246) อธิบายเกี�ยวกบัการสร้างแรงจูงในการ
ทาํงาน ไวว้า่ 
 
 ชาวบา้นหรือแกนนาํที�เขา้มาทาํงานร่วมกนัเป็นคนที�เป็นแนวร่วมเดิม จะมีแนวคิด

การพึ�งตนเอง และมีแนวคิดเหมือนกนั ๆ กนั ถึงจะทาํงานร่วมกนัได ้ชาวบา้นเป็น
แกนหลกัองคก์ร จะทาํงานเชิงจดัตั�งการสร้างแนวคิด  และกระแสงานพฒันากาํลงั
มา การให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม กลายเป็นวาทะกรรมที�เอามาใช้จนกลายเป็นที�
ยอมรับไปหมดแลว้ แต่วา่วิธีลงไปทาํจะเป็นอีกเรื�องหนึ�งนะ แต่กระแสมนัมีแลว้
วา่ตอ้งให้ชาวบา้นเป็นหลกั ชาวบา้นตอ้งมีส่วนร่วม แทบทุกหน่วยงาน ในระยะ 
10 ปีมานี�  ทุกหน่วยงานก็เอาวาทะกรรมนี�ไปสร้างความชอบธรรมใหก้บัโครงการต่าง ๆ  
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เช่นเดียวกบัคณะทาํงานประชาสังคมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (2556, 
ภาคผนวก ข: 246) และผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหมอ้ สังกัด สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษา จงัหวดัอุดรธานี เขต 1 (2556, ภาคผนวก ข: 246) มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั
ในเรื� องการสร้างแรงจูงในการทาํงาน โดยคณะทาํงานประชาสังคมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ไดอ้ธิบายไวว้า่  
 
 แรงจูงใจตรงนี� มันน่าจะเป็นการเห็น การกระจายขององค์ความรู้ เหมือนกับ 

หมู่บา้นนี� เลี� ยงววันม จะรีดนมขาย อีกสองสามหมู่บา้นก็จะรอดูก่อนว่า เขาจะทาํ
ได้ไหม ถ้าประสบความสําเร็จก็จะค่อยเข้ามา ถ้าเราจะทาํงานให้มันเกิดการ
ขบัเคลื�อน มนัตอ้งทาํใหเ้กิดพลงัใหไ้ด ้

 
 4.2.4.2  การวดัผลผลการดาํเนินงาน 
 มีการสรุปผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา ปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงาน มีการ
ติดตามการดาํเนินงานในระดบัจงัหวดัและระดบัภาค โดยการวดัผลการดาํเนินงานขององคก์รจะมี
ตวัชี� วดัผลการดาํเนินงาน 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นประสิทธิผล มิติดา้นคุณภาพการให้บริการ มิติดา้น
ประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน และมิติดา้นการกาํกบัดูแลกิจการและพฒันาองคก์ร ในการวดัผล
การดาํเนินงานมีการเชื�อมโยงเป้าหมายกลยทุธ์กบัการวดัผลการดาํเนินงาน มีการแจง้ให้บุคลากรทุก
ระดบัในองคก์รไดเ้ขา้ใจถึงเป้าหมายกลยทุธ์ระดบั องคก์ร เพื�อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและไดรั้บทราบ
เป้าหมายสูงสุดขององค์กร ซึ� งนําไปสู่การตั�งเป้าหมายแต่ละส่วนงานเพื�อสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมาย พร้อมทั�งระบุความเชื�อมโยงของผลตอบแทนที�ประเมินจากผลการดาํเนินงาน เพื�อทาํให้
เกิดการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.2.4.3  การสร้างความไวว้างใจ   
 การสร้างความไวว้างใจตอ้งสร้างเครื�องมือให้เครือข่ายรู้สึกว่าตนเองเป็นเจา้ของ
ร่วมกนั หรือมีความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนร่วมกนั เครือข่ายแต่ละแห่งตอ้งเป็นผูด้าํเนินการเอง และการ
สร้างให้เครือข่ายมีความศรัทธา มีกลไกให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน หน่วยงานภาคีที�
เกี�ยวขอ้ง ตอ้งเป็นหน่วยงานที�เขา้ใจชุมชน สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน
ไดจ้ดัทาํโครงการชื�อว่า “การเปิดใจปรับท่าที ทาํงานร่วมระหว่างขบวน” คือ ขบวนยุทธศาสตร์ที�
เป็นชาวบา้น เจา้หนา้ที� จะไดท้าํเรื�องเปิดใจกนั เป็นการเขา้ค่ายเปิดใจ เรียนรู้ภูมิหลงั เล่าประวติัของ
แต่ละคนวา่เป็นอยา่งไร ทานขา้วร่วมกนั ทาํกิจกรรมร่วมกนั ทาํงานร่วมกนั เพื�อให้เกิดความเขา้ใจ
กนั ไม่เกิดความขดัแยง้ในเครือข่าย จะทาํให้เกิดความไวเ้นื�อเชื�อใจกนัในที�สุด ดงัที�คณะทาํงาน
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ประชาสังคมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนและผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหมอ้ สังกดั สํานกังาน
เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัอุดรธานี เขต 1 มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนั ดงันี�  

 
 คณะทาํงานประชาสังคมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (2556, ภาคผนวก ข: 

246) อธิบายถึงการสร้างความไวว้างในการทาํงาน ไวว้า่ 
   
 ตรงการสร้างความไวว้างใจ มนัอยู่ที�ระยะเวลา คือ แรก ๆ เคา้ไม่ไวว้างใจกนัอยู่

แลว้ เพราะการทาํงานพฒันา จะใช้เวลาปีเดียวแลว้จะให้สําเร็จ มนัเป็นไปไม่ได ้
ตอ้งใช้เวลา ถึงจะเรียกพฒันา ความไวว้างใจมนัจะเกิดขึ�นหลงัสุดเลย ชาวบา้น 
จริง ๆ แลว้ ชาวบา้นใหค้วามสาํคญักบัตวับุคคลมากกวา่ ตวัสถาบนันะ ถา้เราอยาก
ทาํงานกบัชาวบา้นให้สําเร็จ ตวัที�เป็น key จะสําคญัมาก มนัตอ้งดูวา่ใครทาํอะไร 
เขาศรัทธาใคร พอช. เลยตอ้งสร้างกลไก ของการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ฉะนั�น พอช. เองก็ตอ้งมีขอ้มูล คือ พอช. ที�ผา่นมาปัญหาของเคา้ คือ การทาํงานไม่
มีความหลากหลายในเรื� ององค์กร ตามปกติชาวบ้านจะให้ความไวเ้นื�อเชื�อใจ
หน่วยงานราชการมากกวา่ NGO เคา้ก็จะเรียก เจา้นาย หวัหนา้ 

 
 ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหมอ้ สังกดั สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 
จงัหวดัอุดรธานี เขต 1 (2556, ภาคผนวก ข: 246) อธิบายเกี�ยวกบัการสร้างแรงจูงในการทาํงาน ไวว้า่ 
“การสร้างความไวว้างใจ คนเราถา้ไดกิ้นขา้วร่วมกนัสักมื�อ นดัมาพูดคุย ปรึกษาหารือ มนัก็มีความ
ไวว้างใจแลว้ เพราะมนัจะเกิดการแลกเปลี�ยนกนั” 
  4.2.4.4  การแบ่งปันความเสี�ยง 
  องคก์รมีการออกแบบการติดตามกาํกบัประเมินผลแบบเชิงรุก มีการสนบัสนุนการ
พฒันาระบบติดตามประเมินผล และตัวชี� วดัโครงการ ส่วนงานต่าง ๆ เพื�อการติดตามผลการ
ดาํเนินงานของส่วน/หน่วยงาน โดยการวิเคราะห์ความเสี�ยงและวางแผนการบริหารความเสี�ยงใน
กิจการต่าง ๆ ขององคก์ร เช่น จดักิจกรรมซ่อมเสริม และนอกจากนี� ยงัมีการกาํหนดตวัชี� วดัทั�งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจนการปรับปรุงแกไ้ขตวัชี� วดัการดาํเนินงานขององคก์ร และมีการใช้
การบริหารความเสี�ยงเขา้มาร่วม โดยมีโปรแกรมบริหารความเสี�ยง ประเมิน/บนัทึกขอ้มูลความเสี�ยง
ในดา้นต่าง ๆ ของภาคลงฐานขอ้มูลโปรแกรม วเิคราะห์วา่องคก์รมีความเสี�ยงเรื�องใด ก็แกไ้ขปัญหา
นั�น ๆ โดยสาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนนั�นใช ้การประเมินโครงสร้างและ
ระบบบริหารจดัการภาค เป็นการประเมินความเสี�ยงดว้ยวธีิการวเิคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการ
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ดาํเนินงาน ดงัที�ผูจ้ดัการสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (2555, ภาคผนวก 
ข: 246) อธิบายถึงการแบ่งปันความเสี�ยงในการทาํงาน ไวว้า่ 
 
 มีการประเมินแผนยุทธศาสตร์ก่อนนาํมาใช้ หรือประเมินความเป็นไปได้ก่อน

นาํมาใช้ทุกสิ�นปีมีการสรุปผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา มีการประเมินทุกปีเพื�อ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ วา่ยุทธศาสตร์ใดต่อยอดได ้ตวัใดต่อยอดไม่ได ้เรื�องใหญ่ ๆ
ของความเสี�ยงของเรา เรื�องแรก คือ เรื�องของคน เราจะสร้างขบวนแกนนาํให้มี
ศกัยภาพให้สามารถทาํงานจริง ๆ ไดอ้ยา่งไร เน้นเรื�องการพฒันาศกัยภาพชุมชน 
พฒันาศกัยภาพแกนนาํ เพื�อให้เขามีความรู้ความสามารถ เรื�องที�สองคือ เรื�องการ
โอนงบประมาณล่าช้า ก็จะมีการจดัการให้มีการบริการที�รวดเร็วขึ�น มีการจดัตั�ง
กองเลขาระดบัจงัหวดัที�เป็นกองเลขาของชาวบา้น  โดยกองเลขาจะตอ้งมีการคุม
เรื�องระบบฐานขอ้มูลตวัเอง ตอ้งมีการจดัอบรมโปรแกรมต่าง ๆ อบรมชาวบา้นให้
รู้จกัระบบเบิกจ่ายดว้ยตวัเองใหไ้ด ้เรื�องระบบเบิกจ่ายเราก็จะทาํใหร้ะบบมนัเร็วขึ�น 

  
 4.2.5  มิติด้านการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ 
 ในการทาํงานของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนนั�น พบวา่ มีการ
ให้ความสําคญักบัเรื�องทรัพยากรมนุษย ์เนื�องจากงานของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนจาํเป็นตอ้ง
อาศยับุคลากรที�มีความรู้ความสามารถ ที�จะเขา้มาทาํงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายขององคก์ร 
โดยทางสถาบนัฯ เชื�อว่า ถ้าคนในองค์กรมีคุณภาพ ย่อมทาํให้การทาํงานเกิดประสิทธิภาพ ซึ� งมี
ประเด็นที�พบดงันี�  
 4.2.5.1  ทกัษะบุคลากรที�จาํเป็นในองค์กรภาครัฐแบบเครือข่าย เริ� มแรกในการ
คดัเลือกบุคลากรเขา้มาทาํงาน มีการสอบคดัเลือก โดยกาํหนดวา่บุคลากรที�เขา้มาทาํงานนั�น ตอ้งมี
ความเชี�ยวชาญเฉพาะทางในการปฏิบติังาน และมีความรู้ดา้นการพฒันาชุมชน มีความรู้ในงานที�ทาํ 
ประสานงานกบัผูเ้กี�ยวขอ้งได ้มีความสามารถในการประสาน เชื�อมโยงขบวนองค์กรชุมชนและ
ภาคีพฒันา มีความรู้ความเขา้ใจในวสิัยทศัน์ ยทุธศาสตร์ โครงการ การสนบัสนุนต่าง ๆ ของสถาบนั 
มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริม สนบัสนุน ถ่ายทอด สื�อสารต่อขบวนองคก์รชุมชนและภาคี
พฒันา มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีปิยะวาจาทั�งกบัเพื�อนร่วมงานและขบวนองค์กรชุมชนภาคีที�เกี�ยวขอ้ง 
ดงัที�คณะทาํงานประชาสังคมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (2556, ภาคผนวก ข: 246) อธิบาย
ถึงทกัษะบุคลากรที�จาํเป็นในองคก์รภาครัฐแบบเครือข่าย ไวว้า่ 
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 สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนก็ทาํงานร่วมกบัชุมชน ในฐานะเป็นส่วนหนึ� งของ
กลุ่มเลย จะเป็นทีมงาน กลมกลืนกนัไป เหมือนทีมของอาจารยก์็ไม่ไดเ้นน้ว่า จะ
มาจากสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน แต่เรามาเป็นทีมเดียวกนั มนัจะทาํงานง่าย
มากกว่า อาจารยว์่าการทาํงานในเชิง area มนัอยู่ที�ตวัคน ต่อให้มีแผนอย่างดี มี
กลไกอยา่งดี ก็ทาํไม่ได ้คนถือวา่สาํคญัที�สุด บางคนทาํงานแทนคนเป็นร้อยได ้

 
 4.2.5.2  โครงการหรือกิจกรรมเกี�ยวกบัการพฒันาความรู้และทกัษะของเจา้หนา้ที�
ภาครัฐ สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนมีการกาํหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื�อการพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรในหน่วยงาน และมีงบประมาณสนบัสนุนเป็นรายบุคคล โดยการจดัสรรจะขึ�นอยูก่บัทาง
สาํนกังานปฏิบติัการภาควา่จะจดัโครงการหรือกิจกรรมประเภทใด เพื�อพฒันาบุคลากรในสํานกังาน
ของตน ในการพฒันาบุคลากรของขบวนองค์กรชุมชน มีการดาํเนินการในทุกประเด็นงานเพื�อ
ยกระดบัการทาํงานของตนเอง โดยการประชุม เสวนา สรุปบทเรียน มีการพฒันาแกนนาํสภา
องคก์รชุมชนที�เป็นตวัแทนจากจงัหวดัต่าง ๆ มีการจดัอบรมเจา้หนา้ที� เพื�อให้เกิดการเรียนรู้แนวคิด
และการทาํงานที�เป็นระบบมากขึ�น พร้อมทั�งไดมี้การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกบัวิทยากรภายนอกที�
เป็นผูเ้ชี�ยวชาญในเรื�องนั�น ๆ ทาํให้เจา้หน้าที�มีคุณภาพ ส่งผลต่อการดาํเนินงานที�มีประสิทธิภาพ
ตามมา ดงัที� ผูจ้ดัการสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (2555, ภาคผนวก ข: 
246) อธิบายถึงกิจกรรมเกี�ยวกบัการพฒันาทกัษะของเจา้หนา้ที�ภาครัฐ ไวว้า่ 
 
 โครงการหรือกิจกรรมเพื�อพฒันาทกัษะของเจา้หน้าที� เคา้ก็สามารถเสนอว่า เคา้

อ่อนเรื�องอะไร ก็จดังบพฒันาให้เคา้ ปีหนึ�งก็มีงบพฒันารายบุคคล 7,000 บาท ต่อ
คน อยากไปอบรมเรื�องอะไร ส่งไปขา้งนอก อนัที�สองก็ในฐานะสํานกังานภาค ก็
จะดูว่าภาพรวมที�เราจะทาํในแต่ละปี ก็จะมีงบของสํานกังานภาคประมาณ ปีละ
แสน ที�จะอบรมเจา้หนา้ที� 
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4.3 สํานักงานปฏบัิติการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 
 สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตั�งอยู ่เลขที� 295 หมู่ 13 ถนนศูนย์
ราชการ ตาํบลในเมือง จงัหวดัขอนแก่น มีหนา้ที�รับผดิชอบงานพื�นที� 6 จงัหวดั คือ จงัหวดัขอนแก่น 
จงัหวดัชยัภูมิ จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัร้อยเอด็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ และจงัหวดัยโสธร ดงัภาพที� 4.12 
 

 
 

ภาพที� 4.12  แผนที�แสดงพื�นที�รับผิดชอบงานของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
       ตอนกลาง 
 
 ผูว้จิยัไดล้งพื�นที�เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง รวมทั�งการศึกษา
จากเอกสารต่าง ๆ เกี�ยวกบักระบวนการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายขององค์กร พบว่า 
สํานักงานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีกระบวนการบริหารงานภาครัฐใน
รูปแบบเครือข่ายโดยสามารถจาํแนกเป็นประเด็น ดงันี�  
 
 4.3.1 มิติด้านยุทธศาสตร์ 

 สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีการกาํหนดวิสัยทศัน์ขององคก์ร 
คือ ตอ้งการให้องค์กรชุมชนมีความเขม้แข็ง มีความสามารถในการจดัการปัญหาของตนเองให้ได้
และมียทุธศาสตร์ขององคก์รวา่ การพฒันาที�ใชพ้ื�นที�เป็นตวัตั�ง เกิดการบูรณาการงานพฒันาเพื�อการ
ฟื� นฟูชุมชนท้องถิ�น โดยองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก และมีการกําหนดยุทธศาสตร์แผนการ
ขบัเคลื�อนงานพฒันา จากการจดัเวทีระดมความคิดจากผูป้ระสานงานในประเด็นต่าง ๆ ในพื�นที� 
โดยมีภารกิจหน้าที�หรือเชื�อมโยงหน้าที�ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที�กาํหนดไว ้ซึ� งประกอบด้วย  
1) พฒันาศกัยภาพและพฒันาระบบบริหารจดัการที�ดี 2) พฒันากลไกการทาํงานร่วม/ประสานความ
ร่วมมือ 3) ส่งเสริมและพฒันากิจการสภาฯ 4) พฒันายุทธศาสตร์ขบัเคลื�อนนโยบายสาธารณะภาค
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ประชาชน 5) พฒันาความเขม้แข็ง 6) เชื�อมโยงประสานงานเครือข่ายชุมชน 7) พฒันาและสร้าง
รูปธรรม 8) การบริหารโครงการแผนงาน บุคลากร งบประมาณ 9) บริหารความเสี�ยงต่อองคก์ร และ
10) สนบัสนุนการดาํเนินงานของขบกวนกลไกภาค 
 จากยุทธศาสตร์ขององค์กรซึ� งตอ้งการพฒันาการใช้พื�นที�เป็นตวัตั�ง เพื�อให้เกิดการบูรณา
การงานพฒันาเพื�อการฟื� นฟูชุมชนท้องถิ�น โดยเน้นองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักนั�น สํานักงาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง จึงไดก้าํหนดแนวทางและกระบวนการการทาํงาน
โดยเนน้พื�นที�ที�สามารถจดัการตนเองได ้ดงัภาพที� 4.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที� 4.13  แนวทางและกระบวนการการทาํงานพื�นที�จดัการตนเอง 
 
 ในการดาํเนินงานในด้านยุทธศาสตร์นั�น สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางมีการใช้แนวความคิดเกี�ยวกบัการพฒันาจดัการตนเอง ในการพฒันาพื�นที�ทั�งในระดบั
ตาํบลและระดบัจงัหวดั ดงัภาพที� 4.14 

- ตวัแทนพื�นที� 
- ผูแ้ทนจงัหวดั 
- ผูแ้ทนตาํบล 
- เจา้หนา้ที�พอช. 

- การพฒันาระบบขอ้มูล 
- การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้รวม 
- แผนการจดัการตนเอง 
- ยกระดบัสู่ศูนยก์ารเรียนรู้ 

อบรมการวเิคราะห์ 
 

เวทตีดิตาม/พฒันา 
- การสงัเคราะห์
ขอ้มูล 
- การนาํเสนอ
ขอ้มูล 

เวทสัีงเคราะห์ข้อมูล 
-รวบรวม/จดัการ 
- วเิคราะห์ 
- ร่างแผน 

ลงปฏิบติัการใน
พื�นที�ศูนยก์ารเรียนรู้ 

 

เวทปีระชาพจิารณ์ 
 

เวทเีชื�อมโยงแผน 
-ระดบัตาํบล 
-ระดบัจงัหวดั 

เวทีสาธารณะ 
เวทีเรียนรู้
ระดบัภาค 
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ภาพที� 4.14  แนวคิดการพฒันาตาํบลจดัการตนเอง 
 

 
 

ภาพที� 4.15  แนวคิดจงัหวดัจดัการตนเอง 
 
 จากแนวคิดการพัฒนาจัดการตนเอง มีวิธีการการสร้างเครือข่ายของสํานักงานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยพิจารณาจาก 2 แนวคิด ดงันี�  
 1)  แนวคิดที�จะทาํให้กลุ่มเป้าหมายดาํเนินงานดว้ยตนเอง แต่รัฐทาํหนา้ที�เอื�อในการ
เปิดพื�นที� ช่วยเหลือ สนบัสนุน  

- สร้างพื�นที�กลางขบวนชุมชน 
- จดัระเบียบการบริหารจดัการ 
- เชื�อมโยงแผนตาํบลสู่แผน
จงัหวดั 
- บูรณาการแผนงาน
งบประมาณ 

- กลไกและพื�นที�กลาง 
- สนบัสนุนงานประเด็นและ
ตาํบล 
- กองเลขานุการขบวนชุมชน 
- ระบบชุมชน (ขอ้มูล/ประชุม/
ติดตาม/รายงาน/เบิกจ่ายงบ
สนบัสนุน) 

- แผนพฒันาระดบัจงังหวดัเชื�อมโยง 
- สมชัชาขบวนองคก์รชุมชน 
- เป้าหมายตวัชี�วดัขบวนองคก์รชุมชนและกพร. 
- แผนพฒันาคนและขบวน 
- การจดัขบวนการเรียนรู้ตาํบลเขม้ขน้และพื�นที�รูปธรรม 

ผลลพัธ์ 

จงัหวดั 

จดัการตนเอง 
แนวทาง 

พืEนที�กลางเชื�อมโยงทุกภาคส่วน 

หลกัคดิ 

ตาํบลจดัการตนเอง 

1. องคก์รชุมชนเป็นแกนหลกั 
2. บูรณาการงานทุกประเด็น 
3. พฒันาศกัยภาพขบวนองคก์รชุมชน 
4. เปิดพื�นที� 

การเปลี�ยนแปลงฐานรากจากชุมชน 
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 2)  รัฐทาํหน้าที�เป็นเพียงผูบ้ริหาร ไม่ใช่ผูป้ฏิบติังานเอง ในการกระทาํการกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ�ง รัฐไม่ตอ้งเปลืองงบประมาณและทรัพยากรในการลงพื�นที� โดยเอาประเด็นปัญหา
เป็นตวัตั�งและให้กลุ่มเป้าหมายที�เดือดร้อนในปัญหานั�น ๆ จดัการตนเองโดยการสร้างเครือข่าย
ร่วมกนั   
 ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง (2556, ภาคผนวก 
ข: 246) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบัหลกัการในการพฒันาวา่ 
 
 อนัดบัแรก การพฒันาตอ้งเป็นพลวตั คือหยุดไม่ได ้โดยเฉพาะกบัเครือข่ายภาค

ประชาชน องค์กรภาคประชาชนหยุดไม่ได้ ต้องขบัเคลื�อนไปอยู่เรื� อย ๆ ต้อง
กระตุ้นให้เขาขบัเคลื�อนให้ได้ เหมือนฟันเฟือง ต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาล
เพื�อให้มนัหมุนอีกครั� งนึง แต่ถา้เราผลกัไปเรื�อย ๆ จะไดพ้ลงังานไม่มาก แลว้ก็จะ
หมุนไปเรื�อย ๆ แต่ถา้มนัหยดุ เราจะผลกัใหม่มนัก็จะไม่ราบลื�น แรงก็ตอ้งเยอะขึ�น 
นี� เป็นวิธีการของผม ที�ตอ้งหาวิธีการ นวตักรรมใหม่ ๆ เพื�อมาใชใ้นการพฒันาอยู่
ตลอด นวตักรรมหนึ� งที�นาํมาใช้คือ เรื� องสวสัดิการเด็ก คือแจกประปุกออมสิน
ใหก้บัเด็ก ใหเ้กิดการออม และมีการทุบกระปุกเด็ก รวมเงินกนั ทาํให้เกิดเครือข่าย
สวสัดิการเด็ก และสอง การพฒันา ตอ้งไม่กลวัปัญหา ถา้เราแกปั้ญหาได ้มนัคือ
การพฒันา หากเกิดปัญหา เราจะนาํปัญหานั�นมาพดูคุยกนั 

 
 แนวคิดสําคญัในการสร้างเครือข่ายการทาํงานร่วมกับชุมชนในระดบัตาํบลและระดับ
จังหวดั เรื� องเครือข่ายถือเป็นเรื� องที�สําคัญ โดยผูจ้ ัดการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง (2555, ภาคผนวก ข: 246) ไดก้ล่าวไว ้ดงันี�  
  
 ชาวบา้นเป็นคนเดือดร้อน ชาวบา้นตอ้งลุกขึ�นมาจดัการกบัปัญหาตวัเอง และรัฐ

เป็นเพียงคนนอก ไม่ทราบปัญหาที�แท้จริง ไม่สามารถตดัสินใจปัญหาแทน
ชาวบา้นได ้ แนวคิดที�เชื�อวา่รัฐเป็นพระเอก จะช่วยเหลือทุกอยา่งใชไ้ม่ไดแ้ลว้ใน
การสร้างเครือข่าย เนื�องจากปัญหามีเยอะมาก ถา้จะเอาสัพกาํลงัของภาครัฐมาใช้
ในการทาํงานนั�น ยอ่มไม่เพียงพอต่อปัญหาหรือความตอ้งการนั�น ๆ ในการทาํงาน
แบบเครือข่ายทาํให้ประหยดัทรัพยากรของรัฐ ลกัษณะการทาํงานตอ้งเปลี�ยนไป
คือ รัฐเป็นเพียง organizer เป็นผูป้ระสานงาน เป็นแค่ตวัต่อ ไม่มีหนา้ที� action โดย
รัฐเชื�อวา่มนุษยทุ์กคนมีศกัดิX ศรีมีความรู้ความสามารถ แต่อาจจะขาดบางเรื�อง ขาด
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โอกาส ความรู้อยู่ในหัว แต่อาจจะขาดการเรียบเรียงขาดการสังเคราะห์ ในการ
ทาํงานจะตอ้งมีการเรียนรู้ไปเรื�อย ๆ และสังเคราะห์องค์ความรู้ออกมา รัฐแค่ทาํ
หนา้ที�ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือ สร้างใหเ้กิดความตระหนกัในการร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนัดว้ยวธีิการจดัการตนเอง 

 
แต่อยา่งไรก็ตามการทาํงานโดยเอาประเด็นปัญหาเป็นตวัตั�งในการขบัเคลื�อนงานพฒันา ก็

ตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัเกี�ยวกบั นโยบายของรัฐบาลในภาพรวมของประเทศควบคู่กบัการพฒันาของ 
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนไปดว้ย เพื�อใหก้ารทาํงานดา้นการพฒันามีความสอดคลอ้งกนั เนื�องจาก
การรับงานนโยบายมาจากรัฐบาลมีระยะเวลาที�จาํกดั มีงบประมาณจาํกดั การทาํงานร่วมกนัระหวา่ง
ชุมชนกบัหน่วยงานราชการจึงไม่สอดคลอ้งกนั เพราะนโยบายของรัฐบาลในบางทียงัไม่สนองและ
สนบัสนุนต่อปัญหาของชุมชน 
 

 4.3.2  มิติด้านการออกแบบเครือข่าย  
 การออกแบบเครือข่ายของสํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง จะกล่าวถึง
โครงสร้างการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายทั�งโครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงานและ
โครงสร้างการทาํงานระหวา่งหน่วยงาน ดงันี�  

4.3.2.1  โครงสร้างการบริหารงานภายในของสาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ภ า ย ใ น ข อ ง สํ า นัก ง า น ภ า ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง จะมีประเด็นกิจกรรม ประเด็นงานต่าง ๆ และงานดา้นพื�นที�เป็นตวั
ตั�ง และใชป้ระเด็นงานต่าง ๆ นี�  ในการเชื�อมโยงการทาํงานของเครือข่ายตามโครงสร้างไวด้ว้ยกนั 
โครงสร้างการบริหารงาน จะแบ่งออกเป็นกลุ่มงานพื�นที� กลุ่มวางแผนงานนโยบายและวิชาการ 
กลุ่มงานบริหารสํานักงาน ในกลุ่มงานพื�นที�จะแบ่งงานตามพื�นที�  6 จังหวดัที�สํานักงานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางรับผดิชอบ และแบ่งงานตามประเด็นงานต่าง ๆ ตามที�สถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชนกาํหนด ได้แก่ งานการจดัการภยัพิบติัของขบวนองค์กรชุมชน งานโครงสร้างบา้น
มั�นคงและขบวนที�ดินทาํกิน งานองค์กรการเงินและสินเชื�อเพื�อการพฒันา งานสภาองค์กรชุมชน 
งานสวสัดิการชุมชน งานประชาสังคมและภาคีพฒันา งานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดย
ขบวนองค์กรชุมชน งานขบวนผูห้ญิงและคนรุ่นใหม่ และงานออกแบบและก่อสร้าง เป็นตน้ ใน
กลุ่มวางแผนงานนโยบายและวิชาการจะเป็นงานที�เกี�ยวกับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
งานแผนงานและงบประมาณ งานนโยบายและวิชาการ งานสนบัสนุนกลไกภาค งานเลขานุการ 
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ผู ้บริหาร งานบันทึกข้อมูลโครงการบ้านมั�นคง งานบันทึกข้อมูลโครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถ เป็นตน้ ในส่วนกลุ่มงานบริหารสํานักงาน จะเป็นกลุ่มงานบริหารงานทั�วไปของ
สาํนกังาน งานทรัพยากรบุคคล งานดา้นการเงินและบญัชี งานดา้นสถานที�และยานพาหนะ เป็นตน้ 

จากการศึกษา พบว่า โครงสร้างการบริหารงานภายในของสํานักงานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในการทาํงานมีการจดัโครงสร้างองคก์รตามแนวดิ�ง โดยแบ่งการ
ทาํงานตามอาํนาจหน้าที�ที�โครงสร้างขององค์กรกาํหนด และมีการจดัให้มีการเชื�อมโยงกนัตาม
ประเด็นกิจกรรมงานต่าง ๆ ให้มีการทาํงานร่วมกนั ซึ� งการทาํงานยงัใชพ้ื�นที�ปัญหาเป็นตวัตั�ง และ
บางเรื�องในแง่พื�นที�จะมีลกัษณะการทาํงานที�แยกงานกนัทาํ ซึ� งจากการศึกษาพบวา่ ลกัษณะของการ
ทาํงาน ไม่เป็นไปตามรูปแบบโครงสร้างที�เป็นการทาํงานตามลาํดับชั�นการบงัคบับญัชา แต่มี
ลกัษณะการแบ่งงานกนัทาํ บริหารงานร่วมกนัเป็นโครงการเน้นการมีส่วนร่วม หากกิจกรรมใดที�
ตอ้งมีกลไก 3 ภาคมาร่วมกนั จะมีการบริหารงบประมาณ แผนงานของแต่ละภาค เฉพาะในแง่เชิง
อาํนาจหน้าที�ตามโครงสร้าง และในแง่การบริหารงานเชิงประเด็น โดยแบ่งตามประเด็นงาน มอง
ภาพรวมของภาคร่วมกนั และเชื�อมโยงกลไกที�ร่วมทั�ง 3 ภาค ดงัภาพที� 4.16 
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ภาพที� 4.16  โครงสร้างการบริหารงานภายในสาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง  

กลุ่มงานพื�นที� กลุ่มวางแผนงาน 
นโยบายและวชิาการ 

กลุ่มงานบริหารสาํนกังาน 

• งานพื�นที� 1  ขอนแก่น/ชยัภูมิ/
กาฬสินธ์ุ 

• งานพื�นที� 2 มหาสารคาม/
ร้อยเอด็/ยโสธร 

• งานการจดัการภยัพิบติัของ
ขบวนองคก์รชุมชน 

• งานโครงสร้างบา้นมั�นคงและ
ขบวนที�ดินทาํกิน 

• งานองคก์รการเงินและสินเชื�อ
เพื�อการพฒันา 

• งานสภาองคก์รชุมชน 

• งานสวสัดิการชุมชน 

• งานประชาสงัคมและภาคี
พฒันา 

• งานออกแบบและก่อสร้าง 

• งานขบวนผูห้ญิงและคนรุ่น
ใหม่ 

• งานการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดย
ขบวนองคก์รชุมชน 

• งานเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ 

• งานแผนงานและงบประมาณ 

• งานนโยบายและวชิาการ 

• งานสนบัสนุนกลไกภาค 

• งานเลขานุการผูบ้ริหาร 

• งานบนัทึกขอ้มูลโครงการ
บา้นมั�นคง 

• งานบนัทึกขอ้มูลโครงการ
เสริมสร้างขีดความสามารถ 

• งานบริหารงานทั�วไป 

• งานทรัพยากรบุคคล 

• งานเบิกจ่ายขบวน
ชนบท 

• งานการเงินและบญัชี 

• งานเบิกจ่ายขบวนเมือง 

• งานอาคารสถานที�และ
ยานพาหนะ 

ผูอ้าํนวยการ 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 

ผูจ้ดัการสาํนกังานภาคฯ 

ผูช่้วยผูจ้ดัการสาํนกังาน/เจา้หนา้ที�ปฏิบติัการชุมชนอาวโุส 
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จากภาพสรุปได้ว่า การทาํงานตามโครงสร้างการบริหารงานภายในสํานกังานซึ� ง
องค์กรมีการแบ่งบทบาทหน้าที�ของบุคลากรในสํานักงานตามภาระงานขององค์กร แต่จาก
การศึกษาพบว่า ในทางปฏิบติั สํานักงานได้อาศยัความไม่เป็นทางการเขา้มาใช้ในกระบวนการ
ทาํงาน ซึ� งเป็นการทาํงานแบบแนวราบ เนื�องจากองคก์รเป็นองคก์รขนาดเล็กและมีจาํนวนบุคลากร
ไม่มาก บุคลากรในสํานกังานจึงไม่ไดแ้บ่งแยกงานกนัทาํตามบริบทภาระงานของสถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน แต่จะใชห้ลกัการแบ่งงานกนัทาํ บุคลากรภายในหน่วยงานรับผิดชอบงานตามอาํนาจ
หนา้ที�ของแต่ละคนตามความชาํนาญเฉพาะดา้น ขึ�นอยูก่บัวา่ใครสามารถทาํเรื�องใดไดดี้กวา่ และจะ
ช่วยกนัดูแลรับผดิชอบงานนั�น ๆ ร่วมกนัซึ� งไม่ไดย้ดึตามโครงสร้างองคก์รเป็นสาํคญั 
 
 ผูจ้ดัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง (2555, ภาคผนวก ข: 246) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบัลกัษณะการทาํงานไวว้า่   
  
 การปฏิบติังานของสถาบนัจะไม่มีแบบ top-down เป็นงานจากขา้งล่าง มุมมอง

ของสถาบันก็คือ ผู ้เป็นเจ้าของปัญหาจะต้องลุกขึ� นมาจัดการปัญหาเอง 
กระบวนการบริหารของภาคตอ้งเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม แมส้ํานกังานภาค
จะมีโครงสร้างการบงัคบับญัชาของเจา้หน้าที� และมีโครงสร้างหนึ� งที�ออกแบบ
ร่วมกับชาวบ้าน เค้าก็มีเครือข่ายเขาเป็นเครือขึ� นมา แล้วก็มีพื�นที�กลางในการ
ทาํงานร่วมกันระหว่างทีมชาวบ้านกับทีมสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน ซึ� งเรา
เรียกว่า ทีมบริหารร่วมที�มีการประชุมทุกเดือน คือบางเรื� องเราตดัสินใจร่วมกนั 
เป็นการบูรณาการกนั ช่วยกนั โดยผอ.สถาบนัเราพยายามที�จะออกแบบการทาํงาน
ใหช้าวบา้นมีส่วนร่วม การทาํงานแบบ top-down แทบจะไม่มี 

 
 4.3.2.2  โครงสร้างการทาํงานระหว่างหน่วยงานของสํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง จะเรียกวา่เป็นการจดัโครงสร้างการทาํงานของคณะประสานงานจงัหวดั ลกัษณะการทาํงานของ
คณะประสานงานจงัหวดั เป็นคณะประสานงานของขบวนองค์กรชุมชน/ภาคประชาสังคมใน
จงัหวดัที�ทาํงานร่วมกบัหน่วยงาน และเป็นกลไกการประสานงานของภาคชุมชนเป็นหลกั แต่มี
ตวัแทนไปทาํงานร่วมกบักลไกการทาํงานอื�น ๆ ในจงัหวดั ที�ผา่นมาคณะประสานงานจงัหวดัไดมี้
การขยายเครือข่ายการทาํงานไปสู่เครือข่ายพฒันาเชิงประเด็น เครือข่ายเชิงพื�นที� โดยมีเครือข่าย
องคก์รชุมชนที�เขา้ร่วมกบัคณะประสานงานจงัหวดั และไดข้ยายความร่วมมือการทาํงานร่วมกนักบั
หน่วยงานภาคี โดยมีการประสานเชื�อมโยงการทาํงานกบัหน่วยงาน ภาคีพฒันาเพิ�มมากขึ�น การ
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ทาํงานร่วมกนัระหวา่งเครือข่ายในแง่ของขบวนการชาวบา้นตอ้งเชื�อมโยงกนัโดยผา่นกระบวนการ
กลไกของสํานกังานภาค คือ คณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
โดยผา่นผูช่้วยผูอ้าํนวยการคนเดียวที�ดูแลทั�ง 3 ภาค โดยมีการจดัประชุม พูดคุยกนัในเรื�องประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนั ดงัภาพที� 4.17 
 

 
ภาพที� 4.17  โครงสร้างการทาํงานของสาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 
 เนื�องจาก แต่เดิมนั�นโครงสร้างการทาํงานของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน มีความ
เป็นทางการค่อนขา้งสูง การทาํงานจะตอ้งผ่านกระบวนการหลายขั�นตอน ทาํให้เกิดความล่าช้า 
สํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง จึงมีแนวคิดที�ตอ้งการจะแกไ้ขบางเรื�องที�เป็นปัญหา
ทางดา้นโครงสร้างแบบหน่วยงานราชการ ที�เน้นระบบการทาํงานที�มีรูปแบบชดัเจน มีกฎระเบียบ
และมีลักษณะการทํางานแบบตามสายการบังคับบัญชา ( top-down) โดยสํานักงานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางได้หันมาเน้นการทาํงานแบบเน้นที�ตวัภารกิจงานเป็นหลกั โดยที�
ผา่นมามีการออกแบบโครงสร้างการทาํงานกนัหลากหลายรูปแบบเพื�อให้สามารถตอบสนองของ
งาน เอางานและพื�นที�เป็นที�ตั�ง และอาศยัการระดมความเห็นจากชาวบา้นเจา้ของปัญหาในแต่ละ
พื�นที�เป็นตวักาํหนดทิศทางการขบัเคลื�อนกิจกรรมต่าง ๆ (bottom-up) เนน้การทาํงานที�มีลกัษณะ
แบบแนวราบ อาศยัการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของเครือข่าย ซึ� งการทาํงานในลกัษณะดงักล่าว
ขึ�นอยู่กบัสํานักงานภาคในแต่ละภาคจะออกแบบโครงสร้างในการทาํงาน แต่อย่างไรก็ตามด้วย
ระบบของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนที�มีกลไกหลกั คือ กลไกสํานกังานภาคและคณะกรรมการ
ภาค ฉะนั�นลกัษณะการทาํงานยงัคงมีลกัษณะของการทาํงานแบบเดิมคือการทาํงานแบบราชการอยู่
สูง ซึ� งไม่สอดคล้องการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายที�เน้นการสร้างกลไกการทาํงานร่วมกัน แต่
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนเองไดอ้าศยัการติดต่อสื�อสารกนัทั�งแบบทางการและไม่เป็นทางการเขา้
มาใชใ้นการทาํงานร่วมกนั เพื�อใหเ้กิดความยดืหยุน่มากขึ�น  
 

คณะทาํงานจงัหวดั 

คณะทาํงานภาค 

กองเลขา 

 

ประเด็นงาน 

 

อาํเภอ/เมือง 
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 4.3.3  มิติด้านการเชื�อมโยงเครือข่าย  

 กระบวนการการเชื�อมโยงเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ ของสํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางมีการเชื� อมโยงเครือข่ายภายในหน่วยงาน โดยมีการเชื� องโยงระหว่างสํานักงานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน สํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางกลาง และสํานกังาน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้โดยจะแบ่งตามโครงสร้างการทาํงาน คือโครงสร้างระหวา่งภาค
หรือชุดทีมยทุธศาสตร์ภาค ประกอบไปดว้ย ผูช่้วยผูอ้าํนวยการที�กาํกบัดูแลภาคอีสาน  ผูจ้ดัการภาค
อีสาน เลขานุการ โดยมีการพดูคุยกนัภายในตกลงเชิงบริหารร่วมกนัและการเชื�อมโยงกนั โดยมีการ
จดัประชุมทุกเดือนร่วมกบัหัวหน้างาน และชุดประชุมหัวหน้างานภาค มีการประชุมกบัชาวบา้น
โดยมีตวัแทนของแต่ละจงัหวดัมาเขา้ประชุม จงัหวดัละ 2 คน ลกัษณะในการประสานงานเชื�อมโยง
กบัเครือข่ายต่าง ๆ ภายในหน่วยงานจะใชว้ิธีการติดต่อสื�อสารอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เนื�องจากสํานกังานปฏิบติัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาคมีที�ตั�งอยูที่�เดียวกนั ทาํให้ง่ายต่อการ
ติดต่อประสานงาน การติดต่อแบบเป็นทางการจะใช้เอกสาร ใช้การประชุมประจาํเดือน มีการ
กาํหนดตวัแทน คณะกรรมการ ผูน้าํแต่ละจงัหวดัในการติดต่อประสานงานกนัระหว่างเครือข่าย 
เป็นการบริหารงานตามโครงสร้าง ตามประเด็นงานตามที�สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือ
หน่วยงานกลางเป็นผูก้าํหนด และการติดต่อสื�อสารอย่างไม่เป็นทางการนั�นส่วนมากถา้เป็นกรณี
เร่งด่วนใชว้ธีิการโทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 
 ส่วนก าร เ ชื� อม โย ง เค รือข่ า ย ภา ย นอก หน่วย ง า นข อง สํา นัก งา นป ฏิบัติก ารภา ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางนั�น เป็นการเชื�อมโยงกบัเครือข่ายต่าง ๆ ที�เป็นภาคีเครือข่ายร่วมกบั
หน่วยงาน เช่น ชุมชน สถาบนัการศึกษา ท้องถิ�น หน่วยงานราชการ เป็นต้น ในการเชื�อมโยง
เครือข่ายนั�นใช้วิธีการประชุม ในการเชื�อมโยงกบัเครือข่ายมีการจดัเวทีเกนนาํ เวทีขบวนจงัหวดั 
จากนั� นจึงจัดขบวนกลางระดับภาค ประสานกระเด็นเพื�อเป็นเครื� องมือสนับสนุนการทาํงาน 
จดัระบบการทาํงานเพื�อการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของ
เครือข่าย มีการแบ่งการประชุมออกเป็นการประชุมกลุ่มเล็ก จดัเป็นกลุ่มย่อย ๆ แบบกลุ่มพี�น้อง 
เพื�อนสนิท กลุ่มเครือญาติ กลุ่มคา้ขาย กลุ่มละ 5-10 คน เพื�อให้กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ได้เขา้ไป
ติดต่อสื�อสารร่วมกนั ในการประชุมมีการส่ง ตวัแทนเขา้มาทาํงาน เพื�อให้เกิดความไวเ้นื�อเชื�อใจกนั
ในการดาํเนินงานร่วมกนั และมีการประสานงานเชื�อมโยงกนัตลอดเวลา สิ�งสําคญัในการเชื�อมโยง
เครือข่ายคือ การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ แต่ปัญหาที�สําคญัในการทาํงานร่วมกนั คือ เรื�องการสื�อสาร สื�อ
ความเขา้ใจ กบัหน่วยงานราชการและนกัวชิาการ เนื�องจากหน่วยงานราชการและนกัวิชาการไม่เชื�อ
วา่ชุมชนหรือชาวบา้นจะสามารถบริหารจดัการตนเองได ้โดยเฉพาะเรื�องงบประมาณ เหตุเพราะวา่
ชุมชนเคยบริหารจดัการงบประมาณแลว้ล้มเหลว จึงตอ้งใช้เวลาในการทาํความเขา้ใจ และสร้าง
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ความไวว้างใจระหว่างเครือข่าย ส่งผลให้การพฒันาขาดความต่อเนื�อง ไม่ว่าจะเป็นเรื� องการ
เชื�อมโยงเครือข่าย การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั ความต่อเนื�องในการประสานงาน เพราะงานที�ทาํ
ตอ้งอาศยัชุมชนเป็นแรงเหวี�ยงต่อ  
 4.3.3.1  การเชื�อมโยงเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ มีกลไกการเชื�อมโยงกบัเครือข่าย
ภายนอกหน่วยงานเป็นการเชื�อมโยงเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ ซึ� งประกอบไปดว้ย 4 กลุ่มสาํคญั ดงันี�  

 1)  ประชาชนหรือชุมชน  
 ถือว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญในการเชื�อมโยงเครือข่าย โดยประชาชนมี

บทบาทในการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย เพื�อสร้างพลงัในการเรียกร้องความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
เนื�องจากชุมชนไม่มีความรู้ดา้นวชิาการ และองคค์วามรู้ในการบริหารจดัการเครือข่ายของตนเอง จึง
ตอ้งเขา้ร่วมกบัเครือข่ายชุมชนอื�น ๆ รวมทั�งมีการเชื�อมโยงกบัภาครัฐ ทอ้งถิ�น ดงัที�ตวัแทนของภาค
ประชาชน ผูแ้ทนเครือข่ายองคก์รชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง (2556, ภาคผนวก ข: 
246) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบับทบาทของประชาชน ไวว้า่ 
  

เป้าหมายที�เราไปร่วมกบัภาครัฐเพราะความเดือดร้อนของเรา เรามีการจบักลุ่ม 
รวมกลุ่ม ตั�งเป็นกลุ่มออมทรัพย ์ถ้ามีสมาชิกแค่ 1 กลุ่ม ก็ยงัไปไม่ได ้ตอ้งมี 2-3 
กลุ่ม ถึงจะเป็นเครือข่าย พอมีหลายองค์กร เราก็มาร่วมกนัจดัเป็นเครือข่าย เอา
คณะกรรมการมาเครือข่ายละ 4 คน ก็จะมีคนทาํงานสานพลงักนั มนัก็เป็นพลงัที�
ไปสานต่อกับเทศบาล เทศบาลก็จะจัดการประชุมให้เรา แต่งตั� งให้เราเป็น
คณะทาํงานของเมือง ก็จะมีนายกเทศมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการเมือง มี
คณะทาํงาน มนัก็เกิดเป็นพลังกันขึ� น เครือข่ายจะช่วยให้เรามีพลัง ต่อรองกับ
ภาครัฐได ้เพราะตวัสําคญัก็คือเครือข่าย ตวัผูน้าํตอ้งรู้ว่าเราจะตอ้งเชื�อมกบัใคร 
อยา่งของเรานี� เชื�อมกบัมหาลยัวทิยาลยัขอนแก่น มหาลยัวทิยาลยัมหาสารคาม เขา
ก็มาช่วยกนั ถา้มีภาคีเยอะ มนัก็มีคนช่วยกนัเยอะ เป็นสิ�งสาํคญั 

  
 2)  ภาคีร่วม เช่น ทอ้งถิ�น องคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) หน่วยงานราชการที�

เกี�ยวขอ้ง  
 บทบาทของภาคีร่วมคือ เป็นภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมที�เขา้มาทาํงานร่วมกบั

ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยจะทําหน้าที�ประสานงานและคอยสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการขบัเคลื�อนงานต่าง ๆ ในพื�นที�นั�น ๆ และมีการเชื�อมโยงกบัหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน 
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และภาคีต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยตวัแทนจากภาคีร่วม ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง (2556, ภาคผนวก ข: 246) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบับทบาทของทอ้งถิ�นวา่ 
 
 บทบาทของเทศบาล เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�ดูแลภาคประชาชนอยูแ่ลว้ 

ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และมีอาํนาจหน้าที�ตามกฎหมายทอ้งถิ�น บทบาท
ในการทาํงานคือ ตอ้งการให้ชุมชนเขม้แข็งดว้ยตวัของเขาเอง เราไม่ไดล้งไปทาํ
ให้ เราเป็นฝ่ายสนับสนุน ไปเติมในส่วนที�ขาด คือไปช่วยในเรื�องเอกสาร เรื� อง
วชิาการ เรื�องบญัชี และมีการสอนใหช้าวบา้นทาํใหเ้ป็น 

 
 3)  สถาบนัการศึกษา  
 เป็นสถาบนัที�ให้ความรู้ เช่น มหาวิทยาลยั นกัวิชาการ มีบทบาทในการนาํ

องคค์วามรู้ทางวชิาการมาใชส้นบัสนุนเครือข่าย การบริการวิชาการให้กบัชุมชน รวมทั�งมีหนา้ที�ใน
การสนบัสนุนเครือข่ายและมีบทบาทในการเป็นที�ปรึกษาให้กบัขบวนชุมชนในเครือข่ายในดา้น
วิชาการ ดังที�ตวัแทนจากสถาบนัการศึกษา ที�ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิในสภาองค์กรชุมชน ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง (2555, ภาคผนวก ข: 246) ได้อธิบายเกี�ยวกับบทบาทของ
สถาบนัการศึกษา ไวว้า่ 
  

อาจารยเ์ป็นที�ปรึกษาของพวกขบวนชาวบา้น เวลาเคา้ทาํยุทธศาสตร์รายปี เราก็ไป
ช่วยวิเคราะห์ให้เคา้ฟังบา้ง ให้อาจารยน์ั�งดูงานบางงาน โดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็
ตอ้งการ input ในดา้นวิชาการ มองภาพหลกั ๆ แนวโนม้วา่มนัจะเป็นยงัไง ส่วน
ทาง technical support เคา้จะมีทีมทาํงานของเคา้อยูแ่ลว้ต่างหาก ส่วนมากอาจารย์
แค่จะเป็นระดบัใหข้อ้คิดเห็น เป็นที�ปรึกษา 

 
 4)  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน  
 บทบาทหนา้ที�ขององคก์รคือ ทาํหนา้ที�วางแผน กาํหนดนโยบาย วิธีการและ

แนวทางการดาํเนินงานใหก้บัเครือข่าย มีบทบาทในการกาํกบัดูแลเครือข่าย เป็นตวักลางในการเปิด
พื�นที�ใหก้บักลไกการทาํงานของเครือข่าย สร้างให้เกิดความตระหนกัในการสร้างความร่วมมือและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันในเครือข่าย ดงัที�ตวัแทนจากสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน ผูจ้ดัการ
สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง (2555, ภาคผนวก ข: 246) อธิบายเกี�ยวกบั
บทบาทของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ไวว้า่ 
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เราทาํหน้าที�เป็นเหมือนพี�เลี� ยง เป็นผูป้ระสานงานกับเครือข่าย ภาคีต่าง ๆ ให้
มาร่วมกนัเป็นเครือข่าย เปิดพื�นที�ให้ชุมชนมีการเชื�อมโยงกนั  เพราะเรามีแนวคิด
วา่ชุมชนตอ้งจดัการตนเองให้ได ้รัฐไม่ไดล้งไปปฏิบติังาน หรือทาํงานให้เขา ทาํ
หนา้ที�แต่ช่วยเหลือ สนบัสนุนเท่านั�น 

 
 นอกจากนี� สํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางยงัได้กาํหนดกลไกการ
เชื�อมโยงเครือข่าย และการบูรณาการเครือข่าย โดยมีกลไกการบริหารภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ที�มีองคป์ระกอบของเครือข่าย ดงัภาพที� 4.18 
 

 

ภาพที� 4.18  กลไกการบริหารภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 
 

ตาํบล/
เมือง 

คณะบริหาร

ร่วมสาํนกังาน 

พอช. ภาค 

กอง
เลขานุการ 

คณะทาํงาน
ยทุธศาสตร์ขบวน

องคก์รชุมชน 

กองเลขานุการขบวน

องคก์รชุมชน 

คณะทาํงานประเด็น
พฒันาและพฒันา

ระบบชุมชน 

ขบวนองคก์รชุมชน
จงัหวดั 

คณะทาํงาน
ประเด็นพฒันา

และพฒันา
ระบบชุมชน 
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 จากภาพสามารถอธิบายองคป์ระกอบของกลไกการบริหารภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ดงันี�  
 1)  คณะทาํงานยุทธศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีบทบาท
หน้าที� ในการกาํหนดทิศทางการขบัเคลื�อนงานเชื�อมโยงขบวนสนับสนุนการทาํงานของขบวน
จงัหวดั มีการประชุม 2-3 เดือนต่อครั� ง โดยองคป์ระกอบของคณะทาํงานยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย 
ทีมบริหารสาํนกังานภาค ภาคีพฒันา นกัวชิาการ ผูท้รงคุณวุฒิ ตวัแทนจงัหวดั ที�มาจากชนบท เมือง 
ภาคี ตวัแทนภาคชุมชนในคณะบริหารร่วมสาํนกังาน และกองเลขานุการขบวนองคก์รชุมชนภาค  
 2)  คณะบริหารร่วมสาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีบทบาท
หน้าที� ในการวาง/กาํหนด/ตดัสินใจ แผนการขบัเคลื�อนงานประจาํเดือนร่วมกบัเชื�อมโยงขบวน
สนบัสนุนการทาํงานของขบวนจงัหวดั มีการประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั� ง โดยองคป์ระกอบ
ของคณะบริหารร่วม คณะบริหารร่วมสํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง จะมีการ
เชื�อมโยงกบัเครือข่ายต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทีมบริหารสํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางทอ้งถิ�น 
กองเลขานุการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตวัแทนจงัหวดั ผูท้รงวฒิุ และนกัวชิาการ 
 3)   กองเลขานุการขบวนองคก์รชุมชนภาค มีบทบาทหนา้ที� คือ ดาํเนินงาน/
ประสานงาน/เชื�อมโยงธุรการ/ขอ้มูล/เบิกจ่าย ของขบวนองค์กรชุมชน โดยองค์ประกอบของกอง
เลขานุการขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีการเชื�อมโยงกับเครือข่าย 
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตวัแทนจงัหวดั และเจา้หน้าที�โครงการ
สวสัดิการ/สภาองคก์รชุมชน 
 4)  คณะทาํงานประเด็นพฒันาและพฒันาระบบชุมชน มีบทบาทหนา้ที� คือ 
ขบัเคลื�อน เชื�อมโยงประเด็นพฒันาระบบ/การพฒันาระบบชุมชนร่วมกบัองคก์รชุมชนจงัหวดั มีการ
ประชุมอยา่งนอ้ย 2 เดือนต่อครั� ง โดยองคป์ระกอบของคณะทาํงานประเด็นพฒันาและพฒันาระบบ
ชุมชน มีการเชื�อมโยงกบัเครือข่ายต่าง ๆ ไดแ้ก่ ตวัแทนงานประเด็นจงัหวดั/ประเด็นงานพฒันา/
พฒันาระบบจากขบวนจงัหวดั ผูท้รงวุฒิ/ทอ้งถิ�น และเจา้หน้าที�สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน ซึ� ง
คณะทาํงานประเด็นพฒันาและพฒันาระบบชุมชนมีประเด็นงาน ดงันี�  
 (1)  ประเด็นงานพฒันา ได้แก่ ประเด็นสภาองค์กรชุมชน ประเด็น
สวสัดิการชุมชน ประเด็นบา้นมั�นคงประเด็นการจดัการที�ดินเพื�อที�อยูอ่าศยัและที�ดินทาํกิน ประเด็น
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรม ประเด็นการจดัการภยัพิบติัโดยชุมชนและทอ้งถิ�น 
และประเด็นเศรษฐกิจ ทุนชุมชนและสินเชื�อเพื�อการพฒันา 
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 (2)  ประเด็นงานสนับสนุน ได้แก่ งานพฒันาระบบกลางของขบวน
องค์กรชุมชน งานสื�อสารชุมชนและองค์ความรู้ งานพฒันาผูน้าํและขบวน งานประชาสังคมและ
ภาคีพฒันา  
 จากกลไกการบริหารการเชื�อมโยงเครือข่ายของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
พบว่า มีการประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื�อกําหนดทิศทางการทาํงานร่วมกันระหว่างภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาค ทิศทางขององค์การที�กาํหนดมาก็คือ สํานกังานปฏิบติัการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอ้งเป็นหนึ� งเดียว เพราะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีประเพณี วฒันธรรม มี
สภาพปัญหาที�คล้ายกนั ฉะนั�นการที�ขบวนชาวบา้นจะเคลื�อนตวัเขา้ไปสู่การแกไ้ขปัญหาเรื�องใด 
ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกนั แต่อาจจะใช้วิธีการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที�แตกต่างกนั แต่ตอ้งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั และลกัษณะการติดต่อสื�อสารเชื�อมโยงระหว่างเครือข่ายนั�น พบวา่ ยงัมีการใช้
การประชุมร่วมกนั การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายทุกภาคส่วน มีการติดต่อสื�อสารกนั
ทางโทรศัพท์ มีการประชุมทุกเดือนเพื�อรายงานความคืบหน้า ในการดําเนินงาน และเข้ามา
ปรึกษาหารือกนัทุกเดือน โดยมีเครื�องมือในการเชื�อมโยงเครือข่าย คือ การจดัให้เกิดการเชื�อมโยงที�
เกิดจากการปฏิบติัจริง “ศูนยป์ฏิบติัการศูนยเ์รียนรู้” เป็นพื�นที�ปฏิบติัการร่วมกนัในทุกมิติ (ขอ้มูล/
ความรู้/กลไก/แผนพฒันา/ผงัตาํบล/การเชื�อมโยงแผนพฒันากบัทอ้งถิ�น/ระบบการประสานงาน/การ
บริหารจดัการ) เช่น เครือข่ายศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติั/ที�ดิน 10 ศูนย ์และมีศูนยป์ฏิบติัการอื�น ๆ เช่น 
สวสัดิการ สภาองคก์รชุมชน และการสนบัสนุนใหเ้กิด “พื�นที�กลาง” ที�มีองคป์ระกอบจากหลายภาค
ส่วน เช่น เครือข่ายภาคประชาชน วชิาการ นกัพฒันา สถาบนัการศึกษา ภาครัฐ ทอ้งถิ�น และทอ้งที� 
  
 ผูจ้ดัการสาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง (2555, ภาคผนวก ข: 246) 
ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารประสานงานกนัระหวา่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาควา่ 
 
 มีการประชุมทุกเดือน เพื�อกาํหนดทิศทางการทาํงานร่วมกนัระหวา่งอีสานทั�ง 3 

ภาค ทิศทางขององคก์รที�กาํหนดมาก็คือ สํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอ้ง
เป็นหนึ� งเดียว เพราะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีประเพณี วฒันธรรม มีสภาพ
ปัญหาที�คลา้ยกนั ฉะนั�นการที�ขบวนชาวบา้นจะเคลื�อนตวัเขา้ไปสู่การแกไ้ขปัญหา
เรื�องใด ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกนั แต่อาจจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที�
แตกต่างกนั แต่ตอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั�นทั�ง 3 กลุ่มตอ้งมีการสื�อสาร 
พูดคุย ประสานงานกนัอยูต่ลอดเวลา แต่ตอนนี�ตอ้งยอมรับว่าระบบไอทียงัไม่ได้
นาํขา้มาใชเ้ป็นเครื�องมือในการทาํงาน แต่ใชก้ารประชุมประจาํเดือน ใช้ประเด็น
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ปัญหา เช่น การชาวบา้นบอกวา่จงัหวดัจะจดัการตวัเอง จะตอ้งมีมาหารือกาํหนด
ทิศทางร่วมกนั ทิศทางควรจะเป็นยงัไง ตอ้งใชเ้ครื�องมืออะไร และสรุปการทาํงาน
ร่วมกนั รวมทั�งการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกก็ใชเ้อกสาร 

 
 สุดทา้ยนี�จากการศึกษา พบวา่ สาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางมีการนาํระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นองคก์ร โดยมีการพฒันาระบบสารสนเทศ โดยการพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลองคก์ร การพฒันาระบบเวบ็ไซตข์ององคก์ร มีการใชสื้�อในการประชาสัมพนัธ์ เช่น แผน่
พบั วีดีทศัน์ เป็นตน้ ดงัที�ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(2556, ภาคผนวก ข: 246) อธิบายเกี�ยวกบัการนาํเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นองคก์ร ไวว้า่ 
  

มีระบบฐานขอ้มูล ทาํเป็นเวบ็ไซด ์คิดที�จะทาํระบบฐานขอ้มูล GIS ดา้นการพฒันา
เมืองชุมแพ ตอนนี�พยายามทาํพวกแผ่นพบัเป็นสื�อประชาสัมพนัธ์ มีต่างประเทศ
เขา้มาดูงานดว้ย เช่น จากสถาบนั AIT (Asian Institute of Technology) หรือ
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย ก็จะมีระบบการจดัฝึกอบรมดา้นไอที 

 
 4.3.4  มิติด้านการสร้างความน่าเชื�อถือ 
 สํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางมีการสร้างความน่าเชื�อถือในการบริหาร
จดัการเครือข่ายขององคก์ร เพื�อให้เกิดการการกระจายความรับผิดชอบและอาํนาจหนา้ที�ไปยงัส่วน
ต่าง ๆ ของเครือข่าย โดยมีประเด็นสาํคญั 4 ประการ ดงันี�  

4.3.4.1  การสร้างแรงจูงใจใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั 
ในการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายของสํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

พบวา่ มีกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจ เกิดจากการมีเป้าหมายร่วมกนั มีความเห็นร่วมกนั โดยมี
ลกัษณะความสัมพนัธ์ในเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ บุคลากรทาํงานร่วมกนัแบบเป็นพี�เป็นนอ้ง มี
การพูดคุยแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกนัแบบตรงไปตรงมา ให้ความสําคญัเกี�ยวกบัตวับุคคลมากกว่า
สายการบงัคบับญัชา ดงัที� ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(2556, ภาคผนวก ข: 246) อธิบายเกี�ยวกบัการสร้างแรงจูงในการทาํงาน ไวว้า่ 
  

การสร้างแรงจูงใจ ดงัพระราชดาํรัสของในหลวง รู้ เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา อย่า
คิดวา่เราเป็นขา้ราชการ แลว้ไปทาํงานร่วมกบัประชาชน บางทีไปทาํงาน 6 ทุ่ม ตี2 
เราทาํงานเหมือนเขาเป็นพี�เป็นนอ้งเรา ทาํงานไม่ให้คิดวา่เราไปทาํงานราชการ ทาํ
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เหมือนเราไปเล่นบา้นเพื�อน ไปเล่นบา้นพี�ชาย ทาํใหค้วามสัมพนัธ์อยูไ่ดน้าน ปลุก
ประแสจากจุดเล็ก ๆ ตอ้ง micro ไป macro เรียกแกนหลกัมาพูดคุยกนั แลว้แกไ้ข
ปัญหาร่วมกนั ประชุม สร้างระบบเครือข่าย 

 
 โดยที�ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิในสภาองคก์รชุมชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(2556, ภาคผนวก ข: 246) ก็มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ มีการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั
และมีเป้าหมายในการทาํงานร่วมกนัในเครือข่าย ซึ� งอธิบายเกี�ยวกบัการสร้างแรงจูงในการทาํงาน 
ไวว้า่ 
 
 เครือข่ายธรรมชาติของมนัคือ ทุกคนก็มีอิสระ ฉะนั�นการจะสร้างแรงจูงใจมนัตอ้ง

มีเป้าหมายร่วม เพราะเป้าหมาย มหาวิทยาลยัก็แบบหนึ� ง สถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชนก็แบบหนึ� ง ชาวบ้านเค้าก็ต้องการอีกแบบหนึ� ง มันเลยต้องมีเป้าหมาย
ร่วมกนั เพราะในเครือข่ายมนัไม่มีสายบงัคบับญัชา ตวัสมาชิกของเครือข่ายมนัมี
อิสระ ฉะนั� นมีสิ� งที�ทาํให้เคลื�อนไปข้างหน้า คือการมีเป้าหมายร่วมกัน เห็น
ร่วมกนั 

 
4.3.4.2  การวดัผลผลการดาํเนินงาน 
สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางมีกระบวนการติดตามและ

ประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปี/รายไตรมาส การติดตามผลในระหว่างการดาํเนินงานและการ
ประเมินผลเป็นรายครั� งอย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ โดยใช้วิธีการจดัเวทีผูแ้ทนพื�นที�ตาํบล/งาน
พฒันาตามประเด็นมาทาํบนัทึกความร่วมมือ สร้างความเขา้ใจเป้าหมาย แนวทางการทาํงาน สร้าง
ข้อตกลงเรื� องการติดตาม รายงานผล และมีการจดัเวทีติดตามงานพฒันา โดยจดัเวทีให้ผูแ้ทน
ประเด็น/พื�นที�ปฏิบติัการระดบัตาํบล มารายงานความคืบหน้าและแลกเปลี�ยนเรียนรู้งานพฒันา
ร่วมกนัทุกประเด็น และมีการติดตามและระบบรายงานเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานกบัเป้าหมาย
ของแผนเป็นระยะ โดยผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง, 
2556, ภาคผนวก ข: 246) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบัการวดัผลผลการดาํเนินงาน ไวว้า่ 
  

การประเมินผลหรือวดัผลสําเร็จวดัจากคนอื�น มีคนมาดูงานเยอะ มีคนมามอบ
รางวลั มีหลายองค์กรที�เขา้มาประเมินสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนผ่านทางเมือง
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ชุมแพ องค์กรอื�น ๆ ที�เห็นวา่ชุมแพมีศกัยภาพ เขาก็จะเขา้มาร่วมมือ การวดัผล
สาํเร็จจากภายในก็คือ พี�นอ้งมีความสุขมากขึ�น 
 

 4.3.4.3  การสร้างความไวว้างใจ   
 กระบวนการสร้างความไว้วางใจของสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง พบว่า ต้องเน้นการสื�อสาร พูดคุยกัน มีการสื� อให้เข้าใจกันทั� งเครือข่าย ต้องสร้าง
กระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้เพื�อให้ทราบการทาํงานร่วมกนั สร้างการมีส่วนร่วมร่วมกนั การ
ทาํงานต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังที�ที�ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิในสภาองค์กรชุมชน ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง (2556, ภาคผนวก ข: 246) อธิบายเกี�ยวกบัการสร้างความไวว้างใจ 
ไวว้า่ “การสร้างความไวว้างใจต่อกนั เราตอ้งมีอะไรตอ้งบอกกนั ตอ้งมีระบบที�โปร่งใส ถา้ระบบไม่
สามารถโปร่งใส มนัก็จะเกิดความไม่ไวว้างใจ มนัก็จะทาํใหข้บวนการมนัอ่อนแอได”้ 
 เช่นเดียวกับผูแ้ทนเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(2556, ภาคผนวก ข: 246) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบัการสร้างความไวว้างใจ ไวว้า่ 
  

ทาํอยา่งไรใหพ้ี�นอ้งไวใ้จ ทาํใหพ้ี�นอ้งรับรู้ร่วมกนั ถา้สมาชิกรับรู้มากก็จะทาํให้เรา
ทาํงานไดง่้ายขึ�น เพราะความเขา้ใจมนัง่ายขึ�น  เราใช้วิธีการประชุม ประชุมกลุ่ม
เล็ก เราจดัเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มพี�นอ้ง เพื�อนสนิท กลุ่มเครือญาติ กลุ่มคา้ขาย ให้
คนเหล่านี� ไปสื�อสาร เวลาเราประชุม เราก็เชิญแค่หวัหนา้ในกลุ่มนั�นมา คนไหนก็
ไดใ้นกลุ่ม ส่งตวัแทนมา เพราะคนจนมนัไม่ไวใ้จกนั เพราะถูกหลอกมาเยอะ พอ
ไม่ไวใ้จกนั ก็หาวธีิวา่ทาํยงัไงคนไวใ้จกนั ก็เลยเอากลุ่มที�เคา้ไวใ้จกนั เป็นตวัแทน
ในการทาํงาน เราใชว้ธีิการแบบนี�  มนัถึงเกิดความไวเ้นื�อเชื�อใจกนั เลยไม่มีปัญหา 

 
4.3.3.4  การแบ่งปันความเสี�ยง 
มีวิธีการจัดการความเสี� ยงที�จะเกิดขึ� น  โดยใช้การประเมินความเสี� ยงจาก

สถานการณ์ของแต่ละพื�นที�จงัหวดัที�หน่วยงานรับผิดชอบ เพื�อจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค 
ต่าง ๆ และนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาเพื�อลดความเสี�ยงที�จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์
ขององค์กร ซึ� งสามารถอธิบาย โดยการยกตวัอย่างระบบการประเมินสถานะจงัหวดั 6 จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางได ้ดงัตารางที� 4.1  
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ตารางที� 4.1  ระบบการประเมินสถานะจงัหวดั 6 จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 

จังหวดั สถานการณ์ที�ดําเนินการ จุดอ่อน/ข้อจํากดั 

ชัยภูมิ 1)  การจดักลไก/ขบวนจงัหวดัและ
ประเด็นงาน มีขวนสภาและสวสัดิการ
เป็นขบวนหลกัที�เชื�อมโยงการทาํงานใน
ทุกภาคส่วน 
2)  เชื�อมโยงภาคี  

1)  การลงปฏิบติัการในระดบั
ตาํบลยงันอ้ย แต่พยายามที�จะ
ขยบังานที�ฐานตาํบล 
2)  การสร้างและขยายฐาน
ผูน้าํใหม่ยงันอ้ย 

ขอนแก่น 1)  มีจุดเด่นการเชื�อมภาคี และมีขบวน
สวสัดิการเป็นกลไกสําคญัในการขยบั
งาน 
2)  มีกลไกสภาองคก์รชุมชนที�เขม้แขง็ 
3)  มีทีมกองเลขานุการที�สามารถทาํงาน
เชื�อมโยงประเด็นงานได ้

1)  งานขบวนในระดบัจงัหวดั
ภ า ย ใ น ข บ ว น ร ะ ห ว่ า ง
เครือข่าย-งานประเด็น-พื�นที� 
ยงัมีนอ้ย 
2)  งานสภาองค์กรชุมชนและ
ขบวนจงัหวดัยงัขบัเคลื�อนงาน
ที� เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นอ้ย 
3)  การสร้างและขยายฐาน
ผูน้าํใหม่ยงันอ้ย 

กาฬสินธ์ุ 1)  การเปิดพื�นที�การทาํงานอย่างเป็น
ขบวนในระดบัพื�นที�ตาํบลยงัมีนอ้ย 
2)  มีความพยายามในการเชื�อมภาคี 

1)   ก า ร ขับ เ ค ลื� อ น ง า น ใ น
ระดับพื�นที�ยงัมี “ภาวะผูน้ํา” 
อยู่ในกลุ่ม ๆ เดียว การผ่อน
ถ่ายงานยงัไม่สามารถลงใน
พื�นที�ไดม้ากนกั 

ร้อยเอด็ - การจัดกล ไก/ข บวนจังหวัด /กอง
เลขานุการ 
- จดัโครงสร้างการทาํงานระดับโซน/
ตาํบล/ภูมินิเวศน์ 
- โยงภาคีพฒันา “เปิดพื�นที�กลาง” 
- เนน้ให้เกิดการปฏิบติัจริง การเกิดศูนย์
เรียนรู้เชื�อมโยงลูกข่ายในระดบัตาํบล 

- ขบวนสภาองค์กรชุมชน, 
สวสัดิการ ยงัไม่ผสานกนัเป็น
ที ม ทํ า ง า น ที� เ ป็ น ข บ ว น
เดียวกนั 
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ตารางที� 4.1  (ต่อ) 
 

จังหวดั สถานการณ์ที�ดําเนินการ จุดอ่อน/ข้อจํากดั 

มหาสารคาม 1)  ขบวนงานประเด็นอยู่ระหว่างการ
เชื�อมโยงการทาํงานให้เป็นพื�นที�กลาง 
โดยโยงภาคีมาร่วม 
2)  การจดักลไก/ขบวนเชื�อมทุกประเด็น
ง า น ใ น จั ง ห วั ด แ ล ะ ภ า คี ม า ร่ ว ม
ดาํเนินงานให้เกิดพื�นที�กลางการทาํงาน
โดยขบวนภาคประชาชน 

- การจดัระบบในระดบัพื�นที�
ยงัเป็นลักษณะวาทกรรม ซึ� ง
ก า ร ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ย ั ง ไ ม่ ไ ด้
ดาํเนินการเป็นรูปธรรม 
 

ยโสธร 1)  การเชื� อมเครือข่ายในจังหวัดมา
หารือ สนับสนุนให้เกิดการขบัเคลื�อน
ในแนวทางปฏิรูปมีประเด็นสําคญัคือ 
การฟื� นฟูเกษตรอินทรีย ์เต็มทุกพื�นที�ใน
จงัหวดั 
2)  ในระดบัพื�นที�มีการจดัโครงสร้างใน
พื�นที�ตาํบลโดยใชง้านสภาองคก์รชุมชน
เป็นพื�นที�กลางในการขับเคลื�อนทุก
ประเด็นงาน 

1)  การทาํงานอยา่งเป็นขบวน
ยงัผ่านขบวนจงัหวดั กลุ่มคน
เดียว การเชื�อมโยงการทาํงาน
ระหวา่งภาคประชาชนยงันอ้ย 
2)  การสร้างและขยายฐาน
ผูน้าํใหม่ยงัมีนอ้ย 

 
 โดยผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
(2556, ภาคผนวก ข: 246) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบัการแบ่งปันความเสี�ยง ไวว้า่ 
  

ป้องกนัไดร้ะบบหนึ� ง โดยการวางระบบ แต่ไม่มีระบบอะไรที�ป้องกนัได ้100% 
แต่เราจะทาํยงัไงใหพ้ี�นอ้งอยูก่บัปัญหาใหไ้ด ้ทาํยงัไงจะให้เขาอยูใ่นสถานการณ์ที�
เกิดปัญหาได้ วิธีการป้องกนัความเสี�ยงที�ดีที�สุดคือ การสร้างให้ชาวบา้นมีส่วน
ร่วมเยอะ ๆ การวางระบบที�จาํเป็น ตอ้งมีผูรู้้ ผูเ้ชี�ยวชาญมาจดัวางระบบ ระบบการ
พฒันา กระบวนการพฒันา ระบบการทํางาน ตัวแทนชุมชนก็จะมาจากการ
คดัเลือก และใหมี้การแสดงวสิัยทศัน์ ยทุธศาสตร์ และตอ้งเป็นคนที�ชุมชนยอมรับ
ใหม้าทาํหนา้ที� 
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 4.3.5  มิติด้านการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ 

 ในการทาํงานของสํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางนั�นจาํเป็นต้องอาศัย
ความสามารถและทกัษะในการทาํงานของบุคลากร เนื�องจากบุคลากร 1 คน จาํเป็นจะตอ้งมีทกัษะ
ในงานหลายด้าน ดูแลภาระงานในหลาย ๆ ส่วน ซึ� งทางสํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ก็มีการสนบัสนุนให้บุคลากรไดพ้ฒันาทกัษะของตนเอง โดยมีงบประมาณส่งเสริม ทั�ง
ในภาพรวมขององคก์ร และในส่วนรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดงันี�  
 4.3.5.1  ทกัษะบุคลากรที�จาํเป็นขององคก์รภาครัฐแบบเครือข่าย พบวา่ บุคลากรตอ้ง
เป็นผูที้�เสียสละ มุ่งมั�น รู้จริง เขา้ถึง ตอ้งไม่เห็นแก่อามิสสินจา้ง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มี
ความสามารถในจดักระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี�ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นของเครือข่ายในทุก
ภาคส่วนได้ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในเครือข่าย สร้างให้เครือข่ายเกิดความ
ร่วมมือ นอกจากนี� บุคลากรตอ้งมีความสามารถในการทาํงานสนับสนุนการพฒันาในพื�นที�ที�
รับผิดชอบได้จริง ดังที�  ที�ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิในสภาองค์กรชุมชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง (2556 , ภาคผนวก ข: 246) อธิบายเกี�ยวกบัทกัษะของบุคลากรที�จาํเป็นขององคก์รภาครัฐ
แบบเครือข่าย ไวว้า่ 
  

ลกัษณะบุคลากรที�เหมาะสม ตอ้งเป็นนกัประสานงาน เขา้ใจความตอ้งการของทุก
ฝ่าย เขา้ใจธรรมชาติของการประสานงาน มองเห็นยุทธศาสตร์ระยะไกล สามารถ
ที�จะระดมทรัพยากร ความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ได ้ คนทาํงานอื�น ๆ เคา้ก็ตอ้งมี
ความเชี�ยวชาญ ในสาขาวชิาชีพของตวัเอง 

  
 4.3.5.2  โครงการหรือกิจกรรมเกี�ยวกบัการพฒันาความรู้และทกัษะของเจา้หน้าที�
ภาครัฐ สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน มีการกาํหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื�อการพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรในหน่วยงาน และมีงบประมาณต่าง ๆ เพื�อสนับสนุนการพฒันาทกัษะบุคลากรเป็น
รายบุคคล โดยทางสํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางจะเน้นโครงการหรือกิจกรรม
ประเภทการจดัอบรม เขา้ค่ายอบรมร่วมกนั จดัฝึกอบรมใหก้บัเครือข่ายชุมชนเพื�อพฒันาบุคลากรใน
หน่วยงาน มีการอบรมแกนนาํสภาองค์กรชุมชนโดยการศึกษาดูงาน เพื�อเปิดมุมมองความคิดและ
รู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก เกิดความเขา้ใจในกระบวนการทาํงาน
สนบัสนุนและขบัเคลื�อนงานชุมชนทอ้งถิ�นจดัการตนเอง และมีการพฒันาคนรุ่นใหม่มาเสริมทพั
ขบวนองคก์รชุมชน นอกจากนี� ยงัพบวา่ การพฒันาความรู้และทกัษะของเจา้หนา้ที�มีปัญหาเกี�ยวกบั
ความต่อเนื�อง เพราะสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนมีการเปลี�ยนกฎระเบียบ เปลี�ยนคนมาทาํงานใน
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พื�นที�และเปลี�ยนตวับุคคลบ่อยครั� ง ซึ� งทาํใหต้อ้งมีการปรับตวัอยูเ่สมอ อีกทั�งยงัเป็นปัญหาต่อการเขา้
ไปสร้างความสัมพนัธ์กบัภาคีต่าง ๆ ในเครือข่าย ทาํใหก้ารสร้างเครือข่ายไม่ต่อเนื�อง 
 

4.4 สํานักงานปฏบัิติการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต้ 
 
 สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้ตั�งอยู่เลขที� 295 หมู่ 13 ถนนศูนย์
ราชการ ตาํบลในเมือง จงัหวดัขอนแก่น ซึ� งมีหน้าที�รับผิดชอบงานพื�นที� 6 จงัหวดั คือ จงัหวดั
อุบลราชธานี จงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัสุรินทร์ จงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดั
นครราชสีมา ดงัภาพที� 4.19 
 

 

 

ภาพที� 4.19  แผนที�แสดงพื�นที�รับผดิชอบของสาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้
 

ผูว้จิยัไดล้งพื�นที�เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง รวมทั�งการศึกษา
จากเอกสารต่าง ๆ เกี�ยวกบักระบวนการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายขององค์กร พบว่า 
สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้มีกระบวนการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบ
เครือข่ายโดยสามารถจาํแนกเป็นประเด็น ดงันี�  
 

 4.4.1  มิติด้านยุทธศาสตร์ 
 สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้มีการกาํหนดวิสัยทศัน์ขององค์กร 
คือ องค์กรชุมชนเข้มแข็ง มีความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองให้ได้ และกําหนด
ยุทธศาสตร์ขององคก์ร คือ การพฒันาที�ใชพ้ื�นที�เป็นตวัตั�ง ให้เกิดการบูรณาการงานพฒันาเพื�อการ
ฟื� นฟูชุมชนทอ้งถิ�น โดยองคก์รชุมชนเป็นแกนหลกั และพบวา่ มีการกาํหนดภารกิจหนา้ที� และการ
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เชื�อมโยงหน้าที�ของหน่วยงาน ซึ� งประกอบไปด้วย 1) พฒันาศกัยภาพและพฒันาระบบบริหาร
จดัการที�ดี 2) พฒันากลไกการทาํงานร่วม การประสานความร่วมมือ 3) ส่งเสริมและพฒันากิจการ
สภาฯ 4) พฒันายุทธศาสตร์ขบัเคลื�อนนโยบายสาธารณะภาคประชาชน 5) พฒันาความเขม้แข็ง 6) 
เชื�อมโยงประสานงานเครือข่ายชุมชน 7) พฒันาและสร้างรูปธรรม 8) การบริหารโครงการแผนงาน 
บุคลากร งบประมาณ 9) บริหารความเสี�ยงต่อองคก์ร และ 10) สนบัสนุนการดาํเนินงานของขบกวน
กลไกภาค 
 4.4.1.1  การกาํหนดกรอบทิศทางสาํคญัในการขบัเคลื�อนงานตามที�ยุทธศาสตร์กาํหนดไว ้
สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใตมี้การกาํหนดทิศทางในการขบัยทุธศาสตร์ ดงันี�  

1)  ตาํบลจะตอ้งสามารถจดัการตนเองได ้ตอ้งยกระดบัการเปลี�ยนแปลงเชิง
โครงสร้าง และการจดัความสัมพนัธ์ตอ้งสามารถตอบสนองวถีิชีวติของคนในชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2)  ตอ้งสร้างพื�นที�กลางระดบัตาํบล หรือระดบัเมือง ให้มีการจดัการขอ้มูล
ทั�งตาํบล ขบัเคลื�อน 1 ตาํบล 1 แผนพฒันา โดยทุกตาํบลตอ้งสามารถออกรายงานภาคประชาชนได ้
และตอ้งมีการออกแบบกระบวนการทาํงานร่วมกนั ตอ้งขยบัทุกขบวนทุกกลไกมาเป็นขบวนกลาง 
มีการสร้างพื�นที�กลางร่วมกนั มีการปฏิบติังานทุกภาคส่วน โดยให้ขบวนจงัหวดัเป็นของคนทุก
ขบวน กาํหนดทิศทาง 3 ปี ขา้งหนา้ซึ� งจะตอ้งมีแผนพฒันาที�มาจากตาํบล  

3)  ทิศทางการทาํงานจะตอ้งยกระดบังานประเด็นไปสู่การออกแบบร่วมกนัใน
พื�นที�กลาง เพื�อนาํไปสู่นโยบายระดบัทอ้งถิ�น มีการเชื�อมโยงงานระหว่างประเด็นงานในพื�นที�ไปสู่การ
จดัการทุกเรื�อง 

4)  มีการเชื�อมโยงขบวนเพื�อการแกไ้ขปัญหาทอ้งถิ�นในระยะยาว มีกระบวนการ
ทาํแผนร่วมกนัทั�งจงัหวดั โดยให ้1 ตาํบล 1 แผนพฒันา 1 จงัหวดั 1 ยทุธศาสตร์ร่วม โดยมีระบบการขยาย
พื�นที�โดยใชก้ารมีส่วนร่วมกบัจงัหวดั ใชก้ารสร้างพื�นที�กลางในการออกแบบทิศทางและวางแผนบูรณา
การร่วมกนั 

นอกจากนี�  ยงัมีการกาํหนดแนวทางหลกัในการขบัเคลื�อนงาน คือ กาํหนดให้มี
เป้าหมายเชิงพื�นที�และมีพื�นที�รูปธรรม 1 ตาํบล 1 แผนพฒันา 1 จงัหวดั 1 ยุทธศาสตร์ กาํหนดให้มี
เป้าหมายเชิงประเด็น ทั�งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกพื�นที�ดาํเนินการ กาํหนดให้มี
เป้าหมายเชิงขบวนองค์กรชุมชน ได้แก่ คน กลไก ขบวน ภาคี ที�จะเขา้มามีส่วนร่วม ตอ้งมีการ
พฒันาศกัยภาพผูน้าํ มีการประสานเชื�อมโยงกบัพื�นที�กลาง และกาํหนดให้มีเป้าหมายการจดัการเชิง
ระบบ 6 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบขอ้มูล ระบบการบริหารจดัการที�ดี ระบบการกาํกบัติดตาม ระบบการ
ออกรายงาน ระบบการวางแผนพฒันา และระบบพฒันาศกัยภาพผูน้าํ โดยวิธีการบริหารจดัการการ
ขบัเคลื�อนงาน จะแบ่งการบริหารงานออกเป็น 5 ระดบั ดงันี�  



160 

 1)  ระดบัหมู่บา้น มีการแบ่งหนา้ที�ไวด้งันี�  
 (1)  ขบวนองค์กรชุมชน พบว่า ขบวนองค์กรชุมชนอาศัยการแบ่ง
บทบาทหน้าที�การทาํงาน โดยมีคณะทาํงานชุดต่าง ๆ ตวัแทนจากกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ปรึกษาหา 
พบปะกนั ทั�งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื�อยกระดบัสู่ความเป็นสภาหมู่บา้น โดยร่วมกนั
รับผิดชอบงาน ดงันี�  1) ที�อยูอ่าศยั (ชุมชนเมือง) 2) ประเด็นภยัพิบติัและที�ดิน 3) ประเด็นที�อยูอ่าศยั 
(บา้นมั�นคง) และ 4) สหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย ์ซึ� งจะใช้ตวัแทนจากสภาองคก์รชุมชน หรือตวั
แทนที�ไดรั้บโครงการเสริมสร้างเขา้มาร่วมพูดคุยกนัในระดบัหมู่บา้น ซึ� งในการทาํงานส่วนมากจะ
อาศยัความเขม้แขง็ของวฒันธรรมชุมชนในการเชื�อมโยง 
 (2)  เจ้าหน้าที� พบว่า เจ้าหน้าที�จะเข้าไปปฏิบติัการในชุมชนร่วมกับ
ขบวนองค์กรชุมชน สนับสนุนทั�งในระดับตาํบล ระดบัหมู่บา้น ในทุกประเด็นงาน และมีการ
วเิคราะห์ขอ้มูลร่วมกบัขบวนองคก์รชุมชนก่อนลงพื�นที�จริงในระดบัหมู่บา้น 
 2)  ระดบัตาํบล มีการแบ่งหนา้ที�ไวด้งันี�  
 (1)  ขบวนองค์กรชุมชน พบว่า  มีกลไกการทํางานโดยแยกเป็น
คณะทาํงานชุดใหญ่และชุดเล็ก ประกอบดว้ยผูแ้ทนทอ้งถิ�น ทอ้งที� ภาคี และผูแ้ทนทุกประเด็น มี
การแบ่งบทบาทหนา้ที�ความรับผิดชอบที�ชดัเจน โดยใช้เวทีประเด็นงานและเวทีสภาองคก์รชุมชน
ในการปรึกษาหารือ การวเิคราะห์เนื�องาน การสื�อสารขอ้มูล และจดัตั�งทีมการทาํงานตามระบบงาน 
เช่น ทีมติดตาม ทีมขอ้มูล ทีมกองเลขา โดยการใชพ้ื�นที�ภยัพิบติัเป็นตวัเชื�อม นาํประเด็นปัญหาเป็น
ตวัเชื�อม โดยมีกลไกระดบัตาํบลเป็นตวัขบัเคลื�อนหลกั ใช้วิธีการปฏิรูปขอ้มูล มีระบบขอ้มูลกลาง 
ระบบกองเลขากลาง โดยการใชป้ระเด็นปัญหาเป็นตวัเชื�อมยกระดบัสู่ 1 ตาํบล 1 แผนพฒันา และ
ใชส้ภาองคก์รชุมชนเป็นเวทีกลาง มีขอ้มูล และกองเลขาเป็นตวัเชื�อม ในการจดัทาํแผนตาํบลเสนอ
กบัหน่วยงานต่าง ๆ ใชต้าํบลงานพฒันาที�เขม้แข็งขยายสู่ตาํบลขา้งเคียง รวมทั�งจดัทาํระบบรายงาน 
การดาํเนินงาน ใหรั้บรู้ร่วมกนัออกรายงานประชาชนทุกไตรมาสและปี 
 (2)  เจา้หน้าที� พบว่า ในส่วนงานพื�นที� จะร่วมออกแบบกระบวนการ
ทาํงานระดบัโซน และจดัรูปขบวนเพื�อสร้างพื�นที�การมีส่วนร่วมระดบัตาํบล พฒันาศกัยภาพร่วมกบั
ขบวนองค์กรชุมชนระดบัตาํบล (วิเคราะห์ จดัทาํแผนชุมชน ระบบเบิกจ่าย ระบบรายงาน) กาํกบั
ติดตามร่วมกบัคณะทาํงานระดบัโซน โดยการออกแบบหนุนเสริมการติดตาม และสร้างความเขา้ใจ
สภาองคก์รชุมชน เครือข่ายงานประเด็นและทอ้งที� ทอ้งถิ�น ใหเ้กิดการสร้างพื�นที�กลางร่วมกนั 
 ในส่วนเจา้หน้าที�สํานกังานจะทาํหน้าที�ออกแบบระบบการจดัแฟ้มตาํบล  ถ่ายโอน
ขอ้มูลทั�งหมดลงพื�นที� เพื�อให้เกิดระบบฐานข้อมูลระดบัตาํบลโดยจดัทาํร่วมกบักองเลขาโซน
จงัหวดั 
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 3)  ระดบัโซนอาํเภอ 
 (1)  ขบวนองค์กรชุมชน พบวา่ ขบวนองคก์รชุมชนมีการแบ่งออกเป็น
ขบวนโซนองคป์ระกอบ โดยมาจากตวัแทนคณะทาํงานจงัหวดัที�อยูใ่นโซน ตวัแทนจากตาํบลพื�นที�
รูปธรรม ตวัแทนพื�นที�ดาํเนินงาน และภาคีหน่วยงาน เพื�อลดปัญหาการกระจุกตวั และเปิดพื�นที�ให้
ขบวนระดบัปฏิบติัการตาํบลเขา้มามีส่วนเพิ�มขึ�น ขบวนระดบัโซนมี 2 ลกัษณะ คือ โซนตามพื�นที�
กลุ่มอําเภอและโซนตามพื�นที� ภูมินิเวศน์ บางจังหวัดแบ่งเป็นโซนอําเภอได้แก่ มุกดาหาร 
อาํนาจเจริญ 

 ในระดบัโซนอาํเภอจะทาํหนา้ที�หนุนเสริมพื�นที�ตาํบล โดยการออกแบบ
ร่วมกบัระดบัจงัหวดั สร้างการเรียนรู้ระหว่างตาํบล หนุนเสริมกระบวนการเบิกจ่าย มีระบบขอ้มูล  
มีกระบวนการเรียนรู้ หลายหลกัสูตร หลากหลายระดบั ยกระดบัผูน้าํฐานราก เป็นฐานการพฒันา
ผูน้าํ โดยมีขบวนในโซนและภาคีหน่วยงานเป็นตวัหนุนเสริม มีบทบาทในการหนุนเสริม การ
ประสานเชื�อมโยง ไม่ใช่การจดัการเชิงอาํนาจ และบทบาทในการรวบรวม การติดตามให้เห็น
ภาพรวมการทาํงานทั�งระบบ และการเชื�อมโยงให้เกิดความคล่องตวัในการสื�อสาร การบริหาร
จดัการ พฒันารูปธรรมงานใหเ้ป็นชุดความรู้ หลกัสูตรการพฒันา ขยายสู่หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

 (2)  เจา้หน้าที� พบว่า มีหน้าที�จดัความสัมพนัธ์ของผูน้าํร่วมกบัขบวน
องค์กรชุมชนระดบัจงัหวดั โดยการออกแบบร่วมกบัจงัหวดัในการหนุนเสริมระดบัโซน จดัทาํชุด
ความรู้พื�นที�รูปธรรมร่วมกบัขบวนองคก์รชุมชน วางระบบการสื�อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์การ
ดาํเนินงานสู่สาธารณะ ร่วมขบัเคลื�อนงานและปฏิบติัการร่วมกบัขบวนองค์กรชุมชน และตอ้งมี
ขอ้มูลที�ถูกตอ้งและชดัเจน สร้างพื�นที�การเรียนรู้ให้กบัขบวนชาวบา้น เพื�อให้เกิดการรับรู้ขอ้มูลเท่า
ทนักนั และสามารถประเมินสถานการณ์ก่อนการดาํเนินงานได ้

 4)  ระดบัจงัหวดั 
 (1)  ขบวนองคก์รชุมชน มีการจดัตั�งคณะกรรมการและคณะทาํงานที�มา
จากแกนนาํระดบัพื�นที� ตวัแทนประเด็นและภาคีหน่วยงานครอบคลุม เพื�อกาํหนดทิศทาง เป้าหมาย 
สร้างกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลระดับพื�นที�  ออกแบบแนวทางในการหนุนเสริม ออกแบบ
เครื�องมือต่าง ๆ ในการดาํเนินงาน ทาํหนา้ที�เชื�อมโยงแผนระดบัตาํบลสู่แผนระดบัจงัหวดั จดัทาํเป็น
ยุทธศาสตร์ภาคประชาชนผ่านเวทีสภาองค์กรชุมชนตาํบลและสภาองค์กรชุมชนจงัหวดั เชื�อม
ประสานหน่วยงาน ในการหนุนเสริมการทาํงานของขบวนองคก์รชุมชน หนุนเสริมระดบัโซน ให้
คาํแนะนาํขอ้มูลต่าง ๆ ผ่านเวทีระดบัจงัหวดัให้เกิดการเรียนรู้ขา้มโซน ขา้มประเด็นงาน พิจารณา
โครงการ กลั�นกรองโครงการต่าง ๆ เพื�อให้เกิดการเรียนรู้และเสนอแนะซึ� งกนัและกนั มีการจดัตั�ง
ศูนย์ข้อมูลระดับจังหวดั  มีข้อมูลกลางที� ถูกต้อง ทันสมัย เชื� อถือได้  สามารถบอกสถานะ
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รายละเอียดต่าง ๆ และออกรายงานประชาชน มีกองเลขากลางที�สามารถเชื�อมประสานไดทุ้กพื�นที� 
ทุกประเด็นงาน และภาคีหน่วยงาน สามารถจดัการระบบต่าง ๆ ได ้เช่น ระบบขอ้มูล ระบบเบิกจ่าย 
ระบบโครงการ และมีศูนย์ประสานงานกลางในการติดตาม เชื�อมประสานงาน (ส่วนราชการ/
ทอ้งถิ�น/ชุมชน) 

 (2)  เจ้าหน้าที� พบว่า มีหน้าที�ในการร่วมออกแบบ วางระบบ กาํกับ
ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ขอ้มูล เชื�อมประสานงานร่วมกบัขบวนองคก์รชุมชน และมีหนา้ที�ใน
การหนุนเสริมพื�นที�ร่วมกบัขบวนองค์กรชุมชน สื�อสาร ประชาสัมพนัธ์ สร้างสถานะภาพของ
ขบวนให้เกิดการยอมรับอย่างแพร่หลาย เป็นกองเลขาร่วมกบัขบวนองคก์รชุมชนในช่วงแรก ทุก
ระบบงาน และสร้างความเขา้ใจ และเป้าหมายร่วมกนั 

 5)  ระดบัภาค 
 (1) ขบวนองคก์รชุมชน พบวา่ ในระดบัภาคมีการจดัตั�งทีมยุทธศาสตร์
ภาค โดยมาจากตวัแทนจงัหวดั ตวัแทนประเด็น ภาคีหน่วยงานที�หลากหลาย ซึ� งขยายงานจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื�นที� และมีคณะทาํงานภายใต ้คณะยุทธศาสตร์กลางระดบัภาค ชุดคณะทาํงาน
ประเด็น ชุดพฒันาระบบ 7 ระบบร่วมกาํหนดทิศทาง แนวทางการทาํงานที�สําคญัในการสนบัสนุน
พื�นที� และออกแบบ วางแผนร่วมกบัสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนพฒันาแผนยุทธศาสตร์ พฒันา
ระบบกลาง เป็นพื�นที�เรียนรู้ การจดัทาํรายงานภาคประชาชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ระดบัภาค 
เช่นการพฒันาผูน้าํ การเรียนรู้แผนพฒันาและผลการดาํเนินงาน หนุนเสริมระบบการทาํงานให้และ
สร้างความเขา้ใจในระดบัจงัหวดั มีการประชุม วางแผน ติดตามงาน ร่วมกบัสถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชนประจาํทุกเดือน และเชื�อมโยงแผนพฒันาจงัหวดัเป็นยทุธศาสตร์ระดบัภาค 

 (2) เจา้หน้าที� พบว่า มีหน้าที�ในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ภาคการปฏิบติั
ร่วมกัน ออกแบบเครื�องมือร่วมกบัขบวนองค์กรชุมชน มีชุดปฏิบติัการกองเลขาร่วมกับขบวน
องคก์รชุมชน ออกแบบร่วมกบัคณะทาํงานชุดต่าง ๆ จดัทาํขอ้มูลส่งเสริมส่วนกลาง ร่วมรวมขอ้มูล 
สังเคราะห์ข้อมูล สู่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และเป็นผูป้ระสานงานกลาง เชื�อมโยง ประสาน 
ระหว่างพื�นที� ส่วนกลาง หน่วยงาน ภาคีร่วมกบัขบวนองค์กรชุมชนจากเชิงปฏิบติัสู่เชิงนโยบาย  
และจากนโยบายสู่การปฏิบติั และติดตาม หนุนเสริม พฒันา สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาพรวม 
เพื�อนาํเสนอต่อภาคส่วนต่าง ๆ  
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 4.4.2  มิติด้านการออกแบบเครือข่าย 
 การออกแบบเครือข่ายของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใตน้ั�นมีการ
ออกแบบเครือข่ายที�เน้นการทาํงานเชิงพื�นที�และเชิงประเด็นงานเป็นหลกั โดยกาํหนดโครงสร้าง
การบริหารภายในหน่วยงานและโครงสร้างการทาํงานระหวา่งหน่วยงาน ซึ� งอธิบายไดด้งันี�  

 4.4.2.1  โครงสร้างการบริหารงานภายในของสํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนใต้ พบว่า การออกแบบเครือข่ายโครงสร้างการบริหารงานภายในของสํานักงานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้ประกอบดว้ย คณะทาํงานพฒันาเชิงพื�นที� คณะทาํงานเชิงประเด็น 
คณะทาํงานพฒันาเชิงระบบ และคณะทาํงานพฒันาเชิงระบบสํานกังาน ในส่วนคณะทาํงานพฒันา
เชิงพื�นที�จะเป็นการแบ่งงานตามพื�นที� 6 จังหวดัที�สํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต้
รับผิดชอบ คณะทาํงานเชิงประเด็น จะเป็นงานตามอาํนาจหน้าที�ของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน 
ไดแ้ก่  งานดา้นเศรษฐกิจทุน/สินเชื�อ งานดา้นสื�อประชาสัมพนัธ์ งานสวสัดิการชุมชน งานที�ดิน/
บา้นมั�นคง งานสภาองคก์รชุมชน/ประชาสังคม เป็นตน้  ส่วนคณะทาํงานพฒันาเชิงระบบจะเป็น
การทาํงานที�เกี�ยวกบัการบริหารจดัการโครงการ การบริหารงบประมาณ การบริหารจดัการแผน
ยุทธศาสตร์ในการจดัการตนเอง การติดตามประเมินผลและรายงายผลการดาํเนินงาน การพฒันา
ระบบขอ้มูล ความรู้ และสื�อต่าง ๆ รวมทั�งการพฒันาขบวนการเครือข่าย และในส่วนของกลุ่มงาน
บริหารสาํนกังานนั�นเป็นงานบริหารงานทั�วไป งานพฒันาระบบสารสนเทศ นโยบายและแผน งาน
ของระบบสาํนกังานเอง เช่น งานดา้นการเงิน งานธุรการ เป็นตน้ ดงัภาพที� 4.20 
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ภาพที� 4.20  โครงสร้างการบริหารงานภายในสาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้
 

จากภาพโครงสร้างการบริหารงานภายในสํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้
ถึงแมว้า่จะมีลกัษณะแนวดิ�งหรือแบบราชการ แต่ในทางปฏิบติันั�น พบว่า มีการจดัโครงสร้างการ
ทาํงานทั�งในแนวดิ�งและแนวราบ โดยการทาํงานเป็นการทาํงานตามโครงสร้างการบริหารงานมีการ
ทาํงานตามประเด็นงานจะเป็นในลกัษณะเป็นทางการ มีการติดต่อสื�อสารโดยใช้การประชุม เพื�อ
ปรึกษาหารือรวบรวมความคิดเห็นผา่นเวทีแสดงความคิดเห็น เนน้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายเป็น
หลกั ส่วนการทาํงานในลกัษณะแนวราบนั�น พบว่า มีการแบ่งการทาํงานโดยจาํแนกตามประเด็น
ภาระงานของสาํนกังาน แต่ส่วนมากแลว้นั�นการทาํงานจะขึ�นอยูก่บัวา่บุคลากรคนใดมีความถนดัใน
งานดา้นใดเสียมากกวา่ ซึ� งแต่ละคนก็จะรับผิดชอบภาระงานตามความถนดัและความสามารถของ
ตนเอง โดยส่วนมากการทาํงานจะเน้นการระดมความคิดเห็น เน้นการมีส่วนร่วมในการทาํงาน
ร่วมกนั ซึ� งการปฏิบติังานของคณะทาํงานมี 2 ประเด็นคือ คณะทาํงานเชิงประเด็นและคณะทาํงาน
เชิงพื�นที� โดยหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลสาํนกังานจะเป็นคณะทาํงานเชิงสํานกังานและคณะทาํงานเชิง

ผูจ้ดัการสาํนกังานภาคฯ 

คณะทาํงาน

พฒันาเชิงพื�นที� 

กลุ่มงานบริหาร
สาํนกังาน 

คณะทาํงาน

พฒันาเชิง

ประเด็น 

คณะทาํงาน

พฒันาเชิงระบบ 

• จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

• จงัหวดัอุบลราชธานี 

• จงัหวดัศรีสะเกษ 

• จงัหวดัสุรินทร์ 

• จงัหวดับุรีรัมย ์

• จงัหวดันครราชสีมา 

• เศรษฐกิจทุน/
สินเชื�อ 

• สื�อ 

• สวสัดิการชุมชน 

• ภยัพิบติั/
ทรัพยากร 

• ที�ดิน/บา้นมั�นคง 

• สภาฯ/ประชา
สงัคม 

• สถาปนิก 

• การบริหารจดัการ
โครงการ เบิกจ่าย 
การเงิน 

• แผนยทุธศาสตร์การ
จดัการตนเอง 

• การติดตาม 
ประเมินผล รายงาน 

• พฒันาระบบขอ้มูล ชุด
ความรู้ สื�อ 

• พฒันาผูน้าํ ขบวน 

• ทุนชุมชน สินเชื�อ 
หนี� สิน 

• งานบริหารงานทั�วไป 

• ระบบสารสนเทศ 
นโยบายและแผน 

• ระบบสาํนกังาน 
การเงิน 

• ระบบงานพิเศษ (บา้น
มั�นคง) 
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ระบบ ตามโครงสร้างที�กาํหนดจะมีผูช่้วยผูอ้าํนวยการกาํกบัดูแลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาค 
และมีผูจ้ดัการทั�ง 3 ภาค มีเจา้หนา้ที� 12 คน แบ่งงานตามพื�นที�และตามประเด็นงาน การทาํงานกบั
ขบวนเครือข่ายต่าง ๆ จะแบ่งตามประเด็นงานที�สนบัสนุน องคก์รที�ทาํงานร่วมกนัเป็นเครือข่ายตาม
โครงสร้างจะตอ้งมองเรื� องระบบการบริหารร่วมกนัและการปฏิรูปองค์กรร่วมกนั เนื�องจากการ
ทาํงานที�ผา่นมาขององคก์รมีการเปลี�ยนแนวทางการทาํงาน การทาํงานควรจะเป็นไปในลกัษณะที�
เป็นอิสระ ไม่ตอ้งขึ�นกบัสถาบนัโดยตรง จึงมีการรวมตวัเป็นเครือข่ายที�เรียกวา่ คณะประสานงาน
องค์กรชุมชน (คปอ.) มีบทบาทในการประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที�สนับสนุน ประสานองค์กร
ชุมชนที�มากาํหนดทิศทางร่วมกนั โดยมีตวัแทนจดัโครงสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัแต่ละภาค 
เรียกวา่ คณะทาํงานยุทธศาสตร์ภาค สํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแต่ละภาคจะจดัโครงสร้าง
ไม่เหมือนกัน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต้จะกําหนดให้มีตวัแทนจงัหวดัละ 5 คน เพื�อดู
ภาพรวมของแต่ละจงัหวดั และกาํหนดทิศทางร่วมกนัวา่จะดาํเนินงานไปในทิศทางใด จากนั�นก็จะ
มีระบบการเชื�อมโยงของแต่ละภาค ซึ� งอาจอธิบายไดต่้อไปในเรื�องโครงสร้างการทาํงานระหว่าง
หน่วยงาน แต่ในทางปฏิบติัพบว่า ยงัมีปัญหาในเรื�องของบทบาทของคณะทาํงานที�ไม่มีอิสระใน
การทาํงาน เนื�องจากถูกจาํกดัขอบเขตโดยกลุ่มผลประโยชน์ในพื�นที� อีกทั�งยงัเกิดปัญหาการเมือง
ภายในที�ทาํใหอ้งคก์รเกิดความแตกแยก จากการเกิดความคิดของสองขั�วขดัแยง้อยูภ่ายในองคก์ร  

 4.4.2.2  โครงสร้างการทาํงานระหวา่งหน่วยงานของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอน
ใต ้ พบว่า สํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใตมี้การออกแบบเครือข่าย โดยการกาํหนด
โครงสร้างการทาํงานระหว่างหน่วยงาน ที�เรียกว่า โครงสร้างการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ เป็น
โครงสร้างการทาํงานที�แสดงการเชื�อมโยงระหว่างเครือข่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง 
ประกอบไปดว้ย เวทีสมชัชาเครือข่ายองคก์รชุมชนระดบัจงัหวดั ซึ� งมีบทบาทในการกาํหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์การพฒันา ยกระดบังานสู่นโยบาย  โดยอาศยัพื�นที�กลางในระดบัจงัหวดัซึ� งจะมีการ
ทาํงานร่วมกนัระหวา่ง ทีมยทุธศาสตร์ระดบัจงัหวดั ซึ� งประกอบไปดว้ย ทีมยุทธศาสตร์เชิงประเด็น 
ทีมยุทธศาสตร์พื�นที� ทีมพฒันา ทีมงานประสานภาคีและนโยบาย และภาคีพฒันา ซึ� งจะทาํหน้าที� 
กาํหนดยุทธศาสตร์การดาํเนินงาน กาํหนดแนวทางแผนการดาํเนินงาน ออกแบบกระบวนการ/
เครื�องมือ ทาํหน้าที�โยงขบวน ประสานเชื�อมโยงภาคีภาครัฐ ประสานงานนโยบาย และกาํกบั
ติดตามการดาํเนินงาน โดยมีหน่วยงานสนับสนุนหลกั คือ กองเลขาจงัหวดั นอกจากนี� ยงัทาํงาน
ขบัเคลื�อนยทุธศาสตร์ ลงไปในระดบัตาํบล โดยผา่นขบวนชุมชนระดบัทอ้งถิ�น ซึ� งมีเครื�องมือสําคญั 
คือ ระบบขอ้มูลพื�นที� แผนพฒันา 1 ตาํบล 1 แผน ดงัภาพที� 4.21 
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ภาพที� 4.21  โครงสร้างการทาํงานระหวา่งหน่วยงานของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้

 
 จ า ก โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ทํา ง า น ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น  พ บ ว่ า  สํ า นั ก ง า น ภ า ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใตมี้ลกัษณะการทาํงาน ที�มีตวัแทนมาจากทุกจงัหวดั มีการกาํหนดวาระ
การประชุม โดยมีการประชุมทุก 2-3 เดือน ลกัษณะการประชุมมีทั�งแบบประชุมในห้องและการลง
พื�นที�ปัญหา แลว้เรียนรู้พื�นที�นั�น ๆ เพื�อแกไ้ขปัญหาร่วมกนั กลไกในการทาํงานจะเหมือนกนั คือ มา
จากเครือข่ายชุมชนที�เดือดร้อนเป็นหลกั และมีการเชื�อมโยงกบัเครือข่ายอื�น ๆ คือ ทีมทอ้งถิ�นที�เป็น
ตวัแทนจากองค์การบริหารส่วนตาํบล ตวัแทนจากสถาบนัการศึกษา นักวิชาการ องค์กรพฒันา
เอกชน (NGOs) ประชาสังคม ภาคธุรกิจ นอกจากนี� ยงัมีการจดัโครงสร้างการทาํงานในแนวราบ ซึ� ง
มีลกัษณะการทาํงานในส่วนที�ไม่เป็นทางการ ซึ� งจะเป็นการทาํงานที�ตอ้งการความรวดเร็ว สมาชิก
ในเครือข่ายสามารถพูดคุยแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกันได้โดยตรง ติดต่อประสานงานโดยทาง
โทรศพัท ์ในกรณีที�เป็นการประชุมกิจกรรมระดบัชาติ ก็จะมีการประสานเป็นหนงัสือเชิญเพิ�มเติม
ในภายหลงั เป็นความสัมพนัธ์ในลกัษณะแนวราบ อาจกล่าวไดว้า่ การทาํงานตามโครงสร้างของ
สํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้ทั�งโครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงานและ
โครงสร้างการทาํงานระหวา่งหน่วยงานตอ้งอาศยัการทาํงานในลกัษณะแนวดิ�งและแนวราบร่วมกนั 

เวทีสมชัชาเครือข่ายองคก์รชุมชนระดบัจงัหวดั 

(พื�นที�กลางระดบัจงัหวดั) 

คณะทาํงานขบัเคลื�อนยทุธศาสตร์ชุมชน 
ภาคีพฒันา 

ทีมยทุธศาสตร์พื�นที� 
ทีมพฒันา  

ระบบ 6 ระบบ 

ทีมงานประสานภาคี

และนโยบาย 

ทีมยทุธศาสตร์ 

เชิงประเด็น 

ตาํบลจดัการตนเอง 

ขบวนชุมชน

ทอ้งถิ�น 

ระบบขอ้มูล

พื�นที� 

แผนพฒันา 1 

ตาํบล 1 แผน 

รูปธรรมงาน

ประเด็น

ขบัเคลื�อน 

เชื�อมโยงภาคี

นโยบาย 

ประเมิน 

รายงานผล 
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โดยมีลกัษณะการทาํงานทั�งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อยา่งไรก็ตามแมว้า่สถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใตจ้ะอาศยัทั�งการทาํงานแนวดิ�ง
และแนวราบร่วมกนั แต่การขบัเคลื�อนงานยงัคงอาศยัเจา้หน้าที�ของทางสํานกังานปฏิบติัการภาค 
เขา้ไปดาํเนินงานเป็นสําคญั การมอบหมายงานในกิจกรรมต่าง ๆ ในที�ประชุมให้กบัคณะทาํงาน 
พบว่าในทางปฏิบติัจริง คณะทาํงานไม่สามารถรับผิดชอบงานไดอ้ย่างเต็มที� เนื�องจากขอ้จาํกบัใน
เรื�องอาํนาจ ทรัพยากร และระบบการบริหารจดัการในการทาํงาน ส่วนมากประเด็นงานต่าง ๆ จะ
ตกอยูที่�เจา้หนา้ที�ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนเป็นหลกั ซึ� งทาํใหอ้งคก์รยงัคงมีความเป็นราชการ
อยู่  อีกทั�งการที�มีโครงสร้างที�ตอ้งติดต่อเชื�อมโยงกบัหลาย ๆ ภาคส่วน ทาํให้ลกัษณะโครงสร้าง
ดงักล่าว ส่งผลให้การทาํงานตอ้งอาศยัระยะเวลาในการดาํเนินงาน เนื�องจากตอ้งใชก้ารมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน โดยผูจ้ดัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้(2555 , ภาคผนวก ข: 247) ได้
อธิบายเกี�ยวกบัลกัษณะการทาํงานของสาํนกังานภาค ไวว้า่ 

 
 ลกัษณะการทาํงานของสํานกังานภาค ถา้มีเรื�องด่วน จะติดต่อหากนัทางโทรศพัท ์

แต่จะน้อย ส่วนใหญ่จะใช้ระบบการประชุมที�เขากาํหนดกนัไวอ้ยูแ่ลว้ ถา้มีเรื�อง
เร่งด่วนมากก็อาจจะมีการใช้การติดต่อประชุมกนั 4-5 คน ก็มีชุดย่อยตกลงกัน 
แลว้นาํวาระไปประชุมในชุดทาํงานใหญ่ต่อไป 

 
 ขณะเดียวกนัคณะทาํงานขบวนองคก์รชุมชนจงัหวดันครราชสีมา (2556 , ภาคผนวก 

ข: 246) ไดอ้ธิบายในประเด็นเดียวกนัวา่ “เป็นการทาํงานทั�งเป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการ ทั�ง
ใชเ้อกสารและไม่ใช ้มีการประชุมร่วมกนัระหวา่งคณะทาํงานภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ  
เป็นการประสานงานจากบนลงล่างเป็นส่วนใหญ่” 

 
 4.4.3  มิติด้านการเชื�อมโยงเครือข่าย 

 การปฏิบติังานของสํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใตน้บัว่าเป็น การทาํงานแบบ
เครือข่าย โดยจะเรียกเครือข่ายว่า องค์กรชุมชน จะแยกเป็นสองส่วนก็คือ กลุ่มและเครือข่าย กลุ่ม 
คือ กลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะพื�นที�ที�สามารถติดต่อสัมพนัธ์สื�อสารกนัง่าย และมีการเชื�อมโยงระหวา่งพื�นที� 
เช่น เครือข่ายป่าชุมชนตาํบล ส่วนเครือข่าย คือ เครือข่ายที�แบ่งการทาํงานเป็นโซน โดยดูเรื�องการ
ประสานงาน ระบบงานร่วมกนั โดยสํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้ มีการเชื�อมโยง
เครือข่ายทั�งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน โดยการเชื�อมโยงเครือข่ายภายในหน่วยงาน
นั�น เป็นการเชื�อมโยงเครือข่ายการทาํงานระหวา่งสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 



168 

3 ภาค ได้แก่ สํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน สํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง และสาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้มีกระบวนการการเชื�อมโยงกบัเครือข่าย 
ผา่นการประชุมร่วมกบัภาคีและการเชื�อมประสานความร่วมมือกบัภาคเครือข่าย โดยองคก์รมีการ
เชื�อมโยงกบัหน่วยงานภายนอกที�มีแนวคิดเดียวกนั มีการเชื�อมโยงกนัอย่างหลวม ๆ มีกลไกการ
ทาํงานร่วมกนัระหวา่งสํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาค โดยยึดเครือข่ายพื�นที�ตามภาค
ที�สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนกาํหนด มีการแบ่งเจา้หน้าที�มาประชุมร่วม วางกรอบแนวทางการ
ทาํงาน และมีกลไกการทาํงานร่วมกนัของเครือข่าย มองภาพรวมของ 20 จงัหวดัและโยงการทาํงาน
ร่วมกันโดยยึดแนวคิดการจัดการตัวเองเป็นหลัก การเชื�อมโยงเครือข่ายจะเป็นการเชื�อมโยง
เครือข่ายในพื�นที� โดยใช้ประเด็นงานและกิจกรรมเป็นต้นเชื�อมโยงเครือข่าย โดยมีกลไกการ
เชื�อมโยงเครือข่าย ดงัภาพที� 4.22 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4.22  กระบวนการการเชื�อมโยงกบัเครือข่ายของสาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้

 
 จากภาพการเชื�อมโยงขบวนองคก์รชุมชนและภาคพฒันา สามารถอธิบายไดด้งันี�  
 1)  บทบาทขบวนภาค คือ ออกแบบร่วมและพฒันาระบบกลาง บริหารระบบ model 
ร่วม การแลกเปลี�ยน สรุปบทเรียน บทบาทภาคประกอบดว้ย ตวัแทนจงัหวดั ภาคีหน่วยงาน ภาค
ประชาสังคม ภาควชิาการ 

ขบวนระดบัภาค 

ขบวนระดบั
จงัหวดั 

ขบวนระดบั
อาํเภอ/โซน 

ขบวนระดบั
ตาํบล/ประเด็น 

ตวัแทนจงัหวดั/ภาคีหน่วยงาน/ภาคประชาสงัคม 
/ภาควชิาการ 

ตวัแทนจงัหวดั/ภาคีหน่วยงาน/ภาคประชาสงัคม 
/ภาควชิาการ 

ตวัแทนจงัหวดั/ภาคีหน่วยงาน/ภาคประชาสงัคม 
/ภาควชิาการ 

ตวัแทนจงัหวดั/ภาคีหน่วยงาน/ภาคประชาสงัคม 
/ภาควชิาการ 
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 2)  บทบาทขบวนจงัหวดั คือ จดัระบบงาน ออกแบบร่วม สร้างการเรียนรู้ หนุนเสริม
ระดบัโซนเกิด 7 ระบบ เห็นภาพรวมทั�งระบบ เสนอแผนงานพฒันาต่อสาธารณะ รายงานภาค
ประชาชน บทบาทภาคประกอบดว้ย ตวัแทนจงัหวดั/ภาคีหน่วยงาน/ภาคประชาสังคม/ภาควชิาการ 
 3)  บทบาทขบวนอาํเภอ/โซน คือ หนุนเสริมตาํบล เห็นภาพรวมทั�งระบบในโซน/
อาํเภอสร้างกระบวนการเรียนรู้ บทบาทภาคประกอบด้วย ตวัแทนจงัหวดั/ภาคีหน่วยงาน/ภาค
ประชาสังคม/ภาควชิาการ 
 4)  บทบาทขบวนตาํบล/ประเด็น คือ หนุนเสริมหมู่บา้น เห็นภาพรวมทั�งระบบใน
ตาํบล สร้างกระบวนการเรียนรู้ จดัระบบงาน จดัทาํแผนพฒันาตาํบล รายงานภาคประชาชน 
บทบาทภาคประกอบดว้ย ตวัแทนจงัหวดั/ภาคีหน่วยงาน/ภาคประชาสังคม/ภาควชิาการ 
 นอกจากนี�บทบาทขบวนตาํบล/ประเด็นยงัมีการเชื�อมโยงกบัสภากลาง/พื�นที�กลาง ซึ� งไดแ้ก่ 
สภาท้องถิ�น สภาทอ้งที� (กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น) สภาองค์กรชุมชน โดยทาํงานร่วมกบัทีมกองเลขา 
ขบัเคลื�อนตามแนวทาง 7 ระบบโดยมีหนา้ที�ใชข้อ้มูลเป็นเครื�องมือการเชื�อมโยง การจดัระบบขอ้มูล
กลาง การจดัระบบแฟ้มตาํบล ดงัภาพที� 4.23 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4.23  การเชื�อมโยงกบัสภากลาง/พื�นที�กลางของขบวนตาํบล 
 
ในการเชื�อมโยงเครือข่ายภายนอกหน่วยงานนั�น เป็นการเชื�อมโยงเครือข่ายในพื�นที�ดว้ย

กิจกรรม โดยใชกิ้จกรรมที�มีลกัษณะปัญหา ลกัษณะงานคลา้ย ๆ กนัมาอยูใ่นงานเดียวกนั เครือข่าย
นอกพื�นที� ใช้ลกัษณะเนื�อหา/สถานการณ์เป็นตวัเชื�อม ความสัมพนัธ์ในเครือข่ายเป็นลกัษณะการ
เรียนรู้ ร่วมปฏิบติัการ การช่วยเหลือเกื�อกูลกนั มีการเชื�อมงานเครือข่ายโดยใชป้ระเด็นงาน ลกัษณะ

สภากลาง/พื�นที� ใชง้านฐานทุนภายใน 
 

การใชปั้ญหาภายในตาํบล/หมู่บา้น 
 

แผนพฒันาหน่วยงาน 

กองเลขา 
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เนื�อหาเป็นหลกั โดยผา่นการติดต่อสื�อสารของผูน้าํ ในการติดต่อสื�อสารเป็นวาระตามสะดวก คือ 
ใชก้ารติดต่อกนัทางโทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ แต่ทั�งนี� ในการเชื�อมโยงเครือข่ายยงัมีปัญหาในเรื�องการ
สื�อสารที�ไม่ตรงกนั ความล่าช้าในการไดรั้บขอ้มูล โดยเฉพาะในพื�นที�ที�อยูห่่างไกล ทาํให้เกิดการ
ติดต่อสื�อสารที�ผิดพลาด นอกจากนี� ภายใตก้ารทาํงานกบัสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน สํานกังาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใตที้�มีการเชื�อมเครือข่ายตามพื�นที�และกิจกรรม หากแต่ยงั
เป็นการเชื�อมเครือข่ายอย่างหลวม ๆ  ยงัไม่สามารถเกื�อกูลกนัได้อย่างจริงจงั และยงัพบว่า การ
เชื�อมโยงกบัเครือข่ายทั�งภายในและภายนอกเป็นไปอยา่งเร่งด่วน เหมือนอาหารจานด่วนที�ตอ้งรับ
ทาํให้เสร็จ เนื�องจากมีการกาํหนดกรอบหลกัเกณฑ์ให้สําเร็จในระยะสั� น จึงขาดการเชื�อมโยงและ
ติดต่อเครือข่ายเป็นไปอย่างลงลึก มีความสัมพนัธ์แบบฉาบฉวย ไม่ก่อให้เกิดความเป็นเครือข่ายที�
เข้าใจและเกื�อกูลต่อกันนัก ถึงแม้จะมีการเชื�อมโยงเครือข่ายที�มีความสัมพนัธ์ในเนื�องานและ
กิจกรรมลกัษณะเดียวกนัอยา่งต่อเนื�องและมีการเชื�อมโยงทั�งคณะทาํงานของพื�นที�ระหวา่งกนั และ
แบ่งตามพื�นที�   กิจกรรม หน้าที�ความรับผิดชอบ ซึ� งไม่ชัดเจน เนื�องจากความไม่ชัดเจนของ
คณะทาํงานจงัหวดั เพราะขาดความพร้อมดา้นความรู้ความเขา้ใจและทกัษะของการทาํงาน ขาดการ
หล่อหลอมที�มาจากจิตวญิญาณของการทาํงานพฒันา  

 4.4.3.1  การเชื�อมโยงกับเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ เป็นการเชื�อมโยงเครือข่าย
ภายนอกหน่วยงาน จึงมีการกาํหนดกลไกการเชื�อมโยงกบัเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ ภายนอก
หน่วยงาน ซึ� งประกอบไปดว้ย 4 กลุ่มสาํคญั ดงันี�  

 1)  ประชาชนหรือชุมชน มีบทบาทสําคญั คือ การรวมกลุ่มกนัเพื�อเรียกร้อง
ความตอ้งการ หรือการแกไ้ขปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศยักลไกการทาํงานตามที�สถาบนั
พฒันาองค์กรชุมชนกาํหนด เพื�อให้เกิดพลงัในการขบัเคลื�อน ที�เป็นรูปธรรม ดงัที�ตวัแทนของภาค
ประชาชน คณะทาํงานขบวนองค์กรชุมชนจงัหวดันครราชสีมา (2556 , ภาคผนวก ข: 246) ได้
อธิบายเกี�ยวกบับทบาทในการเชื�อมโยงการทาํงานกบัเครือข่าย ไวว้า่ 

 

เป็นคณะทาํงานระดบัจงัหวดั ดูแลการดาํเนินงานจงัหวดัภายใตก้รอบหลกัเกณฑ ์
รูปแบบที�สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนกาํหนด แมจ้ะเป็นเสนอโครงการจากพื�นที�
จงัหวดั แต่เป็นภายใต้การวางกรอบของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนเป็นหลัก  
ไม่ใช่เครือข่ายหรือชุมชนเป็นหลกั  มีการประชุมร่วมกบัสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน แต่ส่วนใหญ่เป็นการมาฟังกรอบหลกัเกณฑ์มากกว่า มีการเชื�อมเครือข่าย
ตามพื�นที�และกิจกรรม หากแต่ยงัเป็นการเชื�อมเครือข่ายอย่างหลวม ๆ  ยงัไม่
สามารถเกื�อกูลกันได้อย่างจริงจงั นอกจากนั� นมีการเชื�อมโยงเครือข่ายที�มี
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ความสัมพนัธ์ในเนื�องานและกิจกรรมลกัษณะเดียวกนัอย่างต่อเนื�องและมีการ
เชื�อมทั�งคณะทาํงานของพื�นที�ระหวา่งกนั 
 

 2)  ภาคีร่วม เช่น ทอ้งถิ�น องคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) หน่วยงานราชการที�
เกี�ยวขอ้ง บทบาทคือ เป็นภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมที�เขา้มาทาํงานร่วมกบัทางสถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน โดยจะทาํหนา้ที�ประสานงานและคอยสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการขบัเคลื�อนงานต่าง ๆ ใน
พื�นที�นั�น ๆ ซึ� งแต่ละประเด็นงาน ก็จะมีภาคีที�เขา้มาร่วมแตกต่างกนัไป ขึ�นอยูก่บัวา่หน่วยงานใดจะ
รับผิดชอบประเด็นนั�น ๆ ในพื�นที�ของตนเอง ซึ� งจะทาํงานร่วมกบัทางสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน
และชาวบา้นในพื�นที� ดงัที�ตวัแทนของภาคีร่วม ผูแ้ทนขบวนองค์กรชุมชนจงัหวดันครราชสีมา 
(2556 , ภาคผนวก ข: 246) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบับทบาทในการเชื�อมโยงการทาํงานกบัเครือข่ายไวว้า่  
“มีบทบาทในฐานะเป็นผูน้าํชุมชน เป็นคณะทาํงานในการร่วมเสนอแผนงานและกระบวนการ
จดัการ เป็นผูร่้วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติัการ ร่วมติดตามผล ร่วมตดัสินใจ” 

 3)  สถาบนัการศึกษา บทบาท คือการใช้งานวิชาการ หรืองานวิจยัมา
แกปั้ญหาร่วมกนั ซึ� งอาจจะใชก้ระบวนการวจิยั หรือการเป็นที�ปรึกษาเพื�อเป็นเครื�องมือทาํให้ชุมชน
เกิดการเรียนรู้ เรียนรู้ไปดว้ยกบัชาวบา้น ดงัที�ตวัแทนของสถาบนัการศึกษา ที�ปรึกษาขบวนองคก์ร
ชุมชน สํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้(2556 , ภาคผนวก ข: 246) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบั
บทบาทในการเชื�อมโยงการทาํงานกบัเครือข่าย ไวว้่า “เป็นที�ปรึกษาให้กับองค์กรอิสระและ
ประเมินโครงการที�ได้รับงบสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นโครงการด้าน
สิ�งแวดลอ้ม/สังคม มีการเชื�อมโยงโดยผา่นกระบวนการจดัประชุมร่วมในแต่ละประเด็นในแต่ละ
พื�นที�เป็นหลกั” 

 4)  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน บทบาทหลักของหน่วยงาน คือ การ
สนบัสนุนและใหก้ารช่วยเหลือแก่องคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์รชุมชน ทั�งในดา้นการประกอบ
อาชีพ การพฒันาอาชีพ การเพิ�มรายได ้การพฒันาที�อยู่อาศยัและสิ�งแวดลอ้ม และการพฒันาชีวิต
ความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั�งในเมืองและชนบท โดยมีกลไกการทาํงานที�เป็นระบบแบบ
แผน และร่วมกนัทาํงานกบัภาคส่วนต่าง ๆ ดงัที�ตวัแทนของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน ผูจ้ดัการ
สาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้(2555 , ภาคผนวก ข: 247) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบับทบาทใน
การเชื�อมโยงการทาํงานกบัเครือข่ายไวว้า่ 
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ตามคณะทาํงานยทุธศาสตร์ภาค ผูจ้ดัการสํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอน
ใตจ้ะร่วมไปเป็นคณะทาํงานดว้ย แต่ภาคอื�นก็จะไปเป็นประธานร่วมบา้ง ไปเป็น
เลขาของคณะทาํงานบา้ง แต่อยูภ่ายใตก้ลไก งบอุดหนุนทั�งหลายที�ผา่นสถาบนัจะ
ผา่นที�ขบวนองคก์รชุมชนเลย สํานกังานจะมีเพียงงบประมาณการบริหารงานการ
ดูแลบุคลากรเท่านั�น มีการออกแบบการทาํงานร่วมกนั กาํหนดแผนการทาํงาน
ร่วมกนักบัเครือข่าย 
 

 นอกจากการเชื�อมโยงเครือข่ายจะมีกลไกการทาํงานและบทบาทหนา้ที�ของเครือข่าย
เข้ามาช่วยให้เกิดการเชื�อมโยงเครือข่ายแล้ว ในการเชื�อมโยงเครือข่ายของสํานักงานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใตย้งัมีการนาํระบบเทคโนโลยีเขา้มาใช้ โดยเทคโนโลยีที�นาํมาใช้นั�นมี
การกาํหนดประเด็นยุทธศาสตร์เกี�ยวกบัการเสริมศกัยภาพขบวนองค์กรชุมชนในระดบัตาํบลและ
จงัหวดัในการบริหารขอ้มูลและวางแผนพฒันาสู่การจดัการตนเอง  การพฒันาระบบขอ้มูลของ
ขบวนองคก์รชุมชนที�เป็นฐานขอ้มูลกลางของขบวนองคก์รชุมชนระดบัจงัหวดั โดยมีเป้าหมายเพื�อ
การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศงานชุมชนให้ทนัสมยัพร้อมใช ้มีจดัระบบขอ้มูลสู่ฐานระบบ
ให้เป็นปัจจุบนั และมีแผนพฒันาระดบัตาํบล จงัหวดัดว้ย และมีการนาํระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
การติดต่อประสานงานระหว่างเครือข่าย ซึ� งจะใช้เฉพาะในกรณีที�เป็นงานเร่งด่วน โดยใช้วิธีการ
โทรศพัทห์รืออีเมลสําหรับการติดต่อกบัเครือข่ายต่าง ๆ และการใชร้ะบบการสื�อสารเพื�อมาหารือ
กนั มีการใชก้ารประชุมแบบ video conference ระหวา่งสาํนกังานกบัภาคและเจา้หนา้ที� 
  
 4.4.4  มิติด้านการสร้างความน่าเชื�อถือ 

 สาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใตมี้การสร้างความน่าเชื�อถือในการบริหารจดัการ
เครือข่ายขององคก์ร เพื�อให้เกิดการการกระจายความรับผิดชอบและอาํนาจหนา้ที�ไปยงัส่วนต่าง ๆ
ของเครือข่าย โดยมีประเด็นสาํคญั 4 ประการ ดงันี�  
 4.4.4.1  การสร้างแรงจูงใจใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั 

 มีการสร้างความตระหนกัในเป้าหมายร่วมกนั ทุกคนเป็นเจา้ของงาน จากแนวคิดที�
ให้ชุมชนจัดการตัวเอง ทาํให้ชุมชนสามารถจัดการตัวเองได้เต็มที�  แลกเปลี�ยนได้เต็มที�  การ
ออกแบบ การสนบัสนุน ก่อใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของตนเอง เกิดความเท่าเทียม มีเป้าหมายร่วม
และแนวทางดาํเนินการที�เหมาะสมกบัแต่ละเครือข่าย  เกิดการสร้างเครือข่ายที�เกื�อกูลกนั ให้อิสระ
ในความคิดเห็นเพื�อยกระดบัความเคารพในสมรรถนะของสมาชิกเครือข่าย ดงัที�คณะทาํงานขบวน 
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องคก์รชุมชนจงัหวดันครราชสีมา (2556 , ภาคผนวก ข: 246) อธิบายเกี�ยวกบัการสร้างแรงจูงใจใน
การทาํงาน ไวว้า่ “ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกนั และตอ้งสร้างให้เกิดเครือข่ายที�ช่วยเหลือกนั จริงใจต่อ
กนั ไม่ทิ�งกนั จึงจะมีการรวมเป็นเครือข่ายที�เขม้แขง็ได”้ 
 4.4.4.2  การวดัผลผลการดาํเนินงาน 
 มีการสร้างระบบการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน โดยการตรวจเอกสารเชิง
วเิคราะห์ การตรวจสอบแผนการดาํเนินงาน 3 เดือนและกาํหนดแผนพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน 
และนอกจากนี� ยงัมีการวิเคราะห์กระบวนการดาํเนินงานที�ผา่นมา โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
ของการดาํเนินงาน และมีการรายงานแผนปฏิบติัการประจาํปี รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี/
ไตรมาส เพื�อให้ทราบถึงผลการดาํเนินงานทั�งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพขององคก์ร มีการกาํหนด
ตวัชี� วดัความสําเร็จของงาน (KPI) ดงัที�ผูแ้ทนขบวนองค์กรชุมชนจงัหวดันครราชสีมา (2556 , 
ภาคผนวก ข: 246) อธิบายเกี�ยวกบัการวดัผลผลการดาํเนินงาน ไวว้า่  

 
วดัจากปัจจยัความล้มเหลว และปัจจัยความสําเร็จจากการดําเนินงาน ว่าการ
ดาํเนินงานนั�นเกิดประโยชน์ต่อคนทาํงาน ชุมชน หรือเครือข่ายมากนอ้ยแค่ไหน 
บรรลุตามเป้าประสงค์ที�วางไวห้รือไม่ และมีทิศทางในการพฒันาหรือแก้ไข
ปัญหาที�เกิดขึ�นอยา่งไร 

 
4.4.4.3  การสร้างความไวว้างใจ 
ต้องสร้างความเชื�อมั�นในพลังศรัทธาของเครือข่าย เคารพในความคิดเห็นของ

เครือข่าย พฒันาศักยภาพเครือข่ายตามปัจจยัของแต่ละพื�นที�   และผูน้ําต้องเป็นต้นแบบที�ดี มี
คุณธรรม การทาํงานต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังที�ที�ปรึกษาขบวนองค์กรชุมชน 
สํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้(2556 , ภาคผนวก ข: 246) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบัการสร้าง
ความไวว้างใจ ไวว้่า “การสร้างความไวว้างใจต่อเครือข่ายในการทาํงานร่วมกนั ผูน้าํจะตอ้งสร้าง
ศรัทธาใหเ้กิดขึ�นในเครือข่าย และใหเ้ครือข่ายหรือชุมชนมีส่วนร่วม เพื�อความโปร่งใส” 
 4.4.4.4  การแบ่งปันความเสี�ยง 

มีระบบการบริหารความเสี�ยงโดยมีระบบการติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงาน
ทุกปี และมีการกาํหนดเป้าหมายร่วม และการทาํความเขา้ใจกบัเป้าหมายร่วมกนัเพื�อป้องกนัความ
เสี�ยงที�จะเกิดขึ�น โดยมีวิธีการแบ่งปันความเสี�ยงโดยกาํหนดโครงสร้างการทาํงานทีมกาํกบัติดตาม
และประเมินผล ดงัภาพที� 4.24 
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ภาพที� 4.24  โครงสร้างการทาํงานทีมกาํกบัติดตามและประเมินผล 
 

 จากรูปสามารถอธิบายไดว้า่  
 1)  ทีมกาํกบัติดตามและประเมินผล มีบทบาทในการสร้างการเรียนรู้/ให้
คาํแนะนาํและทาํงานร่วมกนั สรุปบทเรียนประสบการณ์ และประเมินผลภาพรวมจงัหวดั 
 2)  ขบวนองคก์รชุมชนจงัหวดั มีบทบาทในการควบคุมภาพรวมงานพฒันา
ขบวนองคก์รชุมชนจงัหวดั กาํหนดยุทธศาสตร์/แผนพฒันาขบวนองคก์รชุมชนร่วมกบัพื�นที� กาํกบั
ติดตามความก้าวหน้าของงานเทียบกับแผนที�วางไว ้พร้อมทั� งช่วยแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ� น และ
ประเมินผลโครงการในระดบัพื�นที� 
 3)  แกนนําองค์กรชุมชน มีบทบาทกาํหนดยุทธศาสตร์และแผนพฒันา 
พฒันาโครงการตาํบล ติดตามความกา้วหนา้ของงานที�ดาํเนินการ สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
 
 4.4.5  มิติด้านการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ 
 ในการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายของสาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใตน้ั�น มีการ
ให้ความสําคญักบัเรื�องบุคคลเป็นอย่างมาก โดยพบว่า มีการกาํหนดลกัษณะของบุคลากร ความรู้
ความสามารถ รวมถึงมีการกาํหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื�อการพฒันาทกัษะของบุคลากรใน
สาํนกังาน ซึ� งสามารถอธิบายไดด้งันี�  
 

ทีมกาํกบัติดตาม
และประเมินผล 

ขบวนองค์กร

ชมุชนจงัหวดั 

แกนนาํองคก์ร
ชุมชน 

พื�นที�ดาํเนินการตาํบล 

พ้ืนท่ีกลางขององค์ความรู้ 
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 4.4.5.1  ทกัษะบุคลากรที�จาํเป็นขององคก์รภาครัฐแบบเครือข่าย  
 ความเชื�อมั�นในแนวทางการพฒันาที�องคก์รชุมชนเป็นแกนหลกั มีจริยธรรม มีการ
ประสานความร่วมมือและการทาํงานเป็นทีม ในการคดัเลือกบุคลากรเขา้มาทาํงาน มีการสอบ
คดัเลือก โดยบุคลากรตอ้งมาจากสายพื�นที�ก็จะมาจากผูที้�มีความเชี�ยวชาญ ประสบการณ์การพฒันา 
จะต้องมีคุณลกัษณะที�สามารถทาํงานเชื�อมโยงองค์กรได้ มีการกาํหนดเกณฑ์ในการคดัเลือก
บุคลากร โดยการใชก้ระบวนการในการคดัเลือกทั�งโดยการสอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์ ดงัที�
ผูจ้ดัการสํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้(2555 , ภาคผนวก ข: 247) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบั
การทกัษะบุคลากรที�จาํเป็นขององคก์รภาครัฐแบบเครือข่าย ไวด้งันี�  
 

เรื� ององค์การสร้างความเป็นเครือข่าย เมื�อก่อนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เป็นกลุ่มเดียว 
เรียกว่า องค์กรแบบเครือข่าย เพราะในช่วงแรกเรามีงบประมาณเพื�อสนับสนุน
เครือข่ายอยู ่ และกลไกจงัหวดั คือโยงทุกประเด็นที�อยูใ่นจงัหวดั เจา้หนา้ที�ก็ตอ้งดู
ประเด็นของเครือข่ายนั�น ๆ คนที�มาทาํงานต้องมีประสบการณ์พฒันาองค์กร
ชุมชน โดยหลกัของเจา้หนา้ที�สํานกังานทุกตาํแหน่งก็คือ  ตอ้งมีความเชื�อมั�นวา่พี�
น้องสามารถบริหารดูแลตวัเองได้ ตอ้งมีความเชื�อมั�นว่าชุมชนทอ้งถิ�นสามารถ
จดัการตวัเองได ้
 

 4.4.5.2  โครงการหรือกิจกรรมเกี�ยวกบัการพฒันาความรู้และทกัษะเจา้หนา้ที�ภาครัฐ  
 มีการกาํหนดกิจกรรมเพื�อพฒันาศกัยภาพของบุคลากร การจดัอบรมหลกัสูตรระยะ
สั�นทุกปี เรียกวา่ สํานกัพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยจะมีเวทีเปลี�ยนโลกทศัน์จะมีทุกเดือน เช่น เรื�อง
การคลี�คลายความขัดแยง้ การจัดภาวะผูน้ํา การสื� อสาร การพฒันาทีมงาน สําหรับเจ้าหน้าที�
ปฏิบติังาน เจ้าหน้าที�กลุ่มงานบริหารทั�วไป และผูบ้ริหารระดับสูง นอกจากนี� มีการใช้ระบบ
สมรรถนะในการบริหารงานบุคลากร แผนพฒันาบุคลากร เครือข่ายทุกกลุ่มและพฒันาผูน้าํเชิง
ยทุธศาสตร์และผูน้าํระดบัปฏิบติัการของขบวนชุมชน 
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4.5  การวเิคราะห์ผลการศึกษา 
 

ใ น ส่ ว น นี�  ผู ้วิ จ ัย จ ะ ทํา ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ป รี ย บ เ ที ย บ สํ า นั ก ง า น ป ฏิ บั ติ ก า ร ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาค ว่ามีลกัษณะเหมือนหรือต่างกันในประเด็นใดบา้ง โดยในการ
วิเคราะห์ผูว้ิจยัจะยึดการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดในการวิจยัเป็นหลกั ซึ� งประกอบไปดว้ย 5 มิติ 
ดงันี�  

 
 4.5.1  การวเิคราะห์มิติด้านยุทธศาสตร์  

ในส่วนของการทาํงานตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละภาคจะจาํแนกออกเป็นแผนปฏิบติังาน
ประจาํปี ซึ� งมีการแบ่งเป้าหมายตามงานพื�นที�ระดบัจงัหวดัและระดบัภาค แผนยุทธศาสตร์ของแต่
ละภาคนั�นจะเหมือนกนั คือเน้นที�ทิศทางใหญ่ขององคก์รเป็นสําคญั คือ “ฟื� นฟูชุมชนทอ้งถิ�น โดย
ใชพ้ื�นที�เป็นตวัตั�ง ชุมชนเป็นแกนหลกั” แต่ในส่วนของวิธีการบริหาร การใช้เครื�องมือหรือวิธีการ
ทาํงานเพื�อไปสู่ความสําเร็จนั�น ขึ� นอยู่ที�แต่ละภาคจะกาํหนด โดยสามารถวิเคราะห์มิติด้าน
ยทุธศาสตร์ของแต่ละสาํนกังานปฏิบติัการภาค ไดด้งันี�  

 4.5.1.1  สํานักงานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่าได้ยึดถือ
วสิัยทศัน์ขององคก์รตามที�สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนไดมี้การกาํหนด คือ องคก์รชุมชนเขม้แข็ง มี
ความสามารถในการจดัการปัญหาของตนเองได ้และมียุทธศาสตร์ที�สําคญั คือ การพฒันาที�ใชพ้ื�นที�
เป็นตวัตั�งเพื�อการบูรณาการงานพฒันา และเพื�อการฟื� นฟูชุมชนทอ้งถิ�นโดยให้องค์กรชุมชนเป็น
หลัก  โดยมีการกําหนดกลยุทธ์ในการสร้างพื�นที�กลางบริหารแบบมีส่วนร่วมจากกลไกจาก
สาธารณะ โดยมีแนวทางในการปฏิบติังาน คือ 1)  การยกระดบัและเสริมทกัษะให้แก่แกนนาํใน
ระดบัพื�นที�ตาํบลและจงัหวดัอยา่งต่อเนื�อง 2)  การประสานความร่วมมือในการทาํงานระหวา่งภาคี
ร่วมพฒันา 3)  การหนุนและใช้แผนชุมชนตาํบลเป็นแนวทางในการพฒันาร่วมกนั และ 4)  การ
แสวงหาทรัพยากรในการขบัเคลื�อนงานร่วมกัน ซึ� งจะต้องอาศยัวิธีการในการทาํงาน โดยการ
กระจายการปฏิบติัการและทรัพยากรสู่พื�นที�ตาํบลอยา่งเป็นรูปธรรม การยกระดบักลไกจงัหวดัเป็น
กลไกการหนุนเสริม และมีการเชื�อมโยงขบวนการทาํงานและความสัมพนัธ์ของโครงสร้างระดบั
ตาํบลและระดับจงัหวดั นอกจากนี� ยงัพบว่า มีกระบวนการการขบัเคลื�อนงานยุทธศาสตร์ ซึ� ง
ประกอบไปดว้ย กลไกกลางสาธารณะของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีบทบาทหนา้ที�
หลัก คือ กําหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการทํางานของขบวนองค์กรชุมชนของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน และทาํหน้าที�ร่วมกบัสํานักงานปฏิบติัการภาค ในการกาํกบัทิศ
ทางการทาํงานในภาพรวมของสาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
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 4.5.1.2  สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบวา่ มีการกาํหนด
วิสัยทศัน์ขององค์กร คือ ตอ้งการให้องค์กรชุมชนมีความเขม้แข็ง มีความสามารถในการจดัการ
ปัญหาของตนเองให้ได ้และมียุทธศาสตร์ขององคก์รว่า การพฒันาที�ใชพ้ื�นที�เป็นตวัตั�ง เกิดการบูร
ณาการงานพฒันาเพื�อการฟื� นฟูชุมชนทอ้งถิ�น โดยองค์กรชุมชนเป็นแกนหลกั และมีการกาํหนด
ยุทธศาสตร์แผนการขบัเคลื�อนงานพฒันา จากการจดัเวทีระดมความคิดจากผูป้ระสานงานใน
ประเด็นต่าง ๆ ในพื�นที� โดยมีภารกิจหนา้ที�หรือเชื�อมโยงหนา้ที�ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที�กาํหนด
ไว ้ การกําหนดยุทธศาสตร์ที� เน้นองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักนั� น สํานักงานปฏิบัติการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง จึงไดก้าํหนดแนวทางและกระบวนการการทาํงานโดยเน้นพื�นที�ที�
สามารถจดัการตนเองได้ และมีการนาํแนวคิดการจดัการตนเองทั�งในระดบัตาํบลและในระดบั
จงัหวดั โดยอาศยัพื�นที�กลางในการเชื�อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน  โดยมีการกาํหนดการทาํงานเป็น 
3 ระยะคือ ระยะแรก คือการเชื�อมโยงแกนนาํและขบวนระดบัจงัหวดั โดยพบปะเยี�ยมเยียนชุมชน
ภาคี จดัเวทีแกนนาํและจดัเวทีขบวนจงัหวดั ระยะที�สอง คือ การเชื�อมโยงประเด็นงานและขบวน
ระดบัภาค โดยประสานประเด็นที�เป็นเครื�องมือสนบัสนุนการทาํงาน จดัขบวนกลางระดบัภาคเพื�อ
สร้างพื�นที�กลางนั�นร่วมกนัจดัระบบงาน และระยะที�สาม คือ การพฒันาการเรียนรู้และการจดัการ 
โดยส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ คณะทํางานยุทธศาสตร์ภาค คณะบริหารร่วมสํานักงาน
ปฏิบติัการภาค และกองเลขาภาค และเน้นการสร้างกระบวนการทาํงานพื�นที�จดัการตนเอง โดยมี
การใชแ้นวคิดเกี�ยวกบัการจดัการตนเอง ในการพฒันาพื�นที�นั�น ๆ การขบัเคลื�อนในระดบัจงัหวดัใช้
การเรียนรู้และหนุนเสริมซึ�งกนัและกนัภายในกลุ่มจงัหวดัที�อยูใ่กลเ้คียงกนั 
 4.5.1.3  สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้พบวา่ มีการกาํหนด
วิสัยทศัน์ขององค์กร คือ องค์กรชุมชนเขม้แข็ง มีความสามารถในการจดัการปัญหาของตนเองให้
ได ้และกาํหนดยทุธศาสตร์ขององคก์ร คือ การพฒันาที�ใชพ้ื�นที�เป็นตวัตั�ง ให้เกิดการบูรณาการงาน
พฒันาเพื�อการฟื� นฟูชุมชนท้องถิ�น โดยองค์กรชุมชนเป็นแกนหลกั มีการกาํหนดทิศทางการ
ขับเคลื�อนยุทธศาสตร์โดยกําหนดให้ตําบลจัดการตนเองได้ มีกลไกกลางในการขับเคลื�อน
ยทุธศาสตร์ในการสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และเชื�อมโยงเครือข่าย โดยการสร้างพื�นที�กลาง
ในการออกแบบทิศทางและวางแผนเป้าหมายการทาํงานอยา่งบูรณาการร่วมกนัในทุกระดบั รวมทั�ง
ใช้ระบบขอ้มูลและแผนชุมชนขบัเคลื�อนการพฒันา กาํหนดให้มีเป้าหมายเชิงประเด็น ทั�งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกพื�นที�ดาํเนินการ กาํหนดให้มีเป้าหมายเชิงขบวนองค์กร
ชุมชน ได้แก่ คน กลไก ขบวน ภาคี ที�จะเขา้มามีส่วนร่วม ตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพผูน้าํ มีการ
ประสานเชื�อมโยงกบัพื�นที�กลาง และกาํหนดให้มีเป้าหมายการจดัการเชิงระบบ 6 ระบบ ได้แก่ 
ระบบขอ้มูล ระบบการบริหารจดัการที�ดี ระบบการกาํกบัติดตาม ระบบการออกรายงาน ระบบการ
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วางแผนพฒันา และระบบพฒันาศกัยภาพผูน้าํ โดยวิธีการบริหารจดัการการขบัเคลื�อนงาน จะแบ่ง
การบริหารงานออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัหมู่บา้น ระดบัตาํบล ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดัและ
ระดบัภาค 
 จากการวิเคราะห์มิติดา้นยุทธศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า สํานกังานปฏิบติัการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ตอนกลางและตอนใตน้ั�น มีการกาํหนดยุทธศาสตร์ที�เหมือนกนัทั�ง 3 
ภาค และมีภารกิจหน้าที�ที�ดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าที�ที�กาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาจดัตั� ง
สถาบนั และตามกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง อีกทั�งในการขบัเคลื�อนยุทธศาสตร์ตอ้งให้ความสําคญั
กบัทิศทางการพฒันาตามนโยบายรัฐบาล จึงทาํให้เกิดขอ้จาํกดั กล่าวคือ ในการพฒันาที�เอาพื�นที�
เป็นตวัตั�ง บางพื�นที�ปัญหาอาจจะไม่สอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล หรือมีความเร่งด่วนแตกต่างกนั
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจึงกาํหนดการทาํงานให้ชดัเจนและทาํงาน
ในลักษณะที�เป็นเครือข่ายมากขึ�น เพื�อการตอบสนองต่อปัญหาในพื�นที� และเพื�อตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยทั�ง 3 ภาคมีการกาํหนดกลยุทธ์ที�เหมือนกนัก็คือ การนาํแนวคิดชุมชน
ทอ้งถิ�นจดัการตนเอง โดยใชพ้ื�นที�เป็นตวัตั�งเขา้มาใชใ้นการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ เนน้ชุมชน
เป็นหลกั เป็นการเปลี�ยนแปลงสังคมจากชุมชนรากฐานทั�งในเมืองและชนบทดว้ยขบวนองค์กร
ชุมชน โดยการร่วมมือกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยการวางแผนแม่บทการพฒันาชุมชน ให้ชุมชน
ออกแบบอนาคตของตนเองดว้ยแผนพฒันานี�  กระบวนการทาํงานเป็นกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
ทั�งภายในและภายนอกเครือข่าย สมาชิกในเครือข่ายและกลุ่มคนเจา้ของปัญหาตอ้งมาขบัเคลื�อนการ
เปลี�ยนแปลงดว้ยตนเอง 
 นอกจากนี�ยงัพบวา่ มีการกาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินงานที�เหมือนกนัทั�ง 3 ภาค คือ 
มีการผสานและต่อยอดการทาํงานร่วมกบัภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงาน มีการเชื�อมโยงดว้ยประเด็น
เนื�องานที�มีศกัยภาพในพื�นที� โดยเชื�อมโยงจากฐานตาํบล อาํเภอแลว้ขยายผลไปในระดบัจงัหวดั ใช้
สถานการณ์ เงื�อนไขสภาวะแวดลอ้มในการขบัเคลื�อนงานตามยทุธศาสตร์ และมีการจดัเตรียมความ
พร้อมดา้นคนและกลไกต่าง ๆ ในพื�นที� เพื�อสร้างพื�นฐานการขบัเคลื�อนชุมชนทอ้งถิ�นจดัการตนเอง 
โดยการจดัเวทีแกนนาํ จดัเวทีขบวนจงัหวดั ส่งเสริมให้เกิดขบวนกลางระดบัภาคและกลไกการ
ทาํงานเพื�อเป็นพื�นที�กลางระดบัภาค โดยสิ�งสําคญัประการหนึ�งที�สํานกังานปฏิบติัการภาคส่งเสริม
พฒันาไปในแนวทางเดียวกนัก็คือ การเชื�อมโยงขบวนองคก์รชุมชน/ภาคีและขยายฐานผูน้าํใหม่เขา้
ร่วมขบัเคลื�อนงาน การจดัระบบกลไก ปรับองค์ประกอบของกลไก/คณะทาํงานระดบัจงัหวดัให้มี
ความหลากหลาย โดยมีการเชื�อมโยงจากระดบัพื�นที� (ตาํบล/อาํเภอ) เป็นกลไกการประสานงาน 
เชื�อมโยงการทาํงาน เป็นพื�นที�กลางของทุกคน ทุกฝ่าย ทุกประเด็นการพฒันาในจงัหวดั  
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 4.5.2  การวเิคราะห์มิติด้านการออกแบบเครือข่าย 

ในส่วนของการออกแบบเครือข่ายของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็น
การออกแบบโครงสร้างการทาํงานของเครือข่าย โดยพบวา่ มีการออกแบบการบริหารจดัการองคก์ร
ให้เล็ก กะทดัรัด มีความคล่องตวั และที�สําคญัคือ ให้ประชาชนเจา้ของปัญหาเขา้มาร่วมบริหาร
จดัการองค์กรในรูปแบบและระดบัต่าง ๆ ทุกระดบั โดยโครงสร้างการทาํงานของสํานักงาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาค จะแบ่งโครงสร้างการทาํงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 
โครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงาน และโครงสร้างการทาํงานระหวา่งหน่วยงาน โดยการ
ออกแบบโครงสร้างเครือข่ายองค์กรนั�น โครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงานจะมีความ
คลา้ยกนั เนื�องจากเป็นโครงสร้างที�กาํหนดตามพระราชบญัญติัของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน แต่
ในส่วนของโครงสร้างการทาํงานระหวา่งหน่วยงานนั�นจะขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละภาค แต่
โดยทั�วไปแลว้หลกัการจะมีความคลา้ยกนั แตกต่างกนัเฉพาะในส่วนองคป์ระกอบยอ่ยต่าง ๆ ซึ� ง
สามารถอธิบายไดด้งันี�  

 4.5.2.1  สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบวา่ การออกแบบ
เครือข่ายของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จะใช้พื�นที�และประเด็นงาน
เป็นตวัตั�ง โดยมีการกาํหนดโครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงานและโครงสร้างการทาํงาน
ระหวา่งหน่วยงาน ดงันี�  

 โครงสร้างการบริหารงาน แบ่งงานออกเป็น 2 งานหลกั ไดแ้ก่ งานพื�นที�และงาน
สนบัสนุน ในส่วนของงานพื�นที�จะแบ่งออกเป็น งานเชิงพื�นที� ซึ� งจะแบ่งงานตามพื�นที� 7 จงัหวดัที�
สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนรับผิดชอบ และงานเชิงประเด็นงาน จะเป็น
งานตามอาํนาจหนา้ที�ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ไดแ้ก่ งานดา้นภยัพิบติั งานดา้นเกษตร งาน
ดา้นประชาสังคม ขบวนภาค ที�ดินชนบท บา้นมั�นคง สภาองคก์รชุมชน งานดา้นการพฒันาแกนนาํ 
ประชาสัมพนัธ์ สวสัดิการ และงานปฏิรูปขอ้มูล ในส่วนของงานสนบัสนุนจะเป็นงานที�เกี�ยวกบั
ดา้นการเงิน ดา้นการเบิกจ่ายงบประมาณ ดา้นงานบุคคล และงานดา้นขอ้มูลต่าง ๆ เช่น งานระบบ
ฐานข้อมูลภาค ขอ้มูลสวสัดิการ ขอ้มูลแผนงานงบประมาณ สรุปงานไตรมาสและตวัชี� วดั การ
บริการความเสี�ยง ระบบโปรแกรมสํานกังาน ระบบขอ้มูลสนบัสนุนขบวน มีลกัษณะการทาํงานจะ
เนน้ให้มีการเชื�อมโยงการทาํงานร่วมกนั การติดต่อสื�อสารการทาํงานภายในองค์กรจากบนลงล่าง
ตามสายการบงัคบับญัชา ปรึกษาหารือกนัโดนผ่านการประชุม แต่ในการดาํเนินงานนั�นเนื�องจาก
จาํนวนบุคลากรมีนอ้ย ปริมาณงานของเจา้หนา้ที�ปฏิบติัการแต่ละคนจึงตอ้งรับผิดชอบค่อนขา้งมาก 
ทาํใหก้ระบวนการทาํงานเกิดความล่าชา้ 



180 

ส่วนโค รงสร้า งการทํางานระหว่าง หน่วยง าน สํา นักงานปฏิบัติก ารภา ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนออกแบบเครือข่ายโดยอาศยัพื�นที�ที�เป็นรูปธรรม โดยแบ่งเป็นประเด็น
งานต่าง ๆ ตามที�สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนกาํหนด เช่น ประเด็นงานที�ดิน ประเด็นงานสวสัดิการ 
เป็นต้น ในแต่ละประเด็นงาน จะมีหน่วยงานสถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยั หน่วยงานภาครัฐ 
องคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) และทอ้งถิ�นเขา้มาร่วมเป็นเครือข่าย เพื�อทาํงานร่วมกนัตามโครงสร้าง 
ในส่วนระดบัจงัหวดัจะมีตวัแทนจากทุกจงัหวดัเขา้มาร่วมอยูใ่นโครงสร้างการทาํงาน ลกัษณะการ
ทาํงานส่วนมากจะเป็นแบบไม่เป็นทางการ โดยมีความสัมพนัธ์ในเครือข่ายกนัแบบพี�นอ้ง บุคลากร
แต่ละคนสามารถทาํงานร่วมกนัไดทุ้กฝ่าย ใชว้ิธีการพูดคุยแลกเปลี�ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกนั 
มีการจดัเวทีกลางเพื�อแลกเปลี�ยนวสิัยทศัน์และความคิดเห็นต่าง ๆ นอกจากนี� ยงัพบวา่ ที�ผา่นมาการ
ทาํงานของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มีรูปแบบโครงสร้างการทาํงาน
ตามแนวดิ�ง เป็นการทาํงานตามสายการบงัคบับญัชา ทาํให้การติดต่อประสานงานระหวา่งกลุ่มงาน
เป็นไปได้ยาก และไม่ทาํให้เกิดการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย องค์กรจึงตอ้งเน้นให้เกิดรูปแบบที�
สามารถทาํให้เกิดการเชื�อมโยงและประสานงานกันมากขึ� น โดยเน้นการทํางานในรูปแบบ
โครงสร้างการทาํงานตามแนวราบ ที�เนน้การทาํงานเป็นทีม เป็นเครือข่ายมากขึ�น เป็นการทาํงานที�
เนน้การมีส่วนร่วมจากระดบัล่าง 

 4.5.2.2  สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่า การออกแบบ
เครือข่ายของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางใชป้ระเด็นกิจกรรม ประเด็น
งานต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด้านพื�นที�เป็นตวัตั� ง โดยมีการกําหนดโครงสร้างการบริหารภายใน
หน่วยงานและโครงสร้างการทาํงานระหวา่งหน่วยงาน ซึ� งสรุปไดด้งันี�  

 โครงสร้างการบริหารงาน แบ่งออกเป็นกลุ่มงานพื�นที� กลุ่มวางแผนงานนโยบายและ
วชิาการ และกลุ่มงานบริหารสาํนกังาน ในกลุ่มงานพื�นที�จะแบ่งงานตามพื�นที� 6 จงัหวดัที�สํานกังาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางรับผิดชอบ และแบ่งงานตามประเด็นงานต่าง ๆ 
ตามที�สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนกําหนดและการทาํงานที�ใช้พื�นที�เป็นตัวตั� ง การทาํงานตาม
โครงสร้างการบริหารงานภายในสํานกังานนั�น พบวา่ องคก์รมีการแบ่งบทบาทหนา้ที�ของบุคลากร
ในสํานกังานตามภาระงานขององคก์ร แต่ในทางปฏิบติัสํานกังานไดอ้าศยัความไม่เป็นทางการเขา้
มาใชใ้นกระบวนการการทาํงาน เนื�องจากองคก์รเป็นองคก์รขนาดเล็กและมีจาํนวนบุคลากรไม่มาก 
บุคลากรในสํานักงานจึงไม่ได้แบ่งแยกงานกนัทาํตามบริบทภาระงานของสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน แต่ในการทาํงานจะใชห้ลกัการแบ่งงานกนัทาํ บุคลากรภายในหน่วยงานรับผิดชอบงานตาม
อาํนาจหนา้ที�ของแต่ละคนตามความชาํนาญเฉพาะดา้น ขึ�นอยูก่บัวา่ใครสามารถทาํเรื�องใดไดดี้กวา่ 
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และจะช่วยกนัดูแลรับผิดชอบงานนั�น ๆ ร่วมกนั กระบวนการบริหารของภาคตอ้งเป็นการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม  

ในส่วนของโครงสร้างการทาํงานระหว่างหน่วยงาน เป็นการจดัโครงสร้างการ
ทาํงานของคณะประสานงานจงัหวดั ลกัษณะการทาํงานของคณะประสานงานจงัหวดั เป็นคณะ
ประสานงานของขบวนองคก์รชุมชน หรือภาคประชาสังคมในจงัหวดั ที�ทาํงานร่วมกบัหน่วยงาน
และเป็นกลไกการประสานงานของภาคชุมชนเป็นหลกั โดยมีตวัแทนไปทาํงานร่วมกบักลไกการ
ทาํงานอื�น ๆ ในจงัหวดั ดว้ยลกัษณะการทาํงานของโครงสร้างระหวา่งหน่วยงาน ทาํให้การทาํงาน
ตอ้งเนน้ประเด็นงานและพื�นที�เป็นที�ตั�ง ฉะนั�นลกัษณะการทาํงานจึงมีการติดต่อสื�อสารกนัทั�งแบบ
ทางการและไม่เป็นทางการ ซึ� งเนน้การทาํงานที�มีลกัษณะแบบแนวราบ อาศยัการมีส่วนร่วมในทุก
ภาคส่วนของเครือข่าย 

 4.5.2.3  สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้พบวา่ การออกแบบ
เครือข่ายของสาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้เนน้การทาํงานเชิงพื�นที�และเชิง
ประเด็นงานเป็นหลกั โดยมีการกาํหนดโครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงานและโครงสร้างการ
ทาํงานระหวา่งหน่วยงาน ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี�  
 โครงสร้างการบริหารงานภายในของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนใต ้ประกอบดว้ย คณะทาํงานพฒันาเชิงพื�นที� เป็นการแบ่งงานตามพื�นที� 6 จงัหวดัที�สํานกังาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใตรั้บผิดชอบ คณะทาํงานเชิงประเด็น เป็นงานตามอาํนาจ
หน้าที�ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน คณะทาํงานพฒันาเชิงระบบ เป็นการทาํงานที�เกี�ยวกบัการ
บริหารจดัการโครงการ การบริหารงบประมาณ การบริหารจดัการแผนยุทธศาสตร์ในการจดัการ
ตนเอง การติดตามประเมินผลและรายงายผลการดาํเนินงาน การพฒันาระบบขอ้มูล ความรู้ และสื�อ
ต่าง ๆ รวมทั�งการพฒันาขบวนการเครือข่าย และคณะทาํงานพฒันาเชิงระบบสํานกังาน เป็นงาน
บริหารงานทั�วไป งานพฒันาระบบสารสนเทศ นโยบายและแผน งานของระบบสํานกังานเอง เช่น 
งานดา้นการเงิน งานธุรการ โดยมีการจดัโครงสร้างการทาํงานทั�งในแนวดิ�งและแนวราบ เนน้การ
ทาํงานให้เป็นไปในลกัษณะที�เป็นอิสระ ไม่ตอ้งขึ�นกบัสถาบนัโดยตรง แบ่งงานตามพื�นที�และตาม
ประเด็นงาน การทาํงานกบัขบวนเครือข่ายต่าง ๆ จะแบ่งตามประเด็นงานที�สนบัสนุน การทาํงาน
เป็นการทาํงานตามโครงสร้าง โดยการทาํงานตามประเด็นงานจะเป็นในลกัษณะเป็นทางการ มีการ
ติดต่อสื�อสารโดยใชก้ารประชุม เพื�อปรึกษาหารือรวบรวมความคิดเห็นผา่นเวทีแสดงความคิดเห็น 
เนน้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายเป็นหลกั 

ในส่วนของโครงสร้างการทาํงานระหวา่งหน่วยงาน มีการออกแบบเครือข่าย โดย
การกาํหนดโครงสร้างการทาํงานระหวา่งหน่วยงาน ที�เรียกวา่ โครงสร้างการขบัเคลื�อนยุทธศาสตร์ 
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เป็นโครงสร้างการทาํงานที�แสดงการเชื�อมโยงระหว่างเครือข่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
ประกอบไปด้วย เวทีสมชัชาเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับจงัหวดั ทีมยุทธศาสตร์ระดบัจงัหวดั 
ทีมงานประสานภาคีและนโยบาย และภาคีพฒันา มีการกาํหนดพื�นที�กลางในการทาํงานร่วมกนั
ระหวา่งเครือข่าย กาํหนดยุทธศาสตร์การดาํเนินงาน กาํหนดแนวทางแผนการดาํเนินงาน ออกแบบ
กระบวนการ/เครื�องมือ มีการโยงขบวน ประสานเชื�อมโยงภาคีภาครัฐ ประสานงานนโยบาย และ
กาํกบัติดตามการดาํเนินงาน มีลกัษณะการทาํงานโดยอาศยัตวัแทนมาจากทุกจงัหวดั มีการกาํหนด
วาระการประชุมทุก 2-3 เดือน ลกัษณะการประชุมมีทั�งแบบประชุมในห้องและการลงพื�นที�ปัญหา 
แลว้เรียนรู้พื�นที�นั�น ๆ เพื�อแกไ้ขปัญหาร่วมกนั มีการเชื�อมโยงกบัเครือข่ายอื�น ๆ คือ ทีมทอ้งถิ�นที�
เป็นตวัแทนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตวัแทนจากสถาบนัการศึกษา นกัวิชาการ องคก์รพฒันา
เอกชน (NGOs) ประชาสังคม ภาคธุรกิจ 

 จากการวิเคราะห์มิติดา้นการออกแบบเครือข่าย สามารถสรุปไดว้่า โครงสร้างการ
บริหารงานภายในหน่วยงานและโครงสร้างการทาํงานระหวา่งหน่วยงานของสํานกังานปฏิบติัการ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ตอนกลางและตอนใตน้ั�น มีประเด็นกิจกรรม/ประเด็นงานเชื�อม
เครือข่ายทั�งสามภาคอยู ่คือ คณะกรรมการประสานงานองคก์รชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ� ง
การทาํงานไม่ไดแ้ยกงานกนัทาํ เพราะดว้ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีวฒันธรรมคลา้ยคลึงกนั และ
เขตการปกครองไม่สามารถแยกวฒันธรรมประเพณีออกจากกนัได ้มีการเชื�อมโยงกนัทางภูมินิเวศ 
แบ่งความรับผิดชอบกันตามบริบทของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน กล่าวได้ว่า การออกแบบ
เครือข่ายของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาค เนน้การออกแบบการทาํงาน
เชิงพื�นที�และเชิงประเด็นงาน เป็นการจดัโครงสร้างตามกิจกรรม ตามพื�นที� ส่วนโครงสร้างการ
ทาํงานระหว่างหน่วยงาน เนื�องจากสํานักปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดแ้บ่งออกเป็น 3 
ภาค จึงมีการแบ่งความรับผิดชอบกนัตามบริบทของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน มีการเชื�อมโยง
เครือข่ายในแต่ละพื�นที�ตามประเด็นงาน ประเด็นกิจกรรมเข้ามาร่วมปรึกษาหารือ และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ� นในพื�นที�ร่วมกัน โดยมีการกําหนดตวัแทนของแต่ละจังหวดั แต่งตั� ง
คณะกรรมการกลางในการเชื�อมโยงเครือข่าย มีการกาํหนดโครงสร้างในการเชื�อมโยงกบัเครือข่าย
อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ภาคีร่วม องคก์รพฒันาภาคเอกชน (NGOs) ทอ้งถิ�น สถาบนัการศึกษา เป็น
ตน้ และในแง่ของขบวนการชาวบา้นตอ้งเชื�อมโยงกนัโดยผ่านกระบวนการกลไกของสํานักงาน
ปฏิบติัการภาค คือ คณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยผ่าน
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการคนเดียวที�ดูแลทั�ง 3 ภาค โดยมีการจดัประชุม การทาํงานร่วมกนัของเครือข่ายจะ
เน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของเครือข่าย พูดคุยกนัในเรื�องประเด็นปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนั 
เรียนรู้การทาํงานร่วมกนั และมีการจดัโครงสร้างการทาํงานทั�งในแนวดิ�งและแนวราบร่วมกนั ซึ� ง
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โดยภาพรวมแลว้ การทาํงานของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนยงัคงมีความเป็นราชการ เนื�องจาก
กลไกการทาํงานยงัอาศัยเจ้าหน้าที�ของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน เป็นตวันําและขบัเคลื�อน
โครงการในพื�นที�  การทาํงานเป็นลักษณะสั�งการมากกว่าการปรึกษาหารือ และเรียนรู้ร่วมกัน 
รวมถึงคนที�เข้ามาเป็นกรรมการคณะทาํงานในระดับต่าง ๆ นั�น ไม่มีพลังในการผลักดันและ
ขบัเคลื�อนเครือข่าย ซึ� งแต่ละพื�นที�มีความพร้อมที�จะแกไ้ขและจดัการปัญหาดว้ยตวัเองแตกต่างกนั 

 นอกจากนี�  โครงสร้างการทาํงาน ทั�งโครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงานและ
โครงสร้างการทาํงานระหว่างหน่วยงาน ยงัมีการจัดการโครงสร้างองค์กรทั�งตามแนวดิ�งและ
แนวราบ โดยการจดัโครงสร้างองคก์รตามแนวดิ�งนั�นมีการแบ่งการทาํงานออกเป็นกลุ่มงานแยกกนั
ชัดเจน เป็นการทาํงานตามสายการบงัคบับญัชา ทาํให้การติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มงาน
เป็นไปได้ยาก และไม่ทาํให้เกิดการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย องค์กรจึงตอ้งเน้นให้เกิดรูปแบบที�
สามารถทาํให้เกิดการเชื�อมโยงและประสานงานกันมากขึ� น โดยเน้นการทํางานในรูปแบบ
โครงสร้างการทาํงานตามแนวราบที�เนน้การทาํงานเป็นทีม เป็นเครือข่ายมากขึ�น และการทาํงานจะ
เนน้การมีส่วนร่วมจากระดบัล่างเป็นสําคญั โดยการสร้างพื�นที�กลาง ให้เกิดเวทีในการแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งเครือข่าย อยา่งไรก็ตามการเป็นเครือข่าย และการมีภาคีร่วมมากขึ�นยอ่มทาํให้
เกิดขอ้จาํกดัดา้นเวลาในการดาํเนินการในแต่ละกิจกรรมโครงการ เพราะตอ้งให้ความสําคญักบัการ
มีส่วนร่วม ทาํใหก้ระบวนการต่าง ๆ เกิดความล่าชา้ ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานไม่สําเร็จตามระยะเวลา
ที�กาํหนดตามเป้าหมายขององคก์ร 

 
 4.5.3  การวเิคราะห์มิติการเชื�อมโยงเครือข่าย 

 มิติดา้นการเชื�อมโยงเครือข่ายจะกล่าวถึงกลไกและกระบวนการการเชื�อมโยงเครือข่าย โดย
มีระบบ/กลไกการบริหารจดัการขบวนองคก์รชุมชนระดบัจงัหวดั แต่ละจงัหวดัมีการจดัระบบที�อาจ
ใช้ชื� อเรียกแตกต่างกัน เช่น กลไกจังหวัด คณะทํางานจังหวัด คณะทํางานเครือข่าย คณะ
ประสานงานจงัหวดั เป็นตน้ โดยในกระบวนการการพฒันาให้เกิดพื�นที�กลาง ระบบ/กลไกการ
บริหารจดัการจงัหวดัจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัเพื�อให้สามารถรองรับการเชื�อมโยงขบวนองค์กร
ชุมชนและภาคีที�หลากหลายกวา่ขบวนเดิม ซึ� งในการปฏิบติังานทาํไดไ้ม่ง่ายนกั อาจตอ้งใชเ้วลาใน
การตกลงร่วมกนัหรืออาจตอ้งแทรกแซงการทาํงานอย่างถูกตอ้ง ถูกวิธี พื�นที�ที�มีการจดัปรับไปสู่
พื�นที�กลางส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายกัน คือ ชาวบ้านเป็นผูอ้อกแบบการทาํงานร่วมกันกับ
เจา้หนา้ที� แต่ละประเด็นมีคนทาํงาน จดักองเลขาร่วม ขอ้มูลทั�งหมดนาํมาแจกแจงให้เห็นวา่ใครทาํ
อะไร เงินหรืองบประมาณ ตวัเลขที�เกี�ยวขอ้งเป็นอยา่งไร ฉะนั�นกลไกการเชื�อมโยงเครือข่ายของแต่
ละสาํนกังานปฏิบติัการภาคยอ่มมีความแตกต่างกนัออกไป ซึ� งอธิบายไดด้งันี�  
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 4.5.3.1  สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบวา่ มีการเชื�อมโยง
เครือข่าย โดยนาํเอาแนวคิดเครือข่ายมาใช้ เช่น เครือข่ายภูมินิเวศ เครือข่ายเชิงประเด็น เครือข่าย
โรงสี เครือข่ายกลุ่มสตรี เครือข่ายอาชีพ เครือข่ายชุมชนเมือง ต่อมามีการยกระดบัเครือข่ายขึ�นมา
โดยมีการตั�งคณะกรรมการแกไ้ขปัญหา โดยมีทอ้งถิ�นเขา้มาแกไ้ขปัญหาร่วมกนัโดยใช้ฐานพื�นที�
ระดับตาํบลเป็นตัวตั� ง ใช้แผนงานสภาองค์กรชุมชนในการขบัเคลื�อนเครือข่าย เพื�อยกระดับ
เครือข่ายที�ไม่ได้เป็นนิติบุคคลมาเป็นสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายที� มีอยู่จะมีแบบหลวม ๆ 
เพราะเป็นเครือข่ายที�จดัตั�งขึ�นเป็นองคก์รตามสภาองคก์รชุมชนตามที�พระราชกฤษฎีกากาํหนดไว ้มี
การใช้กลยุทธ์การเคลื�อนงานจากฐานล่างคือ ตาํบล อาํเภอ เครื�องมือที�ใช้ในการเชื�อมโยง ได้แก่ 
แผนชุมชนและขอ้มูลชุมชนจากแผนที�ทาํมือ โดยประเมินสถานะเต็มพื�นที�ตาํบลนั�นเชื�อมโยงมา
ระดบัอาํเภอ โดยการเชื�อมโยงเครือข่ายทั�งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ซึ� งการเชื�อมโยง
เครือข่ายภายในหน่วยงานเป็นการเชื�อมโยงเครือข่ายการทาํงานระหว่างสํานกังานปฏิบติัการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาค ไดแ้ก่ สํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน สํานกังานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง และสํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้และการเชื�อมโยง
เครือข่ายภายนอกหน่วยงานนั�นมีกลไกการเชื�อมโยงเครือข่ายทั�งในระดบัตาํบล อาํเภอ ระดบัจงัหวดั 
และระดบัภาค มีกลไกกลางสาธารณะในเป็นเวทีบริหารจดัการเนื�องานของเครือข่ายต่าง ๆ ในทุก
ระดบั และเชื�อมโยงเครือข่ายในระดบัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั โดยที�มียุทธศาสตร์อยู่ภายใตก้ลไกพื�นที�
กลาง ลกัษณะในการประสานงานเชื�อมโยงเครือข่ายมีทั�งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็น
การรวมกลุ่มยอ่ยที�มีการรวม 8 จงัหวดัมาพูดคุยกนั มีการเปิดเวทีการเชื�อมโยงการทาํงานระหวา่ง
เครือข่าย การติดต่อประสานงานอย่างเป็นทางการจะใชว้ิธีการประชุมประจาํเดือน ใช้เอกสารใน
การนัดประชุม มีการติดต่อประสานงานผ่านการประชุม อบรม สัมมนา และใช้การโทรศพัท์นัด
หมายการประชุม ใช้อีเมลในการติดต่อระหว่างเครือข่าย และมีความสัมพนัธ์กบัเครือข่ายแบบพี�
นอ้ง นอกจากนี�ในการเชื�อมโยงเครือข่ายของสาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
ยงัตอ้งมีลกัษณะการทาํงานที�เชื�อมโยงกบัเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ เพื�อให้การทาํงานเกิดการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยประกอบไปด้วย 4 กลุ่มสําคัญ ได้แก่ ประชาชน ท้องถิ�น 
สถาบนัการศึกษา และสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน และมีการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ใชใ้นองคก์ร ซึ� งพบวา่ มีการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ระบบฐานขอ้มูลหน่วยงาน 
ที�ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานและกิจกรรมที�หน่วยงานดําเนินงาน มี
โปรแกรมต่าง ๆ เขา้มาใช้ เช่น โปรแกรมสวสัดิการชุมชน, โปรแกรม codi self report โปรแกรม 
codinet โปรแกรม BMOS สําหรับโครงการบา้นมั�นคง เป็นตน้ และเทคโนโลยีในรูปแบบที�เป็นสื�อ 
ประชาสัมพนัธ์ เช่น แผน่พบั สิ�งพิมพ ์เป็นตน้ 
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 4.5.3.2  สํ า นัก งา นปฏิ บัติกา รภา คตะวันออก เ ฉีย ง เหนือตอนก ลา ง  พบ ว่า 
กระบวนการการเชื�อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยสํานักงานปฏิบัติการภาค
ต ะ วัน อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ต อ น ก ล า ง มี ก า ร เ ชื� อ ง โ ย ง ร ะ ห ว่ า ง สํ า นัก ง า น ป ฏิ บั ติ ก า ร ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางกลาง และ
สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้โดยมีการพูดคุยกนัภายในตกลงเชิงบริหาร
ร่วมกนัและการเชื�อมโยงกนั โดยใช้การจดัประชุมทุกเดือนร่วมกับหัวหน้างาน และชุดประชุม
หวัหนา้งานภาค มีการประชุมกบัชาวบา้นโดยมีตวัแทนของแต่ละจงัหวดัมาเขา้ประชุม ลกัษณะใน
การประสานงานเชื�อมโยงกบัเครือข่ายต่าง ๆ ภายในหน่วยงานจะใชว้ิธีการติดต่อสื�อสารอยา่งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เนื�องจากสาํนกังานปฏิบติัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาคมีที�ตั�งอยูที่�
เดียวกนั ทาํใหง่้ายต่อการติดต่อประสานงาน  

 ในการเชื�อมโยงเครือข่ายภายนอกหน่วยงาน มีการกลไกการเชื�อมโยงกบัเครือข่ายใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ซึ� งประกอบไปดว้ย 4 กลุ่มสําคญั ไดแ้ก่ ประชาชน ภาคีร่วมหรือทอ้งถิ�น หน่วยงาน
ราชการที�เกี�ยวข้อง สถาบันการศึกษา และสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน  โดยการเชื�อมโยงกับ
เครือข่ายมีการจดัเวทีเกนนาํ เวทีขบวนจงัหวดั จากนั�นจึงจดัขบวนกลางระดบัภาค ประสานกระเด็น
เพื�อเป็นเครื�องมือสนบัสนุนการทาํงาน และจดัระบบการทาํงานเพื�อการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ปัญหา 
และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนัของเครือข่าย มีการแบ่งการประชุมออกเป็นการประชุมกลุ่มเล็ก 
จดัเป็นกลุ่มย่อย ๆ แบบกลุ่มพี�น้อง เพื�อนสนิท กลุ่มเครือญาติ กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ได้เข้าไป
ติดต่อสื�อสารร่วมกนั ในการประชุมมีการส่ง ตวัแทนเขา้มาทาํงาน เพื�อให้เกิดความไวเ้นื�อเชื�อใจกนั
ในการดาํเนินงานร่วมกนั และมีการประสานงานเชื�อมโยงกนัตลอดเวลา และนอกจากนี�ยงัพบวา่ ใน
การเชื�อมโยงระหวา่งเครือข่ายนั�นมีการใช้การประชุมร่วมกนั การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจาก
เครือข่ายทุกภาคส่วน มีการติดต่อสื�อสารกนัทางโทรศพัท ์มีการประชุมทุกเดือนเพื�อรายงานความ
คืบหน้า ในการดาํเนินงาน และเขา้มาปรึกษาหารือกนัทุกเดือน โดยมีเครื�องมือในการเชื�อมโยง
เครือข่าย คือ การจดัให้เกิดการเชื�อมโยงที�เกิดจากการปฏิบติัจริง “ศูนยป์ฏิบติัการศูนย์เรียนรู้” 
ฉะนั�น สิ�งสาํคญัในการเชื�อมโยงเครือข่ายคือ การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ แต่ปัญหาที�สําคญัในการทาํงาน
ร่วมกัน คือ เรื� องการสื� อสาร สื� อความเข้าใจ กับหน่วยงานราชการและนักวิชาการ เนื�องจาก
หน่วยงานราชการและนกัวิชาการไม่เชื�อวา่ชุมชนหรือชาวบา้นจะสามารถบริหารจดัการตนเองได ้
โดยเฉพาะเรื�องงบประมาณ เหตุเพราะวา่ชุมชนเคยบริหารจดัการงบประมาณแลว้ลม้เหลว จึงตอ้ง
ใช้เวลาในการทาํความเข้าใจ และสร้างความไวว้างใจระหว่างเครือข่าย ทั� งนี� สํานักงานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางยงัไดก้าํหนดกลไกการเชื�อมโยงเครือข่าย โดยมีกลไกการบริหาร
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย คณะทาํงานยุทธศาสตร์ภาค คณะบริหารร่วม
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สํานกังานปฏิบติัการภาค และกองเลขาภาค  และมีการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้น
การเชื�อมโยงเครือข่ายในองคก์ร โดยมีการพฒันาระบบสารสนเทศ โดยการพฒันาระบบฐานขอ้มูล
องค์กร การพฒันาระบบเวบ็ไซตข์ององค์กร มีการใช้สื�อในการประชาสัมพนัธ์ เช่น แผ่นพบั วีดี
ทศัน์ เป็นตน้ 

 4.5.3.3  สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้พบว่า สํานกังาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต้มีกระบวนการการเชื�อมโยงกับเครือข่าย ผ่านการ
ประชุมร่วมกบัภาคีและการเชื�อมประสานความร่วมมือกบัภาคเครือข่าย โดยองคก์รมีการเชื�อมโยง
กบัหน่วยงานภายนอกที�มีแนวคิดเดียวกัน มีการเชื�อมโยงกันอย่างหลวม ๆ มีกลไกการทาํงาน
ร่วมกนัระหวา่งสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาค โดยยึดเครือข่ายพื�นที�ตาม
ภาคที�สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนกาํหนด มีการแบ่งเจา้หนา้ที�มาประชุมร่วม วางกรอบแนวทางการ
ทาํงาน และมีกลไกการทาํงานร่วมกนัของเครือข่าย มองภาพรวมของ 20 จงัหวดัและโยงการทาํงาน
ร่วมกันโดยยึดแนวคิดการจัดการตัวเองเป็นหลัก การเชื�อมโยงเครือข่ายจะเป็นการเชื�อมโยง
เครือข่ายในพื�นที� โดยใช้ประเด็นงานและกิจกรรมเป็นตัวเชื�อมโยงเครือข่าย โดยมีกลไกการ
เชื�อมโยงเครือข่าย มีการขบัเคลื�อนจดัทาํแผนงานการพฒันาและเชื�อมโยงการแก้ไขปัญหากับ
หน่วยงานภาคีทอ้งถิ�นอยา่งเป็นรูปธรรม มีเวทีประชุมระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนจงัหวดั 
และมีเวทีสร้างความเขา้ใจตามภารกิจของสภาองคก์รชุมชน และการประเมินงานพื�นที� 

 ในการเชื�อมโยงเครือข่ายภายนอกหน่วยงาน มีการกลไกการเชื�อมโยงกบัเครือข่ายใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ซึ� งประกอบไปดว้ย 4 กลุ่มสาํคญั ไดแ้ก่ ประชาชน ภาคีร่วม เช่น ทอ้งถิ�น หน่วยงาน
ราชการที�เกี�ยวขอ้ง สถาบนัการศึกษา และสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน เป็นการเชื�อมโยงเครือข่ายใน
พื�นที�ดว้ยกิจกรรม โดยใชกิ้จกรรมที�มีลกัษณะปัญหา ลกัษณะงานคลา้ย ๆ กนัมาอยูใ่นงานเดียวกนั 
เครือข่ายนอกพื�นที� ใช้ลกัษณะเนื�อหา/สถานการณ์เป็นตวัเชื�อม ความสัมพนัธ์ในเครือข่ายเป็น
ลกัษณะการเรียนรู้ ร่วมปฏิบติัการ การช่วยเหลือเกื�อกูลกนั มีการเชื�อมงานเครือข่ายโดยใชป้ระเด็น
งาน ลกัษณะเนื�อหาเป็นหลกั โดยผา่นการติดต่อสื�อสารของผูน้าํ ในการติดต่อสื�อสารเป็นวาระตาม
สะดวก คือ ใช้การติดต่อกนัทางโทรศพัท์ อีเมล เป็นตน้ หากแต่ยงัเป็นการเชื�อมเครือข่ายอย่าง 
หลวม ๆ  ยงัไม่สามารถเกื�อกูลกนัไดอ้ยา่งจริงจงั ถึงแมจ้ะมีการเชื�อมโยงเครือข่ายที�มีความสัมพนัธ์
ในเนื�องานและกิจกรรมลกัษณะเดียวกนัอยา่งต่อเนื�องและมีการเชื�อมโยงทั�งคณะทาํงานของพื�นที�
ระหว่างกนั และแบ่งตามพื�นที�  กิจกรรม หน้าที�ความรับผิดชอบ ซึ� งไม่ชัดเจน เนื�องจากความไม่
ชดัเจนของคณะทาํงานจงัหวดั เพราะขาดความพร้อมด้านความรู้ความเขา้ใจและทกัษะของการ
ทาํงาน ขาดการหล่อหลอมที�มาจากจิตวญิญาณของการทาํงานพฒันา  
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 นอกจากในการเชื�อมโยงเครือข่ายยงัมีการนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ โดย
เทคโนโลยีที�นาํมาใชน้ั�นมีการกาํหนดประเด็นยุทธศาสตร์เกี�ยวกบัการเสริมศกัยภาพขบวนองคก์ร
ชุมชนในระดบัตาํบลและจงัหวดัในการบริหารขอ้มูลและวางแผนพฒันาสู่การจดัการตนเอง  การ
พฒันาระบบขอ้มูลของขบวนองค์กรชุมชนที�เป็นฐานขอ้มูลกลางของขบวนองค์กรชุมชนระดบั
จงัหวดั โดยมีเป้าหมายเพื�อการพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศงานชุมชนให้ทนัสมยัพร้อมใช ้มี
จดัระบบขอ้มูลสู่ฐานระบบให้เป็นปัจจุบนั และมีแผนพฒันาระดบัตาํบล จงัหวดัดว้ย และมีการนาํ
ระบบเทคโนโลยมีาใชใ้นการติดต่อประสานงานระหวา่งเครือข่าย ซึ� งจะใชเ้ฉพาะในกรณีที�เป็นงาน
เร่งด่วน โดยใชว้ธีิการโทรศพัทห์รืออีเมลสาํหรับการติดต่อกบัเครือข่ายต่าง ๆ และการใชร้ะบบการ
สื�อสารเพื�อมาหารือกนั มีการใชก้ารประชุมแบบ video conference ระหวา่งสํานกังานกบัภาคและ
เจา้หนา้ที� 
 จากการวิ เคราะห์มิ ติการเชื� อมโยงเครือข่ายของสํานักงานปฏิบัติการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาค สามารถสรุปไดว้า่ มีการเชื�อมโยงเครือข่ายทั�งภายในหน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน โดยการเชื�อมโยงเครือข่ายภายในหน่วยงานนั�นมีกลไกการเชื�อมโยงเครือข่ายทั�ง
สํ า นัก ง า น ป ฏิ บั ติ ก า ร ภ า ค ต ะ วัน อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ต อ น บ น  สํ า นัก ง า น ป ฏิ บัติ ก า ร ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง และสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้เป็นการ
เชื�อมโยงการทาํงานร่วมกนัทั�ง 3 ภาค ลกัษณะในการประสานงานเชื�อมโยงเครือข่ายมีทั�งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การติดต่อประสานงานอย่างเป็นทางการจะใช้วิธีการประชุม
ประจาํเดือน ใชเ้อกสารในการนดัประชุม มีการกาํหนดตวัแทน คณะกรรมการ ผูน้าํแต่ละจงัหวดัใน
การติดต่อประสานงานกนัระหวา่งเครือข่าย เป็นการทาํงานตามโครงสร้างหนา้ที�ที�กาํหนด และการ
ติดต่อประสานงานอยา่งไม่เป็นทางการใชก้ารโทรศพัทน์ดัหมายการประชุม ใชอี้เมลในการติดต่อ
ระหว่างเครือข่าย และการนดัประชุมนอกเวลาราชการ เช่น การนดัพูดคุยเรื�องประเด็นงานต่าง ๆ 
ที�บา้นของเครือข่าย มีความสัมพนัธ์กบัเครือข่ายแบบพี�น้อง ซึ� งโดยส่วนใหญ่ พบว่า การติดต่อ
ประสานงานเชื�อมโยงเครือข่ายของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาคนั�น 
จาํเป็นจะตอ้งอาศยัการทาํงานเชื�อมโยงกบัภาคีต่าง ๆ เพื�อให้การทาํงานในแต่ละโครงการสามารถ
บรรลุผลได ้โดยการเชื�อมโยงที�วา่นั�น สํานกังานปฏิบติัการภาคจะอาศยัความไม่เป็นทางการในการ
ติดต่อระหว่างกันเป็นส่วนมาก เพราะการทาํงานในลักษณะที�ต้องมีการติดต่อกับชุมชนหรือ
ชาวบา้น การที�จะเขา้ถึงและสร้างความเขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ กบัชุมชนนั�น หากจะ
ดาํเนินการโดยใชก้ารทาํงานแบบเป็นราชการที�เน้นความเป็นทางการ อาจจะทาํให้การเชื�อมโยง
เครือข่ายกบัชาวบา้นหรือชุมชนไม่สามารถสร้างความเขา้ใจระหวา่งกนัได ้และทาํให้การทาํงานไม่
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ประสบความสําเร็จ สํานักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเน้นการการติดต่อ
ประสานงานกบัเครือข่ายอยา่งไม่เป็นทางการ 

 การเชื�อมโยงเครือข่ายจะใชพ้ื�นที�กลางในการเชื�อมโยงเครือข่ายเขา้ดว้ยกนั เป็นการ
เชื�อมโยงเครือข่ายเชิงพื�นที�และเชิงประเด็นงาน โดยใชแ้ผนงานในการพฒันา แผนงานสภาองคก์ร
ชุมชนในการขบัเคลื�อนเครือข่าย การเชื�อมโยงเครือข่ายภายนอกหน่วยงานจึงมีกลไกการเชื�อมโยง
เครือข่ายทั�งในระดบัตาํบล อาํเภอ ระดบัจงัหวดั และระดบัภาค และมีกลไกกลางสาธารณะในเป็น
เวทีบริหารจดัการเนื�องานของเครือข่ายต่าง ๆ ในทุกระดบั มีการจดัเวทีเกนนาํ เวทีขบวนจงัหวดั 
จากนั�นจึงจดัขบวนกลางระดบัภาค ประสานประเด็นเพื�อเป็นเครื�องมือสนบัสนุนการทาํงาน และ
จดัระบบการทาํงานและกลไกการเชื�อมโยงกบัเครือข่าย การเชื�อมเครือข่ายภายนอกหน่วยงานนั�น มี
การเชื�อมโยงกบัภาคส่วนต่าง ๆ ซึ� งประกอบไปดว้ย 4 กลุ่มสาํคญั ไดแ้ก่ ประชาชน มีบทบาทในการ
รวมกลุ่มกนัเพื�อเรียกร้องความตอ้งการ หรือการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคีร่วม เช่น 
ทอ้งถิ�น หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง มีบทบาทเป็นภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมที�เขา้มาทาํงานร่วมกบั
ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยจะทําหน้าที�ประสานงานและคอยสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการขบัเคลื�อนงานต่าง ๆ ในพื�นที�นั�น ๆ และมีการเชื�อมโยงกบัหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน 
และภาคีต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง สถาบนัการศึกษา มีบทบาทในการนําองค์ความรู้ทางวิชาการมาใช้
สนบัสนุนเครือข่าย การบริการวชิาการใหก้บัชุมชน รวมทั�งมีหนา้ที�ในการสนบัสนุนเครือข่ายและมี
บทบาทในการเป็นที�ปรึกษาให้กบัขบวนชุมชนในเครือข่ายในดา้นวิชาการ ใช้งานวิจยัเป็นตวัเดิน 
นาํงานวจิยัมาพดูคุยแกปั้ญหาร่วมกนั ถอดบทเรียนร่วมกนั คน้หาปัญหาร่วมกนั ใชก้ระบวนการวิจยั
เป็นเครื�องมือทาํใหชุ้มชนเกิดการเรียนรู้ เรียนรู้ไปดว้ยกบัชาวบา้น และสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน
นั�น มีบทบาทเป็นตวักลางในการเปิดพื�นที�ให้กบักลไกการทาํงานของเครือข่าย สร้างให้เกิดความ
ตระหนกัในการสร้างความร่วมมือและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาร่วมกนัในเครือข่าย และบทบาทในการ
โยงภาพรวมในระดับจงัหวดั ระดับภาค ระดับชาติ เสนอเชิงนโยบายเพื�อที�จะเสนอให้รัฐบาล
สนบัสนุนงบประมาณ 

 นอกจากยงัมีการนาํระบบเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นองคก์รหลายรูปแบบ เพื�อใชใ้นการ
เชื�อมโยงเครือข่าย ได้แก่ ระบบฐานขอ้มูลหน่วยงาน ที�ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลของ
หน่วยงานและกิจกรรมที�หน่วยงานดาํเนินงาน ตน้ โดยการบริหารฐานขอ้มูลหน่วยงานนั�น มีการ
บนัทึกรายละเอียดขอ้มูลลงฐานขอ้มูล การติดตามและตรวจทานขอ้มูลกบัพื�นที�และผูที้�เกี�ยวขอ้ง 
ตลอดจนการจดัทาํรายงานความกา้วหน้าเพื�อเป็นเครื�องมือสนบัสนุนการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย 
ฐานขอ้มูลเพื�อการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน การติดตามการดาํเนินงานขององค์กรชุมชน 
ฐานขอ้มูลองคก์รชุมชน “สภาองคก์รชุมชน” ฐานขอ้มูลผูน้าํชุมชน เป็นตน้ มีโปรแกรมต่าง ๆ เขา้
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มาใช้ เช่น โปรแกรมสวสัดิการชุมชน, โปรแกรม codi self report โปรแกรม codinet โปรแกรม 
BMOS สาํหรับโครงการบา้นมั�นคง และการพฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื�อใชใ้นการ
จดัทาํขอ้มูลพื�นที�ชุมชน โดยการจดัทาํขอ้มูลประเด็นงานพฒันา เช่น สภาองคก์รชุมชน สวสัดิการ
ชุมชน องคก์รการเงินสินเชื�อ บา้นมั�นคง เพื�อเตรียมขอ้มูลเขา้สู่ระบบโปรแกรม GIS map server 
อบรมการทาํแผนที�ทางภูมิศาสตร์ การจดัการที�ดินสาธารณะของชุมชน การจดัทาํขอ้มูลพื�นฐานของ
ชุมชน และเทคโนโลยีในรูปแบบที�เป็นสื�อ ประชาสัมพนัธ์ เช่น แผ่นพบั สิ� งพิมพ์ การจดัทาํ
นิทรรศการและแผ่นพบัชุดความรู้ ในโครงการและประเด็นสําคญั เพื�อใช้ประกอบในการจัด
สัมมนาทั� งในระดับชาติและระดับภาค และเป็นเครื� องมือในการสื� อสารสร้างความเข้าใจกับ
หน่วยงานระดบันโยบายและชุมชน ตลอดจนประชาชนทั�วไป การจดัทาํวิดีทศัน์เพื�อการเผยแพร่ใน
การจัดงานระดับชาติและภาค หนังสือข่าวชุมชนรายเดือนเพื�อเป็นเครื� องมือในการสื� อสาร
สาระสําคญัขององค์กร งานพฒันา งานสภาองค์กรชุมชน และข่าวสารขององค์กรชุมชน และใน
กรณีที�เป็นงานเร่งด่วน โดยใชว้ิธีการโทรศพัทห์รืออีเมลสําหรับการติดต่อกบัเครือข่ายต่าง ๆ และ
การใช้ระบบการสื�อสารเพื�อมาหารือกนั มีการใช้การประชุมแบบ video conference ระหว่าง
สํานักงานกบัภาคและเจา้หน้าที�เพื�อให้เครือข่ายมีความสัมพนัธ์เชื�อมโยงกนัอย่างใกลชิ้ดมากขึ�น 
นอกจากนี�หน่วยงานยงัมีการพฒันาระบบสารสนเทศ โดยการกาํหนดยุทธศาสตร์ที�สําคญั 5 ดา้นคือ 
1) การพฒันากลไกลและบุคลากรดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2) การพฒันาศูนยข์อ้มูลทอ้งถิ�นของ
ขบวนชุมชนในทุกระดบั 3) การพฒันาระบบขอ้มูลที�มีประสิทธิภาพ 4) การเชื�อมโยงขอ้มูลระหว่าง
ขบวนองคก์รชุมชนกบัสถาบนั และ 5) การจดัระบบขอ้มูลเพื�อการสื�อสารและการจดัการความรู้  

 
4.5.4  การวเิคราะห์มิติการสร้างความน่าเชื�อถือ 

การสร้างความน่าเชื�อถือในระบบการบริหารจดัการภาครัฐโดยอาศยัเครือข่ายมีปัจจยัสําคญั
อยู ่4 ประการดว้ยกนั ดงันี�  

 4.5.4.1  การสร้างแรงจูงใจใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั  
 เนื�องจากการรวมตัวเป็นเครือข่ายของสํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกับ

เครือข่ายต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งนั�น ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสถาบนัการศึกษา เครือข่ายภาคประชาชน 
เครือข่ายทอ้งถิ�น เป็นตน้ เป็นการรวมตวักนัเนื�องจากความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน
ในพื�นที� ฉะนั�นการสร้างแรงจูงใจจึงเป็นสิ�งที�สําคญัมากในการดาํเนินงานขององคก์าร ความสําเร็จ
ในการปฏิบติังานขององคก์ารยอ่มขึ�นอยูก่บัความร่วมมือร่วมใจของผูป้ฏิบติังานเป็นสําคญั และยงั
ส่งผลให้การทาํงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
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ที�ตั�งไวด้้วย ซึ� งสํานักงานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาค มีหลกัการในการสร้าง
แรงจูงใจในการทาํงาน ดงันี�  

 1)  สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบวา่ ตอ้งสร้าง
ความตระหนกัร่วมกนัภายในเครือข่าย สร้างใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจถึงความสําคญัของการรวมตวั
เป็นเครือข่ายที�เขม้แขง็ และนอกจากนี�การรวมกลุ่มเครือข่ายนั�นเกิดจากการเขา้มามีส่วนร่วมร่วมกนั
ของผูที้�ประสบปัญหาในเรื� องเดียวกัน และมีแนวคิดร่วมที�เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เข้ามา
แลกเปลี�ยนความคิด ประสบการณ์ร่วมกนั รวมทั�งเกิดแนวคิดการพฒันาชุมชนขึ�นในองคก์ร ทาํให้
หน่วยงานหรือเครือข่ายต่าง ๆ เขา้มาทาํงานร่วมกนัมากขึ�น 

 2)  สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบวา่ ในการ
สร้างแรงจูงใจ เกิดจากการมีเป้าหมายร่วมกนั มีความเห็นร่วมกนั โดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์ใน
เครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ บุคลากรทาํงานร่วมกนัแบบเป็นพี�เป็นนอ้ง มีการพูดคุยแลกเปลี�ยน
ความคิดเห็นกนัแบบตรงไปตรงมา ใหค้วามสาํคญัเกี�ยวกบัตวับุคคลมากกวา่สายการบงัคบับญัชา 

 3)  สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้พบวา่ มีการสร้าง
ความตระหนกัในเป้าหมายร่วมกนั ทุกคนเป็นเจา้ของงาน จากแนวคิดที�ให้ชุมชนจดัการตวัเอง ทาํ
ใหชุ้มชนสามารถจดัการตวัเองไดเ้ตม็ที� แลกเปลี�ยนไดเ้ตม็ที� การออกแบบ การสนบัสนุน ก่อให้เกิด
การพฒันาศักยภาพของตนเอง เกิดความเท่าเทียม มีเป้าหมายร่วมและแนวทางดําเนินการที�
เหมาะสมกับแต่ละเครือข่าย เกิดการสร้างเครือข่ายที�เกื�อกูลกัน ให้อิสระในความคิดเห็นเพื�อ
ยกระดบัความเคารพในสมรรถนะของสมาชิกในเครือข่าย 
 ฉะนั� นสรุปได้ว่า การสร้างแรงจูงใจให้ไปในทิศทางเดียวกันของสํานักงาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั�น จะตอ้งมีความตระหนกัในเป้าหมายร่วมกนั มีแนวคิดร่วมที�
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และในการทาํงานร่วมกนัของเครือข่ายจะตอ้งมีเป้าหมายเดียวกนั ให้
อิสระทางความคิดเห็นของสมาชิกในเครือข่ายจากแนวคิดที�ให้ชุมชนจดัการตวัเอง ทาํให้เกิดแรงจูง
ในการทาํงานมากขึ�น และสิ�งแรงจูงใจที�สําคญัที�ทาํให้เครือข่ายต่าง ๆ มีแรงจูงใจเป็นไปทิศทาง
เดียวกนันั�นเกิดจากการที�เครือข่ายต่าง ๆ เขา้มาร่วมกนัเป็นเครือข่ายเนื�องจากความตอ้งการในการ
แกไ้ขปัญหาในเรื�องเดียวกนั 

 4.5.4.2  การวดัผลผลการดาํเนินงาน 
 สํานักงานปฏิบัติการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั� ง 3 ภาคนั� นมีการสรุปผลการ

ดาํเนินงานที�ผา่นมา ปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงาน มีการติดตามการดาํเนินงานในระดบัจงัหวดั
และระดบัภาค โดยการวดัผลการดาํเนินงานขององคก์รจะมีตวัชี� วดัผลการดาํเนินงาน 4 มิติ ไดแ้ก่ 
มิติดา้นประสิทธิผล มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน และมิติ
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ด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร โดยในแต่ละภาคมีกระบวนการการวดัผลการ
ดาํเนินงานที�เหมือนกนั อธิบายไดด้งันี�  

 1)  สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่ามีการสรุป 
ผลการดาํเนินงานที�ผา่นมา ปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงาน มีการติดตามการดาํเนินงานในระดบั
จงัหวดัและระดบัภาค โดยการวดัผลการดาํเนินงานขององคก์รจะมีตวัชี� วดัผลการดาํเนินงาน 4 มิติ 
ไดแ้ก่ มิติดา้นประสิทธิผล มิติดา้นคุณภาพการให้บริการ มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน 
และมิติดา้นการกาํกบัดูแลกิจการและพฒันาองคก์ร 

 2)  สํานักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่ามี
กระบวนการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปี/รายไตรมาส การติดตามผลในระหว่าง
การดาํเนินงานและการประเมินผลเป็นรายครั� งอย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ โดยใช้วิธีการจดัเวที
ผูแ้ทนพื�นที�ตาํบล/งานพฒันาตามประเด็นมาทาํบนัทึกความร่วมมือ สร้างความเขา้ใจเป้าหมาย แนว
ทางการทาํงาน สร้างขอ้ตกลงเรื�องการติดตาม รายงานผล และมีการจดัเวทีติดตามงานพฒันา โดย
จดัเวทีใหผู้แ้ทนประเด็น/พื�นที�ปฏิบติัการระดบัตาํบล มารายงานความคืบหนา้และแลกเปลี�ยนเรียนรู้
งานพฒันาร่วมกนัทุกประเด็น และมีการติดตามและระบบรายงานเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานกบั
เป้าหมายของแผนเป็นระยะ 

 3)  สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้พบวา่ มีการสร้าง
ระบบการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน โดยการตรวจเอกสารเชิงวิเคราะห์ การตรวจสอบ
แผนการดาํเนินงาน 3 เดือนและกาํหนดแผนพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน และนอกจากนี� ยงัมีการ
วเิคราะห์กระบวนการดาํเนินงานที�ผา่นมา โดยการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการดาํเนินงาน และ
มีการรายงานแผนปฏิบติัการประจาํปี รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี/ไตรมาส เพื�อให้ทราบถึง
ผลการดาํเนินงานทั�งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพขององคก์ร 

 สรุปไดว้่า การวดัผลการดาํเนินงานของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ตามผลการดาํเนินการตามการรับรองการปฏิบติังานในตวัชี� วดัผลการดาํเนินงาน 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติ
ดา้นประสิทธิผล มิติดา้นคุณภาพการให้บริการ มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน และมิติ
ด้านการกาํกับดูแลกิจการและพฒันาองค์กร โดยมีการพฒันาตวัชี� วดัระดับส่วนงาน เป็นการ
ยกระดบัการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบนั โดยให้แต่ละส่วนงานวิเคราะห์และวางแผนใน
ส่วนของตนเองให้สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์สถาบนั ที�ผา่นมาตวัชี� วดัของสถาบนัเป็นตวัชี� วดั
เชิงปริมาณเป็นส่วนใหญ่ จึงไดก้าํหนดทิศทางสําคญัวา่ในระยะต่อไปจะมีการพฒันาตวัชี� วดัในเชิง
คุณภาพของงานชุมชนใหม้ากยิ�งขึ�น โดยเฉพาะตวัชี�วดัเกี�ยวกบัชุมชนทอ้งถิ�นจดัการตนเอง 

 



192 

4.5.4.3  การสร้างความไวว้างใจ   
การสร้างแรงจูงใจของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาคเป็น

สิ�งที�จาํเป็นและสําคญัมากต่อการทาํงานในรูปแบบเครือข่าย เนื�องจากรูปแบบการทาํงานเชื�อมโยง
ระหวา่งเครือข่ายของแต่ละหน่วยงานนั�น ไม่วา่จะเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งสถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชนกบัหน่วยงานภาคเครือข่ายต่าง ๆ เช่น สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ทอ้งถิ�น องค์กร
พฒันาภาคเอกชน (NGOs) เป็นตน้ หรือความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนกบัสถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน ความสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนกบัหน่วยงานภาคีเครือข่าย และความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน ความสัมพนัธ์ดังกล่าวต้องอาศยัความไวว้างใจอย่างมาก หากในการ
ปฏิบติังานร่วมกนัไม่มีความไวว้างใจซึ� งกนัและกนัแลว้ ยอ่มทาํให้การทาํงานเกิดความแตกแยก ไม่
เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั ฉะนั�นในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งเครือข่ายจึงตอ้งมีความจริงใจต่อกนั มี
ความเชื�อถือ ไวว้างใจซึ� งกันและกัน โดยองค์การต้องสร้างบรรยากาศภายในเครือข่ายให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั สร้างให้สมาชิกในเครือข่ายได้ร่วมประสบการณ์ระหว่างกนั เรียนรู้
ขอ้ผิดพลาดและความสําเร็จร่วมกนั จึงจะนาํไปสู่การปฏิบติังานร่วมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และองค์กรเองก็ตอ้งสร้างความตระหนกัในการทาํงานร่วมกนัเป็นเครือข่าย และตอ้งสร้างความ
เชื�อถือไวว้างใจภายในองคก์รให้เกิดขึ�นดว้ย ซึ� งสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 
ภาค มีวธีิการในการสร้างความไวว้างใจในเครือข่าย ดงันี�   

 1)  สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบวา่ การสร้าง
ความไวว้างใจตอ้งสร้างเครื�องมือใหเ้ครือข่ายรู้สึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของร่วมกนั หรือมีความรู้สึกเป็น
หุ้นส่วนร่วมกนั และการสร้างให้เครือข่ายมีความศรัทธา มีกลไกให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาค
ส่วน หน่วยงานภาคีที� เกี�ยวข้อง ต้องเป็นหน่วยงานที� เข้าใจชุมชน สํานักงานปฏิบัติการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนได้จดัทาํโครงการชื�อว่า “การเปิดใจปรับท่าที ทาํงานร่วมระหว่าง
ขบวน” คือ ขบวนยุทธศาสตร์ที�เป็นชาวบา้น เจา้หนา้ที� จะไดท้าํเรื�องเปิดใจกนั เป็นการเขา้ค่ายเปิด
ใจ เรียนรู้ภูมิหลัง เล่าประวติัของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร ทานขา้วร่วมกัน ทาํกิจกรรมร่วมกัน 
ทาํงานร่วมกนั เพื�อให้เกิดความเขา้ใจกนั ไม่เกิดความขดัแยง้ในเครือข่าย จะทาํให้เกิดความไวเ้นื�อ
เชื�อใจกนัในที�สุด 

 2)  สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบวา่ตอ้งเนน้
การสื�อสาร พูดคุยกนั มีการสื�อให้เขา้ใจกนัทั�งเครือข่าย ตอ้งสร้างกระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้
เพื�อให้ทราบการทาํงานร่วมกัน สร้างการมีส่วนร่วมร่วมกัน การทาํงานต้องมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ 
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 3)  สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้พบวา่ ตอ้งสร้าง
ความเชื�อมั�นในพลังศรัทธาของเครือข่าย เคารพในความคิดเห็นของเครือข่าย พฒันาศกัยภาพ
เครือข่ายตามปัจจยัของแต่ละพื�นที� และผูน้าํตอ้งเป็นตน้แบบที�ดี มีคุณธรรม การทาํงานตอ้งมีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได ้
 สรุปไดว้า่ การสร้างความไวว้างใจของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
การสร้างความไวว้างใจ คือ เครือข่ายจะตอ้งมีการพดูคุย แลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัอยูเ่สมอ การที�จะทาํให้
เครือข่ายต่าง ๆ มีความไวว้างใจซึ� งกนัและกนันั�น  จะตอ้งสร้างการรับรู้ร่วมกนั ถา้สมาชิกรับรู้มากก็
จะทาํให้สามารถทาํงานร่วมกนัไดง่้ายขึ�น และมีความเขา้ใจกนัง่ายขึ�น รวมทั�งมีความเขา้ใจเป็นไป
ทางเดียวกนั การทาํงานมีความโปร่งใส สมาชิกในเครือข่ายสามารถตรวจสอบการดาํเนินงานในทุก
ขั�นตอนได ้ทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ�น นาํไปสู่เครือข่ายที�มีความสามคัคี มีความ
โปร่งใส เกิดความร่วมมือกนัระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทาํให้เกิดการบริหารจดัการที�ดี แต่ถ้า
สมาชิกไม่รับรู้ รู้แต่คณะกรรมการ ยอ่มทาํใหก้ารขยายความเขา้ใจเป็นเรื�องยาก  
 4.5.4.4  การแบ่งปันความเสี�ยง  
 การแบ่งปันความเสี�ยงของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั�นมีการ
จดัตั�งคณะทาํงานบริหารความเสี�ยง การวิเคราะห์ความเสี�ยง และการวางแผนบริหารความเสี�ยงใน
กิจการต่าง ๆ ขององคก์ร โดยมีกระบวนการประเมินความเสี�ยง ที�ระบุความเสี�ยงขององค์กรที�จะ
เกิดขึ�นหรือเกิดขึ�นแล้ว นาํปัญหาเหล่านั�นที�เป็นความเสี�ยงไปวิเคราะห์ปัญหาและประเมินความ
เสี�ยง การประเมินความเสี�ยงจะมีกระบวนการประเมินผลการดาํเนินงานขององค์กร โดยมีการ
ประเมินการทาํงานทุก ๆ 3 ปี ดาํเนินการโดยมูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันานโยบาย เป็นการประเมิน
เพื�อสร้างพลงัองคก์ร โดยการแบ่งปันความเสี�ยงนี� เป็นเครื�องมือที�ช่วยให้องคก์รสามารถจดัการกบั
ความไม่แน่นอน และความเสี�ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ�น และมีกระบวนการสร้างกรอบและ
แนวทางในการดาํเนินงานใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รเพื�อให้สามารถบริหารจดัการความไม่แน่นอนที�
จะเกิดขึ� นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ� งสํานักงานปฏิบัติการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาค มีวธีิการในการแบ่งปันความเสี�ยง ไวด้งันี�   
 1)  สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบวา่ องคก์รมี
การออกแบบการติดตามกาํกับประเมินผลแบบเชิงรุก มีการสนับสนุนการพฒันาระบบติดตาม
ประเมินผล และตวัชี� วดัโครงการ ส่วนงานต่าง ๆ เพื�อการติดตามผลการดาํเนินงานของส่วน/
หน่วยงาน โดยการวิเคราะห์ความเสี�ยงและวางแผนการบริหารความเสี� ยงในกิจการต่าง ๆ ของ
องคก์ร และนอกจากนี�ยงัมีการกาํหนดตวัชี� วดัทั�งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจนการปรับปรุง
แก้ไขตวัชี� วดัการดําเนินงานขององค์กร และมีการใช้การบริหารความเสี� ยงเข้ามาร่วม โดยมี
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โปรแกรมบริหารความเสี�ยง ใช้การประเมินโครงสร้างและระบบบริหารจดัการภาค เป็นการ
ประเมินความเสี�ยงดว้ยวธีิการวเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนของการดาํเนินงาน 

 2)  สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบวา่ มีวิธีการ
จดัการความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�น โดยใชก้ารประเมินความเสี�ยงจากสถานการณ์ของแต่ละพื�นที�จงัหวดัที�
หน่วยงานรับผดิชอบ เพื�อจะไดท้ราบถึงปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาเพื�อลด
ความเสี�ยงที�จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 3)  สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้พบวา่ มีระบบการ
บริหารความเสี�ยงโดยมีระบบการติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานทุกปี และมีการกาํหนด
เป้าหมายร่วม และการทาํความเขา้ใจกบัเป้าหมายร่วมกนัเพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�น โดยมี
วิธีการไดแ้ก่ โครงสร้างการทาํงานทีมกาํกบัติดตามและประเมินผล การประเมินศกัยภาพจงัหวดั
จดัการตวัเอง 

 สรุปไดว้่า สํานักงานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการแบ่งปันความเสี�ยง
โดยใช้วิธีการประเมินความเสี�ยงจะเกิดขึ�น เพื�อให้เกิดการรับรู้ ตระหนกั และเขา้ใจถึงความเสี�ยง
ดา้นต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นกบัองค์กร และหาวิธีจดัการที�เหมาะสมในการลดความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�
องคก์รยอมรับได ้และมีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดาํเนินการบริหารความเสี�ยงและเฝ้า
ระวงัความเสี� ยงใหม่ ๆ ที�อาจเกิดขึ� นได้ตลอดเวลา และใช้การประเมินความเสี� ยงด้วยวิธีการ
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการดาํเนินงานเพื�อให้ทราบปัญหา และนาํไปสู่หาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันขององค์กร นอกจากนี� ยงัพบว่า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สํานักงาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาคนั�น ในการดาํเนินงานตรวจสอบเป็นการทาํงานที�
ครอบคลุมทั�งการตรวจสอบภายในสํานกังาน โดยมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าที�กาํกบั
ดูแลงานตรวจสอบภายในและเสนอมาตรการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริม
ระบบการตรวจสอบขององค์กรชุมชน ซึ� งจากการดาํเนินงานที�ผ่านมาได้ดาํเนินการตรวจสอบ 
ติดตาม และวิเคราะห์ระบบงานภายใน ได้แก่ การตรวจสอบการพสัดุ การบริหารจดัการพสัดุ 
การเงินและบญัชี ระบบขอ้มูลสารสนเทศ การตรวจสอบสินเชื�อ การตรวจสอบสภาองคก์รชุมชน 
การติดตามผลการตรวจสอบงานบุคลากร การติดตามผลการตรวจสอบการพฒันาระบบขอ้มูลการ
จดัการความรู้ เป็นตน้ นอกจากนี� ยงัตอ้งสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายให้มากขึ�น เพื�อให้เกิดการ
ตรวจสอบการทาํงานและเพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�น 
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 4.5.4.5  การวเิคราะห์มิติการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย ์
 การปฏิรูปทรัพยากรมนุษย ์ถือวา่เป็นเรื�องที�สําคญัต่อการทาํงานในรูปแบบเครือข่าย 
เนื�องจากคนในองค์กรถือวา่เป็นส่วนสําคญัในการขบัเคลื�อนการทาํงานให้เกิดเครือข่าย การปฏิรูป
ทรัพยากรมนุษยไ์ม่เพียงแต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื�อเพิ�มพูนความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ และ
ทศันคติของบุคลากรในองคก์รใหมี้พฤติกรรมการทาํงานที�ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รแลว้ 
ย ัง ส่งผลให้ เ กิดความก้าวหน้าในตนเองและองค์กรด้วย  ซึ� งสํ านักงานปฏิบัติการภา ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาค มีการปฏิรูปทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร ดงันี�  

 1)  สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบวา่ เริ�มแรกใน
การคดัเลือกบุคลากรเขา้มาทาํงาน มีการสอบคดัเลือก โดยกาํหนดว่าบุคลากรที�เขา้มาทาํงานนั�น 
ต้องมีความเชี�ยวชาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน มี
ความสามารถในการประสาน เชื�อมโยงขบวนองคก์รชุมชนและภาคีพฒันา มีความรู้ความเขา้ใจใน
วิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ โครงการ การสนบัสนุนต่าง ๆ ของสถาบนั มีความรู้ความสามารถในการ
ส่งเสริม สนบัสนุน ถ่ายทอด สื�อสารต่อขบวนองค์กรชุมชนและภาคีพฒันา มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีปิ
ยะวาจาทั�งกบัเพื�อนร่วมงานและขบวนองคก์รชุมชนภาคีที�เกี�ยวขอ้ง และมีการกาํหนดโครงการหรือ
กิจกรรมเพื�อการพฒันาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน และมีงบประมาณสนับสนุนเป็น
รายบุคคล โดยการจดัสรรจะขึ�นอยู่กบัทางสํานักงานปฏิบติัการภาคจะจดัโครงการหรือกิจกรรม
ประเภทใด เพื�อพฒันาบุคลากรในสาํนกังานของตน 

 2)  สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบวา่ บุคลากร
ตอ้งเป็นผูที้�เสียสละ มุ่งมั�น รู้จริง เขา้ถึง ตอ้งไม่เห็นแก่อามิสสินจา้ง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มี
ความสามารถในจดักระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี�ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นของเครือข่ายในทุก
ภาคส่วนได้ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในเครือข่าย สร้างให้เครือข่ายเกิดความ
ร่วมมือ มีการกาํหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื�อการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน และ
มีงบประมาณต่าง ๆ เพื�อสนับสนุนการพฒันาทกัษะบุคลากรเป็นรายบุคคล โดยทางสํานักงาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางจะเน้นโครงการหรือกิจกรรมประเภทการจดัอบรม 
เข้าค่ายอบรมร่วมกัน มีอบรมผูน้ํา จัดฝึกอบรมให้กับเครือข่ายชุมชนเพื�อพัฒนาบุคลากรใน
สาํนกังาน 

 3)  สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้พบวา่ ทกัษะของ
บุคลากรที�จาํเป็นต่อองคก์ร คือ ความเชื�อมั�นในแนวทางการพฒันาที�องคก์รชุมชนเป็นแกนหลกั มี
จริยธรรม มีการประสานความร่วมมือและการทาํงานเป็นทีม ในการคดัเลือกบุคลากรเขา้มาทาํงาน 
มีการสอบคดัเลือก โดยบุคลากรตอ้งมาจากสายพื�นที�ก็จะมาจากผูที้�มีความเชี�ยวชาญ ประสบการณ์
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การพฒันา จะตอ้งมีคุณลกัษณะที�สามารถทาํงานเชื�อมโยงองคก์รได ้และมีการกาํหนดกิจกรรมเพื�อ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากร การจดัอบรมหลกัสูตรระยะสั� นทุกปี เรียกว่า สํานกัพฒันาทรัพยากร
บุคคล โดยจะมีเวทีเปลี�ยนโลกทศัน์จะมีทุกเดือน เช่น เรื�องการคลี�คลายความขดัแยง้, การจดัภาวะ
ผูน้าํ, การสื�อสาร, การพฒันาทีมงาน สําหรับเจา้หน้าที�ปฎิบติังาน เจา้หน้าที�กลุ่มงานบริหารทั�วไป 
และผูบ้ริหารระดบัสูง 
 สรุปได้ว่า สํานักงานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีกระบวนการปฏิรูป
ทรัพยากรมนุษยโ์ดยใช้วิธีการการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร มีการพฒันาความรู้ ความสามารถของผูบ้ริหารส่วนงาน โดยจดัทาํหลกัสูตรพฒันา
ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน ส่งผลใหผู้บ้ริหารส่วนงานไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในศาสตร์ของการเป็น
ผูบ้ริหารส่วนงานที�ดี ตลอดจนศิลปะในการบริหารจิตใจและบริหารงานของผูป้ฏิบติังาน และมีการ
พฒันาบุคลากรในการใชแ้ละวิเคราะห์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยา่งมีประสิทธิภาพ มีผูเ้ขา้ร่วม
อบรม มีการทบทวนความเหมาะสมของสมรรถนะผูป้ฏิบติังาน ทั�งสมรรถนะหลกั (core 
competency) สมรรถนะบริหาร (managerial competency) และสมรรถนะตามหนา้ที� (functional 
competency) รวมทั�งเกิดแผนการดาํเนินงานในการพฒันาระบบสมรรถนะของสถาบนัทั�งในดา้น
การพฒันาเครื� องมือสมรรถนะและการนําไปปฏิบติั และมีการปรับปรุงระบบสวสัดิการให้
ผูป้ฏิบติังาน โดยไดมี้การปรับปรุงสวสัดิการของสถาบนัฯ เกี�ยวกบัค่ารักษาพยาบาล ทั�งนี�ทกัษะของ
บุ ค ล า ก ร ที� จ ํา เ ป็ น ต่ อ ก า ร ทํา ง า น ใ น รู ป แ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง สํ า นัก ง า น ป ฏิ บั ติ ก า ร ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ ผูน้าํตอ้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์ที�ดี มีการเชื�อมโยงสามคัคีกนั เครือข่ายตอ้งรับรู้
ร่วมกนั จิตอาสา มีใจโอบออ้มอารี รู้จกัยดืหยุน่กบัสถานการณ์ชุมชน 

จากที�ผูว้ิจยัได้นาํเสนอ การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษาของสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 ภาค สามารถสรุปไดด้งัตารางที� 4.2  
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ตารางที� 4.2  สรุปผลการศึกษา 
 

ประเดน็ที�ศึกษา สํานักงานปฏิบัตกิารภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

สํานักงานปฏิบัตกิารภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง 

สํานักงานปฏิบัตกิารภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนใต้ 

1.  มติด้ิาน

ยุทธศาสตร์ 
   
   1.1  จงัหวดัที� 
รับผิดชอบ 
 
    
 
 
    
   1.2  วสิยัทศัน์ 
 
 
 
 
   1.3  ยทุธศาสตร์ 
 
 
    
 
 
 
   1.4  กลยทุธ์ 
 
    

 
 
 
- 7 จงัหวดั ประกอบดว้ย 
จงัหวดัมุกดาหาร จงัหวดั
สกลนคร จงัหวดันครพนม 
จงัหวดัหนองคาย จงัหวดั
อุดรธานี จงัหวดัเลย และ
จงัหวดัหนองบวัลาํภู  
 
- องคก์รชุมชนเขม้แขง็  
มีความสามารถในการจดัการ 
ปัญหาของตนเองได ้
 
 
- การพฒันาที�ใชพื้�นที�เป็นตวัตั�ง
เพื�อการบูรณาการงานพฒันา 
และเพื�อการฟื� นฟชุูมชน
ทอ้งถิ�นโดยใหอ้งคก์รชุมชน
เป็นหลกั 
 
 
- กาํหนดกลยทุธ์ในการสร้าง
พื�นที�กลางบริหารแบบมีส่วน
ร่วมจากกลไกจากสาธารณะ มี
การเชื�อมโยงขบวนการทาํงาน
และความสมัพนัธ์ของ
โครงสร้างระดบัตาํบลและ
ระดบัจงัหวดั อาศยัวธีิการใน 

 
 
 
- 6 จงัหวดั ประกอบดว้ย 
จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดั
ชยัภูมิ จงัหวดั
มหาสารคาม จงัหวดั
ร้อยเอด็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
และจงัหวดัยโสธร  
 
- องคก์รชุมชนมีความ
เขม้แขง็ มีความสามารถ
ในการจดัการปัญหาของ
ตนเองใหไ้ด ้
 
- การพฒันาที�ใชพื้�นที�
เป็นตวัตั�ง เกิดการบูรณา
การงานพฒันาเพื�อการ
ฟื� นฟชุูมชนทอ้งถิ�น โดย
องคก์รชุมชนเป็นแกน
หลกั 
 
- เนน้พื�นที�ที�สามารถ
จดัการตนเองได ้และมี
การนาํแนวคิดการจดัการ
ตนเองทั�งในระดบัตาํบล
และในระดบัจงัหวดั โดย
อาศยัพื�นที�กลางในการ
เชื�อมโยงเครือข่ายทุก 

 
 
 
- 6 จงัหวดั ประกอบดว้ย 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
จงัหวดัอาํนาจเจริญ 
จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดั
สุรินทร์ จงัหวดับุรีรัมย ์
และจงัหวดันครราชสีมา  
 
- องคก์รชุมชนเขม้แขง็  
มีความสามารถในการ
จดัการปัญหาของตนเอง
ได ้
 
- การพฒันาที�ใชพื้�นที�
เป็นตวัตั�ง เกิดการบูรณา
การงานพฒันาเพื�อการ
ฟื� นฟชุูมชนทอ้งถิ�น โดย
องคก์รชุมชนเป็นแกน
หลกั 
 
- กาํหนดใหต้าํบลจดัการ
ตนเองได ้มีกลไกกลาง
ในการขบัเคลื�อน
ยทุธศาสตร์ สร้างการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
และเชื�อมโยงเครือข่าย 
โดยการสร้างพื�นที�กลาง 



198 

ตารางที� 4.2 (ต่อ) 
 

ประเดน็ที�ศึกษา สํานักงานปฏิบัตกิารภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

สํานักงานปฏิบัตกิารภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง 
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ตะวนัออกเฉียงเหนือตอน

ใต้ 

    การทาํงาน โดยการกระจายการ
ปฏิบติัการและทรัพยากรสู่พื�นที�
ตาํบลอยา่งเป็นรูปธรรม 

ภาคส่วน เน้นการสร้าง
กระบวนการทาํงานพื�นที�
จดัการตนเอง 

ในการออกแบบทิศทาง 
วาง แผน เ ป้า หมา ยกา ร
ทาํงานอย่างบูรณาการทุก
ระดับ รวมทั� งใช้ระบบ
ข้อ มู ล แ ล ะ แ ผ น ชุ ม ช น
ขบัเคลื�อนการพฒันา 

2.  มติด้ิานการ

ออกแบบเครือข่าย 
 
   2.1  โครงสร้างการ
บริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- แบ่งงานออกเป็นแผนกต่าง ๆ 
โดยออกเป็น 2 งานหลกั ไดแ้ก่ 
งานพื�นที� และงานสนบัสนุน 
การติดต่อสื�อสารการทาํงาน
ภายในองคก์รจากบนลงล่าง 
ตามสายการบงัคบับญัชา ใช้
เอกสารการประชุมร่วมกนั 
 
 

 
 
 
- แบ่งออกเป็นกลุ่มงาน
พื�นที�และแบ่งงานตาม
ประเด็นงานต่าง ๆ อาศยั
ความไม่เป็นทางการใน
การทาํงาน แบ่งงานกนัทาํ 
รับผิดชอบงานตามอาํนาจ
หนา้ที�ตามความชาํนาญ
เฉพาะดา้น 
 

 
 
 
- แบ่งเป็นคณะทาํงาน
พฒันาเชิงพื�นที� 
คณะทาํงานเชิงประเด็น 
คณะทาํงานพฒันาเชิง
ระบบ และคณะทาํงาน
พฒันาเชิงระบบ
สาํนกังาน มีการจดั
โครงสร้างการทาํงานทั�ง
ในแนวดิ�งและแนวราบ 
 

2.2  โครงสร้างการ
ทาํงานระหวา่ง
หน่วยงาน 
 

- อาศัยพื�นที� ที� เป็นรูปธรรม 
แบ่งเป็นประเด็นงานต่าง ๆ มี
ตัว แ ท น จ า ก ทุ ก จั ง ห วัด เ ข้ า
มาร่วมอยู่ ในโครงสร้างการ
ทํางาน ลักษณะการทํางานจึง
เป็นแบบไม่เป็นทางการ โดยมี
ความสัมพันธ์ในเครือข่ายกัน
แบบพี�นอ้ง 

- เป็นการจัดโครงสร้าง
ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ค ณ ะ
ประสานงานจังหวัด มี
การประสานร่วมงานกับ
หน่วยงานอื�น ๆ การ
ทาํงานเน้นงานและพื�นที�
เป็นที�ตั�งเน้นการทาํงานที�
มีลักษณะแบบแนวราบ 
อาศยัการมีส่วนร่วมในทุก
ภาคส่วนของเครือข่าย 

- กาํหนดโครงสร้างการ
ทาํงานระหว่างหน่วยงาน 
ที�เรียกว่า โครงสร้างการ
ขับ เค ลื� อน ยุทธศ าสต ร์ 
เป็นโครงสร้างการทาํงาน
ที� แ ส ด ง ก า ร เ ชื� อ ม โ ย ง
ระหว่าง เค รือข่ ายหรือ
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง  ๆ  ที�
เ กี� ยวข้อง  ลักษณะการ
ทาํงานที�มีตวัแทนมาจาก 
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   ทุกจงัหวดัการประชุมทุก 
2-3 เดือน แก้ไขปัญหา
ร่วมกนั 

 

3.  มติด้ิานการ

เชื�อมโยงเครือข่าย 

 
   3.1  ลกัษณะการ
ทาํงานในการเชื�อมโยง
เครือข่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
- ใชแ้ผนงานสภาองคก์รชุมชน
ในการขับเคลื�อนเครือข่าย มี
กลไกการเชื�อมโยงเครือข่ายทั� ง
ในระดับตําบล อําเภอ ระดับ
จงัหวดั และระดับภาค มีกลไก
ก ล า ง ส า ธา ร ณะ ใ น เ ป็ น เ ว ที
บ ริ ห า ร จัด ก า ร เ นื� อ ง า น ข อ ง
เครือข่ายต่าง ๆ ในทุกระดับ 
และเชื�อมโยงเครือข่ายในระดบั
ต่ า ง ๆ  เ ข้ า ด้ ว ย กั น  โ ด ย มี
ยทุธศาสตร์อยูภ่ายใตก้ลไกพื�นที�
กลาง และเชื�อมโยงเครือข่ายใน
ระดับต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มีการ
เชื�อมโยงกับเครือข่ายในภาค
ส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชน 
ทอ้งถิ�น สถาบันการศึกษา และ
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
 
 

 
 
 
 
- มีการเชื�องโยงระหว่าง
ระหว่างสํานักงานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 
ภ า ค ก า ร เ ชื� อ ม โ ย ง กั บ
เครือข่ายมีการจดัเวทีเกน
นํา เวทีขบวนจังหวดั จัด
ขบวนกล างร ะดับ ภา ค 
ประสานประเด็นงาน มี
การกลไกการเชื�อมโยงกบั
เครือข่ายในภาคส่วนต่าง 
ๆ  ซึ� ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้วย  
4  ก ลุ่ ม สํ า คั ญ  ไ ด้ แ ก่ 
ประชาชน ภาคีร่วมหรือ
ท้ อ ง ถิ� น  ห น่ ว ย ง า น
ร า ช ก า ร ที� เ กี� ย ว ข้ อ ง 
สถาบันการศึกษา และ
ส ถ า บัน พัฒ น า อ ง ค์ก ร
ชุมชน   
 
 
 
 

 
 
 
 
- มีการเชื� อมโยงกับ
เครือข่าย ผ่านการประชุม
ร่วมกับภาคีเครือข่าย มี
ก า ร เ ชื� อ ม โ ย ง กั บ
หน่วยงานภายนอก และ
ระหว่างสํานักงานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทั�ง 3 
ภาค เ ป็นการเชื� อมโยง
เครือข่ายในพื�นที� โดยใช้
ประเด็นงานและกิจกรรม
เป็นตวัเชื�อมโยงเครือข่าย 
มีเวทีประชุมเชื�อมโยงกบั
เครือข่ายระดับจังหวดั มี
การเชื�อมโยงกบัเครือข่าย
ในภาคส่วนต่ าง  ๆ  ซึ� ง
ประกอบไปด้วย 4 กลุ่ม
สําคญั ไดแ้ก่ ประชาชน 
ภา คี ร่ วม เ ช่น  ท้อง ถิ� น 
ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร 
สถาบันการศึกษา และ
สถ า บัน พัฒ น า อ ง ค์ก ร
ชุมชน 

    

 

 

 

  



200 

ตารางที� 4.2 (ต่อ) 
 

ประเดน็ที�ศึกษา สํานักงานปฏิบัตกิารภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

สํานักงานปฏิบัตกิารภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง 

สํานักงานปฏิบัตกิารภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอน

ใต้ 

   3.2  เทคโนโลยทีี�เขา้
มาใชใ้นองคก์ร 

- ระบบฐานข้อมูลหน่วยงาน 
โปรแกรมต่าง ๆ เขา้มาใช้ เช่น 
โปรแกรมสวัสดิการชุมชน, 
โปรแกรม Codi self report 
โปรแกรม Codinet โปรแกรม 
BMOS และเทคโนโลยีใน
รูปแบบสื�อประชาสัมพนัธ์ เช่น 
แผน่พบั สิ�งพิมพ ์
 
 
 
 
- สร้างความตระหนักร่วมกัน 
แนวคิดร่วมที�เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั สร้างให้รู้และเขา้ใจถึง
ความสําคญัของการรวมตวัเป็น
เครือข่าย 
 
 
 
- มีการสรุปผลการดาํเนินงานที�
ผ่านมา ปรับปรุงและพฒันาการ
ดําเนินงาน มีการติดตามการ
ดาํเนินงานในระดบัจงัหวดัและ
ระ ดับ ภา ค  มี ตัว ชี� ว ัด ผ ล ก า ร
ดาํเนินงาน 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้น
ประสิทธิผล มิติดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการ มิติดา้นประสิทธิภาพ
ของการปฏิบติังาน และมิติดา้น 

- มีการพัฒนาระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ  โ ด ย ก า ร
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
องค์กร การพฒันาระบบ
เวบ็ไซตข์ององคก์ร มีการ
ใ ช้ สื� อ ใ น ก า ร
ประชาสัมพนัธ์ เช่น แผ่น
พบั วดีีทศัน์ 
 
 
 
 
- มีเป้าหมายร่วมกัน มี
ความเห็นร่วมกนั ทาํงาน
ร่วมกันแบบเป็นพี� เ ป็น
น้ อ ง  มี ก า ร พู ด คุ ย
แลกเปลี�ยนความคิดเห็น
กนัแบบตรงไปตรงมา 
 
 
- มีกระบวนการติดตาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานประจําปี/ราย
ไตรมาส การติดตามผล
ในระหวา่งการดาํเนินงาน
และการประเมินผลเป็น
รายครั� งอย่างต่อเนื�องและ
ส มํ� า เ ส ม อ แ ล ะ มี ก า ร
ติดตามและระบบรายงาน 

- ใชว้ิธีการโทรศพัท์หรือ
อีเมลสาํหรับการติดต่อกบั
เครือข่ายต่าง ๆ ใช้การ
ประชุมแบบ Video  
Conference 
 
 
 
 
 
 
 
- สร้างความตระหนักใน
เป้าหมายร่วมกัน ทุกคน
เป็นเจา้ของงาน ให้ชุมชน
สามารถจัดการตวัเองได้
เตม็ที� แลกเปลี�ยนไดเ้ต็มที� 
ให้อิสระในความคิดเห็น
ของสมาชิกในเครือข่าย 
 
- มีการสร้างระบบการ
ติดตามประเมินผลการ
ดาํเนินงาน โดยการตรวจ
เอกสารเชิงวิเคราะห์ การ
ต ร ว จ ส อ บ แ ผ น ก า ร
ดาํเนินงาน 3 เดือนและ
กํ า ห น ด แ ผ น พั ฒ น า
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
การวเิคราะห์กระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

4.  มติด้ิานการสร้าง

ความน่าเชื�อถือ 

 
   4.1  การสร้าง
แรงจูงใจใหไ้ปใน
ทิศทางเดียวกนั 
 

 

 

 
 
   4.2  การวดัผลผลการ
ดาํเนินงาน 
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   4.3  การสร้างความ 

การกาํกบัดูแลกิจการและพฒันา
องคก์ร 
 
 
- สร้างเครื�องมือใหเ้ครือข่ายรู้สึก 

เปรียบเทียบผลสาํเร็จของ
งานกบัเป้าหมายของแผน
เป็นระยะ 
 
- ตอ้งเนน้การสื�อสาร 

ดาํเนินงานที�ผา่นมา 
 
 
 
- สร้างความเชื�อมั�นใน 

ไวว้างใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   4.4  การแบ่งปัน
ความเสี�ยง 

ว่าตนเองเป็นเจ้าของร่วมกัน 
หรือมีความรู้สึกเป็นหุ้นส่วน
ร่ ว ม กั น  แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง ใ ห้
เครือข่ายมีความศรัทธา มีกลไก
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาค
ส่วน 
 
 
 
 
- มีการใชก้ารบริหารความเสี�ยง
เข้ามา ร่วม โดยมีโปรแกรม
บริหารความเสี�ยง วิเคราะห์ว่า
องค์กรมีความเสี�ยงเรื�องอะไร ก็
แกไ้ขปัญหานั�น ๆ 
 
 

 พูดคุยกัน มีการสื� อให้
เขา้ใจกนัทั�งเครือข่าย ตอ้ง
ส ร้ า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
แลกเปลี�ยนเรียนรู้เพื�อให้
ทราบการทํางานร่วมกัน 
ส ร้ า ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
ร่วมกนั การทาํงานตอ้งมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้
 
- ใช้การประเมินความ
เสี�ยงจากสถานการณ์ของ
แ ต่ ล ะ พื� น ที� จั ง ห วัด ที�
หน่วยงานรับผิดชอบ เพื�อ
จ ะ ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง ปั ญ ห า 
อุ ป ส ร ร ค ต่ า ง  ๆ  แ ล ะ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหา
เพื�อลดความเสี�ยง 

พลงัศรัทธาของเครือข่าย 
เคารพในความคิดเห็น
ของเครือข่าย ผู ้นําต้อง
เ ป็ น ต้ น แ บ บ ที� ดี  มี
คุณธรรม การทาํงานตอ้ง
มี ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส แ ล ะ
ตรวจสอบได ้
 
 
 
- ระบบการติดตาม และ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดาํเนินงานทุกปี และมี
การกาํหนดเป้าหมายร่วม 
และการทาํความเขา้ใจกบั
เ ป้ า ห ม า ย ร่ ว ม กัน เ พื� อ
ป้องกันความเสี� ยงที� จะ
เกิดขึ�น 
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5. มติด้ิานการปฏิรูป

ทรัพยากรมนุษย์ 

 
   5.1 ทกัษะบุคลากรที�
จาํเป็นในองคก์ร
ภาครัฐแบบเครือข่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
      5.2 โครงการหรือ
กิจกรรมเกี�ยวกบัการ
พฒันาความรู้และ
ทกัษะของเจา้หนา้ที�
ภาครัฐ 
 

 
 
 
- มีความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น 
- มีความรู้ดา้นการพฒันาชุมชน 
- มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ประสาน เชื�อมโยงขบวนองคก์ร
ชุมชนและภาคีพฒันา  
- มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
วิสัยทศัน์ ยทุธศาสตร์ โครงการ 
ก า ร ส นั บ ส นุ น ต่ า ง  ๆ  ข อ ง
สถาบนั 
- มีความรู้ความสามารถในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด 
สื�อสารต่อขบวนองค์กรชุมชน
และภาคีพฒันา 
 - มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีปิยะวาจา
ทั�งกบัเพื�อนร่วมงานและขบวน
องคก์รชุมชนภาคีที�เกี�ยวขอ้ง 
 
 
- มีงบประมาณสนับสนุนเป็น
รายบุคคล โดยการจัดสรรจะ
ขึ� น อ ยู่ กั บ ท า ง สํ า นั ก ง า น
ปฏิบัติการภาคจะจัดโครงการ
หรือกิจกรรมประเภทใด เพื�อ
พฒันาบุคลากรในสาํนกังาน 

 
 
 
- บุค ลา กร ต้อง เ ป็ นผู ้ที�
เ สี ย ส ล ะ  มุ่ ง มั�น  รู้ จ ริ ง 
เขา้ถึง  
- ต้อ งไ ม่ เ ห็น แ ก่อ า มิ ส
สินจา้ง  
- ไ ม่ เ ห็ นแก่ปร ะโยชน์
ส่วนตน  
- มีความสามารถในจัด
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ 
แลกเปลี�ยนประสบการณ์ 
ความคิดเห็นของเครือข่าย
ในทุกภาคส่วนได ้
- ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เ รี ย น รู้ ร่ ว ม กัน ภ า ย ใ น
เครือข่าย 
- สร้างให้เครือข่ายเกิด
ความร่วมมือ 
 
- มีการจดัอบรม เขา้ค่าย
อบรมร่วมกัน  มีอบรม
ผู ้นํา จัดฝึกอบรมให้กับ
เครือข่ายชุมชนเพื�อพฒันา
บุคลากรในสาํนกังาน 
 

 
 
 
- ค วา มเ ชื� อ มั�นใ น แ น ว
ทางการพัฒนาที�องค์กร
ชุมชนเป็นแกนหลกั 
- มี จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ก า ร
ทาํงาน 
- มี ก า ร ป ร ะ สา น ค วา ม
ร่วมมือและการทํางาน
เป็นทีม 
- ในการคดัเลือกบุคลากร
เข้ามาทํางาน มีการสอบ
คดัเลือก โดยบุคลากรตอ้ง
มาจากสายพื�นที� ก็จะมา
จากผู ้ที� มีความเชี�ยวชาญ 
ประสบการณ์การพฒันา 
- มีคุณลกัษณะที�สามารถ
ทาํงานเชื�อมโยงองคก์รได ้
 
 
- มีการจดัอบรมหลกัสูตร
ระยะสั� น ทุก ปี  เ รียกว่ า 
สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยจะมีเวทีเปลี�ยน
โลกทัศน์จะมีทุกเ ดือน 
เ ช่น เ รื� องการคลี�คลาย
ความขดัแยง้, การจดัภาวะ
ผูน้าํ, การสื�อสาร, การ 
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ตารางที� 4.2 (ต่อ) 
 

ประเดน็ที�ศึกษา สํานักงานปฏิบัตกิารภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

สํานักงานปฏิบัตกิารภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง 

สํานักงานปฏิบัตกิารภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอน

ใต้ 

 

 

 

 

  พัฒนาทีมงาน สําหรับ
เ จ้ า ห น้ า ที� ป ฎิ บั ติ ง า น 
เจา้หน้าที�กลุ่มงานบริหาร
ทั� ว ไ ป  แ ล ะ ผู ้บ ริ ห า ร
ระดบัสูง 

 

 

 
 



 
บทที� 5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจยัเรื� อง การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน กรณีศึกษา สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ� ง
แบ่งออกเป็น 3 ภาคส่วนประกอบด้วย สํานักงานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
สํ า นัก ง า นป ฏิ บัติก า ร ภา ค ต ะ วันอ อก เ ฉี ย ง เห นือ ก ล า ง  แ ล ะ สํ า นัก ง า นป ฏิ บัติก า ร ภา ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือใต ้โดยจะศึกษาใน 3 ประเด็น คือ 1) กระบวนการบริหารงานภาครัฐใน
รูปแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2) 
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานในรูปแบบเครือข่าย และ 3) ขอ้เสนอแนะแนวทางในการ
ทาํงานในรูปแบบเครือข่าย   
 การศึกษาครั9 งนี9 ดาํเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) การวิจยัเอกสาร (documentary research) และการวิจยัเชิง
สํารวจแบบหลายขั9นตอน (multi-stage research) โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น 4 กลุ่ม คือ ประชาชน
หรือชาวบา้น ภาคีเครือข่าย สถาบนัการศึกษา และสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน  การวิเคราะห์ขอ้มูล
จะนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการรวบรวมมาตีความ และวิเคราะห์จากเนื9อหา (content analysis) เพื�อเป็น
การศึกษาหาความสัมพนัธ์และความเชื�อมโยงของปัจจยัต่าง ๆ ซึ� งจะนาํไปสู่ความเขา้ใจต่อการดาํรง
อยูแ่ละการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ9นของปรากฏการณ์ที�ศึกษาและหาขอ้สรุป 
 ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษากระบวนการการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย โดยการศึกษา
จากองค์ประกอบของเครือข่าย ซึ� งมีการพิจารณาในหลายมิติ โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์แนวคิดเกี�ยวกบัเครือข่าย  แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย และงานวิจยัที�
เกี�ยวขอ้ง โดยนาํองคป์ระกอบพื9นฐานในการบริหารจดัการภาครัฐเครือข่ายมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิด
ในการวจิยั ประกอบไปดว้ย 5 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นยุทธศาสตร์ มิติดา้นการออกแบบเครือข่าย มิติดา้น
การเชื�อมโยงเครือข่าย มิติดา้นการสร้างความน่าเชื�อถือ และมิติดา้นการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย ์ซึ� ง
อธิบายไดด้งันี9  
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5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1  กระบวนการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน 

 สํานักงานปฏิบัติการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สามารถสรุปผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 มิติตามกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงันี9  
 5.1.1.1  มิติดา้นยทุธศาสตร์ จากผลการศึกษาพบวา่ ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั9งสถาบนั

พฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2543 มีวตัถุประสงค ์4 ประการ ที�สําคญัคือ สนบัสนุน
และใหก้ารช่วยเหลือองคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์รชุมชน ตลอดจนประสานงานการสนบัสนุน
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั9งภาครัฐและภาคเอกชน เพื�อเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและประชา
สังคม และเพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว จึงไดก้าํหนดให้สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนมีหนา้ที� 
14 ประการ และหนา้ที�ที�เป็นหวัใจสําคญัคือ “ประสานงานการพฒันาองคก์รชุมชนของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้เขา้ถึงชุมชน ตามความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง” ส่วนหนา้ที�ในส่วนอื�น ๆ ก็เป็น
หนา้ที�ที�ให้สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน มีกาํลงัสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนเองก็มีความมั�นคงด้วยนั�นเอง สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนจึงมี
หนา้ที�ส่งเสริม สนบัสนุน เสริมสร้างความเขม้แข็งขององคก์รชุมชน เพื�อรองรับการพฒันาชุมชน
ของหน่วยงานต่าง ๆ แบบองคร์วมเพื�อบูรณาการที�ใชพ้ื9นที�เป็นตวัตั9ง ใชห้ลกัการพฒันาที�สมาชิก
ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสําคญั หรือชุมชนเป็นหลกั และมีหนา้ที�ประสานงานกบัหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที�มีหน้าที�พฒันาให้เขา้ถึงชุมชน หรือองค์กรชุมชน ทั9งนี9 เพราะว่างานพฒันาทุกด้านมี
หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบแล้วทั9งสิ9น สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนจึงมีหน้าที�หลกัสําคญัคือ 
สนบัสนุนช่วยเหลือให้เกิดองคก์รชุมชนที�เขม้แข็ง สนบัสนุนแนวทางการพฒันาขององคก์รชุมชน 
และเกิดภาคในการพฒันาร่วมกบัองค์กรต่าง ๆ ที�มีหน้าที�พฒันา ซึ� งผลที�ได้คือ ชุมชนเขม้แข็ง 
เครื�องมือที�สําคญัอนัหนึ� งที�ทาํให้องค์กรชุมชนเขม้แข็ง คือ สภาองค์กรชุมชน ซึ� งมีสถานะทาง
กฎหมาย เป็นเวทีขององคก์รชุมชน ร่วมกบัภาคีพฒันาทั9งหลายทั9งภาครัฐและภาคเอกชน 

 การทาํงานตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละภาคจะจาํแนกเป็นแผนปฏิบติังานประจาํปี ซึ� ง
มีการแบ่งเป้าหมายทั9 งในระดับจังหวัดและระดับภาคภาค โดยสํานักงานปฏิบัติการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทั9ง 3 ภาคมีการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าที�ที�องค์กรกาํหนด โดยยึดตาม
กฎระเบียบตามพระราชบญัญติัจดัตั9งเป็นสําคญั นอกจากนี9 ยงัพบว่าแผนยุทธศาสตร์ การกาํหนด
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ ของแต่ละภาคยงัมีความคลา้ยคลึงกนัดว้ย กล่าวคือ การกาํหนด
จะเนน้ไปที�ทิศทางหลกัขององคก์รเป็นสําคญั คือ “การฟื9 นฟูชุมชนทอ้งถิ�น โดยใชพ้ื9นที�เป็นตวัตั9ง 
ชุมชนเป็นแกนหลกั” ในส่วนของยทุธศาสตร์ขององคก์ร คือ การพฒันาที�ใชพ้ื9นที�เป็นตวัตั9ง ให้เกิด
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การบูรณาการงานพฒันาเพื�อการฟื9 นฟูชุมชนทอ้งถิ�น โดยองค์กรชุมชนเป็นแกนหลกั แต่ในส่วน
ของวิธีการบริหารงานและการใช้เครื�องมือเพื�อไปสู่ความสําเร็จนั9น ขึ9นอยู่ที�แต่ละภาคจะกาํหนด
รูปแบบการทาํงานของตนเอง อย่างไรก็ตาม สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแต่ละ
ภาค มีการกาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินงาน และกาํหนดแนวทางต่าง ๆ ที�มีความคลา้ยกนัทั9ง 3 ภาค 
กล่าวโดยสรุปไดด้งันี9  
 1)  กลยทุธ์การพฒันาโดยใชพ้ื9นที�เป็นตวัตั9งสนบัสนุนใหชุ้มชนทอ้งถิ�นมีระบบ
ที�พฒันาไปสู่การจดัการตนเอง โดยมีแนวทางสําคญั คือ การสนบัสนุนให้ขบวนองค์กรชุมชน
ขบัเคลื�อนการแกไ้ขปัญหาตามแนวทางการพฒันาและฟื9 นฟูชุมชนทอ้งถิ�นสู่การจดัการตนเอง เสริม
ศกัยภาพขบวนองคก์รชุมชนในระดบัตาํบลและจงัหวดัในการบริหารขอ้มูลและจดัการสารสนเทศ
ชุมชน สนบัสนุนการขบัเคลื�อนขบวนชุมชนในระดบัตาํบล และระดบัจงัหวดัให้มีแผนพฒันา
ชุมชนทอ้งถิ�น และพฒันาและเสริมศกัยภาพในการบริหารจดัการขบวนองคก์รชุมชน 

 2)  กลยุทธ์การประสานความร่วมมือกบัชุมชนทอ้งถิ�นและภาคีที�เกี�ยวขอ้ง
เพื�อสนบัสนุนความเขม้แข็งขององคก์รชุมชนไปสู่ความเปลี�ยนแปลงของโครงสร้างและนโยบาย 
ซึ� งมีแนวทางสําคญั คือ ประสานและสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ/ทอ้งถิ�น/ท้องที�/
สถาบนัการศึกษา/ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน 
 3)  กลยุทธ์การพฒันาระบบบริหารจดัการของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
ซึ� งมีแนวทางสําคญั คือ การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารสารสนเทศชุมชน 
พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการแผนงานงบประมาณและติดตามผล บริหารและพฒันา
บุคลากรให้สามารถหนุนเสริมงานพฒันาสู่การเปลี�ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และพฒันากองทุนและ
สินเชื�อสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนใหมี้ความยดืหยุน่และคล่องตวั 

 กล่าวโดยสรุปคือ ในการขบัเคลื�อนเครือข่ายตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั9ง 3 ภาคมีกระบวนการบริหารงาน
ภาครัฐในมิติดา้นยุทธศาสตร์ที�มีความสอดคลอ้งกนั โดยยึดวิสัยทศัน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
เป็นหลักร่วมกัน ย่อมทาํให้เกิดการรับรู้เข้าใจเกี�ยวกับการทาํงานในประเด็นต่าง ๆ ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือในภาพรวมไปในทิศทางเดียวกนั มีการผสานและต่อยอดการทาํงานร่วมกบั
ภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงาน โดยมีการเชื�อมโยงขบวนองค์กรชุมชน/ภาคีและขยายฐานผูน้าํใหม่
เขา้ร่วมขบัเคลื�อนงาน การจดัระบบกลไก ปรับองคป์ระกอบของกลไก/คณะทาํงานระดบัจงัหวดัให้
มีความหลากหลาย โดยมีการเชื�อมโยงจากระดบัพื9นที� (ตาํบล/อาํเภอ) ใหเ้ป็นกลไกการประสานงาน 
เชื�อมโยงการทาํงาน เป็นพื9นที�กลางของทุกฝ่ายในการพฒันาในจงัหวดั ซึ� งในการดาํเนินงานตามกล
ยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที�วางไว ้เครือข่ายและสมาชิกในเครือข่ายจะต้องมีความชัดเจนในแผน
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ยุทธศาสตร์และอาศยัการดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วมกนักบัสมาชิกในเครือข่าย ทั9งนี9 ทิศทางการ
ทาํงานของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนที�วา่ “ชุมชนเป็นหลกั พื9นที�เป็นตวัตั9ง” หมายถึง ประชาชน
เป็นส่วนใหญ่หรือทั9งหมดของชุมชน (หมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั) กบัพื9นที�ทางภูมิศาสตร์ และ
หน่วยงานองคก์รต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในพื9นที�นั9น ซึ� งถา้ประชาชนไม่สามารถเป็นหลกัของการพฒันา
และไม่มีมีหน่วยงานองคก์รต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งร่วมสนบัสนุนแลว้ ก็ไม่มีทางที�จะดาํเนินงานลุล่วง
ตามยทุธศาสตร์ไดอ้ยา่งสาํเร็จ 

 5.1.1.2  มิติดา้นการออกแบบเครือข่าย จากผลการศึกษาพบวา่ มีการออกแบบเครือข่าย 
โดยมีการออกแบบการบริหารจดัการองคก์รให้เล็ก กะทดัรัด มีความคล่องตวั และที�สําคญัคือ ให้
ประชาชนเจา้ของประเทศเขา้มาร่วมบริหารจดัการองคก์รในรูปแบบและระดบัต่าง ๆ ทุกระดบั ใน
การออกแบบเครือข่ายของหน่วยงาน มีการแบ่งโครงสร้างการทํางานออกเป็น 2 ส่วน คือ 
โครงสร้างการบริหารงานภายในสํานักงาน และโครงสร้างการทาํงานระหว่างหน่วยงานของ
สํานักงาน ซึ� งการออกแบบโครงสร้างเครือข่ายองค์กรทั9ง 3 ภาค นั9น โครงสร้างการบริหารงาน
ภายในหน่วยงานจะมีความคล้ายกนั เนื�องจากเป็นโครงสร้างที�กาํหนดตามพระราชบญัญติัของ
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน แต่ในส่วนของโครงสร้างการทาํงานระหวา่งหน่วยงานนั9นจะขึ9นอยูก่บั
การออกแบบของแต่ละภาค โดยทั�วไปแลว้หลกัการจะมีความคลา้ยกนั แตกต่างกนัเฉพาะในส่วน
องคป์ระกอบยอ่ยต่าง ๆ  อาจกล่าวไดว้า่ มิติดา้นการออกแบบเครือข่ายของ สํานกังานปฏิบติัการ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั9ง 3 ภาคนั9น มีประเภทและรูปแบบเครือข่ายที�เหมือนกนั กล่าวคือ มี
รูปแบบเครือข่ายที�เน้นการทาํงานทั9งเชิงพื9นที� การทาํงานเชิงประเด็นงาน และการทาํงานตาม
โครงสร้างที�องคก์รกาํหนด ซึ� งอธิบายไดด้งันี9  

 สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีรูปแบบของเครือข่าย ที�แบ่งงานตาม
พื9นที�จังหวดัที�สํานักงานปฏิบัติการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแต่ละภาครับผิดชอบ มีการแบ่ง
เครือข่ายในการทาํงานออกเป็นเครือข่ายระดบัตาํบล เครือข่ายระดบัอาํเภอ และเครือข่ายระดับ
จงัหวดั มีประเด็นกิจกรรม/ประเด็นงานเชื�อมโยงเครือข่ายทั9งสามภาคอยู ่โดยอาศยัคณะกรรมการ
ประสานงานองคก์รชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ� งในการทาํงานไม่ไดแ้ยกงานกนัทาํ เพราะ
ด้วยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยรวมแล้วมีวฒันธรรมคล้ายคลึงกัน และเขตการปกครองไม่
สามารถแยกวฒันธรรมประเพณีออกจากกันได้ จึงใช้การเชื�อมโยงกันทางภูมินิเวศ แบ่งความ
รับผดิชอบกนัตามบริบทของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน เพื�อให้สามารถกระจายงานและกิจกรรม
ไปได้ทั�วถึง กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกขยายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะแต่ละพื9นที�จะมีการ
บริหารงานยอ่ย ๆ ของแต่ละพื9นที� ทั9งนี9 เพื�อเป็นการปรับวิธีในการดาํเนินธุรกิจขององค์การให้เขา้
กบัลกัษณะเฉพาะในพื9นที�นั9น ๆ ดว้ย และเป็นเครือข่ายที�แบ่งเชิงประเด็นงานเป็นหลกั แบ่งงานตาม
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อาํนาจหนา้ที�ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนกาํหนดไว ้มีการเชื�อมโยงเครือข่ายในแต่ละพื9นที�ตาม
ประเด็นงาน ประเด็นกิจกรรม เขา้มาร่วมปรึกษาหารือ เพื�อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ9นในพื9นที�
ร่วมกนั โดยมีการกาํหนดตวัแทนของแต่ละจงัหวดั แต่งตั9งคณะกรรมการกลางในการเชื�อมโยง
เครือข่าย มีการกาํหนดโครงสร้างในการเชื�อมโยงกับเครือข่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น ภาคีร่วม 
องคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) ทอ้งถิ�น สถาบนัการศึกษา เป็นตน้ การรวมตวัของเครือข่ายเกิดขึ9น
จากประเด็นปัญหา หรือความต้องการที�จะแก้ไขประเด็นปัญหาร่วมกัน นํามาซึ� งการกําหนด
ประเด็นกิจกรรมเพื�อใชเ้ครือข่ายในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหา ในการทาํงานของสํานกังานปฏิบติัการ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ มีการนาํเอาแนวคิดเครือข่ายมาใช ้เช่น เครือข่ายภูมินิเวศ เครือข่าย
เชิงประเด็น เครือข่ายโรงสี เครือข่ายกลุ่มสตรี เครือข่ายอาชีพ เครือข่ายชุมชนเมือง เป็นตน้ การ
ทาํงานแบบเครือข่ายจะเป็นกลไกระดบัจงัหวดั บางจงัหวดัเรียกคณะทาํงาน คณะประสานงาน 
เครือข่ายสภาองคก์รชุมชน นี�คือลกัษณะของเครือข่ายที�คนมาร่วมกนัเพื�อกาํหนดทิศทางการพฒันา
ในแต่ละระดบัร่วมกนั แลว้ประสานความสัมพนัธ์หรือการติดต่อเชื�อมโยงไปที�ยงัหน่วยงานอื�น ๆ  
ที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี9 ยงัมีการออกแบบรูปแบบเครือข่ายโดยแบ่งตามโครงสร้างหน้าที� เป็น
เครือข่ายที�ทาํงานตามภารกิจหน้าที� วตัถุประสงค์และเป้าหมายที�องค์กรกาํหนด มีโครงสร้างการ
บริหารภายในหน่วยงานและโครงสร้างการทาํงานระหวา่งหน่วยงาน แบ่งการทาํงานออกเป็นแต่ละ
หน้าที�  แต่ละฝ่ายชัดเจน มีการนําผูที้� มีความสามารถหรือความชํานาญเฉพาะด้านรวมไวใ้น
หน่วยงานเดียวกัน โดยแบ่งตามหน้าที�ขององค์การเป็นสําคัญ เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์การที�ตั9งไว ้ซึ� งโครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงานทั9ง 3 ภาค มีรูปแบบโครงสร้างที�มี
ผูจ้ดัการภาคเป็นผูน้าํองคก์ร และมีการแบ่งการทาํงานเป็น 4 บทบาท ไดแ้ก่ คณะทาํงานพฒันาเชิง
พื9นที� คณะทาํงานพฒันาเชิงประเด็น คณะทาํงานพฒันาเชิงระบบ และกลุ่มงานบริหารสํานกังาน มี
ลกัษณะการทาํงานตามสายการบงัคบับญัชา หรือการทาํงานในลกัษณะแนวดิ�ง แต่ในการทาํงานกบั
เครือข่ายอื�น ๆ เช่น ขบวนองคก์รชุมชน ที�เป็นเครือข่ายประชาชน เครือข่ายชาวบา้น มีลกัษณะการ
ทาํงานแบบพี�นอ้ง เป็นแบบแนวราบ คือการมีส่วนร่วมในการทาํงานในทุกภาคส่วน มีการเรียนรู้
การทาํงานร่วมกนัในทุกขั9นตอน มีการปรึกษาหารือ พดูคุย ประชุมเพื�อวางแผนการทาํงานร่วมกนั  

 เนื�องจากสํานักงานปฏิบัติการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้แบ่งออกเป็น 3 ภาค 
โครงสร้างการทาํงานระหว่างหน่วยงาน จึงมีการแบ่งความรับผิดชอบกนัตามบริบทของสถาบนั
พฒันาองค์กรชุมชน มีการเชื�อมโยงเครือข่ายในแต่ละพื9นที�ตามประเด็นงาน ประเด็นกิจกรรมเขา้
มาร่วมปรึกษาหารือ และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ9นในพื9นที�ร่วมกนั โดยมีการกาํหนดตวัแทน
ของแต่ละจงัหวดั แต่งตั9งคณะกรรมการกลางในการเชื�อมโยงเครือข่าย มีการกาํหนดโครงสร้างใน
การเชื�อมโยงกบัเครือข่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ภาคีร่วม องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) ทอ้งถิ�น 
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สถาบนัการศึกษา เป็นตน้ การทาํงานร่วมกนัของเครือข่ายจะเนน้การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของ
เครือข่าย พูดคุยกนัในเรื�องประเด็นปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนั เรียนรู้การทาํงานร่วมกนั และมีการจดั
โครงสร้างการทาํงานทั9งในแนวดิ�งและแนวราบ นอกจากนี9 โครงสร้างการทาํงานทั9งโครงสร้างการ
บริหารงานภายในหน่วยงานและโครงสร้างการทาํงานระหวา่งหน่วยงานของสํานกังานปฏิบติัการ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั9ง 3 ภาค มีการจดัการโครงสร้างองคก์รทั9งตามแนวดิ�งและแนวราบ โดย
การจดัโครงสร้างองค์กรตามแนวดิ�งนั9นมีการแบ่งการทาํงานออกเป็นกลุ่มงานแยกกนัชดัเจน เป็น
การทาํงานตามสายการบงัคบับญัชา ทาํให้การติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มงานเป็นไปไดย้าก 
และไม่ทาํให้เกิดการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย องค์กรจึงตอ้งเนน้ให้เกิดรูปแบบที�สามารถทาํให้เกิด
การเชื�อมโยงและประสานงานกนัมากขึ9น โดยเน้นการทาํงานในรูปแบบโครงสร้างการทาํงานตาม
แนวราบที�เน้นการทาํงานเป็นทีม เป็นเครือข่ายมากขึ9น และการทาํงานจะเน้นการมีส่วนร่วมจาก
ระดบัล่างเป็นสาํคญั  

 กล่าวโดยสรุปไดว้่า การออกแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน สํานกั
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการออกแบบเครือข่ายที�เหมาะสม มีการออกแบบโครงสร้าง
การทาํงานที�เหมาะสมกบัการดาํเนินงานของหน่วยงาน การกาํหนดบทบาทหน้าที�ของสมาชิกใน
เครือข่ายที� มี เป้าประสงค์ที�สอดคล้องกันมาร่วมดําเนินงาน เช่น หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 
สถาบนัการศึกษา ชุมชน เป็นตน้ จะช่วยให้การดาํเนินงานในรูปแบบเครือข่ายมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จสูง และเนื�องจากการรวมตัวของเครือข่ายเกิดจากความต้องการงบประมาณจาก
ส่วนกลางหรือจากภาครัฐ เพื�อไปแกไ้ขปัญหาของชุมชนตนเอง โดยมีการออกแบบเครือข่ายเชิง
พื9นที�  เชิงประเด็นงานหรือประเด็นกิจกรรม และเชิงโครงสร้าง ซึ� งองค์การมีศกัยภาพในการ
ดาํเนินงานในพื9นที� องคก์ารจึงควรให้ความสําคญัที�จะชกัจูงให้สมาชิกมีการดาํเนินงานในรูปแบบ
เครือข่าย ซึ� งการดาํเนินงานโดยอาศยัเครือข่ายสามารถช่วยถ่ายทอดความรู้และผลกัดนัให้ชุมชนที�
ตอ้งอาศยังบประมาณจากส่วนกลางมีแนวทางที�จะดาํเนินการและสามารถเลี9 ยงตนเองไดดี้ขึ9นใน
อนาคต 

 5.1.1.3  มิติด้านการเชื�อมโยงเครือข่าย พบว่า สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนได้ให้
ความสาํคญักบัการประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน ทั9งในระดบันโยบาย หน่วยงานพฒันาทั9ง
ภาครัฐและเอกชน สถาบนัการศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในทุกพื9นที� เพื�อสนบัสนุนให้
องค์กรชุมชนและทอ้งถิ�นเป็นแกนหลกัในการทาํงานพฒันา โดยให้ความสําคญักบัการปฏิรูป
ประเทศไทยให้ชุมชนทอ้งถิ�นจดัการตนเอง ในการเชื�อมโยงเครือข่ายของสํานกังานปฏิบติัการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทั9 ง 3 ภาค จึงมีการเชื�อมโยงเครือข่ายทั9งภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงาน โดยการเชื�อมโยงเครือข่ายภายในหน่วยงานนั9 นมีกลไกการเชื�อมโยงเครือข่ายทั9 ง
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สํ า นัก ง า น ป ฏิ บั ติ ก า ร ภ า ค ต ะ วัน อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ต อ น บ น  สํ า นัก ง า น ป ฏิ บัติ ก า ร ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง และสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้ลกัษณะ
ในการประสานงานเชื�อมโยงเครือข่ายมีทั9 งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การติดต่อ
ประสานงานอยา่งเป็นทางการจะใชว้ิธีการประชุม มีการกาํหนดตวัแทน คณะกรรมการ ผูน้าํแต่ละ
จงัหวดัในการติดต่อประสานงานกันระหว่างเครือข่าย เป็นการทาํงานตามโครงสร้างหน้าที�ที�
กาํหนด ส่วนการติดต่อประสานงานอย่างไม่เป็นทางการใช้การโทรศพัท์หรืออีเมลในการติดต่อ
ระหวา่งเครือข่าย หรือการนดัประชุมนอกเวลาราชการ เช่น การนดัพูดคุยเรื�องประเด็นงานต่าง ๆ ที�
บา้นของสมาชิกเครือข่าย โดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์แบบเป็นพี�นอ้ง 

 ส่วนการเชื�อมโยงเครือข่ายภายนอกหน่วยงาน เป็นการเชื�อมโยงกบัเครือข่ายอื�น ๆ 
ประกอบไปด้วยเครือข่ายที� เกี�ยวข้อง 4 กลุ่มสําคญั ได้แก่ ประชาชน ภาคีร่วม เช่น ท้องถิ�น 
หน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง สถาบนัการศึกษา และสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน บทบาทของ
เครือข่ายในการเชื�อมโยงกบัเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ ที�กล่าวไปขา้งตน้ ประกอบไปดว้ย 4 กลุ่ม
สําคญั ไดแ้ก่ ประชาชน ซึ� งมีบทบาทในการรวมกลุ่มกนัเพื�อเรียกร้องความตอ้งการหรือการแกไ้ข
ปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคีร่วม เช่น ทอ้งถิ�น หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง มีบทบาทเป็นภาค
ส่วนต่าง ๆ ในสังคมที�เข้ามาทาํงานร่วมกับทางสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน โดยจะทาํหน้าที�
ประสานงานและคอยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการขบัเคลื�อนงานต่าง ๆ ในพื9นที�และมีการ
เชื�อมโยงกบัหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และภาคีต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง สถาบนัการศึกษา มีบทบาทใน
การนาํองค์ความรู้ทางวิชาการมาใช้สนบัสนุนเครือข่าย การบริการวิชาการให้กบัชุมชน รวมทั9งมี
หนา้ที�ในการสนบัสนุนเครือข่ายและมีบทบาทในการเป็นที�ปรึกษาให้กบัขบวนชุมชนในเครือข่าย
ในดา้นวิชาการ ใช้งานวิจยัเป็นตวัเดิน นาํงานวิจยัมาพูดคุยแกปั้ญหาร่วมกนั ถอดบทเรียนร่วมกนั 
คน้หาปัญหาร่วมกนั ใชก้ระบวนการวิจยัเป็นเครื�องมือทาํให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ เรียนรู้ไปดว้ยกบั
ชาวบา้น และสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน มีบทบาทเป็นตวักลางในการเปิดพื9นที�ให้กบักลไกการ
ทาํงานของเครือข่าย สร้างให้เกิดความตระหนกัในการสร้างความร่วมมือและร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนัในเครือข่าย และบทบาทในการโยงภาพรวมในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค ระดบัชาติ เสนอเชิง
นโยบายเพื�อที�จะเสนอใหรั้ฐบาลสนบัสนุนงบประมาณ 

 การเชื�อมโยงเครือข่ายเขา้ดว้ยกนันั9น สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
จะใช้พื9นที�กลางในการเชื�อมโยงเครือข่ายเขา้ดว้ยกนั เป็นการเชื�อมโยงเครือข่ายเชิงพื9นที�และเชิง
ประเด็นงาน โดยใชแ้ผนงานในการพฒันา แผนงานสภาองคก์รชุมชนในการขบัเคลื�อนเครือข่าย มี
กลไกการเชื�อมโยงเครือข่ายทั9งในระดบัตาํบล อาํเภอ ระดบัจงัหวดั และระดบัภาค และมีกลไกกลาง
สาธารณะในเป็นเวทีบริหารจดัการเนื9องานของเครือข่ายต่าง ๆ ในทุกระดบั มีการจดัเวทีแกนนาํ 
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เวทีขบวนจงัหวดั จากนั9นจึงจดัขบวนกลางระดบัภาค ประสานประเด็นเพื�อเป็นเครื�องมือสนบัสนุน
การทาํงาน และจดัระบบการทาํงานและกลไกการเชื�อมโยงกบัเครือข่าย โดยที�สถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชนทาํหนา้ที�เชื�อมโยง ประสานกบัหน่วยงานและรัฐบาล เพื�อสนบัสนุนการพฒันาที�ชุมชนและ
ทอ้งถิ�นเป็นผูก้าํหนด ส่งผลให้เกิดการฟื9 นฟูชุมชนทอ้งถิ�นในมิติต่าง ๆ อยา่งหลากหลายกระจายใน
พื9นที�ในทุกจงัหวดักวา่ 5,000 ตาํบล มีการเชื�อมโยงของขบวนองคก์รชุมชนในทุกระดบัทั9งเมืองและ
ชนบท นอกจากนี9 ยงัมีการกาํหนดสภาองคก์รชุมชนตาํบลในหลายพื9นที� ซึ� งมีบทบาทสําคญัในการ
ประสานเชื�อมโยงการทาํงานร่วมกนัระหวา่งชุมชนทอ้งถิ�น ทอ้งที� และวางเป้าหมายการพฒันาใน
พื9นที�ร่วมกนั  

 นอกจากนี9  สํานักงานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัมีการพฒันาระบบ
สารสนเทศ โดยการนาํระบบเทคโนโลยเีขา้มาใช ้ซึ� งเทคโนโลยีที�นาํมาใชน้ั9นมีการกาํหนดประเด็น
ยทุธศาสตร์เกี�ยวกบัการเสริมศกัยภาพขบวนองคก์รชุมชนในระดบัตาํบลและจงัหวดัในการบริหาร
ขอ้มูลและวางแผนพฒันาสู่การจดัการตนเอง นอกจากนี9 การพฒันาระบบขอ้มูลของขบวนองคก์ร
ชุมชนที�เป็นฐานขอ้มูลกลางของขบวนองค์กรชุมชนระดบัจงัหวดั ยงัมีเป้าหมายเพื�อการพฒันา
ระบบขอ้มูลและสารสนเทศงานชุมชนให้ทนัสมยัพร้อมใช้ มีจดัระบบขอ้มูลสู่ฐานระบบให้เป็น
ปัจจุบนั มีการบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลลงฐานขอ้มูลการติดตามและตรวจทานขอ้มูลกบัพื9นที�และผู ้
ที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนการจดัทาํรายงานความกา้วหน้าเพื�อเป็นเครื�องมือสนบัสนุนการดาํเนินงาน 
และมีแผนพฒันาระดบัตาํบล ระดบัจงัหวดัดว้ย การนาํระบบเทคโนโลยีมาใชย้งัสามารถใชใ้นการ
ติดต่อประสานงานระหว่างเครือข่าย ซึ� งจะใช้เฉพาะในกรณีที�เป็นงานเร่งด่วน ผ่านทางการ
โทรศพัทห์รือส่งอีเมลสาํหรับการติดต่อกบัเครือข่ายต่าง ๆ และการใชร้ะบบการสื�อสารเพื�อมาหารือ
กนั มีการใช้การประชุมแบบ video conference ระหว่างสํานกังานกบัภาคและเจา้หน้าที�เพื�อให้
เครือข่ายมีความสัมพนัธ์เชื�อมโยงกนัอยา่งใกลชิ้ดมากขึ9น และนอกจากนี9ยงัพบวา่มีการพฒันาทกัษะ
ทางคอมพิวเตอร์และโปรแกรม ประกอบดว้ยการใช้อินเตอร์เน็ตเบื9องตน้ เช่น โปรแกรมตกแต่ง
รูปภาพ โปรแกรมคน้หาขอ้มูลในอินเตอร์เน็ต โปรแกรม microsoft office การรับ-ส่ง e-mail การ
จดัทาํเวบ็ไซต์ของขบวนจงัหวดัและตาํบล การใช้โปรแกรม microsoft access ในการจดัระบบ
ฐานขอ้มูลและการใชโ้ปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จดัทาํขอ้มูลแผนที� และยงัมีการอบรม
การใช้โปรแกรม arc view ทาํขอ้มูลแปลงที�ดินและการอ่านค่าพิกดัจากภาพถ่ายทางอากาศให้กบั
แกนนาํเครือข่าย ซึ� งก่อให้เกิดทกัษะกระบวนการในการจดัทาํฐานขอ้มูล GIS แปลงที�ดินเพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาที�ดินทาํกินในพื9นที� โดยสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน สํานกังาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีการพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ 
ดงันี9  
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 1)  พฒันากลไกและบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ กาํหนดขีด
ความสามารถของบุคลากรดา้นเทคโนโลยขีองสถาบนั/ชุมชน พฒันาศกัยภาพยกระดบับุคลากรของ
ขบวนองค์กรชุมชนและเจา้หน้าที�ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ พฒันาหลกัสูตรการพฒันาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีของสถาบัน/ชุมชน และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรร่วมกับ
สถาบนัการศึกษาในทอ้งถิ�น 

 2)  พฒันาระบบขอ้มูลที�มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพพร้อมสนบัสนุนการจดัระบบขอ้มูลของขบวนองคก์รชุมชนและสถาบนัฯ จดัทาํแผน
ในการพฒันาระบบขอ้มูลร่วมกบัหน่วยงานและภาคีทุกระดบั พฒันากระบวนการบริหารจดัการ
ขอ้มูลของขบวนองคก์รชุมชนและสถาบนั และสนบัสนุนการจดัหาเครื�องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหก้บัขบวนองคก์รชุมชน 

 3)  เชื�อมโยงขอ้มูลระหวา่งขบวนองคก์รชุมชนกบัสถาบนัฯ และหน่วยงาน
อื�น ๆ ไดแ้ก่ สร้างความเขา้ใจระหวา่งชุมชนกบัหน่วยงานและภาคีถึงประโยชน์การใชข้อ้มูลร่วมกนั 
สร้างความร่วมมือในการพฒันาระบบขอ้มูลกบัหน่วยงานและภาคี พฒันาระบบเชื�อมโยงขอ้มูล
ระหว่างขบวนชุมชนและหน่วยงานภาคี กาํหนดมาตรฐานกลางเพื�อการเชื�อมโยงระหว่างขบวน
องคก์รชุมชนกบัสถาบนัและหน่วยงานภาคีทุกระดบั และพฒันากระบวนการคืนกลบัขอ้มูลระหวา่ง
สถาบนัและหน่วยงานกบัชุมชน 

 4)  จดัระบบขอ้มูลเพื�อการสื�อสารและจดัการความรู้ ไดแ้ก่ พฒันาธนาคาร
ขอ้มูล (data bank) สนบัสนุนงานพฒันาของชุมชน สร้างกลไกและเครื�องมือตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่ขอ้มูล สร้างความเขา้ใจในการนาํขอ้มูลไปใช้
ประโยชน์ และพฒันา website เพื�อการจดัการขอ้มูลและเผยแพร่ทุกระดบัตาํบล จงัหวดั ภาคและ
สถาบนั 

 จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน สํานกังานปฏิบติัการ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือให้ความสําคญักบัการประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน ทั9งในระดบั
นโยบาย หน่วยงานพฒันาทั9งภาครัฐและเอกชน สถาบนัการศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อ
สนบัสนุนใหอ้งคก์รชุมชนและทอ้งถิ�นเป็นแกนหลกัในการทาํงานพฒันา ซึ� งไดรั้บความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนทั9งในระดบันโยบายที�รัฐบาลได้แต่งตั9งคณะทาํงานดา้นต่าง ๆ ที�มีองค์ประกอบของ
ผูแ้ทนหน่วยงาน ผูท้รงวฒิุ นกัวชิาการ ผูน้าํชุมชน เป็นตน้ โดยมีการประสานงานเชื�อมโยงเครือข่าย
ทั9งภายในและระหวา่งหน่วยงาน เป็นองคก์รที�มีรูปแบบของการจดัการเครือข่ายแบบชุมสายในการ
เชื�อมโยงองคก์ารต่าง ๆ (civic switchboard) เนื�องจากองคก์ารนั9นมีการเชื�อมโยงกบัเครือข่ายต่าง ๆ 
ได้แก่ ประชาชน ทอ้งถิ�น หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง สถาบนัการศึกษา  เป็นตน้ ซึ� งลกัษณะ
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ดงักล่าวเป็นลกัษณะทาํงานแบบราชการที�ให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วม ย่อมทาํให้เกิดความ
ล่ า ช้ า ใ น ก า ร ดํา เ นิ น ง า น  แ ต่ ส ถ า บัน พัฒ น า อ ง ค์ก ร ชุ ม ช น  สํ า นัก ง า น ป ฏิ บัติ ก า ร ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทั9ง 3 ภาค ก็มีความพยายามที�จะแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว โดยมีการนํา
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยใชใ้นการเชื�อมโยงการทาํงานระหวา่งเครือข่ายให้เกิดความรวดเร็ว
มากยิ�งขึ9นและยงัช่วยส่งเสริมการประสานงานและการดาํเนินการต่าง ๆ ร่วมกนัในเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพดียิ�งขึ9นความสําเร็จในการดาํเนินงานขององคก์รจึงเกิดจากความมีส่วนร่วมและการ
สนบัสนุน เชื�อมโยงระหว่างเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เป็นส่วนสําคญัในการสร้างความเขม้แข็ง
ใหก้บัเครือข่าย และเป็นรากฐานการพฒันาที�ย ั�งยนืต่อไป 

 5.1.1.4  มิติการสร้างความน่าเชื�อถือ สามารถสรุปไดด้งันี9  
 1)  การสร้างแรงจูงใจให้ไปในทิศทางเดียวกนั พบวา่ การสร้างแรงจูงใจให้

ไปในทิศทางเดียวกนัของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั9น สิ�งแรงจูงใจที�สําคญัที�
ทาํให้เครือข่ายต่าง ๆ มีแรงจูงใจเป็นไปทิศทางเดียวกนันั9นเกิดจากการที�เครือข่ายต่าง ๆ เขา้มาร่วม
กนัเป็นเครือข่ายเนื�องจากความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหาในเรื�องเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นเรื�องของ
โครงการบ้านมั�นคง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที�อยู่อาศยัและที�ดินทาํกิน เป็นต้น โดยมี
ปลูกฝังให้สมาชิกเกิดความตระหนกัในเป้าหมายร่วมกนั มีแนวคิดร่วมที�เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
และใหอิ้สระทางความคิดเห็นของสมาชิกในเครือข่าย โดยอาศยัแนวคิดที�ให้ชุมชนจดัการตวัเอง ทาํ
ใหเ้กิดแรงจูงในการทาํงานมากขึ9น ฉะนั9นในการสร้างแรงจูงใจใหไ้ปในทิศทางเดียวกบัของสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั9น ตอ้งสร้างความตระหนกัถึง
ปัญหาในการรวมตวัเป็นเครือข่ายขององค์กร สร้างความเป็นเจา้ของและการมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี�ยนความคิดเห็น การเรียนรู้ร่วมกนั ยกตวัอยา่งเช่น การจดัทาํแผนชุมชนของสถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชนมีหลกัการ/หลกัคิดที�สําคญั คือ ตอ้งเกิดจากความสมคัรใจ ความตอ้งการของคนใน
ชุมชนที�จะเรียนรู้เรื�องราวของชุมชนและการเปลี�ยนแปลงที�มีผลต่อชุมชนร่วมกนั โดยเนน้การร่วม
คิดร่วมทาํ การปฏิบติั เปิดโอกาสคนทุกคนในชุมชนให้เขา้ร่วม กระบวนการจดัทาํแผนชุมชน เนน้
การคน้หา ทาํความรู้จกัตนเอง รู้จกัชุมชน รู้จกัโลกภายนอก เนน้การใชศ้กัยภาพ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนทอ้งถิ�นเป็นพลงัของการเปลี�ยนแปลง และใชปั้ญญา ทุนทางสังคมที�
เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนั การเรียนรู้กบัชุมชนอื�น จดัการกบัปัญหาที�ส่งผลกระทบกบัชุมชน และ
พฒันาชุมชนใหก้า้วหนา้อยา่งสมดุล โดยเนน้การพึ�งตนเองก่อน การประสานเชื�อมโยงให้หน่วยงาน
ภายนอกสนบัสนุนในส่วนที�เกินศกัยภาพและความสามารถของชุมชน เพื�อให้ชุมชนมีการพฒันาที�
สมดุล มั�นคงและย ั�งยนื  
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 กล่าวโดยสรุปคือ สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั9นมีการ
สร้างแรงจูงใจ โดยอาศัยสภาพปัญหาของแต่ละชุมชนเป็นแรงผลักให้เกิดความต้องการ และ
ตระหนกัที�จะรวมตวัเป็นเครือข่ายขึ9น อีกทั9งการพบเห็นพื9นที�อื�นประสบความสําเร็จในการรวมตวั
เป็นเครือข่าย จึงเป็นแรงกระตุน้ที�ช่วยให้ชุมชนที�ริเริ�มรวมตวัเป็นเครือข่ายนั9นเห็นประโยชน์และ
เชื�อมั�นในการทาํงานแบบเครือข่าย ทาํให้กระบวนการทาํงานแบบเครือข่ายมีความน่าเชื�อถือ จึงเกิด
แรงจูงใจโดยคาดหวงัวา่การเขา้มารวมตวักนัเป็นเครือข่ายจะสามารถสร้างพลงัในการขบัเคลื�อนการ
แกไ้ขปัญหานั9น ๆ ได ้ 

 2)  การวดัผลผลการดาํเนินงาน พบว่า การวดัผลผลการดาํเนินงานของ
สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั9ง 3 ภาคนั9นมีการสรุปผลการดาํเนินงาน ปรับปรุง
และพฒันาการดาํเนินงานขององคก์ร รวมถึงมีการติดตามการดาํเนินงานในระดบัจงัหวดัและระดบั
ภาค โดยการวดัผลการดาํเนินงานขององค์กรจะมีตวัชี9 วดัผลการดาํเนินงาน 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้น
ประสิทธิผล มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน และมิติดา้นการ
กาํกบัดูแลกิจการและพฒันาองค์กร โดยในแต่ละภาคมีกระบวนการการวดัผลการดาํเนินงานที�
เหมือนกนั เนื�องจากอาศยัเกณฑ์การประเมินและการวดัผลผลการดาํเนินงานตามระเบียบที�สถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชนไดล้งนามในคาํรับรองการปฏิบติังานขององค์การมหาชน โดยสถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชนไดเ้ริ�มจดัทาํตวัชี9 วดัผลการทาํงานเมื�อปี พ.ศ. 2546 และจดัทาํคาํรับรองการปฏิบติังาน
ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) ในปี พ.ศ. 2548 ซึ� งระบุให้มีตวัชี9 วดั
ผลการปฏิบติังานใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประสิทธิผลของการปฏิบติังาน ดา้นคุณภาพการให้บริการ 
ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน และดา้นการพฒันาองคก์ร และในแต่ละดา้นนั9นมีตวัชี9 วดัยอ่ย 
และยงัพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนได้เริ�มดาํเนินการพฒันา
ตวัชี9 วดัของภาค ส่วน หน่วย ซึ� งเชื�อมโยงกบัตวัชี9 วดัของสถาบนั เพื�อเป็นเครื�องมือทางการบริหาร 
ในการติดตามผลการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ9น 

 กล่าวโดยสรุปคือ การวดัผลผลการดาํเนินงานของสํานกังานปฏิบติัการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทั9ง 3 ภาค มีการวดัผลการดาํเนินงานโดยวดัจากความสําเร็จของงาน มีระบบ
การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน โดยมีการวดัระดบัความสําเร็จของการถ่ายทอดตวัชี9 วดั
และเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคลใน 4 มิติ คือ มิติดา้นประสิทธิผล มิติดา้นคุณภาพการ
ให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน และมิติด้านการกาํกบัดูแลกิจการและพฒันา
องคก์ร ตามคาํรับรองการปฏิบติังานตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) 
นอกจากนี9 ยงัมีการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน และงบแสดงฐานะทางการเงินในแต่ละปี เพื�อ
การตรวจสอบและนาํขอ้มูลนั9นมาพฒันากระบวนการดาํเนินงานต่อไป  
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 3)  การสร้างความไวว้างใจ พบวา่ การสร้างความไวว้างใจของสํานกังาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั9ง 3 ภาค ถือว่าเป็นสิ�งที�จาํเป็นและสําคญัมากต่อการทาํงาน 
หากในการปฏิบติังานร่วมกนัไม่มีความไวว้างใจซึ� งกนัและกนัแลว้ ยอ่มทาํให้การทาํงานเกิดความ
แตกแยก ไม่เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั ฉะนั9นบุคลากรภายในหน่วยงานควรมีความเชื�อถือ ไวว้างใจซึ� ง
กันและกัน โดยพบว่า สํานักงานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั9ง 3 ภาคนั9นมีการสร้าง
บรรยากาศภายในเครือข่ายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั โดยมีการจดักิจกรรมสร้างให้สมาชิก
ในเครือข่ายไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ระหวา่งกนั เรียนรู้ขอ้ผิดพลาดและความสําเร็จร่วมกนั ผา่นการ
เข้าค่ายฝึกอบรม กิจกรรมเปิดใจหรือละลายพฤติกรรมระหว่างสมาชิกในเครือข่าย เพื�อให้การ
ปฏิบติังานร่วมกนัของคนในเครือข่ายนั9นสามารถปฏิบติังานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดียิ�งขึ9น 
ซึ� งเป็นหนา้ที�ของสาํนกังานปฏิบติัการภาคจะตอ้งรับผดิชอบจดักิจกรรมดงักล่าว  

 กล่าวโดยสรุปคือ การสร้างความไวว้างใจของสํานักงานปฏิบติัการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทั9ง 3 ภาค พบว่า อาศยัการจดัให้มีกิจกรรมที�สามารถสร้างให้สมาชิกใน
เครือข่ายไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ระหวา่งกนั รู้นิสัยใจคอ เพื�อจะไดส้ามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งดี
ยิ�งขึ9น อย่างไรก็ตามในระหว่างการทาํงานร่วมกนัอาจมีการพบปะพูดคุยเพื�อทาํความเขา้ใจและ
แลกเปลี�ยนทศันะคติระหวา่งคนในเครือข่ายทั9งตวัชาวบา้นเองและเจา้หนา้ที�ของรัฐ เพื�อให้เกิดการ
สร้างความไวว้างใจและจริงใจต่อกนั ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือหาผลประโยชน์ ซึ� งจะทาํให้เกิดเป็น
เครือข่ายที�สามารถทาํงานไดอ้ยา่งเขม้แขง็ยิ�งขึ9น 
 4)  การแบ่งปันความเสี� ยง พบว่า การแบ่งปันความเสี� ยงของสํานักงาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีการจดัตั9งคณะทาํงานบริหารความเสี�ยง การวิเคราะห์ความ
เสี�ยง และการวางแผนบริหารความเสี�ยงในกิจการต่าง ๆ ขององค์กร โดยมีกระบวนการประเมิน
ความเสี� ยง ที�ระบุความเสี� ยงขององค์กรที�จะเกิดขึ9 นในอนาคตหรือเกิดขึ9 นแล้ว และนําปัญหา
เหล่านั9นที�เป็นความเสี�ยงไปวิเคราะห์ปัญหาและประเมินความเสี�ยง การประเมินความเสี�ยงจะมี
กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร โดยมีการประเมินการทํางานทุก ๆ 3 ปี 
ดาํเนินการโดยมูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันานโยบาย เป็นการประเมินเพื�อสร้างพลงัองคก์ร โดยการ
แบ่งปันความเสี�ยงนี9 เป็นเครื�องมือที�ช่วยให้องค์กรสามารถจดัการกบัความไม่แน่นอน และความ
เสี�ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ9น และมีกระบวนการสร้างกรอบและแนวทางในการดาํเนินงาน
ให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื�อให้สามารถบริหารจดัการความไม่แน่นอนที�จะเกิดขึ9นกบัองค์กรได้
อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ยกตวัอยา่งการแบ่งปันความเสี�ยงของการจดัทาํแผนชุมชนของ
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน มี 10 ขั9นตอน คือ 
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 ขั9นตอนแรก  คน้หาแกนนาํและองคก์รทอ้งถิ�น สร้างทีมงานที�จะจดัทาํแผน
ชุมชนเชิงคุณภาพ ที�มีผูแ้ทนจากทุกภาคส่วนทุกองคก์รของชุมชนร่วมกนัสร้างความเขา้ใจที�ชดัเจน
ร่วมกนั 
 ขั9นตอนที�สอง  ขั9นตอนกระตุน้ให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจชุมชนของ
ตนเอง โดยอาจจดัเป็นเวทีพูดคุยเพื�อกระตุน้ให้ชุมชนตระหนกัถึงปัญหา วิกฤติที�เกิดความหวงัที�จะ
อยูร่อดร่วมกนั เช่น พูดคุยถึงเรื�องราวของชุมชนสิ�งดีงามในอดีต การเปลี�ยนแปลงที�เกิดกบัชุมชน 
สถานการณ์ชุมชนปัจจุบนัและแนวโนม้การเปลี�ยนแปลงที�จะกระทบกบัวิถีชีวิตชุมชนความเป็นอยู ่
และความหวงัที�จะอยู่รอดร่วมกนัดว้ยตวัของชุมชนเอง โดยในขั9นตอนนี9 เมื�อชุมชนเห็นชอบให้มี
การจดัทาํแผนชุมชนแลว้ ควรนาํเสนอทีมงานแผนชุมชน วิทยากรกระบวนการ แผนการขบัเคลื�อน
และเครื�องมือและขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งทีมงานและชุมชน 
 ขั9นตอนที�สาม  ศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชน ที�มา คุณค่า สิ�งดีงามของชุมชน 
ทาํให้สมาชิกเห็นถึงที�มา ตวัตนที�แทจ้ริงของตนเอง ของชุมชนและเกิดเป็นความรักในทอ้งถิ�น ทาํ
ให้ชุมชนรู้จกัเรื�องราวของตนเองรู้จกัมรดกทางวฒันธรรม รู้เรื�องราวของชุมชนทั9งอดีต ปัจจุบนั 
เพื�อมองเห็นอนาคตร่วมกนั 
 ขั9นตอนที�สี�   สํารวจ รวบรวมขอ้มูล กาํหนดประเด็นที�จาํเป็นตอ้งรู้ อยากรู้ 
เพื�อเก็บขอ้มูล การสาํรวจขอ้มูลอาจใชแ้ตกต่างกนัไปตามพื9นที� เรื�องที�ตอ้งการขอ้มูลเชิงปริมาณตอ้ง
ใชแ้บบสอบถาม บางเรื�องใชเ้วทีระดมความเห็น หรือการพูดคุยกลุ่มเล็กเพื�อเจาะลึกลงรายละเอียด 
โดยควรมีการจดบนัทึกไวด้ว้ย 
 ขั9นตอนที�ห้า  วิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูล เพื�อเขา้ใจสถานการณ์และร่วมกนั
กาํหนดอนาคตของชุมชน ขั9นตอนนี9 ตอ้งหาวิธีให้สมาชิกในชุมชนไดเ้ห็นขอ้มูลทั9งหมดร่วมกนั 
และไดมี้ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียนรู้ร่วมกนัวา่ สถานการณ์ของชุมชนปัจจุบนัเป็น
อยา่งไร ชุมชนอยูร่่วมกนัไดเ้พราะอะไร มีเรื�องราวอะไรบา้งที�สาํคญั มีปัญหาสําคญัอะไรที�จะส่งผล
ลบต่อชุมชนและสาเหตุของปัญหาคืออะไร โดยในขั9นตอนนี9ควรเชิญภาคีการพฒันา เช่น ทอ้งถิ�น 
ส่วนราชการพื9นที� หน่วยงานวชิาการชุมชนที�มีประสบการณ์การจดัทาํแผนชุมชนเขา้ร่วม ต่อชุมชน 
เอกลกัษณ์ของชุมชนคืออะไร เพื�อเรียนรู้ร่วมกนั 
 ขั9นตอนที�หก  ยกร่างแผนชุมชน โดยอาจจะกาํหนดวิสัยทศัน์ วา่ระยะ 5-10 
ปี ขา้งหนา้ชุมชนตอ้งการหรืออยากเห็นอะไร อะไรเป็นสิ�งที�จาํเป็นตอ้งทาํเพื�อบรรลุจุดหมายและ
แกไ้ขปัญหา ชุมชนและองคก์รชุมชนจะตอ้งทาํอะไรบา้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ภาคประชา
สังคมและภาครัฐ จะตอ้งทาํอะไรบา้ง เพื�อขบัเคลื�อนชุมชนไปขา้งหน้า มีแผนงาน/โครงการ
กิจกรรมอะไรบา้งที�จะนาํชุมชนไปถึงจุดที�ตอ้งการ มีค่าใชจ่้ายตามแผนงานโครงการเท่าใด โดย
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ควรแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ สิ�งที�ชุมชนทาํไดเ้องสิ�งที�เกินความสามารถ
ของชุมชนตอ้งทาํร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น/อาํเภอ/จงัหวดั หรือขอรับสนับสนุนจาก
ภายนอก 
 ขั9นตอนที�เจ็ด  ประชาพิจารณ์แผนชุมชน เป็นการให้สมาชิกชุมชนให้
ร่วมกนัพิจารณาถึงความถูกตอ้งของแผนชุมชนวา่สามารถสะทอ้นเรื�องราวความเป็นจริงของชุมชน
ที�เกี�ยวขอ้งกบัคนและองค์กรชุมชนทุกกลุ่ม มีความชัดเจนว่าจะเห็นภาพการเปลี�ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และภาวะแวดล้อมของชุมชนในทางที�ดีขึ9นโดยแผนชุมชนควรมีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามลาํดบัความสําคญัที�ชุมชน ทอ้งถิ�น และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งที�สามารถ
นาํไปปฏิบติัไดมี้ความเชื�อมโยงกบัภาครัฐ ทอ้งถิ�น ภาคเอกชน และองค์กรประชาชนที�เป็น
พนัธมิตร 
 ขั9นตอนที�แปด  นาํแผนสู่การปฏิบติั นาํแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนชุมชนมาปฏิบติั โดยเนน้การให้ชุมชนพึ�งตนเองก่อน “ระเบิดจากขา้งใน” โดยใชศ้กัยภาพและ
ทุนของชุมชนทั9งทุนทางสังคมทุนทางเศรษฐกิจทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ อยา่งสมดุล ตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ขั9นตอนที�เกา้  ทบทวนปรับปรุง เมื�อนาํแผนชุมชนไปปฏิบติั อาจไม่ตรงกบั
สถานการณ์จริงที�เกิดขึ9น เนื�องจากมีการเปลี�ยนแปลง ซึ� งเป็นเรื�องปกติจึงตอ้งมีการทบทวนแผน
ชุมชนอยู่ตลอดเวลา เพื�อให้แผนชุมชนเป็นแผนที�มีชีวิตตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงที�มี
ผลกระทบ และสร้างภูมิคุม้กนัต่อชุมชน 
 ขั9นตอนที�สิบ  ประเมินสรุปบทเรียน เป็นขั9นตอนที�จะติดตามดูว่าแผน
ชุมชนที�ทาํมาได้ผลเป็นอย่างไร เพื�อสรุปเป็นบทเรียนนาํกลบัมาใช้ปรับปรุงหรือถอดเป็นองค์
ความรู้ให้กบัชุมชนอื�นไดเ้รียนรู้ต่อไป โดยอาจใชเ้ป้าการประเมินเบื9องตนวา่ แผนชุมชนก่อให้เกิด
การเปลี�ยนแปลงที�เป็นการพฒันาคนทั9งผูป้ฏิบติังานและคนในชุมชนหรือไม่ แผนชุมชนทาํให้
ชุมชน/องค์กรชุมชนมีความสัมพนัธ์มีกิจกรรมร่วมกนัเพิ�มขึ9น มีความเขม้แข็งขึ9นหรือไม่ แผน
ชุมชนมีผลต่อการพฒันาชุมชนให้ก้าวหน้าอย่างสมดุลและสามารถแก้ไขปัญหาที�เกี�ยวข้องกับ
ชุมชน  
 สรุปไดว้า่ สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการแบ่งปันความ
เสี�ยงโดยใชว้ิธีการระบุและประเมินความเสี�ยงที�จะเกิดขึ9น เพื�อให้เกิดการรับรู้ ตระหนกั และเขา้ใจ
ถึงความเสี�ยงดา้นต่าง ๆ ที�สามารถเกิดขึ9นกบัองค์กร และหาวิธีจดัการที�เหมาะสมในการลดความ
เสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�องคก์รยอมรับได ้โดยใชว้ิธีการประเมินผลการดาํเนินงานและติดตามผลการ
ดาํเนินงาน มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดาํเนินการบริหารความเสี�ยงและเฝ้าระวงัความ
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เสี�ยงใหม่ ๆ ที�อาจเกิดขึ9นไดต้ลอดเวลา และใชก้ารประเมินความเสี�ยงดว้ยวิธีการวิเคราะห์จุดแข็ง
และจุดอ่อนของการดาํเนินงานเพื�อให้ทราบปัญหา และนาํไปสู่หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกนัขององคก์ร นอกจากนี9 ยงัพบวา่ มีการพฒันาระบบการตรวจสอบและกาํกบัดูแลตนเอง ใช้
การประเมินความเสี�ยงจากสถานการณ์ของแต่ละพื9นที�จงัหวดัที�หน่วยงานรับผิดชอบ มีการพฒันา
ระบบการควบคุมภายใน เพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ9นและสามารถปรับปรุงแกไ้ขความเสี�ยง
ที�มีอยู่ให้หมดไปหรืออยูร่ะดบัที�ยอมรับได ้โดยการติดตามความคืบหนา้ระบบการควบคุมภายใน
ของระดบัส่วนงานและระดบัองคก์ร ซึ� งพบวา่ องคก์รสามารถปรับปรุงแกไ้ขความเสี�ยงที�มีอยูแ่ละ
ป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ9นได ้มีการตรวจสอบระบบบริหารจดัการองคก์ร โดยการตรวจสอบ
ระบบงาน 4 ระบบคือ ตรวจสอบการเงินและบญัชี การพสัดุ สินเชื�อโครงการบ้านมั�นคง การ
ประเมินความเสี�ยง การพฒันาขอ้บงัคบัและระเบียบของสถาบนั ซึ� งไดด้าํเนินการศึกษาขอ้กฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ คาํสั�ง รวมทั9งหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ
ขอ้บงัคบัของสถาบนัให้มีความชดัเจน มีการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเกี�ยวกบั “กระบวนการในการ
บริหารความเสี�ยงเพื�อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร” เพื�อทาํให้ผูป้ฏิบติังานที�เขา้ร่วมมีความรู้ ความ
เขา้ใจเรื�องการบริหารความเสี�ยง และสามารถจดัทาํแผนบริหารความเสี�ยงขององคก์รไดดี้ยิ�งขึ9น  

 5.1.1.5  มิติดา้นการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย ์
 การปฏิรูปทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นสิ�งสําคญัของการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย
ของสํานักงานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เนื�องจากองค์กรมองว่าความสําเร็จของงาน
ขึ9นอยู่กบัการบริหารงานบุคคล เพราะบุคคลเป็นทรัพยากรที�สําคญัขององค์กรซึ� งจะทาํให้องค์กร
บรรลุวตัถุประสงค์หรือไดรั้บความสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร ทั9งนี9ก็อยู่ที�การบริหาร
คนหรือการบริหารงานบุคคลที�มีประสิทธิภาพและเหมาะสมดว้ย โดยการพฒันาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน อธิบายไดด้งันี9  

 1)  พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถสอดคลอ้งกบัภารกิจที�ไดรั้บ
มอบหมาย โดยการส่งเสริมบุคคลเรียนรู้ ทีมเรียนรู้และองคก์รแห่งการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ 
สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรทุกระดบัตามมาตรฐานสมรรถนะองค์กร สนบัสนุนส่วนงานจดัทาํ
แผนและดาํเนินการพฒันาบุคลากร สร้างระบบกลไกการพฒันาบุคลากรและเชื�อมโยงกบัขบวน
องค์กรชุมชนและภาคีพฒันา สนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างเจา้หน้าที� 
ผูน้าํขบวนองคก์รชุมชนและภาคีที�เกี�ยวขอ้ง 
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 2)  เสริมสร้างจรรยาบรรณและค่านิยมองคก์ร โดยการสนบัสนุนกลุ่มทาง
สังคม วฒันธรรมในองคก์ร ส่งเสริมใหมี้สุขภาวะและวิถีชีวิตที�พอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผูป้ฏิบติังานในการสร้างจรรยาบรรณและค่านิยมองคก์รที�ส่งเสริมภาพลกัษณ์ที�ดีของสถาบนั และ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีจิตอาสาและมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

 3)  พฒันาระบบการบริหารงานบุคคลให้เป็นธรรมาภิบาลตามเจตนารมณ์
ขององค์การมหาชน โดยการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัที�สอดคล้องกับภารกิจ พฒันาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานตามตวัชี9 วดัรายบุคคล พฒันาระบบสวสัดิการตามมาตรฐานองค์การ
มหาชน และจดัทาํแผนพฒันาความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ที� 

 ก า ร ป ฏิ รู ป ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ข อ ง สํ า นั ก ง า น ป ฏิ บั ติ ก า ร ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทั9ง 3 ภาคนั9นมีการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการดาํเนินการพฒันาบุคลากร
ให้มีความสามารถสอดคลอ้งกบัภารกิจขององค์กร และรับมือกบัการเปลี�ยนแปลงได ้โดยทกัษะ
ของบุคลากรในการปฏิบัติของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สํานักงานปฏิบัติการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือนั9น ตอ้งมีความเชื�อมั�นในแนวทางการพฒันาที�องคก์รชุมชนเป็นแกนหลกั มี
จริยธรรม มีการประสานความร่วมมือ การทาํงานเป็นทีม มีนวตักรรมในการทาํงาน มีการบริการที�ดี 
มีทกัษะดา้นการบริหารจดัการ เช่น การสร้างความสัมพนัธ์ที�ดี การตดัสินใจ การแกไ้ขปัญหา การ
บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม การคิดเชิงยุทธศาสตร์ ทกัษะในการพฒันาเพื�อร่วมงาน เป็นต้น 
นอกจากนี9 ยงัพบว่า ไดด้าํเนินการศึกษาขอ้มูลและรูปแบบการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานรัฐ
และองค์การมหาชนอื�น เพื�อใชใ้นการกาํหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบติังานต่าง ๆ ไดแ้ก่ การสอบ
คดัเลือกบุคลากร การบรรจุลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที� การเลื�อนตาํแหน่งและกรอบอตัรากาํลัง
ผูป้ฏิบติังาน ส่งผลใหเ้กิดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติังานดา้นบุคคลมีความชดัเจนสู่การปฏิบติังาน
ที�มีประสิทธิภาพ การพฒันาสมรรถนะเจ้าหน้าที�ขององค์กรได้ว่าจา้งให้บริษทัที�ปรึกษาจดัทาํ
สมรรถนะหรือทกัษะความสามารถของเจา้หนา้ที� (competency) เพื�อนาํมาใชเ้ป็นเครื�องมือในการ
วางแผนพฒันาเจา้หน้าที� โดยบริษทัที�ปรึกษาไดจ้ดัทาํสมรรถนะหลกั (core competency) และ
สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ (managerial competency) ซึ� งทางองคก์รไดมี้การเริ�มใชส้มรรถนะ
หลกัประเมินเจา้หนา้ที�และจะมีการพฒันาสมรรถนะประจาํกลุ่มงาน 

 ประเด็นเกี�ยวกบักิจกรรมหรือโครงการที�สนบัสนุนทกัษะบุคลากร จากผล
การศึกษาพบว่า มีกิจกรรมสําคญั ไดแ้ก่ การพฒันาสมรรถนะกลุ่มผูป้ฏิบติังาน เพื�อเสริมสร้างขีด
ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน โดยการจดัอบรมหลกัสูตรระยะสั9นสาํหรับเจา้หนา้ที�กลุ่มงานบริหาร
ทั�วไป เจา้หน้าที�ปฏิบติัการชุมชน การพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง การสนับสนุนกลุ่มจดัการความรู้ 
การส่งเสริมและพฒันาวฒันธรรมองค์กรดว้ยการสัมมนาผูป้ฏิบติังานขององค์กร การสนบัสนุน
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กลุ่มกิจกรรมทางสังคมในการดาํเนินกิจกรรมเพื�อสังคมทั9งภายในและภายนอกองคก์ร การพฒันา
ศกัยภาพคนรุ่นใหม่ การพฒันากลุ่มนักศึกษาฝึกงาน เป็นตน้ นอกเหนือจากกิจกรรมที�หน่วยงาน
กาํหนดใหบุ้คลากรเขา้ฝึกอบรม บุคลากรสามารถเขา้รับการฝึกอบรมในเรื�องที�ตนเองสนใจได ้

 ดัง นั9 นก า รป ฏิ รูป ท รัพ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ข อ ง สํ า นัก ง า นป ฏิ บัติ ก า ร ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นการพฒันาความรู้และทกัษะของสมาชิกในเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ ซึ� ง
การดาํเนินงานในรูปแบบเครือข่ายของภาครัฐนั9นเนน้การประสานงาน เจรจา การเชื�อมโยงเครือข่าย 
เป็นตน้ จึงเกิดการพฒันาทกัษะที�เหมาะสมกับการจดัการเครือข่ายในการดาํเนินงาน โดยมีการ
พฒันาทกัษะที�เหมาะสมกบัการจดัการเครือข่ายให้กบัเจา้หน้าที�ภาครัฐที�จะมีส่วนเกี�ยวขอ้งและมี
ความสาํคญัมากต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงาน มีการจดัการความรู้ ซึ� งเป็นกลไกที�สําคญัมากใน
การเผยแพร่แนวทางและประสบการณ์การดาํเนินงานในพื9นที�ต่าง ๆ ทาํให้เกิดการเรียนรู้ระหว่าง
พื9นที�ดาํเนินงานและคณะทาํงาน การฝึกอบรมและการศึกษา จะช่วยให้บุคลากรเรียนรู้ระหวา่งกนั 
และช่วยให้บุคลากรเกิดทกัษะใหม่ ๆ เป็นการเพิ�มโอกาสในการดาํเนินงานในรูปแบบเครือข่ายให้
สาํเร็จ 
 จากการศึกษาเรื�องกระบวนการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายของ
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สามารถสรุปไดว้า่ การ
ทํางานเป็นเครือข่ายช่วยเอื9อให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สํานักงานปฏิบัติการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือสามารถประสบความสาํเร็จไดดี้ยิ�งขึ9น เนื�องจากการทาํงานที�ให้ความสําคญัไป
ที�ชุมชนหรือชาวบา้นเป็นหลกันั9นเป็นหัวใจสําคญัของการทาํงานพฒันาในรูปแบบเครือข่ายของ
สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน ที�ต้องอาศัยกระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน และยิ�งมีการ
เชื�อมโยงเครือข่ายกบัภาคีต่าง ๆ มากเท่าไหร่ ยิ�งทาํให้เกิดพลงัในการทาํงานขององคก์รเท่านั9น อาจ
กล่าวได้ว่า ปัจจยัความสําเร็จในการทาํงานในรูปแบบเครือข่าย คือ การมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
ถึงแมว้า่จะพบปัญหาเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการทาํงานอยู่บา้ง ซึ� งทาํให้เกิดปัญหา
ในการติดต่อประสานงาน แต่สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ก็มีความพยายามที�จะให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเนื�องเพื�อให้เกิดกระบวนการทาํงานในรูปแบบเครือข่าย 
รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ขององคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จยิ�งขึ9น 
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5.1.2  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานในรูปแบบเครือข่าย 

 เนื�องจากการบริหารงานในรูปแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน สํานกังาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการทาํงานในลักษณะที�คล้ายคลึงกัน ฉะนั9นปัญหาและ
อุปสรรคในการทาํงานขององคก์รจึงมีเรื�องที�คลา้ยกนั โดยสามารถอธิบายไดต้ามวตัถุประสงคห์ลกั
ในการวจิยั ดงันี9  
 5.1.2.1  ปัญหามิติดา้นยทุธศาสตร์  
 1)  เนื�องจากการทาํงานของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนเกี�ยวกบัโครงการ
พฒันา ต้องคาํนึงถึงทิศทางของนโยบายพฒันาของรัฐบาลควบคู่กบัการพฒันาโดยใช้ประเด็น
ปัญหาในพื9นที� จึงทาํใหบ้างปัญหามีขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัการพฒันา  
 2)  ระยะเวลาในการดาํเนินงาน และงบประมาณมีขอ้จาํกดั เนื�องจากยงัตอ้ง
อาศยักลไกการเบิกจ่ายต่าง ๆ แบบราชการ จึงทาํให้การทาํงานร่วมกนักบัชุมชนจึงมีปัญหาเรื�อง
ความไม่สอดคล้องกนั ทั9งระยะเวลาของระบบงบประมาณ และวิธีการทาํงานในบริบทของการ
ทาํงานเป็นเครือข่าย 
 5.1.2.2  ปัญหามิติดา้นการออกแบบเครือข่าย  
 พบว่าเป็นปัญหาที�เกิดจากระบบการทาํงานของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนเป็น
อุปสรรคต่อการออกแบบเครือข่ายขององคก์าร และทาํใหก้ารดาํเนินงานในรูปแบบเครือข่ายเป็นไป
อยา่งไม่ราบรื�น ซึ� งมีปัญหาดงันี9  
 1)  การทาํงานของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นองคก์าร
ที�มีเป็นทางการ โครงสร้างการทาํงานในระดบัเครือข่ายเป็นลกัษณะการทาํงานในแนวดิ�ง ซึ� งไม่
สอดคลอ้งตามยทุธศาสตร์ของสถาบนัที�เนน้ชุมชนและการสร้างกลไกการทาํงานร่วมกนั อาจเพราะ
ข้อจํากัดเรื� องงบประมาณและระยะเวลา ทําให้การทํางานเป็นลักษณะสั�งการมากกว่าการ
ปรึกษาหารือ และเรียนรู้ร่วมกนั 
 2)  การมอบหมายงานกิจกรรมต่าง ๆ ในที�ประชุมให้กบัคณะทาํงาน อาจมองวา่
มีการดาํเนินการตามหลกัประชาธิปไตย และคณะทาํงานต่างมีความเป็นมืออาชีพ แต่ในความเป็น
จริงแลว้กลบัพบว่า คณะทาํงานไม่สามารถรับผิดชอบงานไดอ้ย่างเต็มที� เนื�องจากขอ้จาํกดัในเรื�อง 
อาํนาจ ทรัพยากร และระบบการบริหารจดัการในการทาํงาน เพราะส่วนมากภาระงานมกัจะตกอยูที่�
เจา้หนา้ที�ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนเป็นหลกั ซึ� งพบวา่ การสนบัสนุนช่วยเหลือต่าง ๆ ยงัคงมี
ปัญหา ไม่วา่จะเป็นเรื�องกระบวนการเบิกจ่ายและอนุมติังบประมาณ ไม่สอดคลอ้งกบัระยะเวลาของ
การดาํเนินงานกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เนื�องจากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนเนน้กระบวนการ
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สร้างการมีส่วนร่วมระหวา่งเครือข่ายมาก จึงทาํให้กระบวนการต่าง ๆ เกิดความล่าชา้ ส่งผลให้การ
ดาํเนินงานไม่สาํเร็จตามระยะเวลาที�กาํหนดตามเป้าหมายขององคก์ร  
 3)  บทบาทของแกนนาํหรือผูน้าํ พบวา่ ในการทาํงานรูปแบบเครือข่าย คณะทาํงาน
ไม่มีอิสระในการทาํงานเท่าที�ควร กล่าวคือ ถูกจาํกดัขอบเขตโดยกลุ่มผลประโยชน์ โดยอาศยันโยบาย 
ธรรมเนียมปฏิบติั กลไกการบริหารงาน อีกทั9งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนถูกใช้เป็นเครื�องมือทาง
การเมือง และมีปัญหาการเมืองภายในองคก์รเกิดความคิดของสองขั9วขดัแยง้อยูภ่ายใน เป็นความคิด
สองแนวคิดที�ไม่ตรงกนั คือ ความตอ้งการความมั�นคงเลื�อนขั9นในหนา้ที�การงานกบัการตอ้งการทาํ
เพื�อผลประโยชน์ของชุมชน ชาวบา้น 
 5.1.2.3  ปัญหามิติดา้นการเชื�อมโยงเครือข่าย  
 เป็นปัญหาที�เกิดมาจากการติดต่อ สื�อสาร การเชื�อมโยงระหวา่งเครือข่าย ดงันี9  
 1)  การสื�อความเขา้ใจที�ไม่ตรงกนัระหวา่งชุมชนกบัหน่วยงานราชการ นกัวิชาการ 
เนื�องจากนักวิชาการ หน่วยงานราชการมองว่า การที�ให้ชุมชนบริหารจดัการเองนั9น นักวิชาการและ
หน่วยงานราชการไม่เชื�อมั�นและกลวัว่า ชุมชนจะบริหารจดัการตวัเองได้ เนื�องจากงบประมาณ
จาํนวนมากตอ้งลงไปในชุมชน และชุมชนเคยบริหารงบประมาณลม้เหลวมาก่อน 
 2)  การเชื�อมโยงกบัพื9นที�ต่าง ๆ ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน สํานกังาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั9น เกิดปัญหาเรื�องการสื�อสารที�ไม่ตรงกนัเนื�องจากบางพื9นที�อยู่
ไกลทาํใหไ้ดรั้บขอ้มูลต่าง ๆ ล่าชา้ และเกิดความผดิพลาดไดง่้าย 
 3)  ความรู้ความเขา้ใจในเรื�องเครือข่ายในหน่วยราชการบางส่วนยงัมีปัญหา 
ทาํให้ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงที�ให้ไวก้บัเครือข่าย โดยเฉพาะการเน้นชุมชนเป้าหมายเป็น
หลกั เน้นชุมชนจดัการตนเอง หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานราชการเป็นเพียงภาคีเครือข่ายร่วม 
แต่ในทางปฏิบติัระบบราชการยงัอาศยัแนวคิดเรื�องระบบตวัแทนที�รัฐเขา้ไปดาํเนินการให้ทุกอยา่ง 
ทาํให้การทาํงานยงัขาดความเขา้ใจและดาํเนินการร่วมกนัอย่างเหมาะสม  ซึ� งปัจจุบนัเป็นเรื�องยาก 
เพราะการทาํงานในรูปเครือข่ายจะตอ้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง ลกัษณะ
ดงักล่าวทาํใหไ้ม่เกิดการเชื�อมโยงของเครือข่ายและทาํให้การทาํงานระบบเครือข่ายตามความหมาย
ที�แทจ้ริง  
 4)  สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือให้ความสําคญักบังานดา้น
การพฒันา และการใชก้ารทาํงานแบบ area base หรือการทาํงานที�ใชพ้ื9นที�เป็นตวัตั9ง แต่การพฒันา
นั9นยงัขาดความต่อเนื�อง ไม่ว่าจะเป็นเรื� องการเชื�อมโยงเครือข่าย การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ความต่อเนื�องในการประสานงาน เนื�องจากงานพฒันาตอ้งอาศยัชาวบา้นเป็นกาํลงัสําคญัในการ
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ขบัเคลื�อนงานอย่างต่อเนื�อง แต่การทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัวิธีการทาํงานนั9นเป็นเรื�องที�ยากและตอ้ง
อาศยัเวลา 

5.1.2.4  ปัญหามิติดา้นการสร้างความน่าเชื�อถือ มีดงันี9  
 1)  การทาํงานของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนเป็นงานที�ตอ้งอาศยัการมี
ส่วนร่วม เป็นการทาํงานร่วมกบัเครือข่ายที�เกี�ยวขอ้งในหลายระดบั ไม่ว่าจะเป็น ชุมชน ชาวบา้น 
หน่วยงานราชการ และสถาบนัการศึกษา ล้วนแต่ตอ้งสร้างความไวว้างใจระหว่างเครือข่ายให้
เกิดขึ9 น แต่พบว่ายงัมีปัญหาในการสร้างความไวว้างใจเกี�ยวกับความไม่โปร่งใสในการบริหาร
จดัการ กล่าวคือ ยงัมีปัญหาความไวว้างใจของเจา้หนา้ที�รัฐที�มีต่อชาวบา้นที�เป็นคณะกรรมการที�เขา้
มาดูแลจดัการโครงการต่าง ๆ ร่วมกบัทางสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน โดยทางเจา้หน้าที�มองว่า
ชาวบ้านไม่มีความรู้ที�จะเข้ามาบริหารจัดการ และดูแลเรื� องการเงินได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ขณะที�ชาวบ้านเองก็มีความไม่ไวว้างใจต่อคณะกรรมการของตนเอง 
เนื�องจากที�ผา่นมาพบวา่ มีบางกรณีที�คณะกรรมนาํงบประมาณที�ไดรั้บไปใชอ้ยา่งไม่เป็นระบบ จน
โครงการตอ้งชะงกัและเกิดความเสียหาย 
 2)  การสร้างแรงจูงใจใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั ถือวา่ยงัเป็นเรื�องใหม่สําหรับ
ชาวบา้น ซึ� งปกติแลว้ชาวบา้นจะไดรั้บการช่วยเหลือดูแลทุกอยา่งจากนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ แต่ใน
การทาํงานของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนแลว้ ชาวบา้นจะตอ้งเกิดความตระหนกัในปัญหา และ
ตอ้งเขา้มาร่วมกนัจดัการปัญหาที�เกิดขึ9นกบัทอ้งถิ�นของตนเองร่วมกนั ซึ� งวิธีการดงักล่าวจะตอ้ง
อาศยักระบวนการปลูกฝังทาํความเขา้ใจ ซึ� งจากการสัมภาษณ์ยงัพบวา่ มีหลายพื9นที�ยงัคงไม่สามารถ
ดาํเนินการใหชุ้มชนสามารถจดัการตวัเองไดอ้ยา่งเตม็ที� 
 5.1.2.5  ปัญหามิติดา้นการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย ์พบวา่มีปัญหา ดงันี9  
 1)  ปัญหาเกี�ยวกับการกาํหนดตวัผูที้� เกี�ยวข้องกบักิจกรรมหรือโครงการ 
ต่าง ๆ ซึ� งพบวา่ รายชื�อคณะกรรมการ และบุคลากรในหลาย ๆ โครงการยงัมีความซํ9 าซ้อนกนั ทาํให้
การนดัหมายประชุมหรือดาํเนินการมกัจะมีปัญหาเรื�องเวลาที�ไม่ตรงกนั 
 2)  ปัญหาการจัดคณะกรรมการที� มี เรื� องของกลุ่มผลประโยชน์เข้ามา
เกี�ยวขอ้ง ซึ� งไม่ไดมี้เป้าหมายที�จะมาขบัเคลื�อนงานพฒันาร่วมกนัเพื�อแกไ้ขปัญหาของทอ้งถิ�น แต่
เขา้มาเพื�อแสวงหาผลประโยชน์ตนเองและพวกพอ้ง 
 3)  ปัญหาการขาดความพร้อมดา้นความรู้ความเขา้ใจในเรื�องบางเรื�องที�เจา้
หน้ารับผิดชอบไม่เชี�ยวชาญ เช่น งานนโยบายและแผน บริหารความเสี�ยง งานตวัชี9 วดั งานขอ้มูล
บา้นมั�นคง และทกัษะของการทาํงานดา้นการพฒันา 
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 4)  ปัญหาเกี�ยวกบัจาํนวนบุคลากรในการปฏิบติังานไม่เพียงพอต่อจาํนวน
งานที�ตอ้งปฏิบติัเนื�องจากปริมาณงานมีมาก ทาํให้เกิดความล่าชา้ มีความจาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรเพิ�ม
เพื�องานขอ้มูลที�มีความถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 5)  ในช่วงการปรับเปลี�ยนทีมบริหาร ช่วงรอยต่อการทาํงานสถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชนมีการเปลี�ยนกฎระเบียบ เปลี�ยนคนมาทาํงานในพื9นที�และเปลี�ยนตวับุคคลบ่อยครั9 ง ทาํ
ใหก้ารทาํงานร่วมกบัชุมชนหรือเครือข่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งนั9นมีการปรับเงื�อนไขอยูต่ลอดเวลา เกิด
ความไม่ชดัเจนในบทบาทของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ตลอดจนรูปแบบที�ใชใ้นการดาํเนินการ
ร่วมกนัเพื�อบรรลุจุดมุ่งหมายนั9น ใหค้วามสาํคญัเชิงปริมาณมากกวา่เชิงคุณภาพ และทาํให้การสร้าง
เครือข่ายไม่ต่อเนื�อง 
 
 5.1.3  ข้อเสนอแนะแนวทางในการทาํงานในรูปแบบเครือข่าย 

 5.1.3.1  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนควรสร้างให้เกิดองคก์รชุมชนที�มีความเขม้แข็ง 
ที�สามารถวดัผลได้ชัดเจน ตามเกณฑ์ชี9 วดัความเขม้แข็งที�องค์กรชุมชนกาํหนดร่วมกนั เช่น การ
บริหารจดัการไดด้ว้ยตนเอง เปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบไดมี้ขอ้มูล/แผนงาน มีกิจกรรมพฒันาที�เป็น
ระบบชดัเจน 
 5.1.3.2  การดาํเนินงานในรูปแบบเครือข่ายตอ้งสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือใน
รูปแบบ/ระดบัที�หลากหลาย เพื�อให้เครือข่ายองค์กรชุมชนสามารถเป็นแกนกลางของภาคประชา
สังคม ทั9งในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และเชื�อมโยงเป็นเครือข่ายระดบัประเทศต่อไป 
 5.1.3.3  ควรสร้างใหเ้กิดกลไกการทาํงานร่วมกนัในรูปแบบ/ระดบัต่าง ๆ โดยเนน้ให้
ทอ้งถิ�นมีส่วนร่วม มีการเชื�อมโยงระหว่างเมืองและชนบท รวมถึงการสร้างกลไกร่วมระหว่าง
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน องคก์รชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
 5.1.3.4  สร้างให้เกิดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในรูปแบบ/ระดบัต่าง ๆ ซึ� งเป็นกลไกการ
เชื�อมโยง เพื�อให้เกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกันทั9งในระดับจงัหวดั/ภาค และการเชื�อมโยง
ระหว่างเมืองและชนบท รวมทั9งภาคประชาสังคม หน่วยงานที�มีบทบาทการสนบัสนุนการทาํงาน
ของชุมชน เครือข่าย และองคก์รการเงินชุมชน 
 5.1.3.5  ปรับลดบทบาทการทาํงานภาครัฐ โดยเน้นการสนบัสนุนให้องค์กรชุมชน
และประชาสังคมเป็นผูด้าํเนินการมากขึ9น ปรับเปลี�ยนระบบการสนบัสนุนงบประมาณให้ยืดหยุ่น 
คล่องตวั สอดคลอ้งกบัปัญหา ความตอ้งการของชุมชน 
 5.1.3.6  จดัโครงสร้างองค์กรที�มาจากฐานองค์กรชุมชน พฒันาบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการทาํงาน พฒันาระบบทีมที�ทาํงานร่วมกบัเจา้หนา้ที�และขบวนองคก์รชุมชน และมีการ
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ฝึกอบรมและสร้างจิตวิญญาณการทาํงานพฒันาบนพื9นฐานความเท่าเทียมและความเข้าใจกับ
เจา้หนา้ที�สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนทุกระดบั   
 5.1.3.7  ควรมีการปฏิรูประบบการบริหารองค์กรรูปแบบใหม่ที�ชัดเจน ทาํความ
เขา้ใจในระดบันโยบายกบัหน่วยงานภาครัฐใหย้อมรับความเป็นองคก์ารมหาชน  
 5.1.3.8  สร้างการบริหารองค์กรที�มีระบบการบริหารจดัการที�เน้นการมีส่วนร่วม มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการติดตาม ประเมินผลการทาํงานที�ชัดเจน มีการสรุปผล
ประเมินผลงบประมาณร่วมกนั สร้างระบบตรวจสอบ สร้างระบบถ่วงดุลอาํนาจ โดยสร้างให้ทุกคน
เขา้ใจและแปลงทิศทางไปสู่แนวปฏิบติัเหมือนกนั โดยมีกลไกที�ขบัเคลื�อนการทาํงานอยา่งต่อเนื�อง 
พร้อมทั9งมีระบบติดตาม เฝ้าระวงัความเสี�ยงต่าง ๆ 
 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา  
 
 สามารถอภิปรายผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 มิติตามกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงันี9  
 

5.2.1  มิติด้านยุทธศาสตร์  

ในการขบัเคลื�อนเครือข่ายตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน สํานกังาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั9ง 3 ภาคมีกระบวนการบริหารงานภาครัฐในมิติดา้นยุทธศาสตร์ที�
มีความสอดคลอ้งกนั โดยยึดวิสัยทศัน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นหลกัร่วมกนั ทาํให้เกิดการ
รับรู้เขา้ใจเกี�ยวกบัการทาํงานในประเด็นต่าง ๆ ในภาพรวมไปในทิศทางเดียวกนั มีการผสานและ
ต่อยอดการทาํงานร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงาน ซึ� งในการดาํเนินงานตามกลยุทธ์ของ
ยุทธศาสตร์ที�วางไว ้เครือข่ายและสมาชิกในเครือข่ายจะตอ้งมีความชดัเจนในแผนยุทธศาสตร์และ
อาศยัและอาศยัการดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วมกนักบัสมาชิกในเครือข่าย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
เกรียงศกัดิm  เจริญวงศ์ศกัดิm  (2543: 36-44) ที�ชี9 ถึงการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั สมาชิกในเครือข่ายจะตอ้ง
มองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกนัระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม การรับรู้เขา้ใจถึงทิศทางเดียวกนั และ
การมีเป้าหมายที�จะดาํเนินไปดว้ยกนัจะช่วยทาํใหข้บวนการเคลื�อนไหวมีพลงั เกิดเอกภาพ และช่วย
บรรเทาความขดัแยง้อนัเกิดจากมุมมองที�แตกต่างลงไปได ้แมว้่าวิสัยทศัน์ร่วมจะเป็นสิ�งที�ตอ้งใช้
เวลาในการสร้างให้เกิดขึ9น แต่ก็จาํเป็นตอ้งสร้างให้เกิดขึ9นได้ และสมาชิกของเครือข่ายก็ควรมี
วสิัยทศัน์ยอ่ยส่วนตวัที�สอดคลอ้งไปดว้ยกนักบัวสิัยทศัน์ของเครือข่าย 
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5.2.2  มิติด้านการออกแบบเครือข่าย  
การออกแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนมีรูปแบบเครือข่ายที�เนน้การทาํงาน

ทั9 งเชิงพื9นที�  การทาํงานเชิงประเด็นงาน และการทาํงานตามโครงสร้างที�องค์กรกําหนด ซึ� ง
สอดคล้องกบัพระมหาสุทิตย ์อาภากโร (2547: 84-97) ที�ชี9 ถึงประเภทและรูปแบบของเครือข่าย 
ได้แก่ เครือข่ายเชิงพื9นที� เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม และเครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที� 
อธิบายไดด้งันี9  

 5.2.2.1  เครือข่ายเชิงพื9นที� หมายถึง การรวมตวัของกลุ่มองค์กร เครือข่าย ที�อาศยั
พื9นที�รูปธรรมหรือพื9นที�ดาํเนินการเป็นปัจจยัหลกัในการทาํงานร่วมกนั เป็นกระบวนการพฒันาที�
อาศยักิจกรรมที�เกิดขึ9นในพื9นที�เป็นเป้าหมายนาํทาง และเป็นการพฒันาแบบบูรณาการที�ไม่แยก
ส่วนต่าง ๆ ออกจากกนั โดยยึดเอาพื9นที�เป็นที�ตั9งแห่งความสําเร็จในการทาํงานร่วมกนัของทุกฝ่าย 
กิจกรรมและความสัมพนัธ์ของเครือข่ายเชิงพื9นที�นั9น จะอาศยัพื9นที�ทางกายภาพเป็นฐานกาํหนด
กิจกรรมและประเด็นปัญหา กล่าวคือ จะมีการเชื�อมโยง องค์กร และเครือข่ายย่อยในพื9นที�ให้เขา้
มาร่วมปรึกษาหารือ และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ9นในพื9นที�ร่วมกนั โดยใช้กระบวนการที�
หลากหลาย ทั9งในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม การบูรณาการการจดัการเชิงพื9นที� และการใช้
ประเด็นกิจกรรมเป็นภารกิจในการทาํงานร่วมกัน กิจกรรมที�เกิดขึ9นของเครือข่ายดงักล่าว จะมี
ความสัมพนัธ์ทั9งดา้นวฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการใช้ทรัพยากรที�มาจากพื9นที�เป็นสําคญั 
ส่วนโครงสร้างความสัมพนัธ์ของเครือข่ายเชิงพื9นที�นั9น จะมีลักษณะกระบวนการทาํงานทั9งใน
แนวดิ�งและแนวราบ โดยมีการรวมศูนยกิ์จกรรมเขา้สู่ส่วนกลางในระดบัพื9นที�ขนาดใหญ่ และมีศูนย์
ประสานย่อยในพื9นที�ขนาดเล็ก เพื�อให้เกิดกิจกรรม การสื�อสาร และความเคลื�อนไหว มีแกนนาํผู ้
ประสานงาน และคณะทาํงานในเครือข่ายมาร่วมผลกัดนักิจกรรมให้กลุ่มองค์กรและเครือข่ายยอ่ย
อื�น ๆ ทาํงานตามหน้าที�และภารกิจของตน ในขณะที�ความสัมพนัธ์ในแนวราบจะมีการประสาน
เครือข่ายตามประเด็นที�มีอยูใ่นพื9นที�แลว้มากาํหนดกิจกรรมร่วมกนั 

5.2.2.2  เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม ไดแ้ก่ เครือข่ายที�ใช้ประเด็นกิจกรรม หรือ
สถานการณ์ที�เกิดขึ9นเป็นปัจจยัหลกัในการรวมกลุ่มองคก์ร มุ่งเน้นการจดัการในประเด็นกิจกรรม
นั9น ๆ อยา่งจริงจงั และพฒันาให้เกิดความร่วมมือกบัภาคีอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ลกัษณะและโครงสร้าง
ของเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม ที�ใชห้ลกัของกิจกรรมที�เกิดขึ9นเป็นตวักาํหนดความเป็นเครือข่าย 
โดยเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมนั9นเกิดขึ9นจากประเด็นปัญหาและความสนใจของผูที้�ทาํงานใน
กิจกรรมนั9น ๆ แล้วหาแนวร่วมและพฒันาเครือข่ายขึ9 นมา ดังนั9 น กิจกรรมความสัมพนัธ์ของ
เครือข่ายจึงเกิดขึ9นจากการรวมตวัของหลาย ๆ ฝ่ายที�ตอ้งการจะแกไ้ขประเด็นปัญหาเหล่านั9น และ
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ใชค้วามเป็นเครือข่ายนั9น เป็นเครื�องมือในการพฒันากิจกรรม โดยใชว้ิธีการที�หลากหลาย ในการ
สร้างโอกาสและการแกไ้ขปัญหา รวมทั9งการสร้างความสัมพนัธ์แบบพหุภาคี 

5.2.2.3  เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที�  ได้แก่ เครือข่ายที�เกิดขึ9นโดยอาศยั
ภารกิจ/กิจกรรม และการก่อตวัของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย ซึ� ง
อาจแบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค์กรพฒันาเอกชน โดย
เครือข่ายต่าง ๆ ดงักล่าวมุ่งเน้นการดาํเนินการภายใตก้รอบแนวคิด หลกัการ วตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัของหน่วยงานหรือโครงสร้างหลกัของกลุ่มผลประโยชน์นั9น ๆ เครือข่ายแบ่งตาม
โครงสร้างหน้าที�มุ่งเน้นการดาํเนินการภายใตก้รอบแนวคิด หลกัการ วตัถุประสงค์และเป้าหมาย
หลกัของหน่วยงาน ส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างความสัมพนัธ์กบัเครือข่ายอื�น ๆ ในแนวดิ�ง มีลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ในแนวราบที�เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนัและการพึ�งพาอาศยั ในขณะที�เครือข่ายของ
ภาคธุรกิจเอกชนจะมีการทาํงานในลักษณะของการประสานผลประโยชน์ต่างตอบแทน ส่วน
เครือข่ายองคก์รพฒันาเอกชน จะมีรูปแบบความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการประสานงานและการ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัเครือข่ายนั9น ๆ 
  นอกจากนี9สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการออกแบบองค์กรโดย
ใชห้นา้ที� และการออกแบบองคก์รโดยใชพ้ื9นที� สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี9  
 1)  การออกแบบองคก์ารโดยใชห้นา้ที� สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
มีการแบ่งการทาํงานออกเป็นแต่ละหน้าที� แต่ละฝ่ายชดัเจน มีการนาํผูที้�มีความสามารถหรือความ
ชาํนาญเฉพาะดา้นรวมไวใ้นหน่วยงานเดียวกนั โดยแบ่งตามหนา้ที�ขององคก์ารเป็นสําคญั เพื�อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารที�ตั9งไว ้ซึ� งโครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงานทั9ง 3 ภาค มี
รูปแบบโครงสร้างที�มีผูจ้ดัการภาคเป็นผูน้าํองคก์ร ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมยศ นาวีการ (2540: 30) ที�ชี9
ถึงการออกแบบโดยใชห้นา้ที� หนา้ที�ที�สาํคญัขององคก์ารถูกแสดงไวที้�ระดบัสูงขององคก์าร 
 2)  การออกแบบองค์การโดยใชพ้ื9นที� สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
มีการแบ่งงานตามพื9นที�จงัหวดัที�สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแต่ละภาครับผิดชอบ 
เพื�อให้สามารถกระจายงานและกิจกรรมไปได้ทั�วถึง กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกขยายไปตามภูมิภาค 
ต่าง ๆ ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมยศ นาวีการ (2540: 31) ที�ชี9 ถึงการออกแบบองค์การโดยใช้พื9นที� เมื�อ
องค์การดาํเนินงานอยู่ในพื9นที�ที�กระจายออกไปตามเขตภูมิศาสตร์ การออกแบบองค์การโดยใช้
พื9นที�จะเกิดขึ9น พนกังานที�ปฏิบติังานอยูต่ามส่วนต่าง ๆ ของประเทศมกัถูกแบ่งเป็นกลุ่มตามพื9นที�
พร้อมดว้ยการมอบหมายใหรั้บผดิชอบพื9นที�แต่ละแห่ง  
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 5.2.3  มิติด้านการเชื�อมโยงเครือข่าย  

 สาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการเชื�อมโยงเครือข่ายทั9งภายในหน่วยงาน
และภายนอกหน่วยงาน ลกัษณะในการประสานงานเชื�อมโยงเครือข่ายมีทั9งแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ การติดต่อประสานงานอย่างเป็นทางการจะใช้วิธีการประชุม มีการกาํหนดตวัแทน 
คณะกรรมการ ผูน้าํแต่ละจงัหวดัในการติดต่อประสานงานกนัระหวา่งเครือข่าย เป็นการทาํงานตาม
โครงสร้างหน้าที�ที�กาํหนด ส่วนการติดต่อประสานงานอย่างไม่เป็นทางการใช้การโทรศพัท์หรือ
อีเมลในการติดต่อระหว่างเครือข่าย หรือการนดัประชุมนอกเวลาราชการ เช่น การนดัพูดคุยเรื�อง
ประเด็นงานต่าง ๆ ที�บา้นของสมาชิกเครือข่าย โดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์แบบเป็นพี�นอ้ง ลกัษณะ
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขวญัชนก ศิริวรวาท (2542: 16) ที�ชี9 ถึงรูปแบบของการประสานงานภายใน
องคก์าร แบบการประสานงานแบบพิธีรีตอง เป็นการประสานงานตามหนา้ที�และโครงสร้างของ
องคก์าร คือ การประสานงานที�ไดก้าํหนดรูปแบบหรือตาํแหน่งหนา้ที�ลงไปวา่อยูต่รงไหนของสาย
งานมีส่วนรับผิดชอบอะไรบ้าง ซึ� งเขียนเป็นไดอะแกรมเพื�อความเข้าใจในลักษณะของการ
ประสานงานองค์การทาํให้มองเห็นหน้าที�หลกั และมีการประสานงานตามลาํดบัชั9นบงัคบับญัชา 
คือ การประสานงานแบบสั�งการ การประสานงานแบบนี9 ไม่ได้คาํนึงถึงความสมคัรใจและฟัง
ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคลากร ขณะที�แบบไม่มีพิธีรีตอง คือ การประสานงานที�นัก
บริหารทุก ๆ คนจะตอ้งทาํโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในหน่วยงานเล็กหรือในการพบปะประชุมร่วมกนัของ
หน่วยงานทุกระดบั การประสานงานแบบนี9 แมจ้ะไม่กาํหนดให้เด่นชดัแต่ความสําคญัของงานนี9 มี
มากและไม่ยิ�งหย่อนไปกวา่การประสานงานแบบมีพิธีรีตอง เทคนิคและความละเอียดอ่อนในการ
ประสานงานแบบนี9ผูที้�เป็นนกับริหารทุก ๆ คนจาํเป็นตอ้งมี ผูที้�เป็นผูบ้ริหารจะตอ้งพบปะกบัทีมใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมตามวาระบ้าง การพบปะปรึกษาหารือบ้าง การอภิปรายภายใน
หน่วยงานบา้ง รวมทั9งการสังสรรคที์�กาํหนดขึ9นในบางโอกาส ผูบ้ริหารตอ้งใช้เทคนิคเหล่านี9 เสมอ 
ซึ� งอาจจะมาในรูปของคนต่อคน คนต่อกลุ่มหรือภายในกลุ่ม และกลุ่มต่อกลุ่ม เป็นตน้ 
 ในการเชื�อมโยงกบัเครือข่ายระหวา่งหน่วยงาน ประกอบไปดว้ยเครือข่ายที�เกี�ยวขอ้ง 4 กลุ่ม
สาํคญั ไดแ้ก่ ประชาชน ภาคีร่วม เช่น ทอ้งถิ�น หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง สถาบนัการศึกษา และ
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ลกัษณะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัเกรียงศกัดิm  เจริญวงศศ์กัดิm  (2543: 28-34) 
ที�ชี9 ถึงเครือข่ายที�เป็นร่วมมือระหว่างปัจเจกบุคคล/กลุ่ม/องค์การประเภทเดียวกนั ในความหมาย
เช่นนี9  เครือข่ายจึงมีได้หลายระดับ ตั9 งแต่การเชื�อมโยงระหว่างปัจเจกต่อปัจเจก การเชื�อมโยง
ระหว่างปัจเจกกับกลุ่ม การเชื�อมโยงระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม หรือแมก้ระทั�งการเชื�อมโยงระหว่าง
เครือข่ายต่อเครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใตเ้ครือข่ายใหญ่ เช่น ขา้ราชการกบัขา้ราชการ
ดว้ยกนั สถานศึกษากบัสถานศึกษาด้วยกนั หรืออาจเป็นเครือข่ายเชื�อมโยงระหว่างกลุ่ม/องค์กร
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ต่างประเทศ เช่น หน่วยงานราชการกับหน่วยงานเอกชน สถานศึกษากับหน่วยงานธุรกิจ หรือ
สถานศึกษากบัผูป้กครอง เป็นตน้  
 นอกจากนี9ยงั พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (2547: 104-105) ที�ชี9 ถึงบทบาทของเครือข่ายในการ
ทาํงานร่วมกนั โดยระดบักิจกรรม/การทาํงาน (ทีมทาํ) ไดแ้ก่ เครือข่ายที�เนน้กระบวนการทาํงานใน
ระดบัพื9นที�หรือในประเด็นปัญหานั9น ๆ เป็นสําคญั ระดบัการสนบัสนุนและประสานงาน (ทีมนาํ) 
ไดแ้ก่ เครือข่ายที�ทาํหนา้ที�เป็นศูนยป์ระสานงานระหวา่งเครือข่ายและภาคีต่าง ๆ มีบทบาทในการ
ส่งเสริมการทาํกิจกรรมของเครือข่ายย่อยในพื9นที� มีการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น และให้ขอ้มูล
ทางเลือกในกระบวนการทาํงาน ระดบัส่งเสริม/และการให้คาํปรึกษา (ทีมหนุน) ไดแ้ก่ เครือข่าย
ข อ ง อง ค์ก ร  ส ถ า บัน  แล ะ หน่ ว ย ง า นห ลัก ท า ง สั ง ค ม ที� เ ป็ น ผู ้ใ ห้ ก า ร ส นับ ส นุ น ใ ห้ เ กิ ด
กระบวนการพฒันาและพฒันาเป็นเครือข่าย 

การเชื�อมโยงเครือข่ายเขา้ดว้ยกนันั9นสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะใช้
พื9นที�กลางในการเชื�อมโยงเครือข่ายเขา้ดว้ยกนั โดยใช้แผนงานในการพฒันา แผนงานสภาองคก์ร
ชุมชนในการขบัเคลื�อนเครือข่าย และมีกลไกกลางสาธารณะในเป็นเวทีบริหารจดัการเนื9องานของ
เครือข่ายต่าง ๆ ในทุกระดบั มีการจดัเวทีเกนนาํ เวทีขบวนจงัหวดั สอดคลอ้งกบั Starkey (1997: 18-
19) อา้งถึงใน เอกพงศ ์ไทรพุฒทอง (2549: 11-14) ที�ชี9 ถึงแบบจาํลองเครือข่ายในการเชื�อมโยง
เครือข่าย เป็นเครือข่ายที�มีองค์กรกลาง โดยแต่ละองค์กรสมาชิกมีการติดต่อซึ� งกันและกนัโดย
องคก์รกลางเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก  
 ฉะนั9นการดาํเนินงานของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนจึงถือว่าเป็น “รัฐสามารถมอบหมาย
งานทั9งหมดให้แก่ผูรั้บจา้งเหมาหลกั” สอดคลอ้งกบัสํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
(2548: 18) ที�ชี9 ถึงโครงร่างการบูรณาการเครือข่ายที�วา่ รัฐสามารถมอบหมายงานทั9งหมดให้แก่ผูรั้บ
จา้งเหมาหลกั  

นอกจากนี9  สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัมีการพฒันาระบบสารสนเทศ 
โดยการนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ มีการพฒันาระบบข้อมูลของขบวนองค์กรชุมชนที�เป็น
ฐานขอ้มูลกลางของขบวนองคก์รชุมชนระดบัจงัหวดั มีการพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศงาน
ชุมชนใหท้นัสมยัพร้อมใชแ้ละเป็นปัจจุบนั การนาํระบบเทคโนโลยมีาใชย้งัสามารถใชใ้นการติดต่อ
ประสานงานระหวา่งเครือข่าย ซึ� งจะใชเ้ฉพาะในกรณีที�เป็นงานเร่งด่วน ผา่นทางการโทรศพัทห์รือ
ส่งอีเมลสําหรับการติดต่อกบัเครือข่ายต่าง ๆ และการใชร้ะบบการสื�อสารเพื�อมาหารือกนั มีการใช้
การประชุมแบบ video conference ระหวา่งสํานกังานกบัภาคและเจา้หนา้ที� และนอกจากนี9 ยงัพบวา่
มีการพฒันาทักษะทางคอมพิวเตอร์และโปรแกรม ประกอบด้วยการใช้อินเตอร์เน็ตเบื9องต้น 
ลักษณะดังกล่าว สอดคล้องกับเกรียงศกัดิm  เจริญวงศ์ศักดิm  (2543: 60-83) ที�ชี9 ถึงการจดัระบบ
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สารสนเทศ ในภาพรวมของการจดัการเครือข่ายควรตอ้งมีหน่วยงานที�เป็นแกนกลาง ทาํหน้าที�
จดัระบบฐานขอ้มูลโดยทาํการรวบรวมขอ้มูลทุกอย่างที�เกี�ยวข้องกับเป้าหมาย รูปแบบ วิธีการ 
ความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรคและข้อมูลอื�น ๆ ที�จ ําเป็น รวมทั9 งผลการวิจัย ทฤษฎี โครงการ 
ประสบการณ์ภาคปฏิบติัเพื�อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลหลกัในการทาํงาน ระบบสารสนเทศควรยึดหลกัการ
ใชง้านไดง่้าย (user friendly) เป็นขอ้มูลที�ทุกคนเขา้ถึงไดง่้าย (accessible) และเผยแพร่ให้กระจาย
ออกไปอย่างกวา้งขวาง เครือข่ายฐานขอ้มูลที�ดีจะช่วยเพิ�มประสิทธิภาพของการแลกเปลี�ยนและ
เรียนรู้ซึ� งกนัและกนั การแลกเปลี�ยนขอ้มูลระหวา่งกนัจะช่วยสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการ
ต่อยอดทางปัญญาระหว่างเครือข่าย ช่วยลดความสูญเสียสิ9นเปลืองทรัพยากรและเวลาจากการ
ทาํงานซํ9 าซอ้นและการลองผดิลองถูก 

ฉะนั9นสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจึงเป็น
องค์กรที�มีรูปแบบของการจัดการเครือข่ายแบบชุมสายในการเชื�อมโยงองค์การต่าง ๆ (civic 
switchboard) เนื�องจากองค์การนั9นมีการเชื�อมโยงกบัเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชน ทอ้งถิ�น 
หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง สถาบนัการศึกษา เป็นตน้ และมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ช่วยใช้ในการเชื�อมโยงการทาํงานระหว่างเครือข่ายให้เกิดความรวดเร็วมากยิ�งขึ9 นและยงัช่วย
ส่งเสริมการประสานงานและการดาํเนินการร่วมกนัในเครือข่าย สอดคลอ้งกบัจิรประภา อคัรบวร
และประยรู อคัรบวร (2552: 24-31) ที�ชี9 ถึงการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายรูปแบบนี9 เป็น
การจดัทาํโดยหน่วยงานภาครัฐอาศยัความกวา้งขวางขององคก์ารเป็นตวัเชื�อมโยงให้องคก์ารต่าง ๆ 
ที�สามารถร่วมมือกนัแลว้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอยา่งกวา้งขวาง ซึ� งหน่วยงานภาครัฐจะเป็น
ตวักลางคอยเชื�อมโยงระหวา่งองคก์ารที�ใหบ้ริการ  

 
5.2.4  มิติการสร้างความน่าเชื�อถือ 

 5.2.4.1  การสร้างแรงจูงใจให้ไปในทิศทางเดียวกนั ของสํานกังานปฏิบติัการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เกิดจากการที�เครือข่ายต่าง ๆ เข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่ายเนื�องจากความ
ตอ้งการในการแกไ้ขปัญหาในเรื�องเดียวกนั ซึ� งมีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนักบัเกรียง
ศกัดิm  เจริญวงศ์ศกัดิm  (2543: 36-44) ที�ชี9 ว่าเครือข่ายเกิดจากการที�สมาชิกแต่ละคนต่างก็มีความ
ตอ้งการของตนเอง แต่ความตอ้งการเหล่านั9นจะไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จได ้หากสมาชิกต่างคน
ต่างอยู ่ความจาํกดันี9ทาํใหเ้กิดการรวมตวักนับนฐานของผลประโยชน์ร่วมที�มากเพียงพอจะดึงดูดให้
รวมเป็นเครือข่าย ดงันั9น การรวมเป็นเครือข่ายจึงตอ้งตั9งอยู่บนฐานของผลประโยชน์ที�มีร่วมกนั 
ผลประโยชน์ในที�นี9  อาทิ เกียรติยศ ชื�อเสียง การยอมรับโอกาสในความกา้วหนา้ ความสุข ความพึง
พอใจ เป็นตน้ นอกจากนี9  เกรียงศกัดิm  เจริญวงศศ์กัดิm  (2543: 93) ยงัไดก้ล่าวอีกวา่ การกาํหนดกลไก



231 
 

สร้างระบบจูงใจ โดยสมาชิกจะยงัเขา้ร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าที�ยงัมีสิ� งจูงใจเพียงพอ
ดึงดูดเขาใหมี้ส่วนร่วม ในการรักษาเครือข่ายและรวมไปถึงการขยายเครือข่าย ดงันั9นจึงจาํเป็นตอ้งมี
การกาํหนดกลไกบางประการที�จะช่วยจูงใจใหส้มาชิกเกิดความสนใจอยากเขา้มามีส่วนร่วม ซึ� งตาม
ทฤษฎีแรงจูงใจแลว้ ปัจเจกบุคคลต่างก็มีสิ�งจูงใจต่างกนั และสอดคลอ้งกบัอุดร หานามชยั (2546: 
15-16) ชี9 ให้เห็นว่า บุคคลถูกกระตุน้จากความปรารถนาที�จะสนองตอบความตอ้งการเฉพาะอย่าง 
ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางกายภาพ (physiological needs) ในพื9นฐานการดาํรงชีพประกอบดว้ยปัจจยั
สี�  คือ อาหาร ที�อยู่อาศยั เครื� องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ตลอดจนความตอ้งการพื9นฐาน ความ
ตอ้งการความปลอดภยั (safety and security needs) เป็นขั9นความตอ้งการต่อจากการตอบสนองทาง
กายภาพ คือ มีความปลอดภยัจากภยัคุกคามทางร่างกายและทรัพยสิ์น ความตอ้งการความรักและมี
ส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม (belonging and social activity needs) เพื�อให้เกิดความยอมรับเขา้เป็น
สมาชิกของกลุ่ม ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และความตอ้งการเกียรติยศชื�อเสียงและตาํแหน่งหนา้ที� 
(esteem and status needs) ความตอ้งการสูงขึ9นมาอีก คือ ความตอ้งการเป็นคนสําคญัของกลุ่ม
สมาชิก ตอ้งการ ชื�อเสียงให้สังคมยกยอ่งนบัถือ ตาํแหน่งหนา้ที�และฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ9น ความ
ตอ้งการสมหวงัและความสําเร็จในชีวิตตนเอง (self-realization and fulfillment) ซึ� งเป็นความ
ปรารถนาใหมี้ความสาํเร็จในชีวติ ตามอุดมการณ์ที�หวงัเอาไวเ้ป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวติ 

5.2.4.2  การวดัผลผลการดาํเนินงาน สํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี
ตวัชี9 วดัผลการดาํเนินงาน 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นประสิทธิผล มิติดา้นคุณภาพการให้บริการ มิติดา้น
ประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน และมิติดา้นการกาํกบัดูแลกิจการและพฒันาองคก์ร โดยในแต่ละ
ภาคมีกระบวนการการวดัผลการดาํเนินงานที�เหมือนกนั สอดคลอ้งกบัทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 
(2556: 151) ที�ชี9 ถึงการวดัผลแบบดุลยภาพ (balanced scorecard- BSC) เป็นแนวคิดในการวดัผลการ
ปฏิบติังานขององค์การ โดยให้เห็นภาพรวมของผลการดาํเนินงานขององคก์ารซึ� งประกอบดว้ย 4 
มุมมอง คือ มุมมองดา้นการเงิน (financial perspective) มุมมองดา้นลูกคา้ (customer perspective) 
มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (internal process perspective) และมุมมองดา้นการเรียนรู้และการ
เติบโต (learning and growth perspective) เพื�อให้เกิดความสมดุลระหวา่งตวัชี9 วดัดา้นการเงินและที�
ไม่ใช่การเงิน ระหวา่งตวัชี9 วดัที�มุ่งตอบสนองวตัถุประสงคร์ะยะสั9นและระยะยาว ระหวา่งตวัชี9 วดัที�
องค์การยงัทาํได้ไม่ดีกบัตวัชี9 วดัที�องค์การทาํได้ดี และระหว่างตวัชี9 วดัที�เป็นผลการดาํเนินงานที�
เกี�ยวขอ้งกบัภายนอกและภายใน  

5.2.4.3  การสร้างความไวว้างใจ ของสํานกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอ้งอาศยัความเชื�อใจกนั มีความเชื�อมั�นต่อกนั มีการสร้างความศรัทธาในพลงัของเครือข่ายที�ทาํให้
เกิดความร่วมมือกนั และในการทาํงานร่วมกนัจะตอ้งมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีความชดัเจน 
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จริงใจต่อกนั ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือหาผลประโยชน์ส่วนตน สอดคลอ้งกบั Rotter (อา้งถึงใน ปิ� น
กนก วงศ์ปิ� นเพช็ร์, 2554: 2) ที�ชี9 ว่าความเชื�อถือไวว้างใจจะเกี�ยวขอ้งกบัความคาดหวงัของบุคคล
หรือกลุ่มที�สามารถเชื�อใจในคาํสัญญา คาํพูด ดงันั9น ความเชื�อถือไวว้างใจภายในองคก์าร คือ ความ
เชื�อมั�น ความเชื�อถือ ความคาดหวงั ความสามารถ ความซื�อตรง ความจริงใจ และการทาํตามสัญญา 
หรือหมายถึง ความเชื�อมั�น ความเชื�อถือ การให้การยอมรับหรือความคาดหวงัในทางบวกของ
บุคลากรขององคก์ารคนหนึ� งที�มีต่อบุคลากรคนอื�นวา่จะเป็นที�พึ�งพิง และปฏิบติัในสิ�งที�คาดหวงั
หรือเชื�อมั�นไวไ้ด้สําเร็จ โดยการปฏิบติัที�คาดหวงันั�นเป็นสิ�งที�เอื9อต่อบุคคลอื�น และเอื9อต่อ
ความสาํเร็จในเป้าหมายองคก์าร  
 5.2.4.4  การแบ่งปันความเสี�ยง จากวิธีการแบ่งปันความจดัเสี�ยงของสถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน มีความสอดคลอ้งกบัสาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (2551: 6-16) กล่าวคือ 
 1)  มีการกาํหนดวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ที�ชัดเจนตามแผนการปฏิบติั
ราชการประจาํปี และแผนปฏิบติัราชการ  
 2)  การระบุความเสี�ยง เพื�อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที�เป็นความเสี�ยง ที�อาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์
 3)  การประเมินความเสี�ยง เป็นการวิเคราะห์ การประเมิน และการจดัระดบั
ความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 4)  การประเมินมาตรการการควบคุม เป็นเครื�องมือช่วยควบคุมความเสี�ยง 
 5)  การบริหารจดัการความเสี�ยง เป็นการประเมินระดบัความเสี�ยง การ
วเิคราะห์เพื�อหาสาเหตุของความเสี�ยง การรองรับและควบคุมความเสี�ยง 
 6)  การรายงานผลการบริหารจดัการความเสี�ยงที�ไดด้าํเนินการทั9งหมด 
 7)  การติดตามและทบทวน การดาํเนินการตามแผนการบริหาร 
 นอกจากนี9 ในการศึกษายงัพบว่า วิธีการในการแบ่งปันความเสี� ยงของสํานักงาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัใช้การประเมินความเสี�ยงดว้ยวิธีการวิเคราะห์จุดแข็งและ
จุดอ่อนของการดาํเนินงานเพื�อให้ทราบปัญหา และนาํปัญหาไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกนัขององค์กร  มีความสอดคลอ้งกบัสมคิด บางโม (2551: 351-353) ถึงการวิเคราะห์ 
สวอต (SWOT analysis) เป็นเครื�องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื�อให้ผูบ้ริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคขององคก์าร ซึ� งมีหลกัการวเิคราะห์ 4 ดา้น ดงันี9  
 S: strength คือ จุดแข็ง วิเคราะห์ว่าองค์การมีจุดแข็งหรือไม่ จุดแข็งของ
องคก์ารของเรามีอะไรบา้ง  
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 W: weakness คือ จุดอ่อน วิเคราะห์ว่าองค์การมีจุดอ่อนอะไรบา้ง จะได้
แกไ้ขปรับปรุงพฒันาใหเ้ขม้แขง็  
 O: opportunity คือ โอกาส การวิเคราะห์โอกาสขององคก์ารในการที�จะทาํ
กิจกรรมใด ๆ  
 T: threat คือ อุปสรรค การวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอุปสรรคขององคก์ารใน
การดาํเนินงานต่าง ๆ ที�ทาํใหอ้งคก์ารไม่สามารถดาํเนินไดห้รือดาํเนินไปอยา่งไม่ราบรื�น 

 การวิเคราะห์แต่ละด้านจะทาํให้เกิดความเขา้ใจถึงปัจจยัต่าง ๆ ที�มีผลกระทบต่อ
องคก์าร ต่อการวางแผน และการทาํงานของบุคลากร จุดแข็งเป็นความสามารถที�จะใชเ้พื�อให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร ในขณะที�จุดอ่อนเป็นสิ�งที�ตอ้งแกไ้ข โอกาสเป็นสถานการณ์ที�ไดเ้ปรียบตอ้ง
รีบลงมือทนัที ซึ� งจะช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ส่วนอุปสรรคเป็นปัญหาขององค์การทาํให้
องคก์ารไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
5.2.5  มิติด้านการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ มีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

การปฏิรูปทรัพยากรมนุษยข์องสาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั9ง 3 ภาคนั9น
มีการดาํเนินการพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถสอดคลอ้งกบัภารกิจขององค์กร และรับมือกบั
การเปลี�ยนแปลงได้ อีกทั9งมีการพฒันาสมรรถนะกลุ่มผูป้ฏิบติังาน จดัอบรมหลักสูตรระยะสั9 น  
จดัสัมมนา ฝึกอบรมสนบัสนุนกิจกรรมเพื�อเสริมสร้างขีดความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ลกัษณะ
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2548: 34-35) ที�ชี9 ถึงการทาํงาน
ของภาครัฐในระบบเครือข่ายจาํเป็นตอ้งอาศยัความสามารถและทกัษะอาศยัความชาํนาญในดา้น 
อื�น ๆ ดว้ย ตวัอยา่งเช่น ความสามารถในการเจรจาต่อรองและประนีประนอม นอกจากนี9 ยงัจะตอ้งมี
ความรู้เกี�ยวกับงานที�กําลังทํา สภาพแวดล้อมที� เป็นอยู่ รวมทั9 งความสามารถในการจัดการ
ความสัมพนัธ์ การจดัการกลยุทธ์ให้มีความยืดหยุน่ ในสภาพแวดลอ้มที�เป็นพลวตัร เนื�องจากเป็น
เรื�องที�มีความเชื�อมโยงกบัหลายหน่วยงาน หลายบุคคล และประเด็นเกี�ยวกบักิจกรรมหรือโครงการ
ที�สนบัสนุนทกัษะบุคลากรนั9น มีความสอดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2546: 26-27) 
ที�ชี9 ถึงการฝึกอบรมในห้อง ไดแ้ก่ การบรรยาย การสัมมนา การอภิปรายเป็นคณะ และสุดทา้ยการ
ประชุมปฏิบติัการ เป็นวิธีการฝึกอบรม เพื�อหาทางแกปั้ญหาหรือร่วมกนัทดลองหาวิธีปฏิบติังาน
ใหม่ ๆ เพื�อเพิ�มพนูความรู้และทกัษะในการทาํงาน  
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5.3  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั:งต่อไป 
 
  จากการศึกษามีประเด็นที�น่าสนใจอย่างยิ�ง โดยพบว่า อุปสรรคที�มีผลต่อการบริหารงาน
ภาครัฐในรูปแบบเครือข่ ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สํานักงานปฏิบัติการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือยงัไม่สามารถหลีกเลี�ยงการทาํงานในรูปแบบเดิม ๆ ได ้กล่าวคือ มีการทาํงาน
ในรูปแบบราชการ ใชร้ะบบระเบียบ กฎเกณฑเ์ยอะ ทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งล่าชา้ และดว้ย
ลกัษณะการทาํงานของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนที�เนน้การมีส่วนร่วมในทุกระดบั ทั9งระดบัตาํบล 
ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั และระดบัภาค และเนน้การเชื�อมโยงการทาํงานของภาคีเครือข่ายในทุก
ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพฒันา
ภาคเอกชน (NGOs) เป็นตน้ ซึ� งการทาํงานในลกัษณะนี9ตอ้งเนน้การมีส่วนร่วมมาก จึงทาํให้องคก์ร
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเท่าที�ควร เพราะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบหลาย
ขั9นตอน นอกจากนี9 ยงัพบว่า การดาํเนินงานในแต่ละโครงการมกัถูกแทรกแซงจากอาํนาจทาง
การเมือง และการเขา้มาร่วมของกลุ่มผลประโยชน์ในแต่ละพื9นที� ดงันั9นผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรมีการ
วจิยัศึกษาคน้ควา้ในเชิงวชิาการต่อไปในประเด็นดงัต่อไปนี9  
 5.3.1  การศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายในครั9 งต่อไปนั9น
ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัที�เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย 
 5.3.2  การศึกษาวิจยัเรื�อง การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน ในครั9 งต่อไปควรศึกษาถึงประเด็นอื�น ๆ โดยเฉพาะ เช่น การศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายในพื9นที�อื�น ๆ เพื�อนาํไปสู่การสร้างแนวทาง
สาํหรับการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายขององคก์รที�เหมาะสมต่อไปในอนาคต 
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แบบสัมภาษณ์เพื�อการวจิัย 

เรื�อง การบริหารงานเครือข่ายของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน  

สํานักงานปฏบัิติการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
คําชี,แจง 

 
 แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ เ พื� อ ก า ร วิ จัย ฉ บับ นี� เ ป็ น ส่ ว น ห นึ� ง ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า  ห ลัก สู ต ร รั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา
กระบวนการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน สํานักงาน
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย  
 
 ตอนที� 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มูล 
 ตอนที� 2 กระบวนการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย 
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วนั เดือน ปีที�สัมภาษณ์....................................... 
 

ตอนที� 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล 

 1.1  ชื�อ-นามสกุล ……………………………………………………… 

 1.2  เพศ ...........……………………....………………………………... 

 1.3  อาย ุ..…………………………………………………………….... 

 1.4  วฒิุการศึกษา .....................................................................………... 

 1.5  ตาํแหน่งปัจจุบนั .............................................................................. 

 1.6  ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์รของท่าน ................................ 

 

ตอนที� 2  กระบวนการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย 

 

 2.1  มิติด้านยุทธศาสตร์ 

 2.1.1  ความหมายของเครือข่ายในความคิดของท่านคืออะไร 

 2.1.2  เป้าหมาย/วิสัยทัศน์ในการดําเนินงานของท่านในการทาํงานร่วมกับ พอช.  

ที�เกี�ยวขอ้งกบัเครือข่าย คืออะไร 

 2.1.3  บทบาทของท่านเอื�อให้การทาํงานในลักษณะเครือข่ายประสบความสําเร็จ 

หรือลม้เหลวอยา่งไรบา้ง 

 2.1.4  ปัจจยัใดที�ทาํให้การทาํงานประสบความสําเร็จ และปัจจยัใดที�ทาํให้การทาํงาน

ประสบความลม้เหลว 

 

 2.2  มิติด้านการออกแบบเครือข่าย 

 2.2.1  ท่านมีบทบาทในการทาํงานร่วมกบั พอช. อยา่งไรบา้ง 

 2.2.2  ลกัษณะการทาํงานของท่านเป็นไปในรูปแบบใด และอย่างไร (เป็นทางการ

หรือไม่เป็นทางการ) 
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 2.2.3  องคก์รของท่านมีโครงสร้างการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายทั�งภายในหน่วยงาน

และนอกหน่วยงานเป็นอยา่งไร 

 2.2.4  ท่านคิดวา่การออกแบบเครือข่ายของหน่วยงานตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัใดบา้ง  

 2.2.5  ท่านมีกระบวนการหรือวธีิการทาํงานร่วมกบัเครือข่ายอื�น ๆ อยา่งไร 

 

 2.3  มิติการเชื�อมโยงของเครือข่าย   

 2.3.1  ท่ านปฏิบัติหน้าที� และภารกิจหลักในการเชื� อมโยง/ติดต่อกับเครือข่าย 

ทั�งภายนอกและภายในหน่วยงาน อยา่งไร 

 2.3.2  ท่านมีการเชื�อมโยงกนัเพื�อให้เกิดการแลกเปลี�ยนขอ้มูล องค์ความรู้ และสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัเครือข่าย อยา่งต่อเนื�องหรือไม่ อยา่งไร 

 2.3.3  การติดต่อ ประสานงาน หรือเชื�อมโยงกนัระหวา่งเครือข่ายมีปัญหาหรือไม่ ถา้มี 

มีปัญหาอะไรบา้ง 

 2.3.4  ท่านมีการนาํระบบเทคโนโลยมีาใชใ้นระบบฐานขอ้มูลต่าง ๆ ในองคก์รหรือไม่ 

อยา่งไร 

 2.3.5  ท่านมีการนาํเทคโนโลยเีขา้มามีส่วนร่วมในการเชื�อมโยงเครือข่ายอื�น ๆ หรือไม่

อยา่งไร 

  

 2.4  มิติการสร้างความน่าเชื�อถือ 

 2.4.1  การทาํงานของท่านมีระบบการวดัผลการดาํเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 

 2.4.2  มีการเชื�อมโยงผลการดาํเนินงานกบังบประมาณหรือไม่ อยา่งไร  

 2.4.3  มีการจดัระบบประเมินและรับรองกระบวนการทาํงานอยา่งไร 

 2.4.4  ท่านมีการสร้างแรงจูงใจใหก้บับุคลากรในการทาํงานภายใตรู้ปแบบเครือข่าย อยา่งไร 

 2.4.5  การทาํงานภายใตรู้ปแบบเครือข่ายของท่าน มีความไวว้างใจต่อสมาชิกในการ

ประสานงานร่วมกนั อยา่งไร 

 2.4.6  การทาํงานในรูปแบบเครือข่ายของท่านมีปัญหาหรือไม่ ถา้มี มีปัญหาอะไรบา้ง 

 2.4.7  ท่านมีการจดัการกบัปัญหาที�เกิดขึ�นในการทาํงานอยา่งไร  
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 2.5  มิติการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ 

 2.5.1  ท่านคิดว่าลกัษณะของบุคลากรที�เหมาะสมกบัการทาํงานในองค์กรรูปแบบ

เครือข่ายคืออะไร 

 2.5.2  หน่วยงานของท่านมีการดาํเนินการโครงการหรือกิจกรรมเกี�ยวกบัการพฒันา

ความรู้และทกัษะของเจา้หนา้ที�ภาครัฐอยา่งไรบา้ง 

 

 2.6  ข้อเสนอแนะของท่านในการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายของพอช. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก ข 

รายชื�อบุคคลที�ให้สัมภาษณ์ 
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รายชื�อบุคคลที�ให้สัมภาษณ์ 
 

1. สํานักงานปฏิบัติการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

นางวนัเพญ็ อรรถเสนา. ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหมอ้ สังกดั สาํนกังานเขตพื�นที�
 การศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัอุดรธานี เขต 1. 2556 (13 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
นางอรุณศรี อื�อศรีวงศ.์ คณะทาํงานประชาสังคมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน. 
 2556 (13 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
นางสาวเฉลิมศรี ระดากลู. ผูจ้ดัการสาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
 ตอนบน. 2555 (20 ธนัวาคม). การสัมภาษณ์. 
นายสกุล วนัศรี. ตวัแทนจากหน่วยงานภาครัฐ คณะทาํงานพฒันาโครงการเสริมสร้าง
 ความเขม้แขง็องคก์รชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน. 2556 (10 เมษายน). 
 การสัมภาษณ์. 
 

2. สํานักงานปฏิบัติการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
นางสนอง รวยสูงเนิน. ผูแ้ทนเครือข่ายองคก์รชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
 ตอนกลาง. 2556 (4 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
นายสาโรช สนั�นเมือง. ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
 ตอนกลาง. 2556 (4 มีนาคม). การสัมภาษณ์. 
ดร.บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง. ที�ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิในสภาองคก์รชุมชน ภาค
 ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง. 2555 (19 ธนัวาคม). การสัมภาษณ์. 
นายสยาม นนทค์าํจนัทร์. ผูจ้ดัการสาํนกังานปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
 ตอนกลาง. 2555 (14 ธนัวาคม). การสัมภาษณ์. 
 

3. สํานักงานปฏิบัติการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต้ 

นางสาวอารีย ์เพช็รแท.้ คณะทาํงานขบวนองคก์รชุมชนจงัหวดันครราชสีมา. 2556  
 (18 เมษายน). การสัมภาษณ์. 
นายประธาน คงเรืองราช. ผูแ้ทนขบวนองคก์รชุมชนจงัหวดันครราชสีมา. 2556  
 (21 เมษายน). การสัมภาษณ์. 
นายณภทัร นอ้ยนํ�าใส. ที�ปรึกษาขบวนองคก์รชุมชน สาํนกังานภาค
 ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต.้ 2556 (13 เมษายน). การสัมภาษณ์. 
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นางวชัรา สมมา. ผูจ้ดัการสาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต.้ 2555  
 (20 ธนัวาคม). การสัมภาษณ์. 
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