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การศึกษานี มีว ัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษารูปแบบเครือข่ายทางสังคมในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ของชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข 2) ศึกษาขนัตอนในการสร้างเครือข่ายทางสงัคมใน

การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ของชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข 3) ศึกษาการจดัการเครือข่ายทางสังคม

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชนบ้านพบธรรมนําสุข 4) ศึกษาปัญหาอุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะในจัดการเครือข่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของชุมชนบ้านพบธรรมนําสุข เป็น

การศึกษาเฉพาะกรณี โดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นหลกั ใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกบั

ผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญั 15 ราย  

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบเครือข่ายของชุมชนบ้านพบธรรมนําสุข มี 2 รูปแบบ คือ  

1) เครือข่ายระดบัชุมชน/เครือข่ายเชิงพืนที และเครือข่ายระดบับุคคล โดยมีการรวมกลุ่มกนั ของ

บุคคล  กลุ่มบุคคลทีมีความสนใจมาทํากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนือง มีเป้าหมายเพือเผยแผ่

พระพุทธศาสนาร่วมกนั และเสริมสร้างความรัก ความสามคัคีใหเ้กิดขึนในชุมชน  

สาํหรับขนัตอนการสร้าง/ก่อรูปเครือข่ายนัน 5 ขนัตอน ดงันี 1) ตระหนักถึงปัญหาและ

สาํนึกการรวมตวัเป็นเครือข่าย 2) มีปฏิสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั 3) สร้างความไวว้างใจ 4) การแสวงหา

แกนนาํทีดี 5) การสร้างแนวร่วมสมาชิกเครือข่าย  

แนวทางการจัดการเครือข่ายมีการจดัการใน 2 ขนัตอน คือ ขนัที1) การสร้างความเป็น

องคก์ารเครือข่ายและการทาํใหเ้กิดความมนัคง ประกอบดว้ย (1) จดับทบาทหนา้ทีของสมาชิกใน 



(4) 

เครือข่าย (2) สร้างความรู้สึกร่วมในการทํางานร่วมกัน (3) จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  

(4) จดัระบบขอ้มลูข่าวสารในการติดต่อข่าวสาร  

และ ขนัที 2) การรักษาความต่อเนืองของการเป็นองคก์ารเครือข่าย ประกอบดว้ย (1) มีการ

ดาํเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือง (2) สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม (3) รักษาสัมพนัธภาพทีดี

ระหว่างกนั (4) การใหค้วามช่วยเหลือกนัระหว่างเพือนสมาชิก  

ปัญหาและอุปสรรคสาํคญัในการจดัการเครือข่าย ประกอบดว้ย การขาดแคลนบุคลากรใน

การทาํงาน สิงปลูกสร้างทีใชใ้นการฝึกอบรมไม่มีความมนัคง งบประมาณในการสนับสนุนไม่

เพียงพอ ปัญหาการทุจริตคอรัปชนัของหน่วยงานภาครัฐ และนาํท่วมสถานทีทาํกิจกรรม 
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ABSTRACT 
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The purposes of this study are: 1) Studying the social structures of the spreading of 

Buddhism within the Banpobthamnamsuk community, 2) Studying the methodology steps of 

Buddhist advocacy within this area, 3) Gathering data about the management of the community’s 

social management in support of Buddhism,and 4)Finding out problems, obstacles, and comments 

about the community’s Buddhist encouragement.This is a case-specific study, with qualitative 

researching through in-depth interviewing fifteen important sources of information. 

The results of this approach reveal that there are threeforms of community networks 

within Banpobthamnamsuk community, including: 1) Area Network 2) Community Network, and 

3) Individual Network. There are frequent gatherings of individuals who have interests in 

participating in activities, with the goals of spreading Buddhism together, and increasing love and 

unity within the community. 

From the data gathered, there are five steps for the network formation, including:  

1) Realizing the community’s problems and the importance of the community’s unity, 2) Starting 

good interactions 3) Creating bonds of trust, 4) Searching for a good leading group, and  

5) Forming the group of network members. 

Additionally, there are nine ways of forming networks, including: 1) Setting up the 

working structures, 2) Setting up the duties of network members 3) Creating shared willpower in  
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working as a group, 4) Organizing learning processes together 5) Organizing an information 

communication system for working efficiency, 6) continuous rate of activities 7) Forming up 

equality and fairness, 8) Maintaining positive relationships among the group members, and   

9) Giving help and support to other members. 

On the other hand, the observed problems and obstacles are: 1) Lack of working 

personnel, 2) The buildings used for training are not safely sturdy, 3) Not enough supporting 

budget, 4) Corruption issues within the government circle, and 5) Repeated floods due to the 

community’s location that blocks the natural water pathway. 

Finally, the important advices from the studies are about the importance of making or 

searching for teaching monks, in order to maintain the progress or replacing leaving monk 

teachers. Also, the modification and fixing of activity locations should be focused for the 

buildings to be sturdier, for the sake of safety assurance and working efficiency, all for achieving 

the working’s goal of truly spreading Buddhism.  
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บทที 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ทีมาและความสําคญั 

 

เป็นทีทราบกนัดีว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึนครังแรกก่อนพุทธศกัราช 45 ปี ทีประเทศอินเดีย 

เมือพระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนา เป็นทีเขา้ใจกนัว่าพระพุทธศาสนาประกอบดว้ยพระพุทธเจา้ 

พระธรรมวินยั พระสงฆ ์อุบาสก อุบาสิกาหรือพุทธะมามกะ ศาสนสถาน และศาสนพิธี อย่างไรก็

ตามพระธรรมวินัยเป็นองค์ประกอบสําคญัของพระพุทธศาสนา (พระราชวรมุนี, 2527: 3) เมือ

พระพุทธเจ้าเสด็จดบัขนัธปรินิพพานแลว้ พระสงฆ์ผูเ้ป็นพุทธสาวกไดป้ระชุมกันทาํสังคายนา

รวบรวมพระธรรมวินยัอนัเป็นคาํสงัสอนของพระพุทธองคใ์หเ้ขา้กนัเป็นหมวดหมู่ จาํนวน 84,000 

พระธรรมขนัธ ์จดัเป็น 3 หมวด คือ พระสูตร พระวินยั และพระอภิธรรม รวมเรียกว่า พระไตรปิฎก 

เป็นคมัภีร์สาํคญัยงิในพุทธศาสนา  

พระพุทธศาสนาเขา้มาสู่ประเทศไทยในราวพุทธศตวรรษที 2-3 หรือเมือประมาณ พ.ศ. 236 

ดว้ยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆ ของพระเจา้อโศกมหาราช

กษัตริยอิ์นเดียสมยันัน พระเถระ 2 รูป คือ พระโสณะและพระอุตตระไดเ้ดินทางมายงัดินแดน

ประเทศไทย ซึงในสมยันันเรียกว่า “สุวรรณภูมิ” ดินแดนทีมีขอบเขตกวา้งขวางมีประเทศต่างๆ 

รวมกนัอยู่หลายประเทศ ทงัพม่า เวียดนาม กมัพูชา ลาว มาเลเซีย ไทย และนับจากนันเป็นตน้มา

อารยธรรมแห่งพระพุทธศาสนาก็เขา้มาเป็นส่วนหนึงของสงัคมไทย แนวคิดและวิถีการปฏิบติัทาง

พระพุทธศาสนาไดก้ลายเป็นรากฐานทีสําคญัของการพฒันาสังคมและวฒันธรรมไทย มีความ

เกียวขอ้งกบัผูค้นทุกชนชนั นบัตงัแต่พระมหากษตัริยจ์นไปถึงชาวบา้นทวัไป พระพุทธศาสนาเป็น

ส่วนหนึงของการเรียนรู้ในมิติต่างๆ ทังในเชิงประวติัศาสตร์ ปรัชญา การดาํรงชีวิต และการ

สร้างสรรคใ์นเชิงศิลปวฒันธรรมจนกลายเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีมีคุณค่าซึงสะทอ้นให้เห็นถึง

ภูมิปัญญา และกระบวนการจัดการทีสอดคลอ้งกับบริบทและวฒันธรรมทางสังคม ในขณะที

สถานทีสาํคญัหรือวดัในทางพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการในสาขาต่างๆ ทงัในดา้น

โบราณคดี จารีตประเพณี สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ ซึงนบัว่ามีคุณค่าและมีบทบาททีสาํคญัยิง

ในการเชือมโยงเรืองราวประวติัความเป็นมาของผูค้นในสงัคม 
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หลกัธรรมทีสาํคญัของพระพุทธศาสนา เช่น ศีล 5 อริยสัจ 4 พรหมวิหาร 4 มรรคมีองค์ 8 

หลกัปฏิจจสมุปบาท คือ การเกิดขึนพร้อมแห่งธรรมทงัหลายเพราะอาศยักนั การทีสิงทงัหลายอาศยั

กนั จึงเกิดมีขึนการทีทุกขเ์กิดขึนเพราะอาศยัปัจจยัต่อเนืองกนัมาและหลกัไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 

และปัญญา ได้รับการประยุกต์ใช้ไปสู่การพัฒนาบุคคลและสังคมในมิติต่างๆ ก่อให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้และการพฒันาอยา่งสร้างสรรค ์โดยมีการประยกุตใ์ชท้งัในดา้นการพฒันาบุคคล 

การปกครองบ้านเมืองตามหลกัทศพิธราชธรรม การประยุกต์ในการพฒันาเศรษฐกิจตามหลกั

สมัมาอาชีวะและการรู้จกัประมาณในการบริโภค และการประยกุตใ์ชเ้พือพฒันาสงัคม เป็นตน้ 

หลกัการและวิธีการปฏิบติัทางพระพุทธศาสนาไดมี้การขยายขอบเขตไปสู่การดาํเนินการ

ในมิติต่างๆ เพิมมากขึนทงัในดา้นความเชือ พิธีกรรม และการปฏิบติัเพือพฒันาจิตใจ และปัญญา 

ดงัทีหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ (2548: 15-25) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของหลกัธรรมไว ้3 ประการคือ 

1) หลกัพุทธธรรม จะช่วยใหบุ้คคลและสังคมมีความรัก ความเมตตา และมีความสามคัคี สามารถ

ร่วมสุขร่วมทุกข์ดว้ยกนัได ้หากขาดหลกัธรรมผูค้นก็จะขาดความรัก ความเมตตาต่อกนั 2) หลกั

พุทธธรรมจะช่วยให้ผูค้นทีมีทิฏฐิสามญัญตา คือ มีความเห็นเสมอกัน มีความรู้ มีความเขา้ใจ มี

ความเชือ และมีอุดมคติเสมอกนั ดงันนั ถา้บุคคลมีทิฏฐิ มีความเห็นร่วมกนัปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนก็

จะหมดไป เพราะการทีบุคคลและสังคมจะทะเลาะวิวาทกันได้ ก็เพราะมีทิฏฐิคือความเห็นไม่

ตรงกนั เมือมีทิฏฐิไม่ตรงกนัก็เกิดปัญหาทุ่มเถียงทะเลาะวิวาทกนั แก่งแยง่หรือเกลียดชงักนั 3) กมัม

สามญัญตา คือ การกระทาํทีเสมอกนั ถา้มีหลกัธรรมอยูใ่นโลกหรือเป็นหลกัยึดถือปฏิบติัมนุษยทุ์ก

คนก็จะมีการกระทาํเสมอกนั ทงัในเรือง ศีล คือพืนฐานขนัตน้เกียวกนัการดาํรงอยูร่่วมกนั จากนนัก็

จะมีการประพฤติทีเป็นไปในแนวเดียวกนัอยา่งกลมกลืนกนั คือ เสมอกนัดว้ยสมาธิและปัญญา ซึง

เป็นแนวทางทีจะดบัทุกขข์องบุคคลและสังคมได ้ในขณะทีพระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต, 2546: 1) 

ไดก้ล่าวถึงหลกัพุทธธรรมว่า เป็นสิงทีสอนให้คนทุกประเภททงับรรพชิตและคฤหัสถ์ไดศึ้กษา

เรียนรู้และปฏิบติัตามเพือประโยชน์ต่อการพฒันาทงัในทางวตัถุและเพือประโยชน์ลึกซึงทางจิตใจ 

นอกจากนี หลกัพุทธธรรมยงัถกูนาํไปประยกุตใ์นการเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และการดาํเนิน

กิจกรรมของบุคคลและสังคมทังในฐานะแนวคิดและหลกัการปฏิบติัในศาสตร์สาขาต่างๆ อาทิ 

สงัคมวิทยา วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ เป็นตน้ มียุทธศาสตร์การพฒันา

สังคมมากมายในปัจจุบันทีถือว่าเป็นการพัฒนาทางเลือกทีนําหลักการทางพุทธศาสนามา

ประยุกต์ใช้ อาทิ หลกัเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัธรรมาภิบาล เป็นต้น ซึงการพฒันาดังกล่าว

สะทอ้นใหเ้ห็นว่าหลกัการทางพระพุทธศาสนานันสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัในการพฒันามนุษย์

และการพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทีปัจเจกบุคคลและสังคมสามารถเลือกสรร

หลกัธรรมไปประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมกบักิจการทีตนเองและองคก์รดาํเนินการ 
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ในดา้นการเผยแผ่หลกัธรรมนัน พระสงฆแ์ละองค์กรทางพระพุทธศาสนานับว่าเป็นผูมี้

บทบาทสาํคญัในการทีจะส่งเสริม เผยแผใ่หเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระพุทธองค ์คือ การเขา้ถึง

และเข้าใจธรรมเพือนํามาประยุกต์ใช้ในการดาํเนินชีวิตให้ถูกต้อง ถา้พระสงฆ์และองค์กรทาง

พระพุทธศาสนามีบทบาททีเด่นชดัสามารถดาํเนินการในรูปแบบทีเหมาะสมแลว้ ย่อมก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการพฒันาบุคคล ชุมชน และสังคมอย่างกวา้งขวาง ซึงถา้หากพิจารณาถึงพระสงฆ ์

และองคก์รทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในปัจจุบนัทีมีจาํนวน 35,000 กว่าวดั/องค์กรทวั

ประเทศ มีพระสงฆ์ (ทังพระภิกษุ-สามเณร) ประมาณ 300,000 รูป แลว้จะเห็นได้ว่า วดัและ

พระสงฆมี์ความใกลชิ้ดกบัชุมชนหรือผูค้นจาํนวนมาก การพฒันาพระสงฆ์ วดั และองค์กรทาง

พระพุทธศาสนาทีเกียวขอ้งจึงเป็นสิงทีจาํเป็นอยา่งยงิอนัจะนาํมาซึงกระบวนการการพฒันาสังคมที

หลากหลาย และจากประวติัศาสตร์ทีผา่นมาจะพบว่า พระสงฆ ์วดั และองค์กรพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทยนนั มีรูปแบบและกระบวนการดาํเนินการทีแตกต่างกนัไป บางวดั บางกลุ่ม บางองคก์ร

มีความเกียวขอ้งใกลชิ้ดกบัสถาบนัหลกัของชาติ ฉะนัน การดาํเนินการดา้นพระศาสนาก็จะเป็น

ทางการ มีระเบียบปฏิบติัทีชดัเจน เช่น การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยทีมีความเกียวขอ้งกับ

การศึกษาของชาติและพระมหากษตัริย ์ในขณะทีบางวดั บางกลุ่ม บางองค์กรมีความผกูพนักับ

ชุมชนในฐานะองค์กรทางสังคม การดาํเนินการดา้นพระศาสนาก็จะเป็นแบบวิถีของชาวบา้นที

อาศยัประเพณีวฒันธรรมเป็นฐานการดาํเนินงาน ซึงมีการแปรเปลียนไปตามยคุสมยั 

อยา่งไรก็ตาม เนืองจากสภาพสงัคมในปัจจุบนัมีความซบัซอ้นทางสังคม วิถีชีวิต และการ

แสวงหาความพึงพอใจทีเป็นลกัษณะเฉพาะเพือตอบสนองความเป็นปัจเจกและกลุ่มบุคคลมากขึน 

รวมไปถึงองคก์รพระพุทธศาสนาในกระแสหลกั คือ องคก์รสงฆใ์นดา้นการปกครองและการศึกษา

แบบดงัเดิมไม่ปรากฏภาพของความโดดเด่นในการเผยแผ่หลกัธรรมคาํสอนต่อสาธารณะ มีการ

ดาํเนินการในเชิงพิธีกรรมมากกว่าการเรียนรู้ในเชิงลึกและมีการปฏิบติัอยา่งจริงจงั รวมทงัการทีชาว

พุทธส่วนหนึงมิไดมี้ส่วนร่วมต่อการดาํเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในมิตินอกเหนือจากที

ปรากฏในเชิงรูปแบบและพิธีกรรม จึงทาํให้เกิดภาวะสุญญากาศของศรัทธาความเชือและแนว

ทางการปฏิบัติทีเหมาะสมกบัสภาพทางสังคม ทังทีภาพรวมขององค์กรทางพระพุทะศาสนา คือ 

“วดั” ไดมี้การก่อสร้างวตัถุเพิมขึนอยา่งมากมาย แต่ภาพลกัษณ์การทาํงานของคณะสงฆก์บัการให้

คุณค่าต่อสังคม ยงัพบว่ามีการดาํเนินการทีน้อยกว่าทีควรจะเป็น พระสงฆ์และกลุ่มองค์กรทาง

พระพุทธศาสนาส่วนใหญ่จึงเป็นลกัษณะองค์กรดา้น “พิธีกรรม บุญ ประเพณีเฉพาะทาง และการ

พรมนาํมนต ์การปลุกเสก” (พระระพิน พุทธสาโร, 2554) ซึงทาํให้เกิดขบวนการแสวงหาทางออก

ในเรืองความเชือและเป้าประสงค์เฉพาะทางความเชือของกลุ่มตนมากขึน ซึงนิธิ เอียวศรีวงศ ์

(2544) มองว่า การถือปฏิบติัดงักล่าวแยกส่วนกบัหลกัพุทธธรรม แต่ก็เป็นปรากฏการณ์หนึงทีอิง
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แอบอยูก่บัพระพุทธศาสนาว่า “ยดึถือพิธีลทัธิมากมาย ส่วนใหญ่ค่อนขา้งจะแยง้กบัหลกัพุทธธรรม 

แมว้่ายงัแฝงตวัอยู่ในฉายาของพระพุทธศาสนาก็ตาม” ซึงในความแปลกแยกนีต่างกลายเป็นการ

ยอมรับในเรืองของความเชือกระแสหลกัทีพึงพอใจกบัการเขา้ไปมีส่วนร่วมในฐานะเป็นพิธีหนึง

ของการปฏิบัตินัน เช่น กระแสของวตัถุมงคลจตุคามรามเทพ และกลุ่มวตัถุมงคลทีอิงอาศัย

พระพุทธศาสนา 

ความหลากหลายทางสังคมดังกล่าวทาํให้ผูค้าดหวังจากพระพุทธศาสนาแตกต่างกัน

ตลอดจนเข้าใจและรับรู้พระพุทธศาสนาด้วยวิธีการทีไม่เหมือนกัน สภาพเช่นนีเรียกร้องให้

พระสงฆแ์ละองคก์รทางพระพุทธศาสนาตอ้งปรับตวัเปลียนแปลงใหห้ลากหลายขึน เพือตอบสนอง

กลุ่มคนทีหลากหลายในสงัคม โดยในความหลากหลายเหล่านี พระอาจารยไ์พศาล วิสาโร (2546 : 

149) ไดใ้หข้อ้มลูว่า “เป็นการเปลียนแปลงเพือตอบสนองกบัความซบัซอ้นของสังคม” หรือมองอีก

มุมหนึงอาจเป็นการปรับเปลียนกระบวนการเชิงพุทธภายใตค้วามอ่อนแอของพุทธกระแสหลกัที

นบัวนัจะเดินออกจากจุดประสงคข์องพระพุทธเจา้ จึงทาํใหเ้กิดการแสวงหาคุณค่าแทใ้นเชิงของการ

ปรับเปลียนตามนยัของการเปลียนแปลง ซึงนกัวิชาการทางดา้นพระพุทธศาสนาไดร้ะบุว่า ทุกครังที

มีกระแสความคิดหรือกระแสความเปลียนแปลงอย่างใหม่ไหลบ่าเขา้มาในสังคม ผลทีเกิดขึนกบั

ศาสนาดงัเดิมใหส้งัคมนนัมกัจะมี 4 แบบ คือ 1) ศาสนานันถูกลดบทบาทลง 2) ศาสนาดงัเดิมโอน

อ่อนผอ่นตามไปตามสถานการณ์ใหม่หรือความคิดใหม่ 3) เกิดการปรับตวัในศาสนาเพือธาํรงคุณค่า

เดิมเอาไว ้4) ศาสนานนัปิดตวัเองและพยายามกลบัไปหา “ความจริงแท”้ ในอดีต 

ท่ามกลางของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยทีดูประหนึงเป็นความแปลกแยก อ่อนแอมี

ความหลากหลาย และองคก์รต่างๆ นนัมีกระบวนการบริหารจดัการทีขาดประสิทธิภาพในเชิงพุทธ

แทม้ากขึนนนั ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีกลุ่มพระสงฆ ์กลุ่มองค์กรชาวพุทธทีมองเห็นปัญหาเกียวกบั

การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาและการพฒันาสงัคม รวมทงัมีความตอ้งการทีจะพฒันาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพืนทีนนัๆ โดยมองว่า การพฒันาเชิงพืนทีในภาพรวมจะทาํให้มีการพฒันาในเชิงลึก 

สามารถแกปั้ญหาทางพระพุทธศาสนาและการพฒันาสังคมไดอ้ย่างแทจ้ริง ดงันัน จึงมีการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในมิติใหม่ ทีอิงอาศยับริบทของพืนที จนทาํใหเ้กิดเครือข่ายเฉพาะพืนทีขึนมา เช่น

ทีบา้นพบธรรมนาํสุขอาํเภอทุ่งเสลียม จังหวดัสุโขทยัซึงมีรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที

อาศยัหลกันโยบายของพระพุทธเจ้า เมือครังทีพระพุทธองค์ทรงส่งพระอรหันต์ 60 รูปแรกไป

ประกาศพระพุทธศาสนา ความตอนหนึงว่า “จรถภิกฺขเว จาริก ํพหุชนหิตาย พหุชน สุขาย โลกา

นุกมฺปาย” มีใจความเป็นภาษาไทยว่า ภิกษุทงัหลาย เธอจงเทียวไป  เพือประโยชน์ เพือความสุข แก่

ชนหมู่มาก  จึงเกิดเป็นกระบวนการเชือมต่อการทาํงานทงัในเชิงพืนทีและเชิงประเด็นกิจกรรม คือ

มุ่งเนน้การทาํงานร่วมกบัชุมชนและชุมชนใกลเ้คียง ตามประเด็นปัญหาทางสังคมของชุมชนนันๆ 
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เช่น ความยากจน สิงแวดลอ้ม ความเสือมทรามทางศีลธรรม ความสมคัรสมานสามคัคีของคนใน

ชุมชน เป็นตน้ โดยมีการประสานงานกบัคณะสงฆแ์ละองค์กรทีมีแนวคิดทีคลา้ยคลึงกนั เพืองาน

ทางพระพุทธศาสนาและการพฒันาสังคมให้เกิดการพึงพาตนเองและการช่วยเหลือสังคม ให้อยู่

ร่วมกนัอยา่งสงบสุข 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษา รูปแบบ วิธีการสร้างก่อรูปเครือข่ายและการ

จดัการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพือทีจะนาํประยุกต์ใชก้บัสภาพสังคมในปัจจุบัน 

เพือใหค้นไทยเขา้ถึง เขา้ใจในแก่นแทข้องพระพุทธศาสนา ทาํใหห้ลกัธรรมคาํสงัสอนเป็นสิงทีร่วม

สมยั เป็นสิงทีนาํมาใช้ได้จริง สามารถแก้ปัญหาสังคมจริงไม่ว่าในด้านใดก็ตาม ไม่ใช่เป็นสิงที

ลา้สมยัอยา่งทีหลายคนเขา้ใจ และเป็นการตอกยาํความเชือมนั ความศรัทธา ให้กบัคนในสังคมทีตงั

ความหวงัไวก้บัสถาบนัศาสนา ในฐานะทีเป็นสถาบนัหนึงของสถาบนัหลกัของชาติ 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1.2.1  เพือศึกษารูปแบบเครือข่ายทางสงัคมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของชุมชนบา้น

พบธรรมนาํสุข 

1.2.2 เพือศึกษาขนัตอนในการสร้าง/ก่อรูปเครือข่ายทางสงัคมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข 

1.2.3  เพือศึกษาการจดัการเครือข่ายทางสังคมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชน

บา้นพบธรรมนาํสุข 

1.2.4 เพือศึกษาปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะในจดัการเครือข่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ของชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข 

 

1.3  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ  

  

1.3.1  ทาํให้ทราบขอ้มูล รายละเอียดเกียวกบัวิธีการสร้าง/ก่อรูปเครือข่ายในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ของชุมชน 

1.3.2  ทาํใหท้ราบถึงรูปแบบเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อนัเป็นแนวทางการ

ดาํเนินงาน ของชุมชน 

1.3.3  ทาํใหท้ราบถึงการจดัการเครือข่ายทางสงัคมในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของชุมชน 
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1.3.4  ผลการศึกษาขนัตอนการสร้าง รูปแบบ การจดัเครือข่าย รวมทงัปัญหาอุปสรรค และ

ขอ้เสนอแนะ สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของ

ชุมชนอืน หรือหน่วยงานอืนๆทีเกียวขอ้ง 

 

1.4  ขอบเขตการศึกษา  

  

1.4.1  ขอบเขตดา้นเนือหาสาระ  

การศึกษาการสร้าง/ก่อรูปเครือข่ายและการจดัการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของชุมชนบ้านพบธรรมนําสุข อาํเภอทุ่งเสลียม จงัหวดัสุโขทยั เนืองจากเป็นการศึกษาวิจยัเชิง

คุณภาพ และกาํหนดพืนทีแบบเจาะจงเพือให้สะทอ้นภาพของรายละเอียดของประเด็นทีตอ้งการ

ศึกษา โดยผูศึ้กษาไดก้าํหนดประเด็นในการศึกษา 3 ประเด็นหลกัไดแ้ก่ 

1) การสร้าง/ก่อรูปเครือข่ายซึงประกอบดว้ย รูปแบบในการสร้างเครือข่าย และ 

ขนัตอนสร้างเครือข่าย หรือวิธีการสร้างเครือข่าย 

2) การจดัการเครือข่ายซึงประกอบดว้ยการร่วมมือก่อนเป็นหุ้นส่วนหรือเครือข่าย 

การสร้างความเป็นองคก์ารเครือข่ายและการทาํใหม้นัคงประโยชน์ทีไดรั้บจากการเป็นสมาชิกของ

เครือข่าย และการรักษาความต่อเนืองขององคก์ารเครือข่าย 

3) ปัญหาอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายอนัเป็นปัจจยักีดขวางความสาํเร็จของการ

ดาํเนินงานเครือข่าย เช่น ปัจจยัดา้นการเมืองการปกครอง ดา้นสังคมและวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ 

และปัจจยัดา้นอืนๆทีเกียวขอ้ง ตลอดจนศึกษาขอ้เสนอแนะต่างๆอนันาํสู่การปรับปรุงและแกไ้ขการ

ดาํเนินงานเครือข่ายของชุมชน และหน่วยงานอืนๆ ต่อไป 

1.4.2  ขอบเขตดา้นพืนทีและกลุ่มเป้าหมาย 

พืนทีในการศึกษาครังนี คือชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข* ซึงตงัอยู่ในเขตอาํเภอทุ่งเสลียม 

จงัหวดัสุโขทยั ซึงถือไดว้่าเป็นชุมชนทีมีความเขม้แข็ง อยูก่นัดว้ยความรัก ความสามคัคี ช่วยเหลือ

เกือกูลกันของคนในชุมชน โดยอาศยัวดัเป็นบริบทเชิงพืนที ในการทาํกิจกรรมด้านการพฒันา

ร่วมกนั ทงัการพฒันาดา้นกายภาพ ดา้นจิตใจ ตลอดจนดา้นสติปัญญา ให้สอดคลอ้งกบัสภาพวิถี

ชีวิต สังคมและวฒันธรรมของชุมชน ผ่านโครงการฯ หรือกิจกรรมต่างๆ พร้อมทังสอดแทรก

หลกัธรรมในทางพระพุทธศาสนาเขา้ไปในโครงการฯ หรือกิจกรรมนันๆ นับว่าเป็นการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึง จนก่อเกิดเป็นเครือข่ายเฉพาะพืนที หรือชุมชนขึนมา เป็นทีรู้จกัใน

หมู่คนทวัไป และชุนชนละแวกใกลเ้คียง ตลอดจนได้รับความสนใจจากสือหลายแขนง ทงัสือ

สิงพิมพ ์สือวิทย ุโทรทศัน์ เกียวกบัวิถีชีวิตเชิงอนุรักษข์องชุมชนแห่งนี 
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1.4.3  ขอบเขตดา้นเวลา  

ระยะเวลาในการศึกษาครังนีเริมตงัแต่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556-เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 รวม

ระยะเวลา 12 เดือน 

 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

  

1.5.1  พระพุทธศาสนา หมายถึง ศาสนาทีมีพระพุทธเจา้เป็นบรมศาสดา มีพระธรรมทีพระ

บรมศาสดาตรัสรู้ชอบดว้ยพระองคเ์องตรัสสอนไวเ้ป็นหลกัคาํสอนสาํคญั มี พระสงฆ ์หรือสังฆะ

แห่งพุทธบริษทั 4 เป็นชุมชนของผูน้ับถือศาสนาและศึกษาปฏิบติัตนตามคาํสังสอนของพระบรม

ศาสดา เพือสืบทอดไวซึ้งคาํสอนของพระบรมศาสดา รวมเรียกว่าพระรัตนตรัย 

1.5.2  เครือข่าย หมายถึง การติดต่อสือสาร ประสานงาน และเชือมโยงกนัของกลุ่มบุคคล

ในบา้นพบธรรมนาํสุขโดยความสมคัรใจร่วมกนั ในการทีจะแลกเปลียนขอ้มลูข่าวสาร ความรู้ และ

การดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัเพือเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

1.5.3  การสร้างเครือข่าย หมายถึง การดาํเนินการใหเ้กิดเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ทีเป็นกระบวนการตงัแต่การก่อตวัเป็นเครือข่าย โดยเริมตงัแต่การตระหนกัถึงปัญหา หรือสาํนึกการ

รวมตวัเป็นเครือข่าย การมีปฏิสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั การสร้างความไวว้างใจในการทาํงานร่วมกนั การ

แสวงหารแกนนาํทีดีทีจะนาํพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จในดาํเนินงานเครือข่าย ตลอดจนสร้างแนว

ร่วมสมาชิกเครือข่าย หรือขยายเครือข่ายใหแ้ผห่ลาย และกวา้งขวางมากขึน 

1.5.4  การจดัการเครือข่าย หมายถึง การจดัระบบการทาํงานเครือข่ายให้สามารถทาํงานได้

อยา่งราบรืน และมีประสิทธิภาพ โดยเริมตงัแต่ การจดับทบาทหน้าทีของสมาชิกในเครือข่าย การ

สร้างความรู้สึกร่วมในการทาํงานร่วมกนั การจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั การจดัระบบขอ้มูล

ข่าวสารในการติดต่อข่าวสาร การดาํเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือง การสร้างความเสมอภาคและเท่า

เทียม การรักษาสมัพนัธภาพทีดีระหว่างกนั พร้อมทงัการใหค้วามช่วยเหลือกนัระหว่างเพือนสมาชิก 

เพือความเป็นองคก์รเครือข่ายทีมีความมนัคง และการดาํรงอยูอ่ยา่งยงัยนืขององคก์รเครือข่าย 

  



 

บทที 2 

 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

ในการศึกษาครังนี ผูศึ้กษาไดน้ําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งมาเป็นพืนฐาน  

อนัเป็นแนวทางต่อการศึกษาการสร้างเครือข่ายเผยแผพ่ระพุทธศาสนาและการจดัการเครือข่ายการ

เผยแผพ่ระพุทธศาสนาของชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข (นามสมมติ) อาํเภอทุ่งเสลียมจงัหวดัสุโขทยั

ทงันีไดศึ้กษาจากแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้ง ดงันี 

2.1  แนวคิดเกียวกบักลุ่ม 

2.1.1  ความหมายของกลุ่ม 

2.1.2  ประเภทของกลุ่ม 

2.1.3  ปัจจยัทีทาํใหเ้กิดกลุ่ม 

2.2 แนวคิดเกียวกบัเครือข่ายทางสงัคม 

2.2.1  ความหมายของเครือข่าย 

2.2.2  ประเภทของเครือข่ายทางสงัคม 

2.2.3  ลกัษณะของเครือข่ายทางสงัคม 

2.2.4  รูปแบบของเครือข่าย 

2.2.5  ระดบัของเครือข่าย 

2.2.6  การก่อเกิดเครือข่ายทางสงัคม 

2.2.7  ขนัตอนการสร้างเครือข่าย 

2.2.8  การพฒันาเครือข่าย 

2.2.9  ปัญหาของเครือข่าย 

2.3 การสร้างเครือข่ายการเผยแผต่ามแนวพุทธศาสนา 

2.4 แนวคิดเกียวกบัการจดัการเครือข่าย 

2.4.1  แนวคิดทางการจดัการ 

2.4.2  แนวคิดการจดัการเครือข่าย 

2.5 แนวคิดเกียวกบัการมีส่วนร่วม 

2.5.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
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2.5.2  ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 

2.5.3  ปัจจยัทีทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 

2.6 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

2.7 แนวคิดนาํในการศึกษา 

 

2.1  แนวคดิเกียวกับกลุ่ม 

 

2.1.1  ความหมายของกลุ่ม 

โดยธรรมชาติของสังคมมนุษยจ์ะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เป็นเผ่า เป็นชาติ ตงัแต่เกิดจนตาย 

มนุษยย์อ่มมีกลุ่มสงักดั เริมตงัแต่กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพือน ไปจนถึงกลุ่มต่างๆ ทางสงัคม ซึงขึนอยู่

กบัสถานการณ์ และสภาพแวดลอ้มทีจะต้องเขา้มามีบทบาทเกียวขอ้ง เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มแฟน

ฟุตบอล เป็นตน้ ซึงมีผูใ้หค้วามหมายของคาํว่า “กลุ่ม” ไวด้งันี  

พจนานุกรมสังคมวิทยา ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2535: 164) ให้ความหมายของกลุ่มว่า 

กลุ่มประกอบดว้ยบุคคลตงัแต่ 2 คนขึนไป ทีไดส้ร้างแบบอย่างของการกระทาํระหว่างกนัทางจิต

ขึน กลุ่มหรือหมู่คณะนีเป็นทียอมรับเป็นองคก์ารหนึง ทงัโดยสมาชิกของกลุ่มเอง และโดยผูอื้นดว้ย 

ทงันีเพราะกลุ่มมีพฤติกรรมร่วมกนัอา้งอิงในแบบฉบบัเฉพาะของตนเอง 

เมือพิจารณาจากความหมายเกียวกบั “กลุ่ม” ดงักล่าวขา้งต้นแลว้อาจสรุปได้ว่า1)กลุ่ม

จะตอ้งเกิดจากบุคคลอย่างน้อยทีสุด 2 คนขึนไป 2) กลุ่มจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั (Interaction) 

โดยต่อเนือง หมายความว่าทังกลุ่ม และบุคคลจะแยกกันไม่ได้ จะตอ้งเกียวข้องสัมพนัธ์กัน มี

ระเบียบ และโครงสร้างกลุ่มเหมือนกบัการทีจะสร้างบา้นอนัประกอบดว้ย เสา คาน ขือ แป เหล่านี

เป็นหลกั เช่นเดียวกบักลุ่มเป็นแกนสาํคญั3) กลุ่มจะตอ้งมีการติดต่อสือสารกบับุคคลอืนๆ ภายใน

ช่วงเวลาหนึง 4)สมาชิกกลุ่มแต่ละคนรับรู้ และตระหนักว่า ตนเองเป็นส่วนหนึงของกลุ่ม5) มี

เป้าหมายร่วมกนั มีกิจกรรมตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก 

Davis (1963: 405 อา้งถึงใน พชัรี แรงโสม, 2549: 19) กล่าวไวว้่า กลุ่ม หมายถึงบุคคลตงัแต่   

2 คนขึนไปมีปฏิสมัพนัธก์นั โดยมีเป้าหมายรวมกนัอยา่งเห็นไดช้ดั 

Gully (1963: 405 อา้งถึงใน พชัรี แรงโสม, 2549: 19) กล่าวไวว้่า กลุ่มมีความหมายลึกซึง

กว่าการทีบุคคลมาอยูร่่วมกนั แต่กลุ่มจะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะ 3 ประการ คือ 1) มีวตัถุประสงค์

ร่วมกนั และวตัถุประสงค์นันจะตอ้งสนองความตอ้งการของสมาชิกแต่ละคนดว้ย 2) ผลของการ

ทาํงานจะเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 3) มีการสือสารทางวาจา (Verbal 

Communication) หรือมีความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกวิธีใดวิธีหนึง 
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Cartwright and Zander (1968: 46 อา้งถึงใน พชัรี แรงโสม, 2549: 19) กล่าวไวว้่า กลุ่ม คือ 

การรวมกนัของบุคคลทีตงัอยูบ่นความสมัพนัธที์แน่นอนซึงกนั และกนั และความสัมพนัธ์นีขึนอยู่

กบัชนิดของกลุ่ม 

Bonner (1959 อา้งถึงใน ถวิล ธาราโภชน์, 2532: 99) ให้ความหมายของกลุ่มว่า หมายถึง 

บุคคลจาํนวนหนึงทีมีความเกียวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอืนๆ การเกียวข้องสัมพันธ์กันนีเป็น

กระบวนการทีทาํใหก้ลุ่ม (Group) แตกต่างไปจากการรวมกนั (Aggregate) 

จากความหมายทีนักวิชาการไดก้ล่าวถึงขา้งตน้ สามารถกล่าวโดยสรุปว่า กลุ่ม หมายถึง 

การทีบุคคลตงัแต่สองคนขึนไปมารวมกนั โดยติดต่อเกียวขอ้งกนักระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึง และ

มีจุดมุ่งหมายอนัหนึงอนัเดียวกนั เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 

 

2.1.2  ประเภทของกลุ่ม 

2.1.2.1 ประเภทของกลุ่ม 

กลุ่มคนในชนบทนนัประกอบดว้ยกลุ่มคนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มญาติ กลุ่มเพือนบา้น หาก

แบ่งตามลกัษณะของกฎระเบียบ และโครงสร้าง สามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท (กิตติ สมศิริวงศ,์ 

2532: 66-67) ได้แก่ 1) กลุ่มเป็นทางการ (Formal Group) กลุ่มชนิดนีมกัได้รับการจัดตัง หรือ

กระตุน้ การสนบัสนุนจากองค์การภายนอกหมู่บา้น หรือหน่วยราชการ มกัมีการจดัระเบียบแบบ

แผนการดาํเนินงานของกลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจน มีโครงสร้างของคณะผูบ้ริหารกลุ่ม มีการประชุม เช่น 

กลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร กลุ่มเยาวชน ฯลฯ 2) กลุ่มไม่เป็น

ทางการ (Informal Group) กลุ่มแบบนีมกัเกิดจากความคิดริเริม และความสนใจร่วมกนัของสมาชิก

ภายในกลุ่ม หรือเนืองจากมีผลประโยชน์ร่วมกนั อาจจะเรียกไดว้่าเป็นกลุ่มธรรมชาติ มกัไม่ไดว้าง

กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เป้าหมายทีชดัเจน แต่อาจจะมีกติกาของกลุ่ม หรือธรรมเนียมปฏิบติัทีไดรั้บ

การยอมรับ กลุ่มดงักล่าวนีอาจจะเปลียนแปลงไปเป็นกลุ่มทีเป็นทางการ เรามีสมาชิกมีความสัมพนัธ์

กนัอยูแ่ลว้ 

พงษพ์นัธ ์พงษโ์สภา (2542: 7) ไดจ้าํแนกกลุ่มออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี คือ 1) กลุ่มปฐมภูมิ 

(Primary Group) กลุ่มปฐมภูมินี นบัเป็นส่วนสาํคญัเบืองตน้ของการจดัระเบียบทางสงัคม ลกัษณะที

สาํคญัของกลุ่มปฐมภูมิ คือ ความใกลชิ้ดสนิทสนมระหว่างสมาชิกอีกทงัสมัพนัธภาพทีมีคุณค่าและ

ทศันคติทีสมาชิกแสดงออกร่วมกนั ตลอดถึงค่านิยมทีเกิดจากประสบการณ์ทีสมาชิกมาทาํกิจกรรม

ร่วมกัน เช่น กลุ่มพีน้องในวงศาคณาญาติเดียวกัน เป็นต้น 2) กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) 

หมายถึง กลุ่มต่างๆในสงัคมทีไม่มีลกัษณะของกลุ่มปฐมภูมิ โดยทวัไปกลุ่มทุติยภูมิจะมีลกัษณะเป็น

กลุ่มใหญ่จดัตงัขึนโดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะมีการกาํหนดหน้าที มอบหมายความรับผิดชอบ และ

ความสมัพนัธอ์นัเป็นทีคาดหมายของแต่ละบุคคลในกลุ่ม เช่น กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมไทย เป็นตน้ 
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สมัพนัธภาพของสมาชิกในกลุ่มทุติยภูมินี ค่อนขา้งจะมีลกัษณะเป็นแบบทางการ ตงัอยู่บน

พืนฐานของความเป็นเหตุและผล และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกจะดาํเนินไปตามสถานภาพของ

แต่ละบุคคลในกลุ่ม เช่น ตาํแหน่ง หนา้ที เป็นตน้ 

ทศวร มณีศรีขาํ (2539: 26) ไดแ้บ่งกลุ่มตามจุดประสงค์และบทบาทของสมาชิกไวเ้ป็น 3 

ประเภท คือ 1) กลุ่มปฏิบติังาน (Task Group) เป็นกลุ่มทีสมาชิกมีภาระหนา้ทีตอ้งปฏิบติังาน โดยที

งานชินนนัอาจจะตอ้งร่วมกนัทาํโดยบงัเอิญ เช่น กรณีของคนรอรถโดยสารทีตอ้งไปร่วมกนัช่วยเหลือ

ผูป้ระสบอุบติัเหตุรถพลิกควาํ หรืออาจเป็นงานทีกลุ่มเองเป็นผูก้าํหนดไวใ้นจุดมุ่งหมาย เช่น กลุ่ม

วยัรุ่น 7-8 คน อยู่บา้นใกลก้นั รวมกนัจดัตงักลุ่มเพือช่วยเข็ญรถยนต์ทีเครืองดบัเนืองจากนาํท่วม 

หรืออาจเป็นกลุ่มทีได้กาํหนดมาจากแหล่ง เช่น ผูก้องสังให้ตาํรวจในโรงพกั 7 คน ไปจับกลุ่มผู ้

ลกัลอบเล่นการพนัน 2) กลุ่มพฒันา (Growth Group) เป็นกลุ่มทีสมาชิกส่วนมากสนใจในการ

เปลียนแปลงไม่ชอบสิงจาํเจจนน่าเบือ ส่วนมากเป็นการเปลียนแปลงภายในกลุ่มมากกว่าภายนอก 

และมีการเปลียนแปลงไม่ทางทีคาดหวงัว่าจะดีขึน เช่นการปรับปรุงเปลียนแปลงตวัสมาชิกเองให้

พฒันาในเรืองการศึกษาเล่าเรียน จึงจดัเป็นกลุ่มเพือพฒันาตนเอง กลุ่มในประเภทเดียวกนั เช่น กลุ่ม

บาํบดั กลุ่มชุมนุมต่างๆ กลุ่มอภิปราย เป็นต้น การปฏิบัติของกลุ่มเหล่านีจะสัมฤทธิผลหรือไม่

อยา่งไรทราบไดจ้ากการประเมินผลความรู้ ความเชือ และความรู้สึกดา้นจิตใจของบรรดาสมาชิกเอง 

หรือไม่ก็ผลงานของกลุ่มทีออกมาใหเ้ห็นว่าดีหรือเลวแค่ไหน 3) กลุ่มมิตรภาพ (Friendship Group) 

เป็นกลุ่มทีมีวตัถุประสงคที์จะตอบสนองความพึงพอใจของสมาชิก เช่น พากนัไปเทียวสนุกสนาน 

จบักลุ่มตามความพอใจ กลุ่มมิตรภาพจะเกิดขึนเองโดยความพอใจของสมาชิก ไม่มีใครบงการให้

กระทาํจากภายนอก 

จากการศึกษาจากนกัวิชาการหลายท่านขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ประเภทของกลุ่มนนัมีอยู ่

2 ประเภท คือ กลุ่มทีเป็นทางการ และกลุ่มทีไม่เป็นทางการ  

 

2.1.3  ปัจจยัทีทําให้เกดิกลุ่ม 

วิศิษฐศ์กัดิ ไทยทอง (2528: 257-258) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุทีบุคคลจดัตงั และเขา้ร่วมกลุ่มว่า

โดยทวัไปการทีคนมารวมกลุ่มก็เพราะเขารู้ว่ากลุ่มจะสามารถสนองความตอ้งการบางอย่าง หรือ

หลายๆ อยา่งใหแ้ก่เขาไดแ้ต่ถา้แยกออกเป็นเหตุผลแลว้ก็มีหลายประการดงันี คือ 1) บุคคลนันอาจ

ถกูดึงเขา้กลุ่ม โดยบุคคลทีเป็นสมาชิกของกลุ่มนนัอยูแ่ลว้ โดยคนทีถกูดึงจะคาดไวล่้วงหน้าว่าการ

ทีเขาไดเ้กียวขอ้งกบักลุ่มนันจะไดรั้บผลดี 2) บุคคลนันรู้สึกว่าจุดมุ่งหมายของกลุ่มนันมีผลคุม้ค่า 

และเขารู้สึกว่าการทีเขา้มารวมกลุ่มนนัจะช่วยให้สามารถบรรลุถึงความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของ

กลุ่มได้ง่ายขึน อนันีแสดงว่าความต้องการของกลุ่ม และความต้องการของบุคคลนันมีความ
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สอดคลอ้งกนั 3) บุคคลนันเขา้ร่วมกลุ่มเพราะเขาพอใจทีจะไดมี้ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกคนอืนๆ 

ในกลุ่ม 4) กิจกรรมของกลุ่มเป็นทีดึงดูดใจใหบุ้คคลนนัเขา้ร่วมเป็นสมาชิก เช่นเขา้ร่วมเป็นสมาชิก

ชมรมว่ายนําก็เพราะอยากจะว่ายนําให้เป็น หรือให้เก่งขึน 5) บุคคลนันอาจเข้าร่วมกลุ่มเพือ

จุดมุ่งหมายทางออ้ม เช่น นักธุรกิจเข้าร่วมกลุ่มอาหารกลางวนั ไม่ใช่เพือการสังคมอย่างทีเป็น

วตัถุประสงคข์องกลุ่ม แต่เพือผลการติดต่อทางธุรกิจเป็นสาํคญั 

 

2.2  แนวคดิเกียวกับเครือข่าย 

 

ตงัแต่ทศวรรษที 1970 เป็นตน้มา แนวคิดเรือง “เครือข่าย” ไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย

ทงัในแวดวงงานพฒันาและภาคธุรกิจ ทงันีอาจสืบเนืองมาจากสาเหตุ 3 ประการ คือ ภาวการณ์

แข่งขนัแบบใหม่ (New Competition) ในยุคการคา้ใหม่ ทาํให้ไม่สามารถใช้โครงสร้างและการ

บริหารจดัการแบบเก่าซึงเป็นแบบอาํนาจตามลาํดบัชนั (Hierarchical) ไดอี้กต่อไป อาํนาจแนวดิงไม่

อาจนาํองคก์าร ใหไ้ปสู่เป้าหมายในยคุใหม่นีไดจึ้งตอ้งมีการปรับความสมัพนัธใ์หเ้ป็นแนวนอน ให้

เป็น“เครือข่าย” ประการทีสองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข่าวสาร (IT) ทาํให้องค์การต่างๆ 

สามารถปรับตวัเองและมีปฏิสัมพนัธ์กบัองค์การอืนๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ

ประการสุดทา้ยความกา้วหนา้ทางวิชาการทีก่อใหเ้กิดเครืองมือในการวิเคราะห์โครงสร้างสังคมใน

ลกัษณะทีเป็นเครือข่าย และองค์การต่างๆ ลว้นมีลกัษณะเป็นเครือข่ายทงัภายในตวัมนัเองและใน

ความสมัพนัธก์บัองคก์ารภายนอก (เสรี  พงศพิ์ศ, 2548: 33-34) 

ดว้ยเหตุนีคาํว่า “เครือข่าย” จึงถกูนาํไปใชใ้นทุกวงการ ซึงมีผลทาํให้การนิยามความหมาย

ของเครือข่ายมีความหลากหลายตามไปดว้ย แต่ไม่ว่าจะถูกนาํไปประยุกต์ใชใ้นวงการใดก็ตาม ก็

มกัจะมีนยัสาํคญัเกียวขอ้งกบัความหมายตามรูปศพัท์เดิมอยู่เสมอ นันคือ “การเชือมต่อ/เชือมโยง” 

“ความสมัพนัธ”์ และ “การติดต่อสือสาร” ภายใต ้“วตัถุประสงค์หรือขอ้ตกลง” อย่างใดอย่างหนึง

ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบมีเป้าหมาย ซึงทาํให้การเชือมโยงเป็นเครือข่ายเท่ากบัการเชือมโยงหลายๆ 

ระบบยอ่ยใหร้วมกนัขึนมาใหม่เป็นอีกหนึงระบบของหน่วยสมาชิกทุกหน่วยงานทีเขา้มารวมกนั 

  

2.2.1  ความหมายของเครือข่าย (Network) 

Mitchell (1968: 2) ไดใ้ห้ความหมายว่า เครือข่ายหมายถึง ความสัมพนัธ์ทงัทางตรงและ

ทางออ้มระหว่างบุคคลหนึงกบับุคคลอืนๆ ทีอยูร่อบขา้งลกัษณะของความสัมพนัธ์นีสามารถนาํมา

อธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลทีอยู่ในเครือข่ายนันไดเ้ครือข่ายจึงเป็นกรอบแนวความคิดทีใชใ้น

การศึกษาถึงความสมัพนัธต์ลอดจนพฤติกรรมของบุคคลต่างๆ ทีอยูใ่นสงัคม  
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Starkey (1997: 14) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า “เครือข่าย” ดงันี (Network) คือการรวมกลุ่ม

ของปัจเจกชน หรือองคก์าร โดยสมคัรใจ โดยมีการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารหรือดาํเนินกิจกรรม

ร่วมกนั ในขณะทีแต่ละองคก์ารก็มีการจดัการของตวัเองอยา่งเต็มที กล่าวคือเครือข่ายไม่ไดมี้ผลต่อ

การปกครองตนเอง (Autonomy) และอิสระ (Interdependence) ของสมาชิก 

Miles and Snow (1992 อา้งถึงใน นฤมล นิราทร, 2543: 1) ไดเ้สนอว่า เครือข่าย (Networked 

Organization) เป็นกลุ่มองค์การทางธุรกิจ ผูเ้ชียวชาญหรือบุคคล ซึงประสานกนัดว้ยกลไกทาง

การตลาดมากกว่าสายการบงัคบับญัชาแบบดงัเดิม  

กาญจนา แกว้เทพ (2538: 60-61)  ให้ความหมายว่า “เครือข่าย” คือรูปแบบหนึงของการ

ประสานงานของบุคคลกลุ่มหรือหลายองคก์ารหลายๆองคก์ารทีต่างก็มีทรัพยากรเป้าหมายมีวิธีการ

ทาํงานและมีกลุ่มเป้าหมายของตวัเองบุคคลหรือกลุ่มเหล่านีไดเ้ขา้มาประสานงานกนัอย่างมีระยะ

เวลานานพอสมควรแมอ้าจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกนัอย่างสมาํเสมอก็ตามแต่ก็จะมีการวางรากฐาน

เอาไวเ้มือฝ่ายใดฝ่ายหนึงมีความตอ้งการทีจะขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอืนๆ

เพือแกปั้ญหาก็สามารถติดต่อไปไดเ้ป็นการเขา้ร่วมเป็นองค์การเครือข่ายแมว้่าองค์การเหล่านีจะมี

บางสิงบางอยา่งร่วมกนัเช่นมีเป้าหมายร่วมกนัมีประโยชน์ร่วมกนัองค์การเหล่านีก็ยงัคงความเป็น

เอกเทศอยู ่เพราะการเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายเป็นการเขา้ร่วมเพียงบางส่วนขององคก์ารเท่านนั  

เกรียงศกัดิ เจริญวงศ์ศกัดิ (2543: 28) กล่าวว่า เครือข่าย หมายถึง การทีปัจเจกบุคคล

องคก์ารหน่วยงานหรือสถาบนัใดๆไดต้กลงทีจะประสานเชือมโยงเขา้หากนัภายใตว้ตัถุประสงค ์

หรือขอ้ตกลงอยา่งใดอยา่งหนึงร่วมกนัอย่างเป็นระบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพือดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 

ร่วมกนั   

นฤมล นิราทร (2543: 43) กล่าวถึงเครือข่ายว่า การทาํงานทีรูปแบบการประสานงานของ

กลุ่มคนหรือองค์การทีสมคัรใจแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกนัหรือทาํกิจกรรมร่วมกนัให้

ความช่วยเหลือระหว่างกนัจึงอาจกล่าวไดว้่าเครือข่ายเป็นการทาํงานทีเป็นรูปแบบความร่วมมือหรือ

การพึงพาอาศยักนั  

พิมพวลัย ์ปรีดาสวสัดิ และวาทินี บุญชะลกัษี (2536: 347-348 อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2550: 

206) ให้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง สายใยของความสัมพนัธ์ทงัทางตรง และทางออ้ม

ระหว่างบุคคลคนหนึงกบับุคคลอืนๆ อีกหลายคนหรือความสมัพนัธ์ทางสังคมระหว่างกนั และกนั

ของบุคคลต่างๆ ทีอยูใ่นเครือข่ายนนั เป็นความสมัพนัธใ์นทุกๆ ดา้นทีบุคคลทงัหมดในเครือข่ายได้

ติดต่อกัน โดยมีพฤติกรรมทีก่อให้เกิดความสัมพันธ์ คือ การไปหามาสู่เยียมเยียนกัน การ

ปรึกษาหารือกนั การช่วยเหลือซึงกนั และกนั เป็นตน้ 

มงคล ชาวเรือ (2546: 28 อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2550: 206-207) ให้ความหมายของเครือข่ายว่า 

หมายถึง แนวคิดกระบวนการทีเกียวขอ้งกบัการจดัระบบความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล 
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องคก์าร ตลอดจนชุมชนใหเ้กือกลูเชือมโยงกนั โดยทีแต่ละฝ่ายตอ้งมีความเท่าเทียมกนั มีอิสระต่อกนั 

สามารถยนืหยดัอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง และพร้อมทีจะปฏิบติังานร่วมกนัของสมาชิกเครือข่ายบนพืนฐาน

ของความเท่าเทียมกนั การมีความสัมพนัธ์จะเป็นแบบเพือนร่วมงาน ประสานความช่วยเหลือกนั

และเป็นความสมัพนัธเ์ชิงแนวราบมากกว่าทีจะเป็นแนวดิง ดงันนัเครือข่ายจึงเป็นสัมพนัธภาพของ

มนุษยก์บัมนุษยที์ครอบคลุมทงัการให ้และการรับ การยอมรับศกัดิศรี และเอืออาทรต่อกนัมากกว่า

การออกคาํสงับงัคบับญัชา 

สนธยา พลศรี (2550: 207) ใหค้วามหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง ความสัมพนัธ์ทีเชือมโยง

ระหว่างสมาชิกซึงอาจจะเป็นบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่าย 

กลายเป็นเครือข่ายยอ่ยภายใตเ้ครือข่ายใหญ่ ในการเชือมโยงเป็นเครือข่ายไม่ไดเ้ป็นเพียงการรวมตวั

กนัโดยทัวไปแต่มีเป้าหมายในการทาํกิจกรรมร่วมกนัทังทีเป็นครังคราวหรืออาจเป็นกิจกรรมที

ต่อเนือง จึงเป็นการเชือมโยงคนทีมีความสนใจร่วมกนั พบปะสังสรรค์ และพฒันาไปสู่การลงมือ

ร่วมกนัทาํกิจกรรมต่างๆ ดว้ยเป้าหมาย และจุดประสงค์เดียวกนั ดงันันเครือข่ายจึงไม่ใช่เป็นเพียง

การรวบรวมรายละเอียดบุคคลทีเป็นสมาชิกเท่านัน แต่มีการจัดระบบให้สมาชิกสามารถดาํเนิน

กิจกรรมร่วมกนั เพือบรรลุจุดหมายทีสมาชิกเห็นพอ้งตอ้งกนั สิงทีเชือมโยงสมาชิกเขา้ดว้ยกนั คือ 

วตัถุประสงค ์หรือผลประโยชน์ทีตอ้งการบรรลุผลร่วมกนั การสนบัสนุนช่วยเหลือซึงกนัและกนั 

เสรี พงศพิ์ศ (2548: 8) ใหค้วามหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง ขบวนการทางสังคมอนัเกิด

จากการสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล กลุ่ม องคก์าร สถาบนั โดยมีเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และ

ความตอ้งการบางอย่างร่วมกนั ร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมบางอย่างโดยทีสมาชิกของเครือข่ายยงัคง

ความเป็นเอกเทศไม่ขึนต่อกนั 

พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (2547: 6) ใหนิ้ยามของเครือข่ายทางสงัคมว่าหมายถึง ความสมัพนัธ์

ในสงัคมมนุษยท์งัในระดบัปัจเจกบุคคลปัจเจกบุคคลกบักลุ่มกลุ่มกบักลุ่มและกลุ่มกบัเครือข่ายโดย

เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมและความสมัพนัธที์เกียวขอ้งกบัสิงต่างๆเช่น กิจกรรมการสือสารความ

ร่วมมือการพึงพาอาศยัการแลกเปลียนเรียนรู้ซึงเป็นความสัมพนัธ์ทีมีโครงสร้างและรูปแบบที

หลากหลาย 

Schuler (1996: 9 อา้งถึงใน พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (อบอุ่น), 2547: 37-38) ไดก้ล่าวว่า 

เครือข่าย คือ สายใย (Web) ของความสัมพนัธ์ทางสังคม มีความเป็นเอกภาพ มีพลงัความยึดโยง 

(Cohesive) และการสนับสนุนเกือกูลซึงกัน และกนั ทาํนองเดียวกนักบัเทคโนโลยี ก็คือ สายใย 

(Web) ทีเชือมโยงความสมัพนัธ ์และการสือสารของผูค้นต่างๆ ในสังคม โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

และระบบการสือสารผ่านวิทยุ โทรทศัน์ โทรศพัท์ จะมีบทบาทในการสร้างเครือข่ายในรูปแบบ

ต่างๆ ทีสมาชิกในเครือข่ายมารวมตวักนัโดยไม่จาํกดัเชือชาติ เผ่าพนัธุ์ เพศ วยั ศาสนา และฐานะ

ทางเศรษฐกิจ 
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ดงันนัสามารถสรุปไดว้่า เครือข่ายหมายถึง การประสานความร่วมมือระหว่างบุคคล กลุ่ม

และองคก์ารทีมีกิจกรรมคลา้ยคลึงกนั และเชือมโยงขยายผลการทาํงานหรือแนวคิดไปสู่กลุ่มหรือ

องคก์ารอืนๆ เพือเสริมสร้างพลงัในการแกปั้ญหาและเปลียนแปลงสิงต่างๆ โดยผ่านกระบวนการ

แลกเปลียนการเรียนรู้ระหว่างกัน การมีส่วนร่วม การทาํกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกนั โดยการ

ติดต่ออาจทาํไดท้งัทีผา่นศนูยก์ลางแม่ข่ายหรือแกนนาํ หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนนาํแต่จะทาํ

การติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่ม ซึงจะมีการจดัรูปแบบหรือจดัระเบียบโครงสร้างทีคนหรืองค์การ

สมาชิกยงัคงมีความเป็นอิสระ โดยทีอาจมีรูปแบบการร่วมตวัแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความ

จาํเป็นหรือเป็นโครงสร้างทีมีความสมัพนัธช์ดัเจน เพือนาํไปสู่เป้าหมายและวิธีการทาํงานร่วมกนั

ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการทาํงานร่วมกนั 

 

2.2.2  ประเภทของเครือข่าย และรูปแบบของเครือข่ายทางสังคม 

สนธยา พลศรี (2550: 229-242) ไดแ้บ่งประเภทของเครือข่ายตามหลกัเกณฑ์ทีนิยมใชก้นั

ทวัไป คือ 

1)  แบ่งตามความซบัซ้อนของกลไกการทาํงาน โดยพิจาณาจากความซบัซอ้นใน

การรวมตวั และขยายตวัของสมาชิกจากความซบัซอ้นนอ้ยแลว้เพิมความซบัซอ้นมากขึนเป็นลาํดบั 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครือข่ายชนัเดียว เป็นเครือข่ายทีเกิดจากการรวมตวัของสมาชิกเพียง

ระดับเดียว โครงสร้างไม่มีความซับซอ้นมากนัก 2) เครือข่ายหลายชนั เป็นเครือข่ายทีสมาชิก

รวมกนัในลกัษณะของการขยายเครือข่ายออกไปหลายระดบัหรือหลายชนั ซึงจะมีความซบัซอ้นที

หลายระดบั 

2)  การแบ่งตามสถานภาพและบทบาทของสมาชิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) 

เครือข่ายแนวนอน (Horizontal Network) เป็นเครือข่ายทีสมาชิกมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เมือรวม

เป็นเครือข่ายจะมีตาํแหน่ง และหน้าทีทัดเทียมกัน ไม่มีใครมีอาํนาจเหนือกว่าใคร แต่ต่างนํา

ศกัยภาพของตนมาใช้ในการดาํเนินงานของเครือข่ายอย่างเต็มที 2) เครือข่ายแนวตัง (Vertical 

Network) เป็นเครือข่ายทีสมาชิกมีลกัษณะแตกต่างกนั เมือรวมเป็นเครือข่ายสมาชิกจะมีตาํแหน่ง

หนา้ทีแตกต่างกนัออกไป เช่นสมาชิกแกนนาํ สมาชิกธรรมดา สมาชิกสมทบ เป็นตน้ 

3)  การแบ่งตามระดบัการรวมตวัของสมาชิก เป็นการแบ่งประเภทของเครือข่าย

ตามลกัษณะการมารวมกนัเป็นเครือข่ายของสมาชิก ซึงมีระดบัแตกต่างกนัออกไปหลายระดบั คือ 

1) เครือข่ายระดบับุคคลเป็นเครือข่ายทีสมาชิกประกอบดว้ยบุคคลต่างๆ มารวมกนัเป็นเครือข่าย 

เช่น เครือญาติ เพือนบา้น บุคคลทีประกอบอาชีพเดียวกัน เป็นต้น 2) เครือข่ายระดบักลุ่มหรือ

องค์การ เป็นเครือข่ายทีสมาชิกเกิดจากการรวมตวัของกลุ่มหรือองค์การไม่ใช่บุคคล เช่น ชุมนุม
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สหกรณ์การเกษตรจงัหวดัสงขลา สหพนัธค์รูสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น

ระดับต่างๆ เครือข่ายมหาวิทยาลยัในจังหวดัสงขลา สหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย เป็นต้น 3) 

เครือข่ายระดบับุคคลกบักลุ่มหรือองคก์าร เป็นเครือข่ายทีสมาชิกประกอบดว้ย บุคคลต่างๆ กบักลุ่ม

หรือองค์การ ซึงเป็นคนละระดับกัน 4) เครือข่ายระดับชุมชนต่างๆ เป็นเครือข่ายทีสมาชิก

ประกอบดว้ยชุมชนขนาดต่างๆ เช่น ระดบัหมู่บา้น ระดบัตาํบล ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั ระดบั

เมืองกบัเมือง ประเทศต่อประเทศ เป็นต้น หรือสมาชิกอาจจะประกอบดว้ยชุมชนขนาดเดียวกัน 

หรือต่างขนาดก็ได ้5) เครือข่ายระดบัสถาบนั เป็นเครือข่ายทีสมาชิกประกอบดว้ยสถาบนัประเภท

เดียวกนั เช่น สถาบนัครอบครัวกับสถาบนัครอบครัว หรือสถาบนัต่างประเภทกนั เช่น สถาบัน

ครอบครัวกบัสถาบนัศาสนา เป็นตน้ 

4)  การแบ่งตามลกัษณะการเป็นศนูยก์ลางของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณา

จากลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างศูนยก์ลางกบัสมาชิกว่าเป็นแบบใด ซึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

คือ 1) เครือข่ายรวมศูนย ์เป็นเครือข่ายทีมีศูนยก์ลางเพียงศูนยเ์ดียว มีลกัษณะเป็นแบบการรวม

อาํนาจไวใ้นศนูยก์ลาง สมาชิกเป็นเพียงผูร่้วมใชบ้ริการจากศูนยก์ลางเท่านัน หรือมีศูนยก์ลางเป็น

แม่ข่าย ส่วนสมาชิกเป็นลูกข่ายทีตอ้งดาํเนินงานตามแม่ข่าย เช่น คุรุสภา สันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย เป็นตน้ 2) เครือข่ายกระจายศนูย ์เป็นเครือข่ายทีสมาชิกมีอิสระในการดาํเนินงาน แต่

จะมีคณะกรรมการร่วมทาํหน้าทีเป็นศูนยก์ลาง หรือประสานงานเครือข่าย 3) เครือข่ายผสม เป็น

เครือข่ายทีมีโครงสร้างทงัรูปแบบรวมศนูย ์และกระจายศนูยร์วมกนั กล่าวคือ มีศูนยก์ลางทาํหน้าที

ประสานงานระหว่างสมาชิก แต่ใหส้มาชิกมีอิสระในการติดต่อประสานงานกนัไดโ้ดยตรงอีกดว้ย 

4) เครือข่ายเชิงซอ้นเป็นเครือข่ายทีโครงสร้างเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถติดต่อประสานงาน 

ร่วมมือกนัดาํเนินงานภายในเครือข่ายไดโ้ดยตรง โดยมีศนูยก์ลางประสานงานหลายศนูย ์

5)  การแบ่งตามระดบัความสมัพนัธก์บัศนูยก์ลางเป็นการแบ่งประเภทของเครือข่าย 

โดยพิจารณาจากระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกกบัศนูยก์ลางของเครือข่าย แบ่งได ้   3 ประเภท 

คือ 1) เครือข่ายใกลชิ้ด (Intimate Network) เป็นเครือข่ายทีประกอบดว้ย สมาชิกทีใกลชิ้ดกบับุคคลที

เป็นจุดศนูยก์ลางมากทีสุด เช่น เครือข่ายญาติพีนอ้ง เพือนสนิท เป็นตน้ 2) เครือข่ายรอง (Effective 

Network) เป็นเครือข่ายทีประกอบด้วยสมาชิกทีบุคคลผูเ้ป็นศูนยก์ลางรู้จักคุ้นเคยน้อยกว่ากลุ่ม

เครือข่ายใกลชิ้ด ไดแ้ก่ ญาติพีน้องลาํดบัห่างๆ คนทีรู้จกัคุน้เคยทวัๆไป เป็นตน้ 3) เครือข่ายขยาย 

(Extended Network) เป็นเครือข่ายทีประกอบดว้ย สมาชิกซึงบุคคลผูเ้ป็นจุดศูนยก์ลางไม่รู้จัก

โดยตรง แต่สามารถติดต่อสมัพนัธโ์ดยผา่นบุคคลในเครือข่ายใกลชิ้ดอีกทีหนึง 

6)  การแบ่งตามขนาดของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากจาํนวนของ

สมาชิกทีรวมกนัเป็นเครือข่าย แบ่งออกได ้2 ประเภท คือ 1) เครือข่ายขนาดใหญ่หรือเครือข่ายรวม 
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(Total Network) เป็นเครือข่ายทีประกอบดว้ยสมาชิกเป็นจาํนวนมาก เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น 

และชุมชนเมืองแห่งประเทศไทย ซึงสมาชิกประกอบดว้ยกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองต่างๆ 

มากกว่า 70,000 กองทุน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยซึงสมาชิกประกอบด้วย 

สหกรณ์การเกษตรทุกอาํเภอ เป็นตน้ 2) เครือข่ายขนาดเล็กหรือเครือข่ายย่อย (Sub Network) เป็น

เครือข่ายทีมีขนาดเลก็กว่าเครือข่ายรวม มารวมกนัเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ขึน เช่น กองทุนหมู่บา้น

ของแต่ละหมู่บ้านรวมกันเป็นเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตาํบล ผลิตภัณฑ์หนึงตาํบลหนึง

ผลิตภณัฑ์ของแต่ละตาํบลรวมกนัเป็นเครือข่ายผลิตภณัฑ์หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ระดบัอาํเภอ 

เป็นตน้ 

7)  การแบ่งตามแหล่งกาํเนิดของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากลกัษณะ

ของทีมาหรือแหล่งเกิดของเครือข่ายเป็นสาํคญั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครือข่ายธรรมชาติ 

เป็นเครือข่ายทีเกิดขึนเองโดยธรรมชาติ เนืองจากมีปัจจยับางอยา่งสนบัสนุน เช่น เครือญาติเดียวกนั 

นบัถือศาสนาเดียวกนั ร่วมถินกาํเนิดเดียวกนั ประสบปัญหาเหมือนกนั เป็นตน้ 2) เครือข่ายจดัตงั 

เป็นเครือข่ายทีเกิดจากการจดัตงัของมนุษย ์โดยมีวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง เช่น เพือป้องกนั

แกไ้ขปัญหาชุมชน เพือพฒันาอาชีพ เพือการเพิมพนูรายได ้เพือรวมพลงัของคนในชุมชน เพือความ

มนัคงของชุมชนหรือจดัตงัขึนตามนโยบายของรัฐบาล เป็นตน้ 

8)  การแบ่งตามลกัษณะของสมาชิกทีเชือมโยงเป็นเครือข่าย เป็นการแบ่งโดย

พิจารณาจากความเหมือน หรือความคลา้ยคลึงกนัของสมาชิก และความแตกต่างกนัของสมาชิก 

แบ่งได ้2 ประเภท คือ 1) เครือข่ายประเภทเดียวกนั เป็นเครือข่ายทีสมาชิกประกอบดว้ยบุคคล กลุ่ม 

หรือองคก์ารทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เช่น เครือข่ายสินคา้หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์จงัหวดัต่างๆ 

สมาพนัธค์รูแห่งประเทศไทย สมชัชาคนจนภาคอีสาน สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ชมรม

กาํนันผูใ้หญ่บา้นแห่งประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัภาคใต ้เป็นตน้ 2) เครือข่ายต่าง

ประเภทกนั เป็นเครือข่ายทีสมาชิกประกอบดว้ยสมาชิกซึงมีความแตกต่างกนั แต่มารวมกนัเป็น

เครือข่ายเนืองจากมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั เช่น เครือข่ายประชารัฐจงัหวดัต่างๆ ประชาคมจงัหวดั

ต่างๆ เป็นตน้ 

9)  การแบ่งตามลกัษณะความสมัพนัธก์บัรัฐบาล เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากการ

จดัตงั และการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นสาํคญั แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 1) เครือข่ายภาครัฐ เป็น

เครือข่ายทีเกิดจากการจดัตงั หรือการสนบัสนุนโดยรัฐบาล เช่น เครือข่ายอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดย่อม เครือข่ายหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง และ

เครือข่ายอืนๆ ทีจัดตังและสนับสนุนโดยกระทรวง กรมและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล 

2) เครือข่ายภาคเอกชน เป็นเครือข่ายทีประชาชนรวมกนัจดัตงัขึนเพือวตัถุประสงคบ์างอยา่ง โดยไม่
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อยู่ใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาล เช่น สโมสรออนไลน์แห่งประเทศไทย สโมสรโรตารีแห่ง

ประเทศไทย สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมพ่อคา้จงัหวดัต่างๆ 3) เครือข่ายองค์การ

พฒันาเอกชน เป็นเครือข่ายทีเกิดจากองค์การพฒันาเอกชน (Non Government Organization= 

N.G.O.) ซึงไม่ถูกบังคับบัญชาโดยรัฐบาล มีวตัถุประสงค์เพือการพฒันาในด้านต่างๆ โดยไม่

แสวงหากาํไร เช่น คณะกรรมการประสานงานองคก์ารพฒันาเอกชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ

ประสานงานองคก์ารพฒันาเอกชนภาคใต ้เป็นตน้ 

10)  การแบ่งตามลกัษณะของงานเป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากลกัษณะกิจกรรมการ

ดาํเนินงานของเครือข่าย แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1) เครือข่ายพืนที (Area Network) เป็นเครือข่าย

ทีดาํเนินงานอยู่ในพืนทีเดียวกนั โดยกิจกรรมมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป เช่น อยู่ใน

หมู่บา้นเดียวกนั ตาํบลเดียวกนั อาํเภอเดียวกนั จงัหวดัเดียวกนั ประเทศเดียวกนั เป็นตน้ แต่รวมกนั

เป็นเครือข่าย  2)  เครือข่ายกิจกรรม (Issue Network) เป็นเครือข่ายทีดาํเนินงานในกิจกรรมทีเหมือนกนั

หรือคลา้ยคลึงกนั ซึงอาจจะครอบคลุมพืนทีหลายหมู่บา้น หลายตาํบล หลายอาํเภอ หลายจงัหวดั 

หลายประเทศ เป็นตน้ 

11)  การแบ่งตามกฎหมายเป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากการจดทะเบียน หรือการไม่

จดทะเบียนถกูตอ้งตามกฎหมายของเครือข่าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1)เครือข่ายทีไม่เป็นนิติ

บุคคล เป็นเครือข่ายทีรวมตวักนัอย่างไม่เป็นทางการ หรือยงัไม่ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเป็นนิติ

บุคคลตามทีกฎหมายกาํหนด เช่น ชมรม สมาคมต่างๆ ทียงัไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เป็นตน้ 2) 

เครือข่ายนิติบุคคล เป็นเครือข่ายทีดาํเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกตอ้งตามกฎหมาย และ

ระเบียบของส่วนราชการ เช่น ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่งประเทศไทย สมาคมออนไลน์แห่ง

ประเทศไทย หอการคา้แห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

12)  การแบ่งตามรูปแบบความร่วมมือระหว่างสมาชิกเป็นการแบ่งโดยพิจารณาจาก

ลกัษณะความร่วมมือของสมาชิกในการดาํเนินงานของเครือข่าย แบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภท คือ 1) 

เครือข่ายไม่เป็นทางการ (Informal Network) เป็นเครือข่ายทีสมาชิกรวมกนัเป็นเครือข่าย โดยไม่

ตอ้งมีการลงนาม ไม่ตอ้งมีระเบียบกฎเกณฑ์ทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่มารวมกนัดว้ยความจริงใจ 

เพือการบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั เช่น เครือข่ายขององคก์ารพฒันาเอกชน เป็นตน้ 2) เครือข่ายเป็น

ทางการ (Formal Network) เป็นเครือข่ายทีสมาชิกรวมกนัภายใตพ้นัธสญัญาทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

มีการกาํหนดโครงสร้าง กฎระเบียบของเครือข่ายบทบาท หน้าทีของสมาชิกไวอ้ย่างชดัเจน เช่น 

สภาทนายความ เครือข่ายอาสาสมคัรสาธารณสุข (อ.ส.ม.) เป็นตน้ 

13)  การแบ่งตามคุณสมบติัของเครือข่ายเป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากคุณลกัษณะ

ของการรวมกนัเป็นเครือข่าย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครือข่ายเทียม เป็นเครือข่ายทีขาดคุณสมบติั
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ของการเป็นเครือข่ายแต่เขา้ใจว่าเป็นเครือข่าย เพราะเป็นเพียงการรวมกนัของสมาชิกแต่ไม่ได้

ร่วมกนัแบบเครือข่าย ไม่มีวตัถุประสงค ์และเป้าหมายร่วมกนั ไม่มีความตงัใจทีจะดาํเนินกิจกรรม

ร่วมกนั ตวัอยา่งเช่น สมาชิกของสมาคมศิษยเ์ก่าบางสถาบนัการศึกษาทีมีการจดังานชุมนุมศิษยเ์ก่า

ทุกปี สมาชิกในรุ่นเดียวกนัต่างมาสงัสรรคก์นัในลกัษณะของการรับประทานอาหารเท่านนั ไม่ไดมี้

กิจกรรมอืนใดอีก เป็นต้น 2) เครือข่าย แท ้เป็นเครือข่ายทีสมาชิกมารวมกนัเป็นเครือข่ายแลว้มี

ลกัษณะของการเป็นเครือข่ายทีแทจ้ริง 

14)  การแบ่งตามลกัษณะของเครือข่ายเป็นการแบ่งโดยพิจารณาลกัษณะทีสาํคญัของ

เครือข่าย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) เครือข่ายการเรียนรู้ เป็นเครือข่ายเพือการแลกเปลียนความรู้ 

ความคิด ประสบการณ์ ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ชมรมแพทยแ์ผนไทยภาคใต ้เป็นตน้ 

2) เครือข่ายกิจกรรม เป็นเครือข่ายช่วยเหลือ และร่วมมือทาํกิจกรรมในลกัษณะเดียวกัน หรือ

สนบัสนุนส่งเสริมกนั เช่น เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายสินคา้หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ เป็น

ตน้ 3) เครือข่ายทรัพยากร เป็นเครือข่ายทีระดม และจัดการทรัพยากรในท้องถิน ภาคราชการ 

เอกชน เขา้ไปส่งเสริมสนบัสนุนการขาดแคลนทรัพยากรในแต่ละพืนทีใหส้ามารถดาํเนินการต่อไป

ไดอ้ยา่งทีคาดหวงั เช่น เครือข่ายประมงชายฝังจงัหวดัสงขลา เป็นตน้ 

15)  การแบ่งตามวิชาชีพของสมาชิก เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากลกัษณะการ

ประกอบอาชีพของสมาชิกเครือข่ายเป็นสาํคญั ซึงเป็นหลายประเภท เช่น เครือข่ายครู เครือข่าย

นักวิชาการ เครือข่ายนักการเมือง เครือข่ายกาํนันผูใ้หญ่บา้น เครือข่ายแพทยแ์ผนไทย เครือข่าย

นกัวิจยั เป็นตน้ 

16)  การแบ่งตามลักษณะกิจกรรมของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจาก

ลกัษณะของกิจกรรม หรืองานทีดาํเนินการ ซึงแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่นเครือข่ายสตรี 

เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายคนพิการ เครือข่ายผูสู้งอายุ เครือข่ายสิงแวดลอ้ม เครือข่ายภูมิ

ปัญญาชาวบา้น เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายสิทธิมนุษยชน เครือข่ายการ

เรียนรู้ร่วมกนัของชุมชน เป็นตน้ 

เสรี พงศพิ์ศ (2548: 198-199) เครือข่ายมีหลายประเภท ขึนอยู่กบัสมาชิก พืนที กิจกรรมหลกั 

วตัถุประสงค ์และโครงสร้างการดาํเนินงานในลกัษณะองคก์ารของเครือข่ายเอง ดงันี 

1)  เครือข่ายแนวราบ โดยการประสานบุคคลทีอยู่ใน “ระดับ” เดียวกัน อาชีพ

เดียวกนั ให้มาเชือมประสานเป็นเครือข่ายกนั เช่น เครือข่ายเกษตร เครือข่ายนักพฒันา เครือข่าย

นกัวิจยั เป็นตน้ อาจเป็นปัจเจกบุคคล หรืออาจเป็นสถาบนัก็ได ้เช่น เครือข่ายสถาบนัวิจยั เครือข่าย

ศนูยข์อ้มลู เป็นตน้ บางเครือข่ายอาจเปิดสาํหรับบุคคลทวัไป สถาบนัทวัไป ใครก็ไดที้สนใจในเรือง 

หรือประเด็นเดียวกนันนั 
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2)  เครือข่ายทีมีลกัษณะแนวตงั เช่น การนาํผูค้นจากหลากหลายอาชีพทีแตกต่างกนั

มาเป็นเครือข่ายกนั เช่น เกษตรกร นกัพฒันา นกัวิชาการ นกัธุรกิจ นกัการเมือง องคก์ารทุน เป็นตน้ 

ทงันีเพือใหเ้กิดความเขา้ใจ และร่วมกนั เครือข่ายนีมีมากขึนวนันีเพราะการสือสารทางอินเทอร์เน็ต

ช่วยใหค้นไม่ว่าอาชีพอะไร ฐานะอะไร ระดบัใด สามารถเป็นสมาชิกอยา่งเท่าเทียมกนั 

3)  เครือข่ายส่วนใหญ่เกิดขึนเพือทาํให้การสือสาร การแลกเปลียนข้อมูล และ

ประสบการณ์ดีขึน ง่ายขึน และมีการร่วมมือกันในเรืองต่างๆ ได้สะดวก และดียิงขึน และอีก

บางส่วนทาํให้เป็นพลงัต่อรองกบัอาํนาจต่างๆ ไดดี้ขึน ไม่ว่าจะเป็นองค์การของรัฐ หรือเอกชน 

องคก์ารทุน หรือองคก์ารวิชาการทาํใหไ้ดรั้บความสนใจ และความช่วยเหลือง่ายขึน 

4)  เครือข่ายจํานวนหนึงเกิดขึนเพือก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านการวิจัย 

การศึกษา การฝึกอบรม การจดัการทรัพยากร การจดัการตลาด บางเครือข่ายแลกเปลียนทรัพยากร

กนั เช่น พนัธุไ์ม ้พนัธุ์สัตว ์ผลผลิตทางการเกษตรในทอ้งถิน (เครือข่ายยโสธรแลกขา้วกบัขีเลือย

และผลผลิตอืนๆ ของเครือข่ายนครศรีธรรมราช) บางเครือข่ายเน้นการรวมตวักนัเพือกดดนัทาง

การเมืองรณรงคเ์พือใหส้งัคมเกิดสาํนึกในเรืองใดเรืองหนึง เช่น ป่าชุมชน การสร้างเขือน เป็นตน้ 

พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (อบอุ่น) (2547: 84-90) การแบ่งประเภท รูปแบบ และลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ของเครือข่ายก็เพือสร้างความเข้าใจ และมองเห็นภาพความเคลือนไหวของกลุ่ม 

องคก์ารเครือข่ายต่างๆ ไดช้ดัเจนยงิขึน จากพฒันาการของความเป็นเครือข่ายในสังคมไทย จะเห็น

ไดว้่า มีกระบวนการเกิดขึนของเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ อย่างมากมาย ทงัภาครัฐ ภาคธุรกิจ

เอกชน องค์การพฒันาเอกชน (NGO) และภาคประชาชน รวมทังในด้านแนวคิด กิจกรรม ก็มี

กระบวนการแบ่งประเภท และรูปแบบของเครือข่ายออกเป็นนยัต่างๆ ดงันัน ประเภท และรูปแบบ

ของเครือข่ายจึงมีความแตกต่างกนัไปตามนิยาม และกิจกรรมทีแต่ละกลุ่ม หรือผูที้ใช้กิจกรรม

เครือข่ายกาํหนดขึน โดยในทีนีจะกล่าวถึงเกณฑ์บางประการในการจดัประเภท และรูปแบบของ

เครือข่าย เพือใหเ้หมาะสมกบัการประยกุตใ์ชใ้นการเสริมสร้างการเรียนรู้ของทุกฝ่าย ดงันี 

1) เครือข่ายเชิงพืนที (Area) หมายถึง การรวมตวัของ กลุ่ม องคก์าร เครือข่าย ทีอาศยั

พืนทีรูปธรรม หรือพืนทีดาํเนินการเป็นปัจจยัหลกัในการทาํงานร่วมกนั เป็นกระบวนการ พฒันาที

อาศยักิจกรรมทีเกิดขึนในพืนทีเป้าหมายนาํทาง และเป็นการพฒันาแบบบูรณาการทีไม่แยกส่วน

ต่างๆ ออกจากกนั โดยยดึเอาพืนทีเป็นทีตงัแห่งความสาํเร็จในการทาํงานร่วมกนัของทุกฝ่าย  

2) เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue) ไดแ้ก่ เครือข่ายทีใชป้ระเด็นกิจกรรม หรือ

สถานการณ์ทีเกิดขึนเป็นปัจจยัหลกัในการรวมกลุ่มองคก์าร โดยมองขา้มมิติในเชิงพืนที มุ่งเนน้การ

จดัการในประเด็นกิจกรรมนนัๆ อยา่งจริงจงั และพฒันาใหเ้กิดความร่วมมือกบัภาคีอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 
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3)  เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที ไดแ้ก่ เครือข่ายทีเกิดขึนโดยอาศยัภารกิจ/

กิจกรรม และการก่อตวัของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย ซึงอาจ

แบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค์การพฒันาเอกชน โดย

เครือข่ายต่างๆ ดังกล่าวมุ่งเน้นการดาํเนินการ ภายใตก้รอบแนวคิด หลกัการ วตัถุประสงค์ และ

เป้าหมายหลกัของหน่วยงาน หรือโครงสร้างหลกัของกลุ่มผลประโยชน์นนัๆ  

 นฤมล   นิราทร (2543: 18-21) ไดจ้าํแนกประเภทของเครือข่ายทางสงัคม ตามมิติ 4 มิติ ดงันี 

1)  จาํแนกตามพืนทีดาํเนินการ เช่น เครือข่ายระดบัหมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

ภาค และประเทศ 

2)  จาํแนกตามกิจกรรมหรือประเด็นปัญหา เช่น เครือข่ายทีทาํงานดา้นเด็ก สตรี 

สาธารณสุข เศรษฐกิจ พฒันาชุมชน สิทธิมนุษยชน สิงแวดลอ้ม 

3)  จาํแนกตามอาชีพหรือสถานภาพทางสงัคม เช่น เครือข่ายดา้นแรงงาน เครือข่าย

กลุ่มพระสหธรรม เครือข่ายครูพิทกัษสิ์ทธิเด็ก เครือข่ายสารวตัรนกัเรียน 

4)  จ ําแนกตามรูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ ทําให้เกิดเครือข่ายใน  

2 ลกัษณะ คือ เครือข่ายตามแนวตงั คือ 1) เครือข่ายทีมีโครงสร้างเป็นช่วงชนั ทาํให้ความสัมพนัธ์

ระหว่างองคก์ารภายในเครือข่ายไม่เท่ากนั และ 2) เครือข่ายตามแนวนอน เป็นเครือข่ายทีความสมัพนัธ์

ระหว่างองคก์ารภายในเครือข่ายเท่าเทียมกนั 

เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ (2543: 44-48) ไดแ้บ่งประเภทของเครือข่ายไวห้ลายประเภท 

ตามหลกัเกณฑที์ใชใ้นการพิจารณา ซึงไดจ้ดัแบ่งไวด้งันี 

1)  การแบ่งตามระยะห่างทางสงัคม (Social Distance) อาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

คือเครือข่ายใกลชิ้ด (Intimate Network) เป็นเครือข่ายทีประกอบดว้ยบุคคลต่างๆ ทีใกลชิ้ดกบับุคคล

ทีเป็นจุดศูนยก์ลางมากทีสุดได้ ญาติพีน้อง เพือนฝูง เครือข่ายรอง (Effective Network) เป็น

เครือข่ายทีประกอบดว้ยบุคคลต่างๆ ทีบุคคลซึงเป็นจุดศนูยก์ลางรู้จกัคุน้เคยนอ้ยกว่ากลุ่มแรก ไดแ้ก่ 

ญาติพีน้อง ทีห่างออกไป เพือนฝงูและคนทีรู้จกัคุน้เคยอืนๆ เครือข่ายขยาย (Extended Network) 

เป็นเครือข่ายทีประกอบดว้ยบุคคลต่าง ทีบุคคลซึงเป็นจุดศนูยก์ลางไม่รู้จกัโดยตรงแต่สามารถติดต่อ

สมัพนัธไ์ดถ้า้ตอ้งการโดยผา่นเครือข่ายใกลชิ้ดอีกทีหนึง 

2)  การแบ่งตามขนาดของกลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครือข่ายรวม (Total 

Network) เปรียบเสมือนสงัคมใบใหญ่ในภาพรวมและเครือข่ายย่อย (Sub Network) เปรียบเสมือน

กลุ่มสงัคมยอ่ยทีอยูใ่นสงัคมใหญ่ๆ นนั 

3)  การแบ่งตามระดบัพืนที แบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ เครือข่ายระดบัหมู่บา้นใน

พืนทีตาํบล เครือข่ายระดบัหมู่บา้นขา้มพืนทีตาํบล เครือข่ายระหว่างตาํบลในอาํเภอใดอาํเภอหนึง
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เครือข่ายระดบัตาํบลขา้มพืนทีอาํเภอ เครือข่ายระดบัอาํเภอในจงัหวดัใดจงัหวดัหนึง เครือข่ายระดบั

อาํเภอขา้มพรมแดนจงัหวดัและเครือข่ายระดบัจงัหวดัในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึง 

4)  การแบ่งตามประเด็นทีสนใจ แบ่งได้หลายประเภท เช่น เครือข่ายการปฏิรูป 

ครูประจาํการเครือข่ายการศึกษาทางเลือก เครือข่ายการศึกษาระดบัปฐมวยัและเครือข่ายเพือปฏิรูป

การเรียนการสอนของทอ้งถิน 

5)  การแบ่งตามวิชาชีพของสมาชิก แบ่งไดห้ลายประเภท เช่นเครือข่ายนักการเมือง

เครือข่ายนกัวิชาการ เครือข่ายผูบ้ริหารสถานศึกษา เครือข่ายครูอาจารย ์ เครือข่ายนกัธุรกิจเครือข่าย

สือสารมวลชน เครือข่ายผูป้กครอง เครือข่ายผูน้าํชุมชน เครือข่ายผูน้าํศาสนา 

6)  การแบ่งตามบทบาทของกลุ่ม แบ่งได้หลายประเภท เช่น เครือข่ายรณรงค์

ประชาสัมพันธ์การปฏิรูปการศึกษา เครือข่ายการศึกษาวิจัยเพือปฏิรูปการศึกษา เครือข่าย

ผูส้นบัสนุนดา้นเงินทุนและเครือข่ายเพือการวิเคราะห์เสนอแนะนโยบาย 

7)  การแบ่งตามลกัษณะภาคีทีร่วมในเครือข่ายแบ่งได ้2 ประเภท คือ เครือข่าย

แนวนอน (Horizontal Network) เป็นเครือข่ายของกลุ่มคนทีมีลกัษณะทางสังคมใกลเ้คียงกนัเผชิญ

ปัญหาทีคลา้ยคลึงกนั เช่น การรวมกนัระหว่างสถาบนัการศึกษาดว้ยกนัหรือการรวมกลุ่มระหว่าง

มลูนิธิกบัองคก์ารพฒันาเอกชน และครือข่ายแนวตงั (Vertical Network) เป็นเครือข่ายทีภาคีมีความ

แตกต่างกนั เช่น การรวมระหว่างหน่วยงานของรัฐกบัองคก์ารชุมชน การรวมระหว่างองคก์ารธุรกิจ

สถานศึกษาการรวมระหว่างองคก์ารทอ้งถินกบัมลูนิธิของบริษทัธุรกิจ เป็นตน้ 

การพฒันาเครือข่ายต้องอาศยักระบวนการติดต่อสือสาร (Communication) เป็นสําคัญ 

ดงันันการติดต่อสือสารจึงมีความสัมพนัธ์กบัการจดัโครงสร้างเครือข่ายทงัเป็นระดบับุคคลกับ

บุคคล กบักลุ่มหรือองคก์าร และระหว่างกลุ่มหรือองคก์ารดว้ยกนั (Frenandes & Cesar, 1994 : 319-

346 อา้งถึงใน พระมหาสุทิตย ์อาภากโร, 2547) และการติดต่อสือสารรวมทงัการประสานงาน

จะตอ้งเป็นทงัแนวราบและแนวดิงดว้ย ทงันีเพือใหเ้กิดประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดการแลกเปลียนอย่าง

กวา้งขวาง 

การติดต่อสือสาร เป็นเครืองมือสาํคญัของการสร้างเครือข่ายเป็นการทาํให้เกิดความเขา้ใจ 

และแลกเปลียนความคิดความรู้ ตลอดจนความต้องการให้กับสมาชิกของเครือข่ายการศึกษา

สถานภาพของเครือข่าย โดยทวัไปมกัศึกษาจากรูปแบบการติดต่อสือสารกนัระหว่างสมาชิกของ

เครือข่าย ซึงมีรูปพืนฐาน (The Common Networks) ได ้5 ลกัษณะ (Robbins, 1983) ดงัภาพที 2.1

ต่อไปนี 
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ภาพที 2.1  รูปแบบพืนฐานของเครือข่าย 

แหล่งทีมา:  Robbins, 1983. 

 

1)  เครือข่ายแบบลกูโซ่ (Chain Network) เป็นรูปแบบทีมีการติดต่อสือสารไปหรือ

มาขึนหรือลงไปทางเดียวแลว้จึงยอ้นกลบัสวนทางกนั ซึงเป็นลกัษณะของการสือสารหลายระดบั

มกัเกิดความล่าชา้ 

2)  รูปแบบ Y Network เป็นเครือข่ายทีมีบุคคลหนึงทาํหน้าทีติดต่อสือสารไปยงั

สมาชิกในระดบัถดัไป โดยทีสมาชิกลาํดบัถดัไปมีโอกาสติดต่อสือสารกนัเองบางส่วน 

3)  รูปแบบวงลอ้ (Wheel Network) เป็นโครงข่ายความร่วมมือในลกัษณะทีการ

ติดต่อ สือสารการสนบัสนุนในกิจกรรมต่างๆ ถกูสงัออกจากส่วนกลาง หากมวลสมาชิกจะติดต่อซึง

กนัและกนัจะติดต่อผา่นส่วนกลาง 

4)  เครือข่ายแบบวงกลม (Circle Network) เป็นรูปแบบทีสมาชิกแต่ละบุคคลของ

เครือข่ายสามารถติดต่อสือสารและปฏิสมัพนัธก์บัสมาชิกขา้งเคียงกบัตนได ้หากเป็นองค์การจะถือ

ว่าเป็นการสือสาร 2 ระดบั คือติดต่อสือสารกบัผูบ้งัคบับญัชาขนัตน้ และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5)  เครือข่ายแบบทุกช่องทาง (All-channel Network) เครือข่ายลกัษณะนีจะไม่มี

ศนูยก์ลางทีเป็นทางการ สมาชิกมีโอกาสติดต่อสือสารกนัไดท้วัถึงและเป็นอิสระไม่เขม้งวด เช่น ใน

รูปคณะกรรมการ เป็นตน้ นบัว่าเป็นเครือข่ายการติดต่อทีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 อยา่งไรก็ตาม ในยคุโลกภิวตัน์นี รูปแบบของเครือข่ายในสงัคมมีความซบัซอ้นมากขึน อนั

เนืองมาจากการผสมผสานและใช้หลายรูปแบบพร้อมกัน จึงปรากฏเป็นเครือข่ายซับซ้อน 

(Complexity Network) ดงัภาพที 2.2 

 

Chain Y Wheel Circle All - channel 
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ภาพที 2.2  เครือข่ายซบัซอ้น 

แหล่งทีมา:  Robbins, 1983. 

 

รูปแบบทีซบัซอ้นของเครือข่ายความร่วมมือ เนืองจากมีหลายเครือข่ายทีเข้าร่วมมือกัน 

ลกัษณะโครงข่ายความร่วมมือสามารถติดต่อสือสารกนัทงัระหว่างองค์การทีเป็นศูนยก์ลางของแต่

ละเครือข่าย และมวลสมาชิกทงัหมดของเครือข่ายและเมือเครือข่ายตอ้งการทีจะพฒันาความร่วมมือ

ก็จะส่งเสริมใหมี้องคก์ารร่วมมือ เพือทาํหน้าทีประสานให้ทุกเครือข่ายหรือสมาชิกสามารถเขา้มา

ร่วมมือกนัได ้

โครงสร้างการจดัองคก์ารเครือข่ายจะแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการสือสารและการตดัสินใจ 

ของสมาชิกภายในเครือข่าย ซึงสามารถจาํแนกไดด้งันี (ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ,์ 2544: 255-256) 

จากความหมายและโครงสร้างดงักล่าวแลว้ จึงพิจารณาไดว้่า องคป์ระกอบอนัเป็นทางการ

บริหารทีสาํคญัและส่งผลต่อความสาํเร็จของเครือข่ายมีดงันี 1) กระบวนการติดต่อสือสาร ซึงตอ้งมี

ความสมาํเสมอ ส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปลียนขอ้มลูข่าวสาร เทคนิค ประสบการณ์ ตลอดจนมีการ

พฒันาอย่างต่อเนือง และมีการสรุปความก้าวหน้าในผลการดาํเนินกิจกรรมของสมาชิกและ

เครือข่าย 2) ความต้องการของมวลชนสมาชิกเครือข่าย การได้แลกเปลียนทัศนะ มุมมอง ต่อ

เป้าหมายของกิจกรรมในความร่วมมือ ตลอดจนกระบวนการตัดสินใจร่วมกันในการกาํหนด

เป้าหมาย และวตัถุประสงค ์เพือใหส้มาชิกสามารถแปลงไปสู่การปฏิบติัและประสานความร่วมมือ

ได้อย่างต่อเนือง 3) ความร่วมมือ และโครงสร้างเครือข่ายมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการ

ประสานความร่วมมือ ลดปัญหาความขดัแยง้ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 4) การ

ส่งเสริมบทบาทและการตดัสินใจในขนัดาํเนินการของมวลสมาชิก เพือสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ 

5) การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์บทบาทของเครือข่ายและมวลสมาชิกเพือระดมความร่วมมือและ

สร้างความเขา้ใจในการดาํเนินงานทงัแก่มวลสมาชิกและประชาชนทวัไป รวมทงัการขยายผล

ต่อเนืองใหเ้กิดความยงัยนืต่อไป 
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รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน (2546: 19-21) กล่าวว่ารูปแบบเครือข่ายพิจารณาจากลกัษณะความ 

สัมพนัธ์ของสมาชิกและแกนกลางประสานเครือข่ายมี 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบรวมศูนย ์เป็น

เครือข่ายทีองคก์าร หรือกลุ่มบุคคลทีเป็นสมาชิกมีความร่วมมือประสานงานและมีความสมัพนัธ์กบั

กลุ่มแกนสูง ความเป็นเครือข่ายกนัระหว่างสมาชิกมีนอ้ยมาก หรือไม่มีเลย 2) รูปแบบกระจาย เป็น

เครือข่ายองคก์ารแกนหรือกลุ่มแกนกลางประสาน ตลอดจนสมาชิกการติดต่อสือสาร ประสานงาน

ร่วมมือซึงกนัและกนั กระจายการประสานงานเชือมประสานสมัพนัธ ์กนัในระหว่างสมาชิกดว้ยกนั

และกับกลุ่มแกน ซึงกลุ่มแกนจะคอยทาํหน้าทีเอืออาํนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่สมาชิก 3) 

รูปแบบกระจายเชิงซอ้น เป็นเครือข่ายกระจายทีสมาชิกเครือข่าย สามารถติดต่อประสานงานร่วมมือ

ซึงกนัและกนั และขยายการติดต่อไปยงักลุ่มหรือองคก์ารอืน ๆ ซึงกลุ่มหรือองคก์ารต่าง ๆ เหล่านัน

เป็นเครือข่ายซึงกนัและกนัมีลกัษณะเป็นเครือข่ายเชิงซอ้น โดยกลุ่มแกนหรือองค์การแกนจะมีผู ้

ประสานงานหรือเลขานุการเครือข่ายหลายคน 

 จากการศึกษาจากนกัวิชาการหลายท่านขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ประเภท และรูปแบบของ

เครือข่ายทางสังคมนันมีความแตกต่างกนัขึนอยู่ก ับสมาชิก พืนที วตัถุประสงค์ โครงสร้างการ

ดาํเนินงาน และกิจกรรมทีแต่ละกลุ่ม หรือผูที้ใชกิ้จกรรมเครือข่ายเป็นผูก้าํหนดขึน ดงัตารางที 2.1  

 

ตารางที 2.1  สรุปประเภทของเครือข่ายและรูปแบบของเครือข่าย 

 

ประเภทของเครือข่ายและรูปแบบของ
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1. เครือข่ายชนัเดียว  - - - - - - - 

2. เครือข่ายหลายชนั  - - - - - - - 

3. เครือข่ายแนวนอน   -   - -  
4. เครือข่ายแนวตงั   -   - -  
5. เครือข่ายระดบับุคคล  - - - - - -  
6. เครือข่ายระดบักลุ่มหรือองคก์ร   - - - - -  
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ตารางที 2.1  (ต่อ) 

 

        

ประเภทของเครือข่ายและรูปแบบของ
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7. เครือข่ายระดบับุคคลกบักลุ่มหรือองคก์ร  - - - - - -  
8. เครือข่ายระดบัชุมชน  - - - - - - - 

9. เครือข่ายระดบัสถาบนั  - - - - - - - 

10. เครือข่ายรวมศูนย ์  - - - -   - 

11. เครือข่ายกระจายศนูย ์  - - - -   - 

12. เครือข่ายผสม  - - - - -  - 

13. เครือข่ายเชิงซ้อน  - - - -   - 

14. เครือข่ายใกลชิ้ด  - - -  - - - 

16. เครือข่ายรอง  - - -  - - - 

17. เครือข่ายขยาย  - - -  - - - 

18. เครือข่ายขนาดใหญ่หรือเครือข่ายรวม  - - -  - - - 

19. เครือข่ายขนาดเลก็หรือเครือข่ายยอ่ย  - - -  - - - 

20. เครือข่ายธรรมชาติ  - - - - - - - 

21. เครือข่ายจดัตงั  - - - - - - - 

22. เครือข่ายประเภทเดียวกนั  - -  - - - - 

23. เครือข่ายต่างประเภทกนั  - - - - - - - 

24. เครือข่ายภาครัฐ    - - - - - 

25. เครือข่ายภาคเอกชน    - - - - - 

26. เครือข่ายองคก์รพฒันาเอกชน    - - - - - 

27. เครือข่ายเชิงพืนที  -    - - - 

28. เครือข่ายกิจกรรม  -   - - - - 

29. เครือข่ายทีไม่นิติบุคคล  - - - - - - - 

30. เครือข่ายนิติบุคคล  - - - - - - - 

31. เครือข่ายไม่เป็นทางการ  - - - - - - - 
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ตารางที 2.1  (ต่อ) 

 

        

ประเภทของเครือข่ายและรูปแบบของ
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32. เครือข่ายทีเป็นทางการ  - - - - - - - 

33. เครือข่ายเทียม  - - - - - - - 

34. เครือข่ายแท ้  - - - - - - - 

35. เครือข่ายการเรียนรู้   - - - - - - 

36. เครือข่ายทรัพยากร   - - - - - - 

 

2.2.3  ลกัษณะของเครือข่ายทางสังคม 

 สนธยา พลศรี (2550: 264-265) ไดส้รุปลกัษณะสาํคญัของเครือข่าย ไวด้งันี 

1)  มีแกนนําและสมาชิกทีเข้มแข็ง สามารถดําเนินงาน และขยายกิจการของ

เครือข่ายได ้และมีประสิทธิภาพ 

2)  มีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเครือข่าย ทีอาจจะเกิดจากสมาชิก หรือชุมชน

ทอ้งถินทีสมาชิกอยูอ่าศยั หรือจากภายนอกชุมชน หรือจากการบูรณาการภูมิปัญญาทงัสองไดอ้ย่าง

เหมาะสมกบัเครือข่าย 

3)  มีสมัพนัธภาพทีดี เครือข่ายมีความสัมพนัธ์ทีดีระหว่างสมาชิก และภายนอกทาํ

ใหก้ารดาํเนินงานของเครือข่ายราบรืน เป็นทียอมรับ และประสบความสาํเร็จ 

4)  การเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างสมาชิก เครือข่ายมีช่องทางใหส้มาชิกไดมี้เวทีสาํหรับ

การแลกเปลียนเรียนรู้ และสามารถดาํเนินการได้อย่างสะดวก ทาํให้สมาชิกได้รับความรู้ และ

ประสบการณ์ตลอดเวลา 

5)  การทาํกิจกรรมและความต่อเนือง เครือข่ายสามารถคิด และดาํเนินกิจกรรมได้

ดว้ยตนเองสมาํเสมอ และต่อเนือง ไม่ขาดตอน ไม่ตอ้งพึงพาจากภายนอก 
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6)  ทรัพยากรและการแบ่งปัน เครือข่ายมีทรัพยากรในการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ

อาจจะโดยการจัดหาของเครือข่ายเอง หรือการแบ่งปันกับองค์การ และเครือข่ายอืนๆ ทาํให้

เครือข่ายสามารถดาํเนินกิจกรรมได ้และมีประสิทธิภาพ 

7)  การเรียนรู้และนวตักรรม สมาชิกของเครือข่ายมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

ต่างๆ สามารถสร้างนวตักรรม ทงัทีเป็นความรู้ และเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชป้ระโยชน์ได ้

8)  การสือสาร เครือข่ายสามารถสือสารระหว่างเครือข่ายกบัสมาชิกไดง่้าย สะดวก 

และรวดเร็ว ทาํใหส้มาชิกไดท้ราบขอ้มลูข่าวสารทีทนัสมยั และเป็นประโยชน์ 

9)  การบริหารจดัการทีดี เครือข่ายมีการบริหารจดัการทีดี เหมาะสมกบัการดาํเนินงาน

ของเครือข่าย ทาํใหเ้ครือข่ายดาํเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

10)  ระบบการติดตามและประเมินงาน เครือข่ายมีระบบการติดตาม และประเมิน

งานทีมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลทีเกียวกับเครือข่ายอย่างเพียงพอ สามารถให้การสนับสนุน

ช่วยเหลือสมาชิกไดท้นัเวลา และเหมาะสม 

 เสรี พงศพิ์ศ (2548: 201) สรุปลกัษณะของเครือข่าย ไวด้งันี 

1)  เป็นกลุ่มองค์การและ/หรือบุคคลทีมาร่วมกนัเพือดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์

และความสนใจทีตงัขึนร่วมกนั 

2)  เป็นเวทีเพือกิจกรรมทางสงัคมโดยการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั 

3)  ดาํรงอยูไ่ดย้าวนาน (ไม่ใช่เฉพาะกิจ) ดว้ยการสือสารแบบใดแบบหนึงทีต่อเนือง 

4)  มีความรู้สึกผกูพนักบัโครงสร้างทีพฒันาขึนมาร่วมกนั และร่วมกนัรับผดิชอบ 

5)  มีฐานอยูที่ความเป็นเจา้ของร่วมกนั และความมุ่งมนัทีจะทาํตามวตัถุประสงค์ที

วางไวใ้จร่วมกนั รวมทงัเครืองมือ หรือวิธีการในการดาํเนินการทีคิดไวร่้วมกนั 

นฤมล นิราทร (2543: 21-22) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของเครือข่ายไวด้งันี  

1)  เครือข่ายมีลกัษณะเป็นโครงสร้างทางความคิด (Cognitive Structure) ไม่วา่จะพฒันา

ไปถึงระดบัใด บุคคลทีเกียวขอ้งในองค์การเครือข่ายจะมีกรอบความคิดเกียวกบัองค์การเครือข่าย

ใกลเ้คียงกนัในดา้นความความสามารถ ความคาดหวงัต่อเครือข่าย 

2)  องค์การเครือข่ายไม่มีลาํดับขัน (Hierarchy) การเชือมโยงระหว่างองค์การ 

เครือข่ายเป็นไปในลกัษณะแนวราบแต่ละองคก์ารเป็นอิสระต่อกนั แต่ระดบัความเป็นอิสระของแต่

ละองคก์ารอาจไม่เท่ากนั 

3)  องค์การเครือข่ายมีการแบ่งงานกนัทาํ (Division of Labour) การทีองค์การเขา้

มาร่วมเป็นเครือข่ายกนัเพราะส่วนหนึงคาดหวงัการพึงพาแลกเปลียนความสามารถระหว่างกัน 

ดงันนัหากองคก์ารใดไม่สามารถแสดงความสามารถนาํไปสู่การพึงพิงและขึนต่อกนั 
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4)  ความเข้มแข็งขององค์การทีร่วมกันเป็นเครือข่ายจะนําไปสู่ความเข้มแข็ง 

โดยรวมของเครือข่าย ดงันนัการพฒันาของแต่ละองคก์ารเครือข่ายจึงเป็นสิงสาํคญั 

5)  องค์การเครือข่ายกาํหนดการบริหารจัดการกันเอง (Self-regulating) ในการ

ทาํงานร่วมกันในลกัษณะแนวราม จ ําเป็นต้องมีความสมานฉันท์ โดยผ่านกระบวนการทาง

ประชาธิปไตยโดยตรง ซึงหมายถึงการต่อรอง ตกลงระหว่างองค์การเครือข่ายเกียวกบัการบริหาร

จดัการภายในเพือใหเ้ครือข่ายสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้

6)  ความสําเร็จขององค์การเครือข่ายมิใช่จะได้มาเพียงชัวข้ามคืนแต่ต้องอาศยั

ระยะเวลาในการบ่มเพาะความสมัพนัธ ์ความศรัทธา และความไวเ้นือเชือใจ ตลอดจนสร้างกรอบ

ทางความคิดเพือให้เกิดการเปลียนแปลงขอ้มูลข่าวสาร การแกไ้ขปัญหาร่วมกนัอย่างสร้างสรรค ์

รวมทงัการดาํเนินการร่วมกนัระหว่างองคก์ารเครือข่ายอยา่งต่อเนือง 

 

2.2.4  ระดับของเครือข่าย 

นฤมล นิราทร (2543: 22-26) ไดก้ล่าวว่าระดบัของเครือข่ายสามารถแบ่งไดใ้น 2 มิติ ดงันี 

1)  มิติดา้นโครงสร้างการเขา้มาร่วมกันเป็นเครือข่ายนันสามารถทาํไดใ้นหลาย

ระดบัทีมีกิจกรรมร่วมกนัอยา่งสมาํเสมอ ไปจนถึงระดบัทีมาร่วมมือกนัเป็นครังคราว ในทางทฤษฎี

โครงสร้างเครือข่ายการทาํงาน สามารถอธิบายได ้4 ระดบั คือ  

ระดบัที 1  ระดับการร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ (Information Cooperation) 

หมายถึงการทีองคก์ารหรือหน่วยงานร่วมกนัทาํงานโดยไม่ตอ้งมีสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ระดบัที 2  ระดบัการร่วมมืออยา่งเป็นทางการ (Formal Agreement) ซึงหมายถึง

การทีหน่วยงานร่วมกนัทาํงานภายใตพ้นัธะสัญญา ซึงกาํหนดขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของ

แต่ละฝ่ายโดยชดัเจน 

ระดบัที 3  ระดบัการร่วมมือโดยการร่วม “ลงทุน” ในองค์การใหม่ หรือโครงการ

ใหม่ (Minority Investment) ซึงหมายถึงการทีหน่วยงานเขา้ร่วม “ลงทุน” ในองคก์ารหรือหน่วยงาน

ใหม่การลงทุนดงักล่าวนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารใหม่ 

ระดบัที 4  ระดบัการร่วมมือแบบ Joint Venture โดยการทีองคก์าร 2 แห่งขึนไป 

เขา้ไปร่วมจดัตงัองคก์ารใหม่ 

2)  มิติดา้นความสมัพนัธ ์เราอาจจาํแนกระดบัของเครือข่ายไดจ้ากการประสานงาน

ภายในระดบัต่างๆ ขององคก์าร กล่าวคือ  

(1) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือผูป้ฏิบติังานระดบัล่าง ซึง

เป็นระดบัปฏิบติัการ เช่น ทาํความรู้จกักบัเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้ง จดัให้มีการติดต่อสือสารทีไม่เป็น

ทางการ เป็นตน้ 



30 

  

(2)  การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือผูป้ฏิบติังานระดบักลาง 

ซึงมกัจะเป็นฝ่ายจัดการระดบักลาง เช่น จัดให้มีระบบการแลกเปลียนข่าวสารข้อมูลอย่างเป็น

ทางการจดัใหมี้การแลกเปลียนบุคลากร วสัดุอุปกรณ์ จดัโครงการร่วมกนั เป็นตน้ 

(3)  การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับสูง หรือฝ่ายจัดการ

ระดบัสูงหรือระดบันโยบาย เช่น ลงทุนร่วมกนั หรือพิจารณางบประมาณร่วมกนัตดัตงัคณะกรรมการ

ร่วมกนั หรือทาํขอ้ตกลงร่วมกนัอยา่งเป็นทางการ เป็นตน้ 

 

2.2.5  การก่อเกดิเครือข่ายทางสังคม 

สนธยา พลศรี (2550: 257) ไดส้รุปว่าเครือข่ายแต่ละประเภทมีลกัษณะแตกต่างกนั การ

เกิดขึนของเครือข่ายแต่ละเครือข่ายจึงมีสาเหตุ ปัจจยัสนับสนุน และการก่อรูปเครือข่ายทีแตกต่าง

กนัออกไป สาเหตุของการเกิดเครือข่าย มีดงัต่อไปนี 

1)  การเกิดโดยธรรมชาติ เป็นการเกิดเครือข่ายขึนเองโดยไม่มีใครจดัตงัซึงเป็นผล

ของความสมัพนัธท์างสงัคมระหว่างมนุษย ์เช่น ความสัมพนัธ์ของระบบครอบครัว และเครือญาติ 

ความสัมพนัธ์ของครูอาจารย ์และลูกศิษย ์เป็นตน้ ซึงมีลกัษณะของการเป็นเครือข่ายอยู่แลว้ เมือ

บุคคลมีส่วนร่วมในระบบความสมัพนัธด์งักล่าว ก็จะเป็นส่วนหนึงของระบบเครือข่ายดว้ย 

2)  เกิดจากวิกฤตการณ์ของสงัคมมนุษย ์เป็นการเกิดเครือข่ายทีเป็นผลจากการเกิด

ปัญหา หรือวิกฤตการณ์ขึนในสงัคมทีสมาชิกตระหนกัถึงความจาํเป็นทีตอ้งร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหา

ในลกัษณะของการรวมพลงักนั สมาชิกส่วนใหญ่จะมีคุณลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนั เช่น อาศยัอยู่ใน

ชุมชนเดียวกนั อาชีพเดียวกนั หรือเกียวขอ้งกนั ดาํรงชีวิตร่วมกนั หรือเกียวขอ้งสมัพนัธก์นั เป็นตน้ 

การเกิดของเครือข่ายอาจจะเริมจากการแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์แสวงหาแนวทางในการ

แกปั้ญหา และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาในลกัษณะของเครือข่ายทีเป็นอิสระปราศจากการครอบงาํกนั 

และกนั มีความสัมพนัธ์แบบไม่ซับซอ้น หรือเป็นแนวราบทีต่างต้องพึงพาอาศยักัน และกนั เช่น 

เครือข่ายพิทกัษป่์า เครือข่ายอนุรักษลุ่์มนาํ เป็นตน้  

3)  การเกิดโดยวิวฒันาการ เป็นการเกิดเครือข่ายเนืองจากความสมัพนัธข์องสมาชิก 

เช่น เพือนบา้น เพือนร่วมงาน เป็นตน้ มารวมกนัโดยวตัถุประสงคบ์างอยา่งเป็นเวลานานในลกัษณะ

ของกลุ่ม และองคก์าร แลว้พฒันาความสัมพนัธ์เป็นเครือข่าย เช่น จากกลุ่มแบบสภากาแฟ พฒันา

เป็นเครือข่ายประชาคมหมู่บา้น หรือประชาคมเมือง เป็นตน้ 

4)  การเกิดโดยการจดัตงั เป็นการเกิดเครือข่ายทีมีผูจ้ดัตงั และใหก้ารสนบัสนุนเพือ

วตัถุประสงคบ์างประการ จนสมาชิกรวมกนัเป็นเครือข่าย ทงัการจดัตงัโดยผูน้าํ รัฐบาล ภาคเอกชน 

และองค์การพัฒนาเอกชน เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง เครือข่ายสหกรณ์ 

เครือข่ายของกระทรวงต่างๆ เป็นตน้   
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พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (อบอุ่น) (2547: 109-110)ไดก้ล่าวเกียวกบัการก่อตวัของเครือข่ายว่า 

ในการการก่อตวั หรือการเกิดขึนของเครือข่ายนนัมีการก่อตวัทีหลากหลายทงัเกิดขึนดว้ยการจดัตงั

ของภาคส่วนต่างๆ เกิดขึนตามธรรมชาติจากการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดขึนเพราะสถานการณ์

ก่อใหเ้กิดขบวนการเครือข่าย ในทีนีจะกล่าวถึงการก่อตวัของเครือข่ายดงักล่าว ในสังคมไทยโดย

จาํแนกออกเป็น 3 ดา้นตามลกัษณะการก่อตวั ไดแ้ก่ 

1)  เครือข่ายทีเกิดขึนจากการจดัตงั และการสนบัสนุนของภาคส่วนต่างๆ การก่อตวั

ของเครือข่ายในลกัษณะนี ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายทีภาครัฐ หรือหน่วยงานบางแห่งตอ้งการส่งเสริม 

หรือเขา้ไปจดัตงั เพือใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการพฒันาตามแนวนโยบายของภาครัฐ และเพือเพิม

ศกัยภาพใหก้บัชุมชนในการพึงพาตนเอง เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น เครือข่ายพฒันาชุมชน เป็น

ตน้ โดยเครือข่ายเหล่านี อาจแบ่งประเภทของการจดัตงัไดอี้ก 2 ประการ คือ เครือข่ายทีเป็นนิติ

บุคคล เช่น เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย ์มูลนิธิเพือการพฒันาไท ฯลฯ และเครือข่ายทีไม่เป็นนิติ

บุคคล เช่น เครือข่ายชาวบา้น เครือข่ายชมรมลูกเสือชาวบา้น เป็นตน้ ซึงโครงสร้างความสัมพนัธ์

ของเครือข่ายทีเกิดจากการจดัตงันี จะมีลกัษณะกิจกรรม และกระบวนการทาํงานทีเป็นทางการ มี

ระบบ ระเบียบ และมีโครงสร้างความสัมพนัธ์ในแนวดิง ทีเป็นไปตามกระแสของแหล่งทุน และ

นโยบายของหน่วยงานนนัๆ 

2)  เครือข่ายทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ เครือข่ายทีเกิดขึนจากความสมานฉันท์

การร่วมแรงร่วมใจของฝ่ายต่างๆ ทีมองเห็นความจาํเป็นในการเรียนรู้ และการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

แลว้มารวมตวักนัเป็นเครือข่ายเพือแลกเปลียนความคิดเห็น ประสบการณ์ ตลอดจนถึงการพึงพา

อาศยั โดยเป็นเครือข่ายทีมีการสือสาร และความผูกพนัทีมีชีวิตชีวา มีกระบวนการทีประสาน

สอดคลอ้งกบัความสนใจ และความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของสมาชิกมีแนวทางการดาํเนินการทีเป็น

อิสระจากการครอบงาํของฝ่ายต่างๆ และจะเกิดขึนในชุมชนปฏิบติัการทีใชค้วามสมานฉันท์ และ

การเรียนรู้เป็นเครืองมือในการทาํกิจกรรมร่วมกนั ส่วนโครงสร้างความสัมพนัธ์ของเครือข่ายใน

ลกัษณะนี จะมีความสมัพนัธที์ไม่ซบัซอ้น อยูใ่นแนวราบบนพืนฐานการแลกเปลียนเรียนรู้ และการ

พึงพาอาศยั มีความยดืหยุน่ และมีความสอดคลอ้งกบับริบททีเกิดขึนในสงัคม 

3)  เครือข่ายทีเกิดขึนโดยสถานการณ์เป็นตวักาํหนด ไดแ้ก่ เครือข่ายทีเกิดขึนจาก

สถานการณ์ และประเด็นปัญหาทีทุกฝ่ายเห็นว่า จาํเป็นตอ้งใช้ความเป็นเครือข่ายในการแก้ไข

ปัญหา และสร้างพลงัในการเรียนรู้ หรือการต่อรอง เพือใหเ้กิดการพฒันากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง 

เครือข่ายทีเกิดขึนในลกัษณะนี จะเกิดขึนหลงัจากทีสถานการณ์นนัเกิดความสุกงอมอยา่งเต็มที และ

มีผูป้ระสานงานเพือใหเ้ครือข่ายมีความต่อเนือง เช่น เครือข่ายผูไ้ดรั้บผลกระทบจากโครงการพฒันา

ของภาครัฐ ซึงโครงสร้างความสมัพนัธข์องเครือข่ายในลกัษณะนี จะมีการรวมพลงัอย่างแน่นหนา 
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บนพืนฐานของการต่อสู ้และการเรียกร้องเพือปกป้อง และรักษาสิทธิของตนเองในการพฒันา และ

มีการปรับบทบาทต่อการพฒันาในแง่มุมทีหลากหลาย โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์ 

และบริบททางสงัคม 

ธนา ประมุขกุล (2544 : 23) กล่าวถึงการเกิดขึนของเครือข่ายไวว้่าเครือข่ายแต่ละเครือข่าย

ต่างก็มีจุดเริมตน้ หรือถกูสร้างขึนมาดว้ยวิธีการต่างๆ โดยเกิดขึนไดใ้น 3 ลกัษณะ ดงันี 

1)  เครือข่ายทีเกิดโดยธรรมชาติ เครือข่ายนีมกัเกิดจากการทีผูค้นทีความคิดเห็น

ตรงกัน ทํางานคล้ายคลึงกัน หรือประสบกับสภาพปัญหาแบบเดียวกัน มารวมตัวกัน เพือ

แลกเปลียนความคิด ประสบการณ์ และอาจรวมไปถึงการร่วมกนัแสวงหาทางเลือกใหม่ทีดีกว่า

เครือข่ายในลกัษณะนีมกัเกิดขึนในพืนทีหรือชุมชนทีมีวฒันธรรม ความเป็นอยู่คลา้ยคลึงกนั เขา้มา

รวมตวักนัเป็นกลุ่มหรือชมรม ตวัอย่างของเครือข่ายลกัษณะนี ได้แก่ เครือข่ายอินแปงทีจงัหวดั

สกลนคร เป็นเครือข่ายทีเริมตน้จากครอบครัวเพียงไม่กีครอบครัวในการมุ่งปลดภาระหนีสิน

จนกระทงัปัจจุบนัเครือข่ายนีไดข้ยายออกไปสู่หลายอาํเภอในจงัหวดัใกลเ้คียงและเครือข่ายยงัได้

ขยายวตัถุประสงคข์องเครือข่ายเพิมขึนจากเดิมอีกหลายประการ 

2)  เครือข่ายจดัตงั เครือข่ายแบบนีส่วนมากมกัจะมีความเกียวขอ้งกบันโยบายหรือ

การดาํเนินงานของภาครัฐ ซึงจะเป็นไปตามแนวคิดแบบเดิมๆ ทีอาศยักลไกของรัฐผลกัดนัให้เกิด

การดาํเนินงานในรูปของเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาอนัรวดเร็ว โดยภาคีสมาชิกทีเขา้ร่วม

เครือข่ายมิไดมี้พืนฐานความตอ้งการ ความคิด หรือความเขา้ใจทีตรงกนัมาก่อน การรวมตวักนัจึง

เป็นลกัษณะเพียงชวัคราวหรือเป็นการเฉพาะกิจ ไม่มีความต่อเนือง และมกัจะจางหายไปในทีสุด 

ยกเวน้เครือข่ายจะไดรั้บการชีแนะทีดีจนสามารถสร้างความเขา้ใจทีถูกตอ้งและนาํไปสู่การพฒันา

เป็นเครือข่ายทีแท้จริงได้ อย่างไรก็ตามแมว้่ากลุ่มจะยงัคงรักษาสถานภาพเครือข่ายไว้ได้แต่

แนวโนม้เครือข่ายแบบนีมกัจะลดขนาดลงเมือเปรียบเทียบกบัขนาดของเครือข่ายเมือเริมก่อตงั 

3)  เครือข่ายวิวฒันาการ เป็นอีกรูปแบบหนึงของการกาํเนิดเครือข่ายทีมิไดเ้ป็นไป

โดยธรรมชาติแต่แรกเริมและมิไดถ้กูจดัตงัโดยตรง แต่จะเป็นไปในลกัษณะของกระบวนการพฒันา

ผสมผสานโดยเริมจากการทีกลุ่มบุคคล องค์การ มารวมกนัดว้ยวตัถุประสงค์กวา้งๆ ในการทีจะ

สนบัสนุนซึงกนัและกนั แลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัไปพลางก่อนโดยอาจจะยงัไม่ไดมี้เป้าหมายหรือ

วตัถุประสงค์ร่วมเฉพาะใดๆ ทีชดัเจนนักหรือในอีกลกัษณะหนึงอาจเกิดจากการถูกจุดประกาย

ความคิดจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นการไดรั้บฟังหรือการไดเ้ห็นเครือข่ายอืนๆ แลว้เกิดความคิดทีจะ

รวมตวักนัสร้างพนัธะสญัญาเป็นเครือข่ายเพือช่วยเหลือพฒันาเองบา้ง เครือข่ายทีว่านีแมว้่าจะมิได้

เกิดจากแรงกระตุน้ภายในโดยตรงแต่แรก แต่ถา้หากสมาชิกมีความตงัใจจริงทีเกิดจากจิตสาํนึกทีดี

และไดรั้บการกระตุน้ก็สามารถร่วมกนักาํหนดเป้าหมายทีชดัเจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
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สมาชิกทาํใหเ้ครือข่ายสามารถพฒันาตนเองต่อไปจนสร้างเป็นเครือข่ายทีเขม้แข็งไดเ้ช่นเดียวกบั

เครือข่ายทีเกิดโดยธรรมชาติได้เช่นเดียวกับเครือข่ายทีเกิดโดยธรรมชาติได้เช่นกัน เครือข่าย

วิวฒันาการทีกาํลงัพฒันาตนเองอยู่ในขณะนี เช่น เครือข่ายประชาคมหมู่บ้าน เครือข่ายผูสู้งอาย ุ

เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นตน้ 

  

2.2.6  ขันตอนการสร้างเครือข่าย 

บณัฑร อ่อนดาํ (นฤมล นิราทร, 2524: 36-41) ไดจ้าํแนกกระบวนการสร้างเครือข่ายออกเป็น

ขนัตอนต่างๆ ดงันี 

1)  ขนัตระหนกัถึงความจาํเป็นในการสร้างเครือข่าย (Realization) เพือทีทาํงานให้

บรรลุเป้าหมาย รวมทงัพิจารณาองคก์ารต่างๆ ทีเห็นว่าเหมาะสมเขา้เป็นเครือข่ายในการทาํงานโดย

ตอ้งพิจารณาว่าจะไดเ้ขา้ร่วมกบัใคร จะได้รับผลประโยชน์ หรือสละประโยชน์ดา้นใดบา้ง และ

ระยะเวลาในการเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายนานเท่าใด 

2)  ขนัการติดต่อกับองค์การทีจะเป็นสมาชิก หรือภาคีเครือข่าย (Courtship) ซึง

ความตอ้งการ และอยากทีจะทาํกิจกรรมตอบสนองความต้องการเหมือนกัน โดยจะต้องสร้าง

ความคุน้เคย และการยอมรับ รวมทงัความไวว้างใจ เป็นขนัเตรียมกลุ่ม หรือ เครือข่ายมีการปลุก

จิตสาํนึก อยากจะมาแกปั้ญหาและพฒันาร่วมกนั 

3)  ขนัการสร้างพนัธกรณีร่วมกนั (Commitment) เป็นการสร้างความผกูพนั ตกลงที

จะทาํงานร่วมกนั โดยกลุ่มองค์การจะตอ้งมีความรู้เพียงพอทีจะทาํกิจกรรม จึงตอ้งเสริมความรู้ที

จาํเป็น อาจมีการแลกเปลียนทังภายในและภายนอกเครือข่าย เช่น ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฯลฯ 

เรียกว่าเป็น กลุ่มศึกษาเรียนรู้ และเป็นทีมาของการสร้างเครือข่ายการจดัการความรู้ดงจะกล่าวถึง

ต่อไป 

4)  ขนัการพฒันาความสมัพนัธ ์(Building) เป็นสร้างผลงานรูปธรรมร่วมกนั โดยมี

การแบ่งปัน ใชท้รัพยากรร่วมกนั มีการตกลงในเรืองการบริหารจดัการเครือข่าย กาํหนดกิจกรรม

และบทบาท แต่ละองคก์ารตอ้งมีการปรับกระบวนการทาํงานใหเ้อือต่อประโยชน์ของเครือข่าย แต่

ยงัคงความเป็นเอกเทศของตนเองเอาไว ้

5)  ขนัการเรียนรู้ร่วมกัน และขยายผล เมือผลงานรูปธรรมของเครือข่ายปรากฏ

ชดัเจนก็จะทาํให้ความสัมพนัธ์ในเครือข่ายแน่นแฟ้นมากขึน อยากทีจะเรียนรู้ร่วมกัน และขยาย

กิจกรรมหรือขยายกลุ่มออกไป 

เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ (2543 : 61) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายออกเป็น 4 

ขนัตอนคือ 
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1)  ขนัตอนการก่อรูปเครือข่าย (Network Forming) ไวว้่า การก่อตวัของเครือข่าย

นนัอาจเกิดไดส้องแนวทางใหญ่ๆ แนวทางแรกคือ เครือข่ายทีเกิดจากรัฐเขา้ไปริเริม (State Initiative) 

และเครือข่ายทีประชาชนเป็นแกนนาํจดัตงั (Citizen Initiative) และในการรวมตวัของเครือข่ายที

สองนนั หน่วยงานภาครัฐก็อาจเขา้ไปช่วยในฐานะของผูส้นบัสนุน (Supporter) และผูอ้าํนวยความ

สะดวก (Facilitator) ใหก้ารจดัตงัเครือข่ายทาํไดง้านขึน ซึงกระบวนการก่อตวัของเครือข่ายมีดงันี 

(1) การสร้างเครือข่ายตะหนกัในปัญหา และสาํนึกในการรวมตวั เกิดจากฉนัทา

นุมติของทุกภาคีทีเกียวข้อง อนัจะนาํมาซึงความร่วมมือร่วมใจ และมีความจาํเป็นในการสร้าง

กระแสใหเ้ป็นกระแสสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยงิกระแสทีลงไปสู่ประชาชนในระดบัรากหญา้ ใชก้ล

ยทุธใ์นการประชาสมัพนัธ ์เช่น การใชสื้อมวลชน การจดัรายการโทรทศัน์หรือวิทย ุการทาํจดหมาย

ข่าว การเปิดเวทีระดมความคิดเห็น การใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งดาํเนินการกจดัสมัมนาเป็นตน้ เพือ

สร้างความเข้าใจและสร้างภาพลกัษณ์ สือสารให้สังคมไดรั้บรู้โดยการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายให้

ชดัเจน 

(2) การสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์ เป็นการหาประเด็น (issues) ทีจะเป็น

ศนูยก์ลางทีจะทาํใหเ้กิดการรวมตวักนัและการเขา้หากนัอย่างเป็นกลุ่มเป็นกอ้น ซึงอาจเป็นไดท้งั

ประเด็นทีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 

(3) การแสวงหาแกนนาํทีดีของเครือข่าย โดยการหาผูเ้ล่นหลกั (Key Actors) 

ในแต่ละภาคี และกลุ่มเป้าหมาย ทีมีคุณสมบติัเหมาะสมและมีอิทธิพลเพียงพอในการผลกัดนัดา้น

ต่างๆ เช่น ดา้นนโยบาย ดา้นการสร้างกระแส ดา้นขอ้มลูข่าวสาร เป็นตน้ 

(4) การสร้างแนวร่วมสมาชิกของเครือข่าย เป็นการสร้างแนวร่วมของสมาชิก

เครือข่ายใหก้วา้งขวงและการดึงปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นสมาชิก

เครือข่ายในลกัษณะของ “ดาวกระจาย” โดยเนน้ทีแกนนาํของกลุ่ม หรือองคก์ารทีมีการรวมตวัหรือ

เขม้แข็ง อยูก่่อนแลว้จะทาํใหก้ารก่อตงัเครือข่ายเป็นไปไดเ้ร็วขึน 

2)  การจดัระบบบริหารเครือข่าย (Network Organizing) เป็นการจดัระบบเครือข่าย

ทีจะช่วยใหเ้ครือข่ายสามารถดาํเนินงานไปไดอ้ยา่งราบรืน โดยมีองคป์ระกอบดงันี 

(1) การจดัผงักลุ่มเครือข่าย (Mapping) หน่วยงานทีรับผิดชอบในการรวบรวม

ขอ้มูลของเครือข่ายทุกกลุ่มในประเทศ โดยเอาขอ้มูลของแต่ละเครือข่ายมาทาํการจดัแผนทีหรือ

แผนผงัของเครือข่าย (Network Map) ในภาพรวมระดับประเทศ จัดผงัตามความสนใจและ

วตัถุประสงคข์องเครือข่าย เพือทีจะไดท้ราบว่ามีเครือข่ายกีกลุ่มทีมีเป้าหมายการดาํเนินการไปใน

ทิศทางเดียวกนั การกระจายตวัของเครือข่ายตามเป้าหมายการทาํงานเป็นอย่างไร เพือทีจะทราบ

เป้าหมายทียงัขาดเครือข่ายเขา้ไปช่วยจดัการ ดว้ยเหตุนีจึงควรทีจะมีแผนทีเครือข่ายทีชดัเจนและ

ทันสมยั จะช่วยสนับสนุนการรวมตัวเพือเครือข่ายแต่ต้องคาํนึงถึงการยินยอมในการเข้าร่วม

เครือข่ายรวมทงัค่านิยม ความเชือ และวฒันธรรมของแต่ละพืนทีทีแตกต่างกนั 
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(2) การจัดบทบาทหน้าทีของสมาชิกในเครือข่าย (Role and Responsibility) 

หลกัการสําคญัในการจดัแบ่งบทบาทหน้าทีคือ การนาํเอาความสนใจ ประสบการณ์ และความ

เชียวชาญของสมาชิกแต่ละคนมาเสริมกนั การมอบหมายหน้าทีความรับผิดชอบควรเป็นไปใน

ลกัษณะทีเอือให้สมาชิกเข้าร่วมได้แม้มีเวลาจาํกัด ซึงผูที้บทบาทในการกาํหนดหน้าทีความ

รับผดิชอบคือ ผูน้าํ นนัเอง 

(3) การจดัระบบติดต่อสือสาร (Communication System) เปรียบเสมือนกลไกที

เชือมสมาชิกของเครือข่ายเข้าด้วยกัน อีกทังยงัเป็นช่องทางในการแลกเปลียน เรียนรู้ และ

แพร่กระจายความคิด ซึงมีผลต่อการรักษา และขยายตวัของเครือข่าย ซึงแนวทางการสร้างระบบ

การติดต่อสือสารสามารถกระทาํไดท้งัแบบเป็นทางการ เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุม การ

สมัมนา เป็นตน้ และช่องทางการสือสารทีไม่เป็นทางการ เช่น การพบปะสังสรรค์ระหว่างบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลในโอกาสสาํคญัต่างๆ จดหมายข่าวระหว่างสมาชิก เป็นตน้ 

(4) การจดัระบบเรียนรู้ร่วมกนั (Learning System) เครือข่ายจะพฒันาให้กา้วหน้า

ไปไหม้ากนอ้ยเพียงใดขึนอยูก่บัระดบัการเรียนรู้ความสามารถของสมาชิกเครือข่ายดว้ยการทาํให้

เครือข่ายแข็งแรงจึงตอ้งอาศยัระบบการพฒันาสมาชิกของเครือข่ายอย่างต่อเนือง ผ่านระบบการ

เรียนรู้ร่วมกนั ทงัในรูปแบบของการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา และการเรียนรู้จากการ

ปฏิบติัร่วมกนั (Interactive Action Learning) ซึงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัจะดาํเนินไปก็ต่อเมือ

สมาชิกในเครือข่ายตอ้งมีใจเปิดกวา้งยินดีรับฟังความคิดเห็นทีแตกต่าง สมาชิกแต่ละคนให้ความ

สนใจและเคารพต่อความคิดเห็นของผูอื้น ต่างคนต่างประนีประนอมภายใตค้วามคิดเห็นทีแตกต่าง 

มิใช่ยดึมนัในความคิดของตนเอง 

(5) การจัดระบบสารสนเทศ (Information System) ความมีหน่วยงานเป็น

แกนกลางทาํหนา้ทีจดัระบบฐานขอ้มลูทุกอยา่งทีเกียวขอ้งกบัเป้าหมาย รูปแบบ วิธีการความสาํเร็จ 

ปัญหาและอุปสรรค และขอ้มลูอืนๆ ทีจาํเป็น ระบบสารสนเทศควรยดึหลกัการใชง้านไดง่้าย (User 

Friendly) เป็นขอ้มูลทีทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได ้(Accessible) และเผยแพร่ไดก้ระจาย

ออกไปอย่างกวา้งขวาง ซึงเครือข่ายฐานขอ้มูลทีดีจะช่วยเพือประสิทธิภาพของการแลกเปลียน

ขอ้มลูและเรียนรู้ระหว่างกนั 

3)  การใชป้ระโยชน์เครือข่าย (Network Utilizing)  

(1) การใชเ้ครือข่ายเพือเป็นเวทีกลางประสานงานร่วมกนั เป็นช่องทางในการ

ประสานความเข้าใจระหว่างกันในด้านวตัถุประสงค์ ขอบข่าย แผนการทาํงาน วิธีการทาํงาน

ตลอดจนแนวทางปฏิบติัใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั 



36 

  

(2) การใชเ้ครือข่ายเพือเป็นเวทีแลกเปลียนสารสนเทศและความรู้ ยงิเครือข่ายมี

อตัราการหมุนเวียนแลกเปลียน (Velocity of Exchange) สารสนเทศและความรู้ระหว่างสมาชิกมาก

ขึนเท่าใด เครือข่ายนันก็จะยิงเกิดการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึนเท่านัน เพราะการแลกเปลียน

ประสบการณ์ หรือบทเรียนใหม่ๆ ทีคน้พบขึนมาจะช่วยต่อยอดความคิด และความรู้ระหว่างสมาชิก

เครือข่าย อีกทงัยงัช่วยประสานงานให้รู้ว่าปัจจุบนัใครสนใจเรืองเดียวกนับา้ง ซึงอตัราหมุนเวียน

ของการแลกเปลียนขึนอยูก่บัความสะดวกของการพบปะกนัระหว่างสมาชิกความสามารถในการ

เขา้ถึงสารสนเทศ และประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศของเครือข่าย ดงันันเครือข่ายพึงกระทาํ

ใหส้มาชิกพบปะกนัใหม้ากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้และทาํให้สมาชิกเขา้ถึงสารสนเทศไดง่้ายทีสุด

เช่นเดียวกนั 

(3) การใชเ้ครือข่ายเพือเป็นเวทีแลกเปลียนและระดมทรัพยากร ควรมีหน่วยงาน

กลางเขา้มาทาํหนา้ทีสนบัสนุนเงินทุนเพิมจากส่วนทีเครือข่ายไดร้ะดมจากสมาชิกในกลุ่มอยู่แลว้

โดยอาจดาํเนินการประสานงานกบัองคก์ารระหว่างประเทศ หรือมลูนิธิในต่างประเทศทีมีจุดหมาย

เหมือนกนักบัเครือข่ายนัน หรืออาจทาํหน้าทีเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลข่าวสารเรืองแหล่งเงินทุน วสัดุ 

อุปกรณ์ และบุคลากรเพือให้เครือข่ายเขา้มาสืบคน้ได ้โดยมีหน่วยงานกลางดาํเนินการประสาน

ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างประเทศแทนเครือข่ายก็ได ้นอกจากนี ก็อาจใชว้ิธีสร้างระบบรับรอง

เครือข่าย เช่น การออกเอกสารรับรองเครือข่าย เพือให้เครือข่ายสามารถนาํไปใชข้อทุนจากธุรกิจ

โดยตรงได ้

(4) การใช้เครือข่ายเพือเป็นเวทีสร้างสรรค์และพฒันาความรู้ใหม่ๆ ควรให้

สมาชิกของแต่ละเครือข่ายมีทกัษะในการศึกษาวิจยัดว้ยตนเอง ในกระบวนการทีเป็นวิทยาศาสตร์ 

(Scientific Thinking) ซึงองคค์วามรู้ใหม่ๆ จะเกิดจากเครือข่าย หากมีการแลกเปลียนความรู้และลง

มือศึกษาคน้ควา้ร่วมกันระหว่างสมาชิก และลกัษณะองค์ความรู้ทีไดรั้บจะสอดคลอ้งกบับริบท

แวดลอ้มของพืนทีของตนเอง 

(5) การใช้เครือข่ายเพือเป็นเวทีสร้างกระแสผลกัดันประเด็นใหม่ๆ เครือข่าย

สามารถทีเป็นผูป้ลุกกระแสบางเรือง เพือปลุกใหส้งัคมเกิดความตืนตวัในเรืองนนัๆ และอาจรวมถึง

การขยายผลออกไปในวงกวา้งขึนด้วย ทังนีขึนอยู่ก ับระดับความกวา้งและความเข็มแข็งของ

เครือข่าย รวมไปถึงความสามารถของเครือข่ายในการครอบคลุมกลุ่มคนหลกัๆ ของสังคมความ

ต่อเนืองของกิจกรรม และความเป็นเอกภาพในการร่วมมือ 

4)  การธาํรงรักษาเครือข่าย (Network Maintaining)  

(1) การจดักิจกรรมร่วมทีดาํเนินการอยา่งต่อเนือง การจะรักษาเครือข่ายสามารถ

กระทาํไดด้ว้ยกาํหนดโครงสร้างของกิจกรรมอย่างชดัเจน ทังในแง่ของเวลา ความถีและการจัด
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กิจกรรมทีมีความน่าสนใจเพียงพอทีจะดึงดูดสมาชิกใหเ้ขา้ร่วม โครงสร้างของกิจกรรมดงักล่าวอาจ

มิไดเ้ป็นกิจกรรมเดียวสาํหรับสมาชิกทุกคนโดยรวม แต่น่าจะพิจารณาถึงความตอ้งการเฉพาะของ

สมาชิกในระดบัยอ่ยลงไปแต่ละคนแต่ละกลุ่มยอ่ยดว้ย 

(2) การรักษาสัมพันธภาพทีดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย สัมพันธ์ทีดีเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัยงิในการช่วยรักษาเครือข่ายให้ยงัยืนต่อไป ซึงควรมีการจดักิจกรรมบางอย่าง

เพือการกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจดัอยา่งสมาํเสมอ และเมือใดทีเกิด

ความขดัแยง้หรือความไม่เขา้ใจกนัทีอาจเกิดขึนได ้ก็ตอ้งรับแกไ้ขแบะดาํเนินการไกล่เกลียให้เกิด

ความเขา้ใจกนัใหม่ และควรมีมาตรการป้องกนัปัญหาก่อนเกิดความขดัแยง้ระหว่างกนั 

(3) การดําเนินกลไกสร้างระบบจูงใจ สมาชิกจะยงัเข้าร่วมกิจกรรมของ

เครือข่ายตราบเท่าทียงัมีสิงจูงในเพียงพอดึงดูดใหเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม ดงันนัในการรักษาเครือข่ายและ

การขยายเครือข่าย จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดกลไกบางประการทีจะช่วยจูงใจให้สมาชิกเกิดความสนใจ

อยากเขา้มามีส่วนร่วม เช่น การใหค่้าตอบแทน การใหเ้กียรติยศชือเสียง เป็นตน้ 

(4) การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ หลายเครือข่ายต้องหยุด

ดาํเนินการไปเนืองจากขาดทรัพยากรทีมาสนบัสนุนการดาํเนินการ ดงันนัหน่วยงานของรัฐควรจะมี

บทบาทในการสนบัสนุนการดาํเนินงานของเครือข่าย อีกทงัประสานงานและอาํนวยความสะดวก

ใหแ้ก่องคก์ารเอกชนในการจดัตงัโครงการสนบัสนุนการดาํเนินงานอีกทางหนึงดว้ย 

(5) การใชค้วามช่วยเหลือและช่วยแกปั้ญหา แต่ละเครือข่ายอาจจะเกิดปัญหา

ระหว่างการดาํเนินการได ้โดยเฉพาะอยา่งยงิเครือข่ายทีพึงเริมตน้ดาํเนินการใหม่ๆการมีทีปรึกษาที

ดีคอยใหค้าํแนะนาํและความช่วยเหลือจะช่วยให้เครือข่ายสามารถดาํเนินการต่อไปไดแ้ละจะช่วย

สนับสนุนเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งยิงขึนโดยอาจเป็นการจัดตังศูนยค์วามร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการดาํเนินบทบาทหนา้ทีหลกัอนัไดแ้ก่ การให้ความช่วยเหลือ ให้

ความรู้ และสร้างผูน้าํ เป็นตน้ 

(6) การสร้างผูน้าํรุ่นใหม่อยา่งต่อเนือง กุญแจหลกัของการรักษาเครือข่ายให้คง

อยูแ่ละดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งยงัยนืคือการสร้างผูน้าํรุ่นใหม่อยา่งต่อเนือง ซึงแต่ละเครือข่ายจะตอ้งมี

การคดัเลือก ฝึกฝน และส่งเสริมให้เกิดการพฒันาผูน้าํรุ่นใหม่ขึนมาอยู่เสมอ โดยแต่ละเครือข่าย

ตอ้งคัดเลือกทีมีคุณสมบัติเหมาะสม ทงัด้านความรู้ ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกับ

เครือข่าย และเป็นทียอมรับนบัถือและสามารถเป็นศนูยร่์วมใจของคนในเครือข่ายได ้

Starkey (1997) เสนอแนวทางในการสร้างเครือข่ายว่าควรดาํเนินการดงันี 

1)  เชิญองคก์ารและผูมี้ส่วนไดเ้สียมาร่วมประชุม โดยมีหัวขอ้การประชุมทีน่าสนใจ

เกียวกบัผลประโยชน์ร่วม หรือเป้าประสงค์ทีเกียวขอ้งกนั มอบหน้าทีในการบริหารจัดการการ

ประชุมให้กับบรรดาผูมี้ส่วนได้เสียร่วมกันรับผิดชอบ การหาข้อตกลงร่วมในกิจกรรมทีเป็น

ผลประโยชน์ร่วมดงักล่าว 
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2)  กาํหนดวตัถุประสงคข์องการจดัตงัเครือข่าย ทิศทาง กิจกรรมหลกั และคุณสมบติั

ของสมาชิกใหช้ดัเจน โดยใหส้มาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกระบวนการกาํหนดดว้ย เพือป้องกนั

การครอบงาํจากกลุ่มคนบางคน ทังนีควรมีการทบทวนเป็นระยะๆ เพือปรับให้เหมาะสมกับ

สภาพการณ์ของสงัคม และความตอ้งการของสมาชิก 

3)  จดัตงักลุ่มแกนของเครือข่ายทีปวารณาตวัเขา้มาทาํหน้าทีประสานงาน จดัการ

และส่งกาํลงับาํรุงใหก้บัสมาชิก ซึงตอ้งไม่ติดอยูก่บักิจกรรมประจาํวนัขององคก์ารตวัเอง และกลุ่ม

แกนตอ้งดาํเนินกิจกรรมของเครือข่ายให้บงัเกิดประโยชน์สูงสุด ทงันีตอ้งมีการหมุนเวียนเปลียน

กลุ่มผูน้าํเครือข่าย เพือพฒันาภาวะผูน้าํของสมาชิก และป้องกนัการผกูขาดอาํนาจ 

4)  ความรู้สึกมีส่วนเป็นเจา้ของและความผกูพนัทีเหนียวแน่น มีส่วนอยา่งสาํคญัต่อ

ความสาํเร็จของเครือข่าย ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกเขา้มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ การ

เลือกกิจกรรมและวิธีการทาํงานของเครือข่ายในลกัษณะประชาธิปไตย 

5)  เครือข่ายตอ้งมีวิธีการจดัหาและจดัการทรัพยากร เพือความมีประสิทธิภาพใน

การขบัเคลือนกิจกรรมของเครือข่าย และความสามารถในการพึงตนเอง ทรัพยากรนีไม่ไดห้มายถึง

เงินทุนเท่านัน แต่ยงัหมายถึงคุณภาพของสมาชิก วิธีการจัดการแบบมีส่วนร่วม เทคโนโลยีการ

แลกเปลียนขอ้มลูข่ายสาร ฯลฯ 

6)  ทาํให้เครือข่ายมีสถานภาพถูกต้องตามกฎหมาย เพือให้เครือข่ายและผูน้ ํา

เครือข่ายไดรั้บการสนับสนุน และความไวเ้นือเชือใจจากสมาชิกเครือข่าย อีกทงัยงัไดส้ามารรถ

ดาํเนินงานไดก้วา้งขวาง อาจมีชือและสญัลกัษณ์ของเครือข่ายเพือให้เป็นทีจดจาํไดง่้าย และอาจส่ง

ข่าวสารไปใหก้บับุคคลเป้าหมายทีสามารถใหก้ารรับรองเครือข่ายได ้

7)  ควรสนับสนุนให้มีการเชือมโยงระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย เพือเสริมให้

เครือข่ายมีความเขม้แข็งมากขึน ซึงมีไดท้งัทางแนวราบ แนวตงั หรือในภูมิภาคต่างระดบักนั การ

เชือมเครือข่ายทาํไดท้งัอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการดว้ยการมีกิจกรรมร่วมกันหรือเป็น

ตวัแทนร่วมกนัในการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการทีเกียวขอ้ง และการร่วมกนัประสานงานการประชุม 

8)  ควรมีการติดตามผลและประเมินผลเป็นประจาํสมาํเสมอและถีถว้น โดยดูความ

สอดคลอ้งของแผนการทาํงานกบัวตัถุประสงค์ ความกา้วหน้าและความสาํเร็จของเครือข่ายในแต่

ระยะ ทงันีควรใหส้มาชิกเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการกาํหนดวิธีและเครืองชีวดัประสิทธิภาพ

ของกิจกรรมเครือข่าย และร่วมเรียนรู้ตลอดกระบวนการติดตามและประเมินผล 

9)  ควรมีการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมดา้นการจดัการเครือข่ายใหก้บัองคก์ารแกน และ

ผูน้าํเครือข่ายสมาํเสมอ 
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10)  ถา้วตัถุประสงคข์องเครือข่ายดี การเชือมโยงภายในเครือข่ายเหมาะสมเอือให้

เกิดความเคลือนไหวของกิจกรรมและความแข็งขนัของสมาชิก โครงการหรือกิจกรรมมีลกัษณะ

กระจายอาํนาจไปใหก้บัมวลสมาชิกทีไดรั้บประโยชน์ การดาํเนินงานเครือข่ายจะนาํไปสู่การพฒันา

ทียงัยนืไดใ้นทีสุด 

 เสรี พงศพิ์ศ (2548:209) ไดเ้สนอขนัตอน 8 ขนัตอนต่อไปนีเป็นเรืองเครือข่ายองค์การที

ดาํเนินงานเพือให้การส่งเสริมสนับสนุนการพฒันายงัยืน สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง เพราะการ

ดาํเนินงานเครือข่ายองคก์ารชุมชนมกัเริมตน้เป็นเครือข่ายหลวมๆ แบบ “ธรรมชาติ” มากกว่า และ

ไม่จาํเป็นต้องมีการกาํหนดข้อความเอกสารอะไรให้ดูเป็นทางการยุ่งยาก แต่องค์การทีต้องการ

ทาํงานเครือข่ายร่วมกบัองคก์ารอืนๆ เพือใหก้ารสนบัสนุนชุมชน โดยการทาํงานเป็นเครือข่ายควร

ดาํเนินการ ดงันี 1) ร่างเป้าประสงค์ (Purpose) ให้ชดัเจน เพือให้รู้ว่าสาเหตุความเป็นมาของการ

ก่อตงัเครือข่ายคืออะไร ทาํไมจึงตอ้งมีเครือข่ายนี ตงัแลว้จะทาํอะไร 2) บอกเป้าหมาย (Goals) และ

วตัถุประสงค์ (Objectives) 3) กาํหนดแผนการดาํเนินงาน (Action Plan) 4) กาํหนดกฎระเบียบ 

กฎเกณฑ์ขนัพืนฐาน 5) กาํหนดกระบวนการในการตดัสินใจ (Define Decision Making Process) 

6) เตรียมแผนการสือสารระหว่างสมาชิก 7) เลือกโครงสร้างการจดัการองคก์าร 8) จดัหาทุนในการ

ดาํเนินงาน (Secure Resources)  

 ดงันันจากการศึกษาในครังนีพบว่าตอนในการสร้างเครือข่ายนันประกอบดว้ยขนัตอน

หลกัๆ 4 ขนัตอน คือ ขนัก่อรูปเครือข่าย การจดัการระบบการบริหารงานเครือข่าย การใชป้ระโยชน์

จากเครือข่าย และขนัตอนสุดทา้ย การดาํรงรักษาเครือข่าย ดงัตารางที 2.2 
 

ตารางที 2.2  สรุปขนัตอนการสร้างเครือข่าย 

 

ขันตอนการสร้างเครือข่าย 
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งศ

พ์ิ
ศ ์

(2
54

8)
 

ขันก่อรูปเครือข่าย     

- การสร้างเครือข่ายตะหนกัในปัญหา และสาํนึกในการรวมตวั    - 

- การแสวงหาแกนนาํทีดีของเครือข่าย    - 
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ตารางที 2.2 (ต่อ)     

     

ขันตอนการสร้างเครือข่าย 

St
ar

ke
y 

(1
99

7)
 

บ
ณั

ฑ
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อ่อ
น

ดาํ
 (2

52
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 เจ
ริญ
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ศศ์

กัดิ
 (2
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เส
รี 

พ
งศ

พ์ิ
ศ ์

(2
54

8)
 

- การสร้างแนวร่วมสมาชิกเครือข่าย    - 

การจดัระบบบริหารเครือข่าย     

- การจดัผงัเครือข่าย     

- การจดับทบาทหนา้ทีของสมาชิกในเครือข่าย     

- การจดัระบบติดต่อสือสาร     

- การจดัระบบเรียนรู้ร่วมกนั    - 

- การจดัระบบสารสนเทศ    - 

การใช้ประโยชน์เครือข่าย     

- เวทีกลางประสานงานร่วมกนั    - 

- เวทีแลกเปลียนสารสนเทศและความรู้ -   - 

- เวทีแลกเปลียนและระดมทรัพยากร -   - 

- เวทีสร้างสรรคแ์ละพฒันาความรู้ใหม่ๆ    - 

- เวทีสร้างกระแสผลกัดนัประเด็นใหม่ๆ -   - 

การธํารงรักษาเครือข่าย     

- การดาํเนินกรรมอยา่งต่อเนือง    - 

- การรักษาสมัพนัธภาพทีดีระหว่างสมาชิก    - 

- การดาํเนินกลไกสร้างระบบจูงใจ  -  - 

- การจดัหาทรัพยากรสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ  -   

- การใหค้วามช่วยเหลือและแกปั้ญหา - -  - 

- การสร้างผูน้าํรุ่นใหม่อยา่งต่อเนือง - -  - 
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2.2.7  การพฒันาเครือข่าย  

Burke (1999) เสนอแนวทางการสร้างและพฒันาเครือข่ายทีมุ่งรักษาความสมดุลระหว่าง

ความตอ้งการของหน่วยสนบัสนุนและเครือข่าย ดงันี 1) ปัจจยันาํเขา้จากภายนอก ประเด็นสาํคญั

ทีสุด คือ อนัตรายอนัเกิดจากทรัพยากรจากภายนอกทีให้ผลเสียมากกว่าผลดี การเปิดกวา้งและ

กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมสามารถช่วยได้ การรวมศูนยจ์ะมีมากผ่านการจัดหาเงิน

อุดหนุน และเป็นการทาํลายเครือข่ายจึงเป็นเรืองสาํคญัทีตอ้งให้ตวัแทนกลุ่มมีความรับผิดชอบใน

การระดมทรัพยากรแทนทีหน่วยงานสนบัสนุนจะเป็นหวัเรียวหวัแรงในเรืองนี 2) ความเป็นเอกภาพ 

รูปแบบทีถูกออกแบบไว้ยากทีจะเติบโตได้ แต่ละเครือข่ายไม่เหมือนกัน ต้องเปิดโอกาสให้

เครือข่ายออกแบบของตวัเอง 3) คาํนิยาม เครือข่ายตอ้งนิยาม/กาํหนดวตัถุประสงค์ และขอบเขต

ประเด็นหรือขอบเขตพืนทีของตัวเอง เครือข่ายจาํเป็นต้องแน่ใจว่าไม่ซาํซ้อนหรือแข่งขันกับ

เครือข่ายทีมีอยูแ่ลว้แต่จะพฒันาความสมัพนัธไ์ปเชือมโยงกบัสถาบนัทีเกียวขอ้ง 4) ความเกียวขอ้ง

ในวงกวา้ง ถา้จะใหเ้ครือข่ายอยูร่อด เครือข่ายตอ้งมีสมาชิกทีมีความมุ่งมนัอยูเ่ป็นหลกัในการดาํเนิน

กิจกรรของเครือข่ายมากกว่า 1 คน ตอ้งมีกลุ่มแกนของเครือข่ายทีคอยผลกัดนั คนกลุ่มนีควรเป็นคน

ทีคอยกระตุน้ใหค้วามสมัพนัธภ์ายในเครือข่ายมีอยูอ่ยา่งต่อเนือง และควรติดต่อสือสารกบัสมาชิกที

ห่างหายไปใหบ่้อยครัง สมาํเสมอ มีการแบ่งงานให้กบัสมาชิกร่วมผิดชอบ 5) การมีส่วนร่วม ปกติ

เครือข่ายประกอบดว้ย สมาชิกขององคก์ารพฒันาเอกชน นกัวิจยั องคก์ารชุมชน เป็นตน้ ดว้ยเหตุนี

จึงจาํเป็นตอ้งมีการส่งเสริมการติดต่อสมัพนัธก์นัระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใกลชิ้ด เพือใหแ้น่ใจว่า

คนเหล่านียงัคงติดต่อและเอือประโยชน์ให้กนัอยู่ 6) ความขดัแยง้ภายในสมาชิกเครือข่ายมกัจะ

สงสัยระแวงกัน หรือมีวาระแฝงต่างกัน ออกไป การเปิดเผยและการติดต่อสือสารทีดีภายใน

เครือข่ายจะช่วยลดความตึงเครียดไดค้วามเป็นประชาธิปไตย และการบวนการตดัสินใจแบบใส

สะอาด มีความสาํคญัสาํหรับการจดัการกบัเรืองนี 7) รางวลัการรับรู้ถึงความพยายามทีสมาชิกทุ่มเท

ใหก้บัเครือข่ายมีความสาํคญัต่อการรักษาไวซึ้งความกระตือรือร้นของสมาชิก แต่ก็เป็นทีหลีกเลียง

ไม่พน้ทีเครือข่ายอาจมีการเปลียนแปลงเมือเวลาผ่านไป กลุ่มแยกตวัออกไปตงัใหม่ วาระทีสนใจ

เปลียนไป สมาชิกลาออกหรือเขา้มาใหม่ คุณค่าของเครือข่ายอาจมาจากสายสัมพนัธ์แบบไม่เป็น

ทางการทีเกิดขึนบริเวณรอบๆ เครือข่าย 8) ความยดืหยุ่นเครือข่ายตอ้งการกฎและความรับผิดชอบ 

แต่ตอ้งไม่ตายตวัมากเกินไป ความสามารถในการปรับมีความสาํคญัต่อความยงัยืนของเครือข่าย 

ขณะทีวตัถุประสงคข์องเครือข่ายควรจะชดัเจน แต่ก็ตอ้งมีขอบเขตทีเครือข่ายสามารถเปลียนแปลง

ได ้9)  ทาํประสบการณ์ใหเ้ป็นเรืองเป็นราวถา้เครือข่ายเป็นการใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์ การ

เรียนรู้ก็จาํเป็นตอ้งถกูทาํใหเ้ป็นเรืองเป็นราว เพือประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากทีสุดเท่าทีจะมากได ้

10)  การให้เงินอุดหนุนเครือข่ายไม่อาจดาํเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง จ ําเป็นต้องใช้เงินและ
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ทรัพยากรอืนทีไม่ใช่ตัวเงินในการทาํงานของเครือข่าย แหล่งอุดหนุนเงินทีหลากหลายเป็น

สิงจาํเป็นในการสร้างความยงัยนืใหก้บัเครือข่าย 11) ความถูกตอ้งตามกฎหมาย เครือข่ายตอ้งมีชือ

และมีการติดต่อเพือจดัตงัชือเสียงเรียงนามของเครือข่าย การไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ระดบัสูง และการประชาสมัพนัธท์างสือต่างๆ จะช่วยสร้างความยงัยนืและพลงัอาํนาจของเครือข่าย 

 

2.2.8  ปัญหาของเครือข่าย 

Starkey (1997) พบปัญหาของเครือข่าย มีหลายประการดงันี 

1)  เครือข่ายทีไม่มีทิศทางวตัถุประสงค์ทีชัดเจน ยากทีจะพฒันากิจกรรมของ

เครือข่ายใหต้อบสนองความตอ้งการของสมาชิกไดอ้ยา่งต่อเนือง 

2)  เครือข่ายทีมีสมาชิกหลากหลายประเภท หรือมีความแตกต่างมากระหว่างฐานะ  

ขนาด ความเขม้แข็ง และสถานภาพอืนๆ ของสมาชิก หน่วยงานใหญ่มีทรัพยากรมากและสถาบนัที

เจา้หนา้ทีมีการศึกษาสูงเชือมนัในตวัเองมีแนวโนม้ทีจะครอบงาํองคก์ารทีมีขนาดเลก็กว่า 

3)  การรวมศนูยเ์กิดขึนเมือผูป้ระสานงานของเครือข่าย เลขานุการ คณะทาํงาน และ

คณะกรรมการเริมควบคุมดาํเนินการเครือข่ายในนามของตนเองมากกว่าการประสานและอาํนวย

ความสะดวกให้กับกิจกรรมของสมาชิก การตดัสินใจถูกรวมศูนยแ์ละการติดต่อสือสารภายใน

เครือข่ายดาํเนินการโดยเลขานุการ 

4)  บ่อยครังทีเครือข่ายประสบปัญหาอนัเนืองจากการขาดเงินทุนสาํหรับกิจกรรม

และการประสานงานภายในเครือข่าย โดยเฉพาะค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เพือให้สมาชิกมาร่วมใน

กิจกรรมของเครือข่าย ส่วนเครือข่ายทีมีทุนก็มกัเกิดความเครียดเนืองจากปัญหาในการจดัการและ

จดัสรรค่าใชจ่้ายกบัสมาชิกใหท้วัถึง 

5)  เนืองจากภายในเครือข่ายขอ้มูลข่าวสารจะแพร่กระจายไประหว่างคนหนึงไป

ให้กับคนอืนๆ ได้อย่างเสรี ทาํให้อาจมีการส่งข่าวสารข้อมูลทีไม่ถูกต้อง เครือข่ายต้องสร้าง

บรรยากาศทีเอืออาํนวยให้คนชักถามหรือวิพากษ์วิจารณ์ เพือตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล

ข่าวสารภายในเครือข่ายได ้

6)  เครือข่ายสามารถถูกกระทบจากการแข่งขนัของเครือข่าย หรือองค์การอืนทีมี

งานคาบเกียวกนัซึงอาจนาํไปสู่การร่วมมือกนั แต่ก็อาจนาํไปสู่การแข่งขนัเพือให้ไดรั้บการยอมรับ

การสนับสนุนทรัพยากร และการเพิมจาํนวนสมาชิกได้เช่นกัน แหล่งทุนสามารถใช้จาํนวน

เครือข่ายทีมีใหเ้ลือกเป็นขอ้อา้งทีจะไม่ใหทุ้นสนบัสนุนกิจกรรมของเครือข่ายทีคลา้ยคลึงกนั 

7)  การแข่งขันระหว่างเครือข่ายทีมีขอบเขตการดาํเนินงานเหลือมซ้อนกันอาจ

นาํไปสู่ความร่วมมือกนั และการช่วงชิงเพือให้ไดรั้บการยอมรับ การสนับสนุน และการเขา้เป็น
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สมาชิกไดใ้นขณะเดียวกนั ทงันีพบว่าการแข่งขนัเป็นตวัการสาํคญัในการทาํลายเครือข่ายทีอยูล่าํดบั

ทา้ยๆ และมีทรัพยากรนอ้ยอีกดว้ย 

8)  การติดตามและประเมินผลเครือข่ายมีค่อนข้างน้อย เนืองจากธรรมชาติของ

เครือข่ายคือ ความไม่เป็นระบบ และมีโครงสร้างหลวมทีมุ่งเน้นความกา้วหน้าในอนาคต ไม่ใช่

ประสบการณ์ในอดีต นอกจากนี ยงัพบว่าเป็นการยากทีจะนิยามตวัชีวดัความสาํเร็จของเครือข่าย 

และคุณลกัษณะของผลและประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายใหมี้ความเทียง 

9)  เครือข่ายระดับชาติและเครือข่ายระหว่างประเทศหลายแห่งพบกับปัญหา

อุปสรรคทางการเมืองทาํให้มีสภาพทีไม่มันคงและถูกควบคุมอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการ

แลกเปลียนข่าวสารและการวิจารณ์รัฐบาล 

 

2.3  การสร้างเครือข่ายการเผยแผ่ตามแนวพุทธ 

  

เมือพระพุทธองค์ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจา้และเสวยวิมิติสุข พอสัปดาห์ที

ผา่นไป พระองคเ์สด็จจากร่มไมร้าชายตนะ กลบัไปยงัตน้อชชาลนิโครธ ทรงคาํนึงถึงการทีจะทรง

แสดงธรรมโปรดประชาชน ในชนัแรกพระองค์ทรงมีความขวนขวายน้อยในการทีจะแสดงธรรม

โปรดสตัว ์เพราะทรงเห็นว่าธรรมทีทรงคน้พบดว้ยการตรัสรู้นนัลึกซึง ยากแก่คนทียงัยึดติดในกาม

คุณจะรู้ได ้แต่ก็ทรงตระหนกัในหลกัความจริงว่า มนุษยแ์ตกต่างจากสัตวท์งัปวง มนุษยเ์ป็นเวไนย

สตัว ์เป็นเป็นสตัวที์แนะนาํสงัสอนได ้ตามคาํอาราธนาของทา้วสหัมบดีพรหมว่า “พระองค์ผูเ้จริญ

ขอพระผูมี้พระภาคเจ้าได้โปรดแสดงธรรม ของพระสุคตเจ้าได้โปรดแสดงธรรม เพราะสัตว์

ทงัหลายผูมี้ธุลีในตาน้อยมีอยู่ สัตวน์ันย่อมเสือมเพราะไม่ไดส้ดบัธรรม เพราะจกัมีผูรู้้ธรรม (วิ.ม. 

(ไทย) 4/8/12-13) พระองคจึ์งไดท้รงพิจารณาเห็นบุคคล 4 โดยเปรียบเหมือนกบับวั 3 เหล่า คือ บวั

ใตน้าํ บวัเสมอนาํ และบวัเหนือนาํ ทีมีความแตกต่างกนัดงันี มีธุลีน้อย มีธุลีมาก มีอินทรียก์ลา้ มี

อินทรียอ่์อนมีอาการดี มีอาการเลว รู้ง่ายรู้ยาก บางพวกเห็นโทษภยัในปรโลก บางพวกไม่เห็นโทษ

ภยัในปรโลก สุดทา้ยไดต้รัสตอบมหาพรหมว่า “ประตูแห่งพระนิพพานไดเ้ปิดแลว้สาํหรับผูใ้คร่

สดบั จงปล่อยศรัทธาเถิด” (วิ.ม. (ไทย) 4/8/14-15) นบัว่าเป็นจุดเริมตน้ทีพระพุทธเจา้ทรงมีพระทยั

ประกอบดว้ยพระมหากรุณาธิคุณต่อสตัวโ์ลก ในการับอนัยากยงิในการทีจะสอนสตัวโ์ลกให้เขา้ถึง

สจัธรรมทีทรงไดต้รัสรู้แลว้ 

การเผยแผ่พระศาสนาลกัษณะเชิงเครือข่ายในช่วงแรกของการประกาศพระศาสนา มี

ลกัษณะทีควรพิจารณา ดงันี  
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2.3.1 ทรงพิจารณาบุคคลทีมีสติปัญญาความสามารถ พอทีจะรู้ธรรมไดเ้ร็ว ในตอนแรก

ทรงพิจารณาเห็น 2 ท่าน คือ อาฬารดาบส กาลามโคตร และอุทกดาบสรามบุตร ซึงบุคคลทงัสองเคย

เป็นอาจารยข์องพระองค ์แต่ว่าทงัสองไดเ้สียชีวิตไปแลว้ (วิ.ม. (บาลี) 4/10/10) 

2.3.2 ทรงพิจารณาถึงกลุ่มปัญจวคัคีย ์ทัง 5 ทีเคยอุปการเกือกูลพระองค์ในคราวบาํเพ็ญ

เพียร และมีความใกลชิ้ดคุน้เคยกบัพระองคม์ากทีสุด แมใ้นเบืองตน้ เหล่าปัญจวคัคียท์งั 5 จะไม่ให้

ความเคารพนบัถือ แต่ก็ทรงมีศิลปะในการใชค้าํพดูโดยชีแจงความจริง และแสดงพระธมัมจกักปัวตั

ตนสูตร (วิ.ม. (บาลี) 4/12-19/12-17) ทีเกียวกบัการปฏิบติัสายกลาง ไม่หมกมุ่นในกามและปฏิบติั

สุดโต่ง ทรงแสดงอนตัตลกัขณสูตร (วิ.ม. (บาลี) 4/20-24/17-20) ทีเกียวกบัความไม่เทียง จนในทีสุด

เหล่าปัญจวคัคีย ์ทงั 5 ไดบ้รรลุธรรม และเป็นกาํลงัในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาต่อมา 

2.3.3 กลุ่มเศรษฐีในกรุงพาราณสี  ทรงชักนํายสะบุตรเศรษฐีให้พน้จากความวุ่นวาย

ขดัขอ้งรวมทงับิดา มารดาและภรรยาเก่าพระยสะ สรุปว่า ครังนนัมีพระอรหนต์ในโลก 6 รูป (วิ.ม. 

(บาลี) 4/25-28) ต่อมาสหายของพระยสะ 4 คน คือ วิมละ สุพาหุ ปุณณชิ ควมัปติ เป็นบุตรของ

ตระกูลเศรษฐีน้อยใหญ่ในกรุงพาราณสี ไดท้ราบข่าวก็บวชตาม สรุปว่า ครังนัน มีพระอรหันต์

เกิดขึนในโลก รวมเป็น 10 รูป (วิ.ม. (บาลี) 4/30/25-26) ต่อมาข่าวการบวชของกลุ่มเศรษฐีและ

สหายสาํคญั ทาํใหก้ลุ่มสหายอีก 50 คนของพระยสะ ไดติ้ดตามมาขอบวช สรุปว่า ในครังนนั มีพระ

อรหนัตใ์นโลก รวมเป็น 60 รูป (วิ.ม. (บาลี) 4/31/26-27)  

ในคราวนนั พระพุทธเจา้ไดก้ลุ่มเครือข่ายเชิงบุคคลทีมีความสามารถบริบูรณ์ มีความพร้อม 

จึงไดส่้งพระสงฆส์าวกจาํนวน 60 รูปไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่าง ทวัชมพูทวีป ดว้ย

พระพุทธพจน์ที  

 

ภิกษุทังหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพือประโยชน์สุขแก่ชนจาํนวนมาก เพือ

อนุเคราะห์ชาวโลก เพือประโยชน์เกือกลูและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย ์อย่า

ไปโดยทางเดียวกนัสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบืองตน้ มีความงามใน

ท่ามกลาง และความงามในทีสุด จงประกาศพรหมจรรย ์พร้อมทังอรรถและ

พยญัชนะบริสุทธิบริบูรณ์ครบถว้น สัตวท์งัหลาย แมเ้ราก็จกัไปยงัตาํบลอุรุเวลา

เสนานิคมเพือแสดงธรรม 

 

วตัถุประสงคใ์นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา คือ การประกาศเจตนารมณ์แห่งความดีงาม

และความสุข เป็นไปเพือประโยชน์ต่อส่วนรวม และเพือลดละกิเลสตณัหา ให้พบพานความสุขที

แทจ้ริง โดยพระสงฆส์าวกผูไ้ปประกาศพระศาสนาทุกท่านจะตอ้งมีอุดมการณ์ หลกัการ และวิธีการ

ในการเผยแผ ่ดงัปรากฏในโอวาทปาติโมกขที์ว่า  
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การไม่ทาํบาปทงัปวง การทาํกุศลใหถึ้งพร้อม การทาํจิตของตนให้ผ่องแผว้ นีเป็น

คาํสอนของพระพุทธเจา้ทงัหลาย ความอดทน คือ ความอดกลนัเป็นตบะอย่างยิง 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า นิพพานเป็นบรมธรรม ผูท้าํร้ายผูอื้นไม่ชือว่าบรรพชิต ผู ้

เบียดเบียนผูอื้นไม่ชือว่าสมณะ นีเป็นคาํสอนของพระพุทธเจา้ทงัหลาย การไม่

กล่าวร้ายผูอื้น  การไม่ทาํร้ายผูอื้น ความสาํรวมในพระปาติโมกข์ ความเป็นผูรู้้

ประมาณในโภชนาหาร การอยูใ่นเสนาสนะทีสงดั การประกอบความเพียรในอธิ

จิต นีเป็นคาํสงัสอนของพระพุทธเจา้ทงัหลาย (พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (อบอุ่น) 

และคณะ, 2556:137) 

 

2.3.4 กลุ่มนกัปราชญใ์นลทัธิต่างๆ ทรงชกันาํกลุ่มบุคคลทีเป็นนาํแนวความคิดทางศาสนา 

ทีมีบทบาททางสังคมสมยันัน เช่น นักบวชชฎิล 3 พีน้อง คือ อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และค

ยากสัสปะ ทีอาศยัอยู่  ณ ตาํบลอุรุเวลา ซึงไดรั้บการนับถือยกย่องเป็นอย่างสูง และมีบริวารมาก

ประมาณ 1,000 คน (วิ.ม. (บาลี) 4/37-38/32-33) ในระหว่างนนัทางเสด็จ พระองคไ์ดท้รงบวชใหแ้ก่

ภทัทวคัคีย ์30 คน 

2.3.5 กลุ่มนักการเมือง ทรงชกันําพระเจา้พิมพิสาร รวมทังสมาคมพราหมณ์คหบดีชาว

มคธประมาณ  12 นหุต ใหเ้ลือมใสในพระพุทธศาสนา  

จากนนัพระพุทธศาสนาแพร่กระจายไปในกลุ่มบุคคล สงัคมต่างๆ กระบวนการเผยแผ่พระ

ศาสนาของพระสงฆส์าวกจึงไดมี้รูปแบบและการบวนการทีหลากหลาย มีการสืบทอดหลกัธรรมคาํ

สอนดว้ยมุขปาฐะ การเรียนรู้จากพระเถระ ครูบาอาจารยข์องตน มีการร่วมมือกบัฝ่ายบา้นเมืองใน

การเผยแผ่ และการบริหารจัดการตามสายครูบาอาจารย์ทีต่อเนืองกันมา มีการสังคายนา

พระไตรปิฎกเพือตรวจสอบความถูกตอ้งตามพระธรรมวินัย และการปรับเปลียนวิธีการเผยแผ่ที

สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ทางสงัคม เพือใหพ้ระพุทธศาสนาไดรั้บการยอมรับ นาํพาประโยชน์และ

ความสุขสู่ผูที้สนใจและนับถือ ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างในเรืองของนิกายทังสายเถรวาท 

(หินยาน) และมหายาน แต่สาวกของทงัสองนิกายต่างทาํงานเกือหนุนกนัดุจปีกของนกสองขา้ง

ช่วยกนัโบยบินพานกไปสู่จุดหมายทีตอ้งการ และเป็นเสมือนกงลอ้ทีตอ้งมีสองขา้งเพือหมุนกงลอ้

แห่งธรรมไปสู่หมู่สรรพสตัว ์การสืบเนืองและการเจริญรอยตามครูอาจารย ์จึงกลายเป็นกลัยาณมิตร

และเครือข่ายทางสงัคมสืบต่อมา ฉะนนั เครือข่ายเพือการเผยแผพุ่ทธธรรมจึงมีมาตงัแต่โบราณกาล

จนถึงปัจจุบนั ดงัภาพที 2.3 นี 
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ภาพที 2.3  เครือข่ายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

แหล่งทีมา:  พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (อบอุ่น) และคณะ, 2556. 

 

พระพุทธเจา้ 

พระธรรม 

อริยสงฆ ์

กระบวนการ 

(โอวาทปาติโมกข)์ 

อุดมการณ์ 

- อยา่ทาํความชวั 

- ทาํแต่ความดี 

- ทาํจิตใจใหผ้่อง

ใส 

วิธีการ 

- ไม่กล่าวร้าย 

- ไม่ทาํร้าย 

- สาํรวมในปาติโมกข ์

- รู้จกัความพอดีในการฉัน 

- อยูใ่นทีสงบ 

- ประกอบความเพียรทางจิต 

หลักการ 

-  อดกลนั 

- อยา่เบียดเบียนผูอ้ืน 

- อยา่ทาํร้ายผูอ้ืน 

สาวก 

พระราชา เจา้ลทัธิ/เจา้สาํนกั ประชาชน 

การตรัสรู้ 
สร้างเครือข่าย 

ดว้ยพระองคเ์อง 
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ภายหลงัจากทีพระพุทธองค์ส่งพระสงฆอ์อกไปประกาศพระศาสนา ปรากฏว่ามีผูต้ ้อง

เลือมใสต้องการจะมาบวชด้วยเป็นจาํนวนมาก พระสาวกเหล่านันก็นํามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพือ

ประทานการบวชให ้แต่บางท่านก็อยูใ่นสถานทีไกลการคมนาคมไม่สะดวก ทาํใหก้ารเผยแผเ่ป็นไป

อย่างล่าชา้ อีกทงัผูต้อ้งการบวชก็เพิมจาํนวนมากขึนทุกขณะ พระพุทธองค์จึงมอบอาํนาจในการ

พิจารณารับ และใหก้ารอุปสมบท โดยวางหลกัเกณฑ ์กาํหนดคุณสมบติัของผูที้ตอ้งการจะบวชเพือ

เป็นแนวทางในการดาํเนินงานของพระสาวก ส่งผลให้สมาชิกขององค์คณะสงฆเ์จริญเติบโตอย่าง

รวดเร็ว เมือคนมาอยู่ร่วมกนัเป็นจาํนวนมากจึงจาํเป็นจะตอ้งมีกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกนั ทงันี 

เพราะต่างมีทิฐิ ความเห็นทีแตกต่าง อนัเนืองมาจากภูมิหลงัของคนเหล่านัน เพือให้การอยู่ร่วมกนั

เป็นไปดว้ยความสงบเรียบร้อยและมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบติัในทาํนองเดียวกนั พระพุทธเจา้

จึงทรงบญัญติัสิกขาบทเพือเป็นเครืองควบคุมความประพฤติของหมู่คณะ เพือส่งเสริมการศึกษา

และปฏิบัติให้ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา การบัญญัติสิกขาบทจึงเป็นการรักษา

องคก์ารคณะสงฆ ์เป็นการวางระบบการประพฤติปฏิบติัใหเ้กิดขึนในองค์การคณะสงฆ ์และมีพระ

ธรรมวินัยเป็นหลกัการทีทุกฝ่ายจะปฏิบติัร่วมกนั ซึงปรากฏการณ์เหล่านีเกิดขึนตงัแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั (พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (อบอุ่น) และคณะ, 2556:137-139) 

สรุป การสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระศาสนาของพระพุทธจา้ พระพุทธองค์ทรงกาํหนด

จุดมุ่งหมายในการสอนแต่ละครังว่าเพืออะไร แลว้ก็ทรงเตรียมหลกัธรรมทีจะทรงสอนไป

ตามลาํดบัความยากง่าย โดยทรงคาํนึงถึงผูส้ดบัพระธรรมคาํสอน  ว่าเขาจะสามารถเขา้ในไดม้าก

นอ้ยเพียงใด ซึงจะทาํใหเ้กิดความรู้สึกอยากเรียนรู้ และสนใจเอาใจใส่ในการสดบัพระธรรมสอน

มากยงิขึน ทงันีเทคนิคและวิธีการการเผยแผพ่ระศาสนา ก็ทรงหลากหลายรูปแบบและวิธีการดงัได้

กล่าวแลว้ จึงทาํให้ระยะแรกทีทางประกาศพระศาสนานันมีบุคคลในทุกชนชนัวรรณะเลือมใส

ศรัทธาอุปสมบทตามและสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จาํนวนมาก เป็นเสมือนเครือข่ายใน

การทาํงานดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ถึงแมบ้างคนจะมิไดอุ้ปสมบทก็ตาม แต่ก็ไดน้้อมนาํเอา

หลกัธรรมคาํสอนไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตให้มีความสงบสุข ทงัในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน

และสงัคม ทาํใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรืองทงัฝ่ายอาณาจกัรและศาสนจกัร 

ลกัษณะพิเศษของการสร้างเครือข่ายการเผยแผ ่คือการเขา้ถึงบุคคล กลุ่มคน ทงันักปราชญ์

ทางศาสนา เจา้ลทัธิ นักปกครอง นักการพาณิชย ์ทีมีความสาํคญั ในเมืองนัน การเขา้ถึงตวับุคคล

ดงักล่าว ทรงพิจารณาดว้ยญาณเป็นอยา่งดีถึงกระบวนการและวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมแก่

บุคคลนนั เพราะเมือสามารถชกันาํบุคคลเหล่านันให้เห็นคลอ้ยตามได ้ก็ย่อมเป็นปัจจยัให้บริวาร

ทงัหลายมีทศันคติทีดี คือ ลดทิฏฐิลงได ้และเห็นคลอ้ยตามไปดว้ย 
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2.4  แนวคดิเกียวกับการจดัการเครือข่าย 

  

2.4.1  แนวคดิทางการจดัการ 

 ในการศึกษาเกียวกบัแนวคิดทางการจดัการ พบว่า มีกลุ่มแนวความคิดทีสาํคญัอยู่ 3 กลุ่ม

ดว้ยกนั ไดแ้ก่ กลุ่มแนวคิดคลาสสิก (Classic Approach) กลุ่มแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ (Human 

Behavior Approach) และกลุ่มแนวคิดการจดัการสมยัใหม่ (Modern Management Approach) โดยมี

รายละเอียดดงันี 

2.4.1.1  กลุ่มแนวคิดคลาสสิก (Classic Approach) กลุ่มแนวคิดคลาสสิกประกอบดว้ย 

ทฤษฎีพืนฐาน ไดแ้ก่ แนวคิดการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) 

แนวความคิดการจดัการเชิงบริหาร (Administrative Management) และแนวความคิดระบบราชการ

ในอุดมคติ (Ideal Bureaucracy) 

แนวคิดการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) เป็นทฤษฎีซึงเน้นการ

ใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการปรับปรุงความสามารถในการผลิตของคนงาน โดย Taylor (1911 : 

44) ไดท้ดลองนาํวิธีการทางดา้นวิทยาศาสตร์เขา้มาใชใ้นเทคนิคการออกแบบงานผลิตและกาํหนด

มาตรฐานการผลิต เพือให้รู้ว่าคนงานแต่ละคนควรตอ้งผลิตในปริมาณเท่าใด และหาวิธีทีดีทีสุด 

(One Best Way) จากผลการทดลองดงักล่าว Taylorไดก้าํหนดหลกัการพืนฐานของการจดัการเชิง

วิทยาศาสตร์ไว ้4 ประการดงันี 1) การจดัการควรจะตอ้งพฒันาศาสตร์ (Develop a Science) ขึน

สาํหรับแต่ละปัจจยัของงานทีตอ้งทาํ 2) มีการคดัเลือก (Select) ฝึกอบรม (Train) สอนงาน (Teach) 

และพฒันาคนงาน (Develop the Workers) แต่ละคนดว้ยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ 3) ร่วมมือกับ

คนงาน (Cooperate with the Workers) เพือใหม้นัใจว่าการทาํงานทุกงาน สอดคลอ้งกบัหลกัการของ

การจดัการเชิงวิทยาศาสตร์ 4) จดัแบ่งความรับผิดชอบของงาน (Divide Work and Responsibility) 

ระหว่างฝ่ายจดัการกบัคนงาน โดยฝ่ายจดัการรับผดิชอบในการศึกษางาน และตดัสินใจว่าจะทาํงาน

เหล่านนัอยา่งไร ในขณะทีฝ่ายคนงานทาํหนา้ทีทาํงานเหล่านนัใหส้าํเร็จ 

แนวความคิดการจดัการเชิงบริหาร (Administrative Management) ผูน้าํแนวคิดนี คือ 

Fayol (1916: 19-41) พบว่า การจดัการเป็นหน้าทีทีอาจกาํหนดขึนเป็นสากลได้ เขาได้กาํหนด

หลกัการสาํคญัสาํหรับการจดัการขึนเพือเป็นแนวทางให้การจดัการ14 ประการ ไดแ้ก่  1)การแบ่ง

งานกนัทาํ (Division of Work) งานทีทาํตอ้งถูกจดัแบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อย จนถึงหน่วยเล็กทีสุด 

เพือจัดรวมกลุ่มกิจกรรมเหล่านันขึนตามความชาํนาญเฉพาะด้าน 2) การมอบอาํนาจหน้าที 

(Authority) ควบคู่กบัความรับผิดชอบ (Responsibility) ทุกคนทีทาํงานควรจะไดรั้บมอบอาํนาจ

หน้าทีให้เพียงพอกับความรับผิดชอบในงานทีได้รับมอบหมาย  3) ระเบียบวินัย (Discipline) 
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พนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑต่์างๆ ทีกาํหนดไวใ้นกติกาการจา้งงาน อนัเป็นขอ้ตกลง

ระหว่างพนกังานกบัองคก์าร และผูบ้ริหารจะตอ้งดาํเนินการลงโทษแก่การกระทาํทีขดัต่อระเบียบ

วินยันนัอยา่งเป็นธรรม 4) เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) พนกังานทุกคนควรรับ

คาํสงัและรับผิดชอบต่อผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว  5) ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัของทิศทาง

กิจกรรมต่างๆ ทีมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั (Unity of Direction) ควรถูกจดัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั และอยู่

ภายใตแ้ผนงานเดียวกนั 6) ประโยชน์ส่วนบุคคลตอ้งเป็นรองประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of 

Individual Interestto the General Interest) ประโยชน์ส่วนบุคคลตอ้งเป็นรองประโยชน์ส่วนรวม 

นันคือ ประโยชน์ขององค์การย่อมมีความสําคัญกว่าประโยชน์ของแต่ละบุคคล 7)การจ่าย

ค่าตอบแทน (Remuneration) การจ่ายค่าตอบแทนทีเป็นธรรม การจ่ายค่าตอบแทนตอ้งขึนอยูก่บัการ

บรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องงาน 8) การรวมอาํนาจหนา้ที (Centralization) การมอบอาํนาจ

หนา้ทีไดส้ดัส่วนกบัความรับผดิชอบทีมอบหมายใหเ้ท่านนั 9) สายการบงัคบับญัชา (Scalar Chain) 

ควรมีสายการบงัคบับญัชาอย่างต่อเนืองไปตามสายทางเดินของการอาํนวยการและสังการ 10) 

ความเป็นระเบียบ (Order) ตอ้งมีการนิยามหน้าทีการงานแต่ละงานเพือให้ผูที้ทาํงานนันเขา้ใจใน

งานทีทาํ และเขา้ใจความสมัพนัธข์องงานกบังานอืนๆ 11) ความเสมอภาค (Equity) การดาํเนินการ

ตามกฎและขอ้ตกลงต่างๆ ทีมีอยู ่ตอ้งเป็นไปอยา่งเสมอภาค 12) เสถียรภาพดา้นบุคลากร (Stability 

of Tenure of Personnel) พนักงานทุกคนควรไดรั้บการส่งเสริมให้มีความภกัดีต่อองค์การและมี

ความผกูพนัต่อองคก์ารในระยะยาว  13) ความคิดริเริมสร้างสรรค์ (Initiative) พนักงานทุกคนควร

ไดรั้บการส่งเสริมใหท้าํการตดัสินใจไดอ้ยา่อิสระภายใตข้อบเขตแก่งอาํนาจทีไดรั้บมอบหมาย และ

ตามหน้าทีงานทีระบุไว ้14) ความสามคัคีกลมเกลียว (Esprit De Corps) พนักงานควรไดรั้บการ

ส่งเสริมใหก้าํหนดประโยชน์ส่วนตนให้สอดคลอ้งกบัประโยชน์ขององค์การซึงเป็นวิธีทีจะสร้าง

ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัในการทาํงานได ้

2.4.1.2  กลุ่มแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ (Human Behavior Approach) ประกอบดว้ย

แนวคิดดงัต่อไปนี 

แนวคิดจิตวิทยาอุตสาหกรรมศาสตร์ ศึกษาถึงสาเหตุทีทาํให้คนงานทาํงานไดดี้และ

ไม่ดี พบว่า ผูบ้ริหารทีเนน้วิธีการทางวิทยาศาสตร์จะพยายามจดัหาคนงานโดยพิจารณาจากทกัษะ

เชิงกายภาพทีสอดคลอ้งกบัทกัษะทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํงานโดยมองขา้มทกัษะดา้นจิตใจหรือ

ปัจจยัเชิงจิตวิทยาของคนงานไป ดงันนั แนวความนีจึงหนัมามุ่งเนน้การทดสอบเพือคดัเลือกคนงาน

เขา้ทาํงานดว้ยการทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Tests for Employee Selection)  

แนวคิดพฤติกรรมมนุษย ์ศึกษาพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นรายบุคคล โดยไดท้าํการ

ตรวจสอบรูปแบบของการจดัการ (Management Style) และสรุปไว ้3 รูปแบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ จดัการ

แบบดงัเดิมหรือประเพณีนิยม เป็นลกัษณะของการจดัการของผูบ้ริหารทีเคร่งครัดในการทาํงาน 



50 

  

เพราะเชือมนัในเอกภาพในการบงัคบับญัชาและการรวมอาํนาจหนา้ที การจดัการแบบผสมระหว่าง

แบบดงัเดิมกบัวิทยาศาสตร์ การจดัการแบบวิทยาศาสตร์ ผูบ้ริหารจะเนน้การคดัเลือกบุคลากร การ

ใชสิ้งจูงใน การจดัสวสัดิการสาํหรับพนกังาน และการพฒันาบุคลากร 

ผลการศึกษาทีฮอวธ์อร์น (Hawthorne Studies) ไดท้าํการศึกษาโดยเน้นความสนใจ

ในเรืองบรรยากาศการจดัการและภาวะผูน้าํ แต่จากการศึกษาวิจยัหลายครัง จนคน้พบว่าบรรทดัฐาน

ทางพฤติกรรมของกลุ่มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงานของบุคคลและกลุ่มบุคคลคนงานจะถกูจูง

ใจจากการไดรั้บรางวลัตอบแทนในรูปของการไดรั้บบทบาทใหม่ทางสังคม (Social Norms or 

Group Standard) มากกว่าการไดรั้บการปรับเปลียนจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพซึงแสดงให้เห็น

ว่า ปัจจยัทางสงัคมและจิตวิทยา มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมาก 

2.4.1.3  กลุ่มแนวความคิดการจดัการสมยัใหม่ (Modern ManagementApproach) 

กลุ่มแนวความคิดการจดัการสมยัใหม่นี ประกอบดว้ยแนวคิดต่างๆ ดงันี 

แนวคิดวิทยาการจดัการ เนน้ในเรืองของการจดัการทาํงาน (Work Management) ใน

เชิงปริมาณโดยการนาํเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการตดัสินใจ และการนาํคณิตศาสตร์และสถิติ

เขา้มาช่วยในการจดัการการผลิตและการปฏิบติัการมากกว่าวิธีการเชิงพฤติกรรม แนวความคิดนี 

เจริญกา้วหนา้ขึนมากเมือมีการนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาดา้นการผลิตการ

ปฏิบติัการทีซบัซอ้น ซึงในอดีตไม่สามารถทาํได ้

แนวคิดเชิงกระบวนการจดัการ เป็นแนวความคิดทีเนน้ธรรมชาติของการจดัการและ

องค์การ โดยไดรั้บอิทธิพลจากนักทฤษฎีการจัดการเชิงบริหารของกลุ่มแนวคิดคลาสสิก ซึงมุ่ง

พิจารณาหนา้ทีทางการจดัการ และศึกษาหนา้ทีแต่ละหนา้ทีในรายละเอียด 

แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ เกิดขึนจากการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการ ทีไดท้าํการศึกษา

เพิมเติมต่อเนืองจากแนวคิดเดิมโดยมุ่งเน้นทีพฤติกรรมบุคคล พฤติกรรมกลุ่มและการพฒันา

องคก์าร นอกจากนี ยงัไดมี้การบูรณาการแนวความคิดของกลุ่มคลาสสิก กลุ่มแนวคิดเชิงพฤติกรรม 

และแนวคิดเชิงวิทยาการจดัการเขา้ดว้ยกนั ผลของการดาํเนินการดงักล่าว แสดงออกมาในรูปของ

แนวคิดเชิงสถานการณ์ และแนวความคิดเชิงระบบดงันี 1) แนวคิดเชิงสถานการณ์ (Contingency 

Approach) เน้นความถูกตอ้งของการจดัการทีตอ้งปรับเปลียนไปให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ที

เป็นอยูเ่สมอ แนวคิดนีเกิดขึนหลงัจากทีมีการยอมรับผลงานวิจยัของนกัพฤติกรรมศาสตร์ เนืองจาก

หลกัการและแนวความคิดทีใชเ้ป็นสากลของกลุ่มแนวความคิดคลาสสิกหมดความน่าเชือถือลง 

และเกิดแนวโน้มการจัดการแบบใหม่ ทีมีชือเรียกกันว่า การจัดการสถานการณ์ และต่อมา

เปลียนเป็นการจัดการตามสถานการณ์ 2) แนวความคิดเชิงระบบ (System Approach) เป็น

แนวความคิดทีกาํหนดกรอบการมองแนวใหม่ โดยถือว่าองคก์ารเป็นระบบรวมของส่วนต่างๆ ซึงมี

ความสัมพันธ์เชือมโยงซึงกันและกัน และต่างก็มีอิทธิพลต่อกัน เสมือนหนึงว่าองค์การเป็น
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องคป์ระกอบของส่วนต่างๆ ทีเหมือนอวยัวะของสิงมีชีวิตโดยโครงสร้างทีไม่อยู่นิงหรือแน่นอน

ตายตวั และแต่ละส่วนขององคป์ระกอบเหล่านนัมีปฏิสมัพนัธก์นัและทาํงานเพือบรรลุวตัถุประสงค์

ส่วนรวมร่วมกนั ดงันนั องคก์ารทีมีความยดืหยุน่ภายในจึงมกัจะมีลกัษณะเป็นองคก์ารในระบบเปิด

ทีเนน้ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสร้างและสิงแวดลอ้มทีจาํเป็นจะตอ้งมีสิงป้อนเขา้ไปในโครงสร้าง

อยา่งต่อเนือง เพือผลิตสิงหนึงสิงใดออกมาเป็นผลิตผล 

 

2.4.2  ความหมายของการจดัการ 

Robbins and Coulter (2002: 6 อา้งถึงใน อนิวชั แกว้จาํนงค์, 2554: 19) ให้ความหมายการ

จดัการว่าเป็นกระบวนการของความร่วมมือเพือให้เกิดการร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมการทาํงานให้

ประสบ ผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิพลต่อตนเองและผูอื้น 

Snell (2002: 14 อ้างถึงในอนิวชั แก้วจาํนงค์, 2554: 20) มีแนวคิดว่า การจัดการคือ 

กระบวนการของการทาํงานคนและทรัพยากรอืนๆ เพือใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุผลสาํเร็จ 

Bartol, K. and Martin, D. (1998 อา้งถึงใน สาคร สุขศรีวงศ,์ 2552: 25) การจดัการเป็น

กระบวนการในการดาํเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารโดยการทาํหน้าทีหลกั 4 ประการ 

ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การชีนาํ และการควบคุมองคก์าร 

ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ (2554: 12) การจดัการคือกระบวนการอยา่ง

หนึงภายในองค์การ ซึงมีลาํดับการทาํงานเป็นขันตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกสําคัญในการ

บริหารงาน มีทรัพยากรอืนๆ ประกอบด้วยเงินทุน เครืองจักร และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เป็น

องคป์ระกอบ 

ธงชยั สนัติวงษ ์(2543: 1 อา้งถึงใน อนิวชั แกว้จาํนงค์, 2554: 20) การจดัการหมายถึง ภารกิจ

ของบุคคลใดบุคคลหนึงหรือหลายคน เรียกว่าผูบ้ริหาร ทีเขา้มาทาํหนา้ทีประสานงานใหก้ารทาํงาน

ของบุคคลทีต่างทาํและไม่อาจประสบผลสาํเร็จจากการแยกกนัทาํให้สามารถบรรลุผลสาํเร็จได้

ดว้ยดี 

สาคร สุขศรีวงศ ์(2554: 26) การจดัการ หมายถึง การทาํงานใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคผ์า่น

กิจกรรมการจดัการ 4 ประการ ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การชีนาํ และการควบคุมองคก์าร 

รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2549: 13) การจดัการ หมายถึง กิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการนาํทรัพยากร

การบริหารมาใชใ้หบ้รรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ ประกอบดว้ย การวางแผน (Planning) การจดั

องคก์าร (Organizing) การนาํ (Leading) และการควบคุม (Controlling)  

อนิวชั แกว้จาํนง (2552: 25) การจดัการหมายถึง กระบวนการในการทาํงานอย่างเป็นขนัตอน

โดยใชก้ารวางแผน การจดัองคก์าร การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การนาํและการควบคุมรวมถึงมีการ
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ประสานการทํางานทังภายในและภายนอกองค์การเพือให้การทํางานบรรลุเป้าหมายและ

วตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้

 

2.4.3  กระบวนการจดัการ 

 Fayol (1949) ไดส้รุปสาระสาํคญัเกียวกบักระบวนการจดัการ (Management Processes) ว่า

ประกอบดว้ยหนา้ทีทางการจดัการ 5 ประการ เรียกว่า POCCC ดงันี 

1)  การวางแผน (Planning) 

2)  การจดัองคก์าร (Organizing) 

3) การบงัคบับญัชาหรือการสงัการ (Commanding) 

4) การประสานงาน (Coordinating)  

5) การควบคุม (Controlling)  

Gulick and Urwick (1973: 17) ไดเ้สนอหลกัทีเกียวกบัการบริหารซึงคนทีเป็นผูบ้ริหาร

จะตอ้งทาํมีหนา้ทีสาํคญัอยู ่7 ประการคือการวางแผนการจดัองค์การ การจดัคนเขา้ทาํงาน การสังการ 

การประสานงาน การรายงานและการงบประมาณหรือเรียกสนัๆว่า “POSDCoRB”  ซึงประกอบดว้ย

รายละเอียดดงัต่อไปนี 

1)  P- Planning หมายถึง การวางแผน ไดแ้ก่ การจดัวางโครงการและแผนงานต่างๆ 

ขึนมาไวล่้วงหน้า ซึงเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติ เพือให้การดาํเนินการสามารถบรรลุ

เป้าหมายทีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2)  O-Organizing หมายถึง การจดัองคก์าร ไดแ้ก่ การแบ่งงาน (Division of Work) 

การกาํหนดส่วนงาน โครงสร้างขององคก์าร การกาํหนดตาํแหน่งงานต่างๆ พร้อมกบัอาํนาจหน้าที 

โดยพิจารณาใหเ้หมาะสมกบังาน 

3)  S-Staffing หมายถึง การจดัการเกียวกบัตวับุคคลในองค์การ นับตงัแต่ การจดั

อตัรากาํลงั การสรรหา การคดัเลือก การบรรจุแต่งตงับุคคล การเลือนขนั เลือนตาํแหน่ง เงินเดือน 

การโยกยา้ย การพฒันาบุคคลในองคก์ารเรือยไปจนกระทงัการใหบุ้คคลพน้จากตาํแหน่ง 

4)  D-Directing หมายถึง การอาํนวยงาน ได้แก่การทาํหน้าทีในการตัดสินใจ 

วินิจฉยัสงัการ การออกคาํสงั มอบหมายภารกิจการงานไปให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หลงัจากนันตอ้งใช้

ภาวะของการเป็นผูน้าํในการกระตุน้จูงใจคนใหย้อมรับในผูบ้ริหาร 

5)  Co- Coordinating หมายถึง การประสานงาน ได้แก่ การทาํหน้าทีในการ

ประสานกิจกรรมต่างๆ ทีไดมี้การแบ่งแยกออกไปเป็นส่วนงานย่อยๆ เพือให้ทุกภาคส่วนสามารถ

ทาํงานประสานสอดคลอ้งกนั และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 
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6)  R- Reporting หมายถึง การรายงาน ไดแ้ก่การทาํหน้าทีในการรับฟังรายงานผล

การปฏิบติังานของบุคคลและหน่วยงานทีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้รายงานมา การรายงานถือเป็น

มาตรการในการตรวจสอบและควบคุมงานดว้ย 

7)  B- Budgeting หมายถึง การงบประมาณ ได้แก่ หน้าทีทีเกียวกับการจัดทํา

งบประมาณ การจดัทาํบญัชีการใชจ่้ายเงินและการตรวจสอบควบคุมดา้นการเงิน การบญัชีของ

หน่วยงาน 

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2546 : 3-4) กระบวนการจดัการประกอบดว้ยหนา้ทีทางการจดัการ ดงันี 

1)  การวางแผน (Planning) เป็นการพิจารณาปัจจยัทีเกียวขอ้งในการดาํเนินงาน 

รวมทงัพิจารณาขอ้จาํกดัต่างๆ และทาํการกาํหนดล่วงหน้าถึงวิธีการปฏิบติั ผูป้ฏิบติั ทรัพยากรที

ตอ้งการ เวลาทีแลว้เสร็จ และผลทีได ้

2)  การจดัองคก์าร (Organizing) เป็นการกาํหนดระบบการทาํงานของหน้าทีต่างๆ

ในองคก์ารเพือใหเ้กิดการประสานงานทีดี ในการจดัองค์การนัน รวมตงัแต่การกาํหนดหมวดหมู่

ของงาน การกาํหนดวิธีการสือสารระหว่างฝ่ายต่างๆ การวางแผนทางดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พือ

ปฏิบติังานในตาํแหน่งต่างๆ 

3)  การอาํนวยการ (Directing) หมายถึงการมีผูรั้บผิดชอบในงานด้านต่างๆ ของ

องคก์ารเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีตอ้งการ โดยการนาํ (Leading) หรือการจูงใจผูป้ฏิบติังาน 

(Motivation) ในองคก์ารธุรกิจจะตอ้งมีผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หวัหนา้งานเพือคอยประสานงาน สังการ 

จูงใจพนกังานและดูแลทุกขข์องพนกังาน เพือใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ทีตามทีองคก์ารคาดหวงั 

4)  การควบคุม (Controlling) หมายถึงการติดตามผลการปฏิบติังานเมือระยะเวลา

ผา่นไป เพือใหท้ราบว่างานทีไดด้าํเนินไปตรงตามระยะเวลาทีกาํหนดในแผนหรือไม่ เช่นการติด

การผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ พิจารณารายงานต่างๆและปรึกษากบัผูเ้กียวขอ้ง

เพือหาทางปรับปรุงสิงต่างๆใหเ้ป็นตามแผนหรือดีกว่าทีแผนกาํหนด  

สาคร สุขศรีวงศ ์(2554 : 26-27) กิจกรรมหลกัทางการจดัการแบ่งออกเป็นกระบวนการซึง

ประกอบดว้ยกิจกรรม 4 ประการ คือ การวางแผน การจดัองคก์าร การชีนาํ และการควบคุมองคก์าร 

1)  การวางแผน (Planning) ประกอบดว้ย การกาํหนดของเขตของธุรกิจ ตงัเป้าหมาย 

และวตัถุประสงค์ ตลอดจนกาํหนดวิธีการเพือให้สามารถดาํเนินงานได้ตามวตัถุประสงค์หรือ

เป้าหมายทีตงัไว ้เมือเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และวิธีในการในการทาํงานชัดเจนตามขอบเขตที

กาํหนดแลว้ ผูบ้ริหารจึงดาํเนินกิจกรรมต่อไป คือ การจดัองคก์าร 

2)  การจดัองคก์าร (Organizing) ประกอบดว้ย การจดับุคลากร แบ่งแผนกงาน และ

จดัสรรทรัพยากรต่างๆ ใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัแผนงาน เพือใหอ้งคก์ารสามารถดาํเนินการตาม

แผนใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีกาํหนด 
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3)  การชีนาํ (Leading) ประกอบดว้ยเนือหา 2 เรืองทีสาํคญั คือ ภาวะผูน้าํ (Leader 

Ship) ซึงเกียวขอ้งกบัการพฒันาตวัผูบ้ริหารเอง และ การจูงใจ (Motivation) ซึงเกียวขอ้งกบัการชกั

จูงหรือกระตุน้ใหผู้อื้นทาํงานไดอ้ยา่งเต็มทีตามความรู้ความสามารถ 

4)  การควบคุม (Controlling) เป็นการควบคุมองค์การให้การดําเนินงานต่างๆ 

ภายในองคก์าร เป็นไปตามแผนงาน ความคาดหวงัหรือมาตรฐานทีกาํหนด 

รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2549: 13-14) หนา้ทีในการจดัการทวัไป ผูบ้ริหารทีประสบความสาํเร็จ

จะตอ้งทาํหนา้ทีบริหาร 4 ประการคือ 

1)  การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการกาํหนดวตัถุประสงค์และพิจารณาว่า

สิงใดควรทาํเพือใหบ้รรลุเป้าหมายนนั หรือหมายถึง การกาํหนดเป้าหมายขององคก์ารและวิธีการที

จะบรรลุเป้าหมายนันๆ ผูบ้ริหารจะต้องวางแผนด้วยหลกัเหตุผล 3 ประการ คือ 1) เพือกาํหนด

ทิศทางสาํหรับอนาคตขององคก์าร เช่น ตอ้งการกาํไรทีเพิมขึน การขยายส่วนครองตลาด และความ

รับผดิชอบต่อสงัคม 2) เพือกาํหนดทรัพยากรขององคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมาย 3) เพือกาํหนดงาน ซึง

จะตอ้งมีการปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมาย 

2)  การจดัองคก์าร (Organizing) เป็นกระบวนการตดัสินใจว่าใครทาํงานอะไรและ

รายงานขึนตรงกบัใครเป็นการใชบุ้คลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม (Staffing) หรือหมายถึง กระบวนการ

ออกแบบงาน การจดัสรรทรัพยากรและการประสานกิจกรรมทาํงาน 

3)  การนํา (Leading) เป็นการชักนําให้บุคคลอืนปฏิบัติงาน โดยการจูงใจให้

ปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารซึงในเรืองของการนาํนีผูบ้ริหารจะตอ้งใชห้ลกัการจูงใจที

ดีและขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีการสังการทีเหมาะสมดว้ย หรือหมายถึง การกระตุน้จูงใจให้ใชค้วาม

พยายามเพือใหบ้รรลุเป้าหมาย 

4)  การควบคุม (Controlling) เป็นขนัตอนทีบุคคล กลุ่ม หรือองค์การมีการติดตาม

การทาํงานและปฏิบติัการแกไ้ข หรือมายถึง กระบวนการวดัผลการทาํงานและการแกไ้ข เพือใหเ้กิด

ความเชือมนัว่าไดผ้ลลพัธต์ามทีตอ้งการ การควบคุมมีขนัตอนทีสาํคญัดงันี 

(1) การกาํหนดมาตรฐานการทาํงาน 

(2) การวดัผลการทาํงานในปัจจุบนัแลว้เปรียบเทียบกบัมาตรฐาน 

(3) การปฏิบติัการแกไ้ขสิงทีเบียงเบนจากมาตรฐานทีกาํหนด 

(4) การปฏิบติัการแกม้าตรฐานเท่าทีจาํเป็น 

 

2.4.4  แนวคดิการจดัการเครือข่าย 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552)ได้นาํเสนอแนวทางการจัดการเครือข่ายไว ้3ประเด็น

ดว้ยกนั คือ 
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1) พลวตัของหุน้ส่วนในพหุองค์การ Lowndes & Skelcher (1998: 313-333 อา้งถึงใน 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 318-319) ไดด้าํเนินการวิจยัเกียวกบัพลวตัของความร่วมมือในพหุ

องคก์าร (Multi-Organizational Partnership)  พวกเขาพบว่าโครงสร้างองค์การทีร่วมมือกนันันไม่ไดมี้

เฉพาะรูปแบบการบริหารแบบเครือข่าย  แต่มีรูปแบบการบริหารทีแตกต่างกนัถึงสามรูปแบบคือ 

รูปแบบบริหารเชิงเครือข่าย (Network Mode) รูปแบบการบริหารเชิงลาํดบัชนั(Hierarchy Mode) 

และรูปแบบการตลาด (Market Mode)  แต่ละรูปแบบจะปรากฏในแต่ละช่วงวงจรชีวิตของการ

ปฏิบติังานแบบหุน้ส่วนหลายองคก์าร          

วงจรชีวิตของการร่วมมือมี 4 ขันตอนคือ  1) การร่วมมือก่อนเป็นหุ้นส่วน (Pre-

partnership Collaboration) 2) การสร้างความเป็นหุน้ส่วนและการทาํใหม้นัคง (Partnership Creation and 

Consolidation)   3) การส่งมอบแผนงานของหุน้ส่วน (Partnership Programme Delivery) และ 4) การยติุ

และความต่อเนืองของการเป็นหุน้ส่วน (Partnership Termination and Succession) 

(1) การร่วมมือก่อนเป็นหุ้นส่วน (Pre-partnership Collaboration) มีลกัษณะที

ถูกกาํหนดโดยรูปแบบเครือข่ายทีมีฐานอยู่บนความไม่เป็นทางการ ความไวว้างใจ และความ

ตระหนกัถึงการมีเป้าประสงค์ร่วมกนั  ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างหุ้นส่วนทีมีศกัยภาพมีลกัษณะไม่เป็น

ทางการและเนน้ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  คุณภาพของความสัมพนัธ์ไดถู้กเชือมโยงโดยระดบั

ของความไวว้างใจระหว่างผูก้ระทาํ และการมีปฏิสัมพนัธ์ซึงกนัและกนัถูกมองในฐานะทีนาํไปสู่

การมีประโยชน์ร่วมกนั  หากมีความไวว้างใจระหว่างองค์การตาํจะมีเพียงผูบ้ริหารระดบัสูงหรือ

บุคลากรอาวุโสเท่านันทีเขา้ร่วมประชุมระหว่างองค์การ  แต่เมือใดก็ตามทีระดบัความไวว้างใจ

เพิมขึนก็จะมีบุคลากรหลากหลายระดับทีเข้าร่วม  ซึงทาํให้ปัจจัยนําเข้าของเครือข่ายมีความ

หลากหลายยงิขึน  มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน และมีการขยายตวัของความรู้สึก

ร่วมในการเป็นเจา้ของเครือข่าย  

ความสมัพนัธภ์ายในเครือข่ายถกูสร้างขึนมาจากการผสมผสานระหว่างวิสัยทศัน์

กบัความคุม้ค่า โดยวิสยัทศัน์เป็นสิงสาํคญัทีทาํใหเ้กิดความผกูพนัของผูที้เขา้มาเป็นสมาชิกเครือข่าย  

ขณะทีความคุ้มค่าจะเป็นสิงทีกาํหนดว่าความสัมพนัธ์นันมีความยงัยืนมากน้อยเพียงใด ความ

คาดหวงัเกียวกบัการมีประโยชน์ร่วมกนัเป็นสิงทีมีความสาํคญัในการร่วมมือก่อนเป็นหุน้ส่วน 

(2) การสร้างหุน้ส่วนและการทาํให้มนัคง (Partnership Creation and Consolidation) 

การสร้างหุ้นส่วนเกียวขอ้งกบัการเจรจาต่อรองและการแข่งขนัเกียวกบัใครควรดาํรงตาํแหน่งใด

และใครไม่ควรดาํรงตาํแหน่งใดในโครงสร้างของการทาํงานร่วมกนั ในขนันีบางครังสมาชิกจะเนน้

ในประเด็นเฉพาะบางประเด็นเช่นการจัดสรรทีนังในคณะกรรมการหรือคณะผูบ้ริหารหรือการ

ถกเถียงเกียวกบัภาวะผูน้าํ การกาํหนดบทบาท และการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาหรือประเด็น

ทีจะดาํเนินการ     
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โครงสร้างในเชิงสายบงัคบับญัชาทีซ่อนเร้นหรือไม่สาํคญัในขนัความร่วมมือ

ก่อนเป็นหุน้ส่วนเริมกลายเป็นเรืองทีปรากฏชดัเจนและมีความเป็นทางการมากขึนในขนันี อย่างไร

ก็ตามความสมัพนัธอ์ยา่งไม่เป็นทางการก็ยงัคงดาํรงอยู่อย่างต่อเนือง และธรรมชาติของสายบงัคบั

บญัชาก็เป็นเรืองทีมีการทา้ทาย ถกเถียงและเป็นประเด็นปมปัญหา  ระเบียบสาํหรับหุ้นส่วนเป็นสิง

ทีจาํเป็นทีตอ้งมีการเจรจาต่อรองขา้มขอบเขตขององคก์ารและวฒันธรรม 

(3) การปฏิบติัตามแผนงานของกลุ่มหุ้นส่วน (Partnership Programme Delivery) 

แมว้่าวลีทาํนอง “หุน้ส่วน” และ “เครือข่าย” จะมีนยัแห่งความร่วมมือ แต่ในความเป็นจริงของการ

ปฏิบติังานร่วมของหลายองค์การกลบัมีการแข่งขนัระหว่างองค์การ   การแข่งขนัดาํรงอยู่ในกลุ่ม

หุน้ส่วน โดยเฉพาะกระบวนการเสนอของบประมาณจากรัฐบาลกลางหรือหน่วยงานทีสนับสนุน

ทุนอืนๆ   เป้าหมายของการแข่งขนัเช่นนีคือการกระตุน้สมาชิกในกลุ่มหุน้ส่วนใหพ้ฒันานวตักรรม

และแผนงานทีมีความคุม้ทุนในการทาํงาน และเพือเป็นหลกัประกนัว่าผูส้นับสนุนทุนไดรั้บความ

คุม้ค่ากบัเงินทีสนบัสนุนลงไปและประสิทธิผลของแผนงาน  

เมือได้รับงบประมาณกลุ่มหุ้นส่วนเผชิญหน้ากับการท้าทายในการกระจาย

งบประมาณสาํหรับการปฏิบติัตามแผนงาน ณ ขนันีการแข่งขันนาํไปสู่ความสัมพนัธ์ในรูปแบบ

การตลาดทีมีฐานอยู่บนข้อตกลงตามสัญญาและตามทียืนเสนอต่อแหล่งทุน   และเมือรูปแบบ

การตลาดปรากฏขึนในกลุ่มหุ้นส่วนก็จะเป็นอุปสรรคหรือขัดขวางการพฒันาการของความ

ไวว้างใจ การช่วยเหลือซึงกนัและกนั และความร่วมมือระหว่างกลุ่มหุน้ส่วน 

(4) การยุติและความต่อเนืองของการเป็นหุ้นส่วน (Partnership Termination 

and Succession) มีแผนงานหลายแผนงานทีมีระยะเวลาของการไดรั้บทุนการสนบัสนุน เช่น สามปี 

หรือ ห้าปี   และเมือแผนงานเหล่านีไม่มีงบประมาณในการดาํเนินการต่อไป กลุ่มหุ้นส่วนทีร่วม

ดาํเนินงานภายใตแ้ผนงานมีทางเลือก 3 ทางคือ  1) การสร้างความต่อเนืองของการเป็นหุ้นส่วนที

เป็นทางการต่อไปเพือดาํรงความสัมพนัธ์ และแสวงหาแหล่งงบประมาณจากทีอืนเพือทาํงาน

ร่วมกนัต่อไป  2) สลายความเป็นหุน้ส่วนและแยกยา้ยกนัไปปฏิบติัตามบทบาทหน้าทีขององค์การ

ตนเอง  3)  กลบัไปใชก้ารประสานในเชิงเครือข่ายทีไม่เป็นทางการเพือร่วมมือกนัดาํเนินงานตาม

ความเหมาะสมของสถานการณ์  

2)  จุดอ่อนของเครือข่าย 

แมว้่าเครือข่ายจะส่งผลในเชิงบวกต่อการปฏิบติังาน การสร้างค่านิยมร่วม การสร้าง

บรรทดัฐาน ความสามคัคีขององคก์าร กลุ่มสงัคม หรือกลุ่มบุคคลภายในเครือข่าย  แต่หากเครือข่าย

ใดมีความผนึกแน่นภายในสูงก็มีจุดอ่อนดงันี  

(1) เมือเครือข่ายใดเครือข่ายหนึงไดรั้บการจดัตงัขึนมา จนกระทงัมีความผนึก

แน่นภายในสูงอาจทาํให้เครือข่ายนัน กลายเป็นเครือข่ายระบบปิด เน้นการมีปฏิสัมพนัธ์เฉพาะ

ภายในสมาชิก และกีดกนัหรือปิดกนัหน่วยทางสงัคมอืนไม่ใหเ้ขา้ร่วมในเครือข่าย  
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(2) เกิดการจาํกดัของขอ้มูลข่าวสารและการกีดกนัการเขา้ถึงทรัพยากรขอ้มูล

ข่าวสารไหลเวียนอยูเ่ฉพาะในองคก์ารทีอยูใ่นเครือข่าย ขณะทีองคก์ารอืนๆทีอยูน่อกเครือข่ายไม่ได้

รับข้อมูลข่าวสารหรือได้รับข้อมูลข่าวสารน้อย ในกรณีทีเครือข่ายนันเป็นเครือข่ายของการ

สนบัสนุนทุนเพือส่งเสริมการจดัทาํโครงการทางสงัคมหากเป็นองค์การเล็กและไม่อยู่ในเครือข่าย

ขององคก์ารใหทุ้น โอกาสทีจะไดรั้บทุนก็มีตาํกว่าองคก์ารทีอยูภ่ายในเครือข่าย 

(3) เมือเครือข่ายมีความผนึกแน่นสูง ก็จะทาํให้บรรทัดฐานหรือค่านิยมของ

เครือข่ายกลายเป็นกฎทีสมาชิกต้องยอมรับและปฏิบัติตาม  สิงเหล่านีอาจทาํให้เสรีภาพหรือ

ความคิดอิสระและความเป็นปัจเจกชนถกูกดทบัและลดความสาํคญัลงไป 

3) ขอ้สรุปเชิงทฤษฎีพืนฐานเกียวกบัการจดัการเครือข่าย 

Agranoff (2006: 56-65 อา้งถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 320-326) ไดส้ังเคราะห์

ทฤษฏีเบืองตน้ (Grounded Theory) เกียวกบัการจัดการเครือข่าย โดยใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ์จาก

การศึกษาเครือข่ายจาํนวน 14 เครือข่าย ทงัเครือข่ายองคก์ารราชการส่วนกลาง ระดบัรัฐ และองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินทีทาํงานร่วมกบัองค์การพฒันาเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นฐานใน

การสร้างทฤษฎี ซึงมีเนือหาทีสาํคญั 10 ประการคือ  

(1) เครือข่ายหาใช่เครืองมือเพียงอยา่งเดียวในการจดัการประสานงาน แมว้่าใน

ปัจจุบนัคาํว่าเครือข่ายมีการใชก้นัอย่างกวา้งขวางในองค์การ องค์การภาครัฐ ภาคเอกชนองค์การ

พฒันาเอกชน และภาคประชาชนแต่การประสานงานระหว่างองค์การมีหลายรูปแบบ และบาง

รูปแบบมิใช่เป็นเครือข่าย อาจเป็นความสัมพนัธ์ในลกัษณะทีเชือมโยงในลกัษณะองค์การภาครัฐ

สนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินงานใหแ้ก่องคก์ารประชาชนและองคก์ารพฒันาเอกชนหรือการ

ทีองคก์ารภาครัฐทาํสญัญาจา้งงานกบับริษทัเอกชน หรือการร่วมมือประสานงานกนัในรูปแบบอืนๆ    

อย่างไรก็ตามเครือข่ายก็เป็นกลไกสําคญัประการหนึงในการประสานความ

ร่วมมือระหว่างองคก์าร เพราะทาํใหอ้งคก์ารจาํนวนมากมาร่วมเจรจาและตกลงในการใชท้รัพยากร 

การคน้ควา้ แกปั้ญหา และการสร้างความรู้ร่วมกนั   สิงทีสาํคญัทีสุดคือเครือข่ายเปิดหน้าต่างแห่ง

โอกาสและความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติังานทีหากองคก์ารเดียวกระทาํแลว้ยากจะบรรลุความสาํเร็จได ้ 

เป็นงานทีตอ้งใชอ้งคก์ารสององคก์ารหรืออาจมากกว่านนัร่วมกนัทาํจึงจะประสบความสาํเร็จได ้

(2) ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ยงัคงใชเ้วลาการทาํงานประจาํตามสายบงัคบับญัชา วลีที

คุน้เคยในแวดวงวิชาการบริหารองค์การในปัจจุบนัคือ การบริหารแบบเครือข่ายจะเขา้มาทดแทน

การบริหารแบบสายบงัคบับัญชาทงันีเป็นเพราะองค์การในปัจจุบนัการดาํเนินกิจกรรมให้บรรลุ

เป้าหมายองคก์าร จาํเป็นตอ้งมีการพึงพาซึงกนัและกนัระหว่างฝ่ายในองคก์าร และระหว่างองค์การ

มากขึนเพือใหง้านบรรลุเป้าหมาย   และเป็นความจริงว่าการพึงพาระหว่างกนันาํไปสู่การเพิมขึน
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ของความสมัพนัธแ์นวระนาบขา้มขอบเขตของฝ่ายต่างๆ จนทาํใหมี้แนวโนม้สรุปไปในทิศทางทีว่า  

การทาํงานแบบเครือข่ายจะเขา้มาทดแทนการทาํงานแบบสายบงัคบับญัชา อย่างไรก็ตามความเป็น

จริงทีเกิดขึนในองคก์ารคือ การทาํงานแบบเครือข่ายหรือการเชือมโยงแนวระนาบ เกิดขึนมาและ

ดาํรงอยูคู่่ขนานกบัการทาํงานตามสายบงัคบับญัชามากกว่าจะเขา้ไปทดแทนสายบงัคบับญัชาและ

ผูบ้ริหารองคก์ารส่วนใหญ่ยงัคงใชเ้วลาเกือบทงัหมดกบัการจดัการภายในองค์การตามสายบงัคบั

บญัชา โดยกิจกรรมหลกัทีทาํ คือ การวางแผน การจดัองค์การ การบริหารงานบุคคล การบริหาร

งบประมาณ การติดตามกาํกบัและประเมินผลการปฏิบัติงานขณะทีกิจกรรมทีเกียวข้องกบัการ

ประสานงานเชิงเครือข่ายมีการดาํเนินการไม่มากนัก ยกเวน้ผูบ้ริหารองค์การบางองค์การทีมี

ลกัษณะงานซึงเนน้การติดต่อประสานเชือมโยงกบัองคก์ารอืนๆเป็นหลกั เช่น องค์การภาครัฐและ

องคก์ารพฒันาเอกชนทีเนน้งานพฒันาสงัคมหรืองานดา้นการรณรงค ์เป็นตน้  

(3) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายสร้างประโยชน์ซึงทาํใหผู้บ้ริหารตอ้งรักษาการ

มีส่วนร่วมเครือข่ายสามารถสร้างผลปฏิบัติงานเพือบรรลุเป้าประสงค์ของการบริการสาธารณะ 

เครือข่ายหาใช่เป็นเรืองนาํองคก์ารมาร่วมกนัแต่เพียงอยา่งเดียว  หากยงัเป็นการขยายฐานทรัพยากร

อีกดว้ย  องคป์ระกอบสาํคญัของฐานทรัพยากรคือการมีศกัยภาพในการขยายความรู้ ซึงเป็นบทบาท

หนา้ทีซึงผูบ้ริหารพึงกระทาํอยา่งไม่อาจหลีกเลียงได ้  ความรู้นาํมาสู่ความเป็นไปไดใ้นการคน้พบ

แนวทางการแกปั้ญหาใหม่ๆ ทีถกูขบัเคลือนและปฏิบติัโดยกลุ่มทีหลากหลาย    

กุญแจในการทําให้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายมีความย ังยืนคือ ผลการ

ปฏิบติังาน และกุญแจของผลการปฏิบติังานคือการเพิมคุณค่าแก่สาธารณะโดยการทาํงานร่วมกนั 

มากกว่าการทาํงานแบบแยกกนัทาํ  คุณค่าสาธารณะจากการทาํงานแบบเครือข่ายมีสีประการคือ 

ประการแรกผลประโยชน์คือมูลค่าเพิมต่อผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบวิชาชีพ เช่น 

การเรียนรู้วิธีการใหม่ในการร่วมมือ แลกเปลียนทกัษะระหว่างองคก์าร และวิธีการในการจดัตงัและ

บริหารเครือข่าย ควบคู่ไปกบัการขยายทกัษะในการสือสาร การใชเ้ทคนิควิธีการทาํงาน และการใช้

เทคโนโลย ี 

ประการทีสอง ผลประโยชน์ทีเกิดต่อองค์การเจ้าภาพ เช่น การเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร แผนงาน และทรัพยากรขององค์การอืน  การเข้าถึงเทคโนโลยีการสือสาร การร่วมกัน

อบรมบุคลากร และทีสาํคญัคือการขยายปัจจยันาํเขา้ภายนอกไปสู่ฐานความรู้ภายใน    

ประการทีสาม ทักษะกระบวนการรับผิดชอบร่วมกัน ทีเกิดจากการทาํงาน

ร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น การพัฒนาแผนร่วมกันระหว่างองค์การ การทดลองนํา

เทคโนโลยใีหม่ไปใช ้การพฒันาวฒันธรรมองคก์ารร่วมกนัซึงนาํไปสู่การแกปั้ญหาร่วมกนั 

ประการทีสี มีผลการปฏิบติังานอย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึน เช่น แผนปฏิบติังาน 

การสร้างศกัยภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่ระหว่างองค์การ และการเปลียนแปลงนโยบายและแผนงาน   
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มูลค่าเพิมของการปฏิบัติงานเหล่านีเป็นผลมาจากการทุ่มเทในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอย่าง

ต่อเนืองในการประสานความร่วมมือระหว่างองคก์าร 

(4) เครือข่ายแตกต่างจากองคก์าร แต่มีบางส่วนคลา้ยกนั 

เมือผูบ้ริหารเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัตงัเครือข่าย พวกเขาจะประสบกบัการ

ผสมผสานทีน่าสนใจระหว่างวิธีการปฏิบติัแบบเก่ากบัแบบใหม่  เครือข่ายมีความแตกต่างในเรือง

การไม่มีสายบงัคบับญัชา ผูที้เขา้ร่วมในเครือข่ายเขา้มาในฐานะทีเป็นตวัแทนองคก์ารอยา่งเท่าเทียม

กนั การปฏิบัติเกือบทงัหมดได้รับการอภิปรายและตดัสินใจโดยอาศยัหลกัความเป็นเอกฉันท ์ 

ทรัพยากรมีทีมาจากหลายแหล่ง  และมีการแทรกแซงหรือการลงโทษค่อนขา้งนอ้ยหรืออาจไม่มีเลย

สาํหรับผูที้ถอนตวัออกจากเครือข่าย   แต่อยา่งไรก็ตามเครือข่ายไม่ไดแ้ตกต่างจากองคก์ารในแง่ทีว่า

เครือข่ายตอ้งการรูปแบบขององค์การ กฎระเบียบในการปฏิบติังาน งานดา้นธุรการและงานอืนๆ  

เครือข่ายเกือบทงัหมดมีการกาํหนดพนัธกิจ เป้าประสงค์ และวตัถุประสงค์เพือสร้างกรอบในการ

ปฏิบติังานและสิงทีพึงปรารถนาจากการปฏิบติั ซึงโดยลกัษณะเช่นนีทาํให้เครือข่ายมีโครงสร้าง

คลา้ยคลึงกบัองคก์ารไม่แสวงหากาํไรหรือองคก์ารภาคสังคมมากกว่าองค์การทีมีสายบงัคบับญัชา

แบบภาครัฐ 

รูปแบบการบริหารเครือข่ายมีแนวโนม้อยูใ่นรูปของคณะกรรมการ ทีไดรั้บเลือก

จากตวัแทนขององคก์ารต่างๆ  เพือทาํหน้าทีในการบริหารเครือข่าย อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ

เหล่านีทาํหนา้ทีเพียงการกาํหนดแผนยทุธศาสตร์และการอนุมติัโครงการเป็นหลกั ส่วนการทาํงาน

ทีแทจ้ริงนันเป็นการปฏิบติัของคณะกรรมการถาวรหรือคณะกรรมาธิการ(Standing Committee) 

หรือ คณะทาํงาน (Task Forces) ทีคณะกรรมการเครือข่ายจดัตงัขึนมา รูปแบบการปฏิบติังานเช่นนี

จึงทาํใหเ้ครือข่ายมีความคลา้ยคลึงกบัรูปแบบการปฏิบติังานขององค์การพฒันาเอกชน ทีอาศยัการ

ทาํงานโดยการมีส่วนร่วมอย่างสมคัรใจและพยายามทาํงานให้บรรลุเป้าหมายและขอ้ตกลงโดย

ปราศจากการเกียวขอ้งของสายบงัคบับญัชา  

  อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนั องค์การสมยัใหม่ไดน้าํรูปแบบคณะกรรมการมาใช้

กนัมากเพือทาํงานทีมีลกัษณะเชิงนโยบายหรือโครงการหรืองานอืนๆทีต้องการความร่วมมือ

ระหว่างฝ่ายในองค์การ  ดงันันสิงทีแตกต่างระหว่างองค์การและเครือข่ายคือ องค์การกาํหนด

โครงสร้างและกฎระเบียบและยทุธศาสตร์ภายใตร่้มเงาขององค์การเดียว  ขณะทีเครือข่ายเป็นการ

ปฏิบติัการระหว่างองคก์ารและมีการกาํหนดโครงสร้าง กฎระเบียบและยุทธศาสตร์ร่วมกนัเพือให้

เหมาะสมกบัความตอ้งการขององคก์ารต่างๆทีมาร่วมงานในเครือข่าย  

(5)  ลกัษณะเครือข่ายสีประเภทลกัษณะความตอ้งการร่วมทีเชือมโยงเครือข่ายมี 

4 ลกัษณะคือ 1) การแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสาร (Informational Exchange) ซึงเป็นขอ้มูลข่าวสารที
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เกียวข้องกับนโยบายและแผนงาน เทคโนโลยี และแนวทางการแก้ปัญหาทีมีศกัยภาพ  การ

เปลียนแปลงหรือการปฏิบติัการใดๆ ทีเกิดขึนเป็นการตดัสินใจเลือกขององค์การในเครือข่ายอย่าง

สมคัรใจ  2) เครือข่ายการพฒันา (Developmental Networks)  ในทีซึงมีการแลกเปลียนข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลย ีก็จะมีการผสมผสานของการใหก้ารศึกษาและการบริการสมาชิกซึงเป็นการ

เพิมสมรรถภาพของสมาชิกเครือข่ายเพือปฏิบติัการแกปั้ญหาภายในองค์การของพวกเขา   3) การ

ช่วยขยายยุทธศาสตร์ (Outreach Strategies) ในทีซึงมีความเกียวขอ้งของกิจกรรมการพฒันา

ศกัยภาพของบุคลากรและเทคโนโลยภีายในเครือข่าย    เครือข่ายก็จะกาํหนดร่างยทุธศาสตร์เพือการ

เปลียนแปลงนโยบายและแผนงานซึงนาํไปสู่การแลกเปลียนและการประสานการใชท้รัพยากร

ร่วมกนั   แมว้่าการตดัสินใจและการปฏิบติัจะเป็นเอกสิทธิของแต่ละองค์การก็ตาม  4) เครือข่าย

ปฏิบติัการ (Action Networks) ในทีซึงองคก์ารทีเป็นหุน้ส่วนกนัมาพบปะกนัเพือปรับปรุงและขยาย

ขอบเขตการทาํงาน ทาํใหเ้กิดการรับเอานโยบาย ยทุธศาสตร์ทีกาํหนดร่วมกนัไปปฏิบติั  รวมทงัการ

ประสานการปฏิบติัเพือปรับปรุงการใหบ้ริการ ควบคู่ไปกบัการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารและการ

ขยายสมรรถภาพดา้นเทคโนโลย ี

แมว้่าเครือข่ายสองประเภทแรกอาจไม่เกียวข้องกับการปรับปรุงแผนและ

นโยบายโดยตรง แต่ก็เป็นรากฐานในการพฒันาความร่วมมือและส่งผลทางออ้มต่อการกาํหนด

นโยบายและการปฏิบติัร่วมกนัทีอาจเกิดขึนไดร้ะหว่างการดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองในเครือข่าย 

(6)  การตดัสินใจร่วมหรือการบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัเป็นผลผลิตของการเรียนรู้

การตดัสินใจของเครือข่ายเป็นการตดัสินใจทีแตกต่างจากกระบวนการตดัสินใจแบบรัฐสภาซึงเน้น

การลงมติ การตดัสินใจของเครือข่ายนนัเนน้การบรรลุขอ้ตกลงร่วมหรือความเป็นเอกฉันท์ระหว่าง

มวลสมาชิก ทังนีเนืองจากสมาชิกของเครือข่ายมีฐานะเป็น“หุ้นส่วน” มิใช่เป็นคู่แข่งหรือเป็น

ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  การเป็นหุน้ส่วนมีนยัถึงการคิดร่วมกนั การกาํหนดยุทธศาสตร์

ร่วมกนั และการปฏิบติังานร่วมกนั ผูบ้ริหารเครือข่ายมิไดมี้อาํนาจหนา้ทีตามกฎหมายทีจะบงัคบัให้

ผูอื้นปฏิบติัตามอย่างเช่นในองค์การทีตนเองสังกดั  อาํนาจหน้าทีของเครือข่ายคือ “อาํนาจหน้าที

ร่วม” ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย  และศกัยภาพสาํหรับการแกปั้ญหาร่วมกนัหาไดอ้ยู่ภายใน

องค์การใดองค์การหนึงหรือแมก้ระทงัตวัเครือข่ายเอง แต่ตงัอยู่บนองค์การทีหลากหลายอนัเป็น

สมาชิกและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีเป็นเป้าหมายของการปฏิบติังาน  

เป็นทีชดัเจนว่าการตดัสินใจและขอ้ตกลงร่วมเป็นกระบวนการทีคลา้ยคลึงกบั

การแสวงหาความรู้ของกลุ่มงานภายในองคก์ารเครือข่ายใช ้6 ยทุธศาสตร์การเรียนรู้ก่อนทีจะมีการ

ตดัสินใจหรือหาขอ้ตกลงร่วมกนั  1)  การอภิปรายกลุ่มหรือการแลกเปลียนความคิด 2) การเจรจา

ต่อรองเชิงการเมืองสําหรับประเด็นทีมีความอ่อนไหวทีอาจกระทบต่อผลประโยชน์และความ
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ตอ้งการของสมาชิก 3) การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละเกณฑห์รือกฎของการตดัสินใจทีมีอยู่แลว้ 4)  

การประยกุตใ์ชก้ระบวนการปฏิบติังานทีมีอยู่แลว้ ทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัแหล่งทุนหรือเงินกู ้ เช่น

เครือข่ายไดรั้บเงินสนบัสนุนจากแหล่งทุนใดแหล่งทุนหนึง ก็อาจประยกุตก์ระบวนการปฏิบติังานที

กาํหนดโดยแหล่งทุน โดยพิจารณาการปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของเครือข่าย 5) การตดัสินใจ

หรือการบรรลุขอ้ตกลงร่วมกันโดยอาศยัขอ้มูลเป็นสิงขบัเคลือน เช่น  การศึกษาตลาด หรือ การ

วิเคราะห์แบบแผนและแนวโน้มของปรากฏการณ์โดยใชห้ลกัการทางสถิติ 6) การใชแ้บบจาํลอง

ก่อนการตดัสินใจหรือการใชเ้ทคนิคการตดัสินใจในรูปแบบอืนๆ   

เครือข่ายการแลกเปลียนขอ้มลูข่าวสารและเครือข่ายการพฒันามีแนวโน้มจะใช้

การอภิปรายและการเจรจาต่อรองทางการเมืองเป็นหลกั ขณะทีเครือข่ายการขยายยุทธศาสตร์และ

เครือข่ายการปฏิบติัมีแนวโนม้จะใชท้งั 6 ขนัตอน  

(7)  การจัดการความรู้มีความสาํคัญต่อเครือข่ายจากการทีสังคมปัจจุบันเป็น

สงัคมแห่งฐานความรู้  การจดัการความรู้ไดเ้กิดขึนทงัในระดบัองคก์ารและระดบัเครือข่าย  สาํหรับ

การจัดการความรู้ระดับเครือข่ายมีขันตอนดังนี1) การสํารวจข้อมูล (Data) และสารสนเทศ 

(Information) ทีสมาชิกของเครือข่ายครอบครองและสามารถเขา้ถึง รวมทงัฐานขอ้มูลภายนอกที

เกียวขอ้งกบัพนัธกิจของเครือข่าย 2)  สารสนเทศเหล่านีจะไดรั้บการพฒันาเป็น “แหล่งทรัพยากร

ข่าวสาร” ของเครือข่าย  ความรู้ภายนอก (Explicit Knowledge) ใชแ้หล่งทรัพยากร เช่น ห้องสมุด 

แผนที แผนยทุธศาสตร์ เอกสารแนวทางนโยบาย การสาํรวจ  การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา

เชิงปฏิบติัการ  ตวัแบบและแบบจาํลอง และการศึกษาตลาด เป็นตน้  3) ความรู้ทีอยูภ่ายใน (Implicit 

Knowledge) เป็นสิงทีไดรั้บการจดัระบบอยา่งเป็นทางการนอ้ย  แต่จะไดม้าโดยการปรึกษาหารือกบั

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  เอกสารเกียวกบัการปฏิบติัทีดีทีสุด (Best Practices Booklets)การสัมมนาเชิง

ปฏิบติัในกลุ่มผูเ้ชียวชาญ การวิเคราะห์ SWOT เวทีแลกเปลียนวิธีการทาํงาน และประชาพิจารณ์ 

เป็นตน้  4) เครือข่ายพยายามจดัการความรู้ภายนอกกบัความรู้ภายในไม่ใช่โดยการจดัระบบอย่าง

เป็นทางการ แต่โดยการใชข้อ้มูลยอ้นกลบัแบบไม่เป็นทางการ ภายใตกิ้จกรรมการจดัการความรู้

จาํนวนมากทีพวกเขาเข้าร่วม เช่น การประเมินโครงการ หรือการประชุมคณะทาํงาน หรือการ

ประชุมคณะกรรมการกาํกบัติดตามงาน  5) เครือข่ายเกือบทงัหมดตอบสนองความตอ้งการในการ

จดัการความรู้ของสมาชิกโดยการผลิตเอกสารทีเป็นทางการ การจดัหาขอ้มลูข่าวสารตามการร้องขอ 

การสนับสนุนตัวแบบและข้อมูลทีใช้ในการวางแผน  การแจกจ่ายรายงานเชิงนโยบาย  การ

สนบัสนุนทรัพยากรในการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ เป็นตน้ 

(8)  ความขดัแยง้และอาํนาจเป็นเรืองทีดาํรงอยูใ่นเครือข่ายความขดัแยง้ทีเกิดขึน

ในเครือข่ายมีสองระดบัคือความขดัแยง้ระดบันโยบายหรือแนวทางหลกัเกียวกบัเรืองใดเรืองหนึง 
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เช่น เครือข่ายการพฒันาเมือง อาจขดัแยง้เกียวกบัแนวทางการพฒันาเมืองทีเน้นการเป็นศูนยก์ลาง

เศรษฐกิจ กบัแนวทางการพฒันาทีเนน้การอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและวฒันธรรม เครือข่ายการพฒันา

ลุ่มนาํอาจขดัแยง้เกียวกบักลุ่มทีตอ้งการใหแ้หล่งทรัพยากรลุ่มนาํเป็นเขตสงวนอนุรักษ์พนัธุ์สัตวป่์า 

กบักลุ่มทีต้องการพฒันาระบบชลประทานเพือการเกษตร  ความขดัแยง้ในระดับนโยบายหรือ

แนวทางหลกัอาจนาํไปสู่การแตกสลายของเครือข่ายได ้สาํหรับความขดัแยง้อีกระดบัซึงเป็นความ

ขดัแยง้เล็กน้อยคือความขัดแยง้ระดับการจัดการ เช่น การจดัสรรทรัพยากรของแต่ละองค์การ

สาํหรับการปฏิบติังานเครือข่าย  การทุ่มเทเวลาในการทาํงานของบุคลากรให้แก่เครือข่าย   สถานที

ใชใ้นการประชุมหรือสมัมนา และการขู่ทีจะถอนตวัเนืองจากความอึดอดัคบัขอ้งใจอยา่งต่อเนือง 

สาํหรับมิติทางอาํนาจทีปรากฏอยูใ่นเครือข่ายมีลกัษณะดงันี  

1)  ทุกเครือข่ายจะมีแกนหลกั (Champion) ซึงจะเป็นผูน้าํองค์การทีมี

ชือเสียงและมีพลงัอาํนาจอยา่งชดัเจนหรือเป็นผูบ้ริหารขององคก์ารพฒันาเอกชนทีเป็นผูจ้ดัการและ

ดูแลเครือข่ายให้ยงัยืน การปรากฏของแกนหลกัในเครือข่ายเป็นสัญญาณให้องค์การอืนทีเป็น

สมาชิกใหป้ฏิบติังานอยูภ่ายในกรอบและใหค้วามร่วมมือ   

2)  ในเครือข่ายมีกลุ่มแกนหลกัเชิงการเมือง (Political Core) ประกอบดว้ย

กลุ่มหวัหนา้ผูบ้ริหารองคก์ารภาครัฐหรือผูบ้ริหารขององคก์ารพฒันาเอกชน กลุ่มผูบ้ริหารเหล่านีมี

แนวโนม้เป็นส่วนหนึงของโครงสร้างการบริหารเครือข่ายพวกเขาส่งสัญญาณให้ผูมี้ส่วนร่วมอืนๆ

ว่าเครือข่ายมีความสาํคญัจาํเป็นตอ้งเขา้ร่วม เป็นกลุ่มทีมีความเกียวพนัอย่างสูงในการเจรจาต่อรอง

ระหว่างองคก์ารและการประสานการใชท้รัพยากร   

3)  ในเครือข่ายมีแกนทางเทคนิค (Technical Core) ซึงเป็นกลุ่มงานหรือ

คณะทาํงานทีมีความรู้เกียวกับประเด็นสําคัญ เช่น การจัดการลุ่มนํา การวางแผน ระบบข้อมูล

ข่าวสารภูมิศาสตร์ การเงิน ระเบียบ และเทคโนโลยกีารสือสาร ดว้ยเหตุทีงานทีสาํคญัของเครือข่าย

จาํนวนมากเกียวข้องกบัการสาํรวจตรวจสอบปัญหา การสร้างความรู้ และการแสวงหาแนวทาง

แกปั้ญหาทีเป็นไปได ้งานของกลุ่มเหล่านีจึงเป็นแก่นแกนของกิจกรรมเครือข่าย และกลุ่มคนทีมี

ความรู้และความสามารถเหล่านีถือครองพลงัอาํนาจในการปฏิบติังานของเครือข่ายเป็นอยา่งสูง   

4)  มีบุคลากรทีทาํงานประจาํในเครือข่าย บุคคลเหล่านีเป็นผูด้าํเนินงาน

เครือข่ายและปรากฏตวัอยูใ่นทุกระยะของการปฏิบติัการ จึงเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการปฏิบติังานของ

เครือข่ายอีกกลุ่มหนึง 

(9)  ตน้ทุนของเครือข่ายตน้ทุนของเครือข่ายโดยทวัไปมี 7 ดา้น คือ 1) ตน้ทุนการ

เสียเวลาและโอกาสขององค์การตนเองอนัเนืองมาจากการมีส่วนร่วมในเครือข่าย 2) ตน้ทุนการ

เสียเวลาและพลงังานจากกระบวนการตดัสินใจทียาวนาน ทีมีฐานมาจากการตดัสินใจแนวระนาบ 

การมีองค์การหลากหลาย และการมีความหลากหลายของวฒันธรรมแห่งการสัมพนัธ์ 3) การที

ขอ้ตกลงไม่สามารถบรรลุไดเ้พราะว่าการติดยดึกบัอาํนาจขององคก์ารหรือการไม่ตอ้งการให้ผูอื้นมี
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อาํนาจ 4) เครือข่ายมีความโน้มเอียงให้นาํหนักกบัความเป็นเอกฉันท์ และหลีกเลียงประเด็นทีมี

ความเสียง อนัอาจทาํให้เครือข่ายมีความโน้มเอียงเชิงอนุรักษ์นิยม 5)  การกกัตุนทรัพยากรหรือ

ความลม้เหลวในการแบ่งปันทรัพยากรทีจาํเป็นต่อเครือข่าย  6) นโยบายสาธารณะหรือกฎหมายเป็น

อุปสรรคในการปฏิบติังาน และผูมี้อาํนาจหน้าทีไม่มีความตงัใจอย่างจริงจงัในการปรับปรุงแกไ้ข

เปลียนแปลงนโยบายเหล่านนั ซึงจะส่งผลให้เกิดความอึดอดัคบัขอ้งใจในการตดัสินใจร่วมกนั 7) 

การกลวัการสูญเสียอาํนาจหน้าทีขององค์การ ซึงทาํให้องค์การบางองค์การทีเขา้ร่วมเป็นสมาชิก

เครือข่ายไม่ทุ่มเทการพฒันาเครือข่ายเท่าทีควร     

ตน้ทุนทัง 7 ประการนีเป็นปรากฏการณ์ทีเป็นอุปสรรคต่อความกา้วหน้าของการ

บริหารเครือข่าย 

(10)  บทบาทองค์การภาครัฐในการบริหารแบบเครือข่ายปรากฏการณ์ทีว่าการ

บริหารงานแบบเครือข่ายจะทาํให้องค์การพฒันาเอกชนมีบทบาทมาแทนทีองค์การภาครัฐนัน มี

ความเป็นจริงในบางระดับแต่มีขอบเขตทีจํากัดมาก  กล่าวคือแม้บทบาทองค์การภาครัฐจะ

เปลียนแปลงจากการทาํงานตามสายบังคับบัญชาแบบเดิมไปบา้งแต่ยงัคงบทบาทหลกัในการ

ดาํเนินงานสาธารณะ ส่วนองคก์ารพฒันาเอกชนนนัมีบทบาทเสริมเท่านนัเพราะว่า ในการตดัสินใจ

เรืองทีเกียวขอ้งกบันโยบาย บทบาทหลกัทีเป็นผูต้ดัสินใจขนัสุดทา้ยก็ยงัคงเป็นสถาบนัสาธารณะ

หรือองค์การภาครัฐทีรับผิดชอบเรืองนัน   อีกทังในการปฏิบัติองค์การภาครัฐในทุกระดับทัง

ส่วนกลางและท้องถินยงัคงเป็นแกนหลกัของการปฏิบัติในเครือข่าย ทังนีเป็นเพราะองค์การ

เหล่านนัเป็นผูดู้แลระเบียบและมีทรัพยากรจาํนวนมากในการแบ่งปันใหก้บัเครือข่ายจนยากทีจะทาํ

ให้องค์การเหล่านันถูกผลกัดันไปอยู่ในชายขอบได ้ และทา้ยทีสุดรูปแบบการทาํงานประสาน

ร่วมมือแบบอืนทีอยู่นอกเหนือเครือข่ายมีแนวโน้มทีจะถูกกาํกับควบคุมโดยองค์การภาครัฐใน

รูปแบบของเงือนไขในการสนับสนุนทุน การสัญญา และเงือนไขในการกูเ้งิน กล่าวโดยสรุปคือ

องคก์ารภาครัฐยงัคงรักษาอาํนาจสาํคญัในการตดัสินใจในเรืองทีเกียวขอ้งกบัสาธารณะ 

ปาริชาติ สถาปิตานนท ์และชยัวฒัน์ ถิระพนัธุ ์(2546: 13 อา้งถึงใน พระมหาสุทิตย ์อาภากโร, 

25247: 118-120) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการจดัการเครือข่าย โดยยกตวัอยา่งแนวคิดการจดัการเครือข่าย

ของกลุ่ม “พนัธมิตรแห่งดวงดาว” หรือ Star Alliances” ว่า เกิดจากความคิดของแกนนาํในกลุ่มสาย

การบิน ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม รถเช่า ธุรกิจการท่องเทียวและผูโ้ดยสาร ทีตอ้งการเชือมโยง

กระบวนการทางธุรกิจเขา้ดว้ยกนั เพือให้เกิดผลทีดีต่อการให้การบริการและการจดัการเชิงธุรกิจ 

โดยจุดสาํคญัของแนวคิด คือ การรวมกลุ่ม จากองคก์ารทีเคยเป็นคู่แข่งให้หันหน้าเขา้หากนั ผนวก

ความร่วมมือ จนเป็นพนัธมิตรในเชิงธุรกิจทีเอือประโยชน์ต่อกนัและกัน แทนการทุ่มเทในการ

แข่งขนัทีเป็นมาในอดีต โดยยึดจุดหมายร่วมและการจดัสรรผลประโยชน์ระหว่างกนั ซึงแนวคิด

ดงักล่าวก่อใหเ้กิดประเด็นเชิงยทุธศาสตร์ทีสาํคญัต่อการจดัการเครือข่าย ซึงมี 6 ประการ โดยมีการ

ประสานสอดคลอ้งกนัอยา่งเหมาะสมเพือใหเ้กิดการเชือมโยงเป็นแสงสว่างแห่งดวงดาว คือ 
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1)  จุดมุ่งหมายร่วม การทาํงานเครือข่ายจะเกิดประสิทธิภาพสูง หากทุกฝ่ายสามารถ

กาํหนดจุดหมายร่วมกนัได ้โดยเฉพาะอยา่งยงิจุดหมายทีทุกฝ่ายเห็นและตอ้งการใหเ้กิดขึน 

2)  บุคคล ในการทาํงานของเครือข่ายนนั บุคคลในเครือข่ายจะตอ้งมีจิตสาํนึกร่วม 

มีความถนดัในงานทีทาํ และมีส่วนร่วมในกระบวนการทาํงาน รวมทงัไดรั้บผลประโยชน์จากความ

เป็นสมาชิกในเครือข่าย 

3) การเชือมโยง การทาํงานของเครือข่ายจาํเป็นตอ้งมียทุธศาสตร์ในการเชือมโยงที

เหมาะสม โดยอาจเชือมต่อกนัผ่านการกระทาํกิจกรรมต่างๆ การเชือมต่อโดยมีศูนยป์ระสานงาน

และการเชือมต่อโดยเทคโนโลย ี

4)  การสร้างความรู้สึกร่วม หลงัจากการเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายและทุกฝ่ายจะตอ้งมี

ความรู้สึกร่วมกนักบักระบวนการทาํงานของเครือข่าย เพือใหเ้กิดพลงัในการผลกัดนัเป้าหมาย 

5)  การพฒันาระบบทีโปร่งใส ตรวจสอบได ้ระบบการทาํงานของเครือข่ายจะตอ้ง

สามารถและพฒันาใหเ้กิดระบบการบริหารจดัการทีโปร่งใสและตรวจสอบไดจ้ากทุกฝ่าย ซึงจะเป็น

การสร้างความรู้สึกทีดีต่อทุกฝ่ายและผูที้จะเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึงของเครือข่าย 

6)  การจดัระบบขอ้มูลข่าวสาร ระบบการติดต่อสือสารและสารสนเทศเป็นสิงทีมี

ความสาํคญัต่อความยงัยืนของเครือข่าย เพราะจะช่วยให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ และทราบถึง

กิจกรรมความเคลือนไหวของเครือข่าย 

แนวทางการจดัการเครือข่ายทงั 6 ประการ สามารถนาํมาเป็นเป้าหมายของการทาํงานใน

เชิงรุกของเครือข่ายได ้ซึงสรุปเป็นภาพที 2.4 ดงัต่อไปนี  

 

 

 
 

 

ภาพที 2.4  การเชือมโยงของเครือข่าย “พนัธมิตรแห่งดวงดาว” 

แหล่งทีมา:   พระมหาสุทิตย ์อาภากโร, 2547: 13. 

การจดัระบบขอ้มูลข่าวสาร การพฒันาระบบทีโปร่งใส 

การเชือมโยง การสร้างความรู้สึกร่วม 

คน 

จุดหมายร่วม 
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ดงันนัแนวทางการจดัการเครือข่ายสามารถกล่าวโดยสรุปได ้4 ขนัตอนคือ 1) การร่วมมือ

ก่อนเป็นหุน้ส่วนหรือเครือข่าย 2) การสร้างความเป็นองคก์ารเครือข่ายและทาํใหม้นัคง 3) ประโยชน์ที

ไดรั้บจากการเป็นสมาชิกขององค์การเครือข่าย 4) การรักษาความต่อเนืองของการเป็นองค์การ

เครือข่ายดงัตารางที 2.3 

 

ตารางที 2.3  สรุปแนวทางการจดัการเครือข่าย 

 

แนวทางการจดัการเครือข่าย 
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การร่วมมอืก่อนเป็นหุ้นส่วนหรือเครือข่าย     

- ความไวว้างใจในการเป็นองคก์ารเครือข่าย  - - - 
- การมีเป้าประสงคร่์วมหรือการกาํหนดเป้าหมายของ

เครือข่าย 

  -  

- ความสมัพนัธใ์นองคก์ารเครือข่าย   - - 
- ความคาดหวงัเกียวกบัผลประโยชน์ในการเป็นองคก์าร

เครือข่าย 

  - - 

การสร้างความเป็นองค์การเครือข่ายและการทําให้มนัคง     

- การกาํหนดโครงสร้างการทาํงานร่วมกนั   -  

- การจดับทบาทหนา้ทีของสมาชิกในเครือข่าย   - - 
- การจดัการบวนการเรียนรู้ร่วมกนั   - - 
- สร้างความรู้สึกร่วมกนักบักระบวนการทาํงานเครือข่าย     
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ตารางที 2.3  (ต่อ) 

 

    

     

แนวทางการจดัการเครือข่าย 
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- การพฒันาระบบความโปร่งใส ทีสามารถตรวจสอบได ้   -  

- การจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศในการติดต่อข่าวสาร -    

ประโยชน์ทไีด้รับจากการเป็นสมาชิกขององค์เครือข่าย     

- การประสานความร่วมมือระหว่างกนั -  - - 
- การแลกเปลียนเรียนรู้และพฒันาองคค์วามรู้ -  - - 
- การจดัสรรทรัพยากร -   - 

การรักษาความต่อเนืองของการเป็นองค์การเครือข่าย     

- การดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนือง -   - 
- การแสวงหาทรัพยากรสนบัสนุน    - 
- รักษาสมัพนัธภาพทีดีระหว่างสมาชิก  - - - 
- การใหค้วามช่วยเหลือและการแกไ้ขปัญหาภายในเครือข่าย -  - - 
- การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม -   - 
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2.4.5  ปัจจยัความสําเร็จของเครือข่ายทางสังคม 

สนธยา พลศรี (2550: 265-276) ไดมี้ผูเ้สนอปัจจยัทีสนับสนุนความสาํเร็จของเครือข่ายไว้

หลายท่านดงันี 

สมกลู ถาวรกิจ (ม.ป.ป.: 15-16 อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2550: 265) เสนอว่าการดาํเนินงาน

ของเครือข่ายจะประสบความสาํเร็จหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใดขึนอยูก่บัปัจจยั 14 ประการ ดงันี 

1)  ความเป็นหนึงเดียวกนั ทงัจิตใจ และความสามคัคีของสมาชิกเครือข่าย 

2)  สมาชิกมีขวญั กาํลงัใจ และเจตนารมณ์ร่วมกนั ทีจะปฏิบติังานใหบ้รรลุความสาํเร็จ 

3)  ความเสียสละของสมาชิก ทงัแรงกาย สติปัญญา และทุนทรัพย ์หรือทรัพยากร 

4)  มียุทธศาสตร์ระบบการจัดการและการวางแผนทีดี เหมาะสมกับสถานการณ์

สมาชิกรวมกลุ่มกนัอยา่งเหนียวแน่น 

5)  มีการติดตามและประเมินผล การดาํเนินงานของเครือข่ายเป็นระยะๆ สมาํเสมอ 

6)  ใชก้ระบวนการดาํเนินงาน ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

7)  ผูน้าํเครือข่ายมีวิสยัทศัน์ มีความสามารถในการตดัสินใจ และประสานงานไดดี้ 

8)  สมาชิกเครือข่ายมีคุณภาพ ทุกคนมองเห็นประโยชน์ร่วมกัน ไม่เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตน  

9)  กิจกรรมของเครือข่าย มีการจดัการอยา่งต่อเนืองไม่ขาดตอน 

10)  สมาชิกและผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย  

11)  มีการดาํรงรักษาเครือข่ายเดิมไวแ้ละขยายเครือข่ายใหม่ เพิมเติมขึนตลอดเวลา

ไม่หยดุนิง 

12)  สมาชิกมีความจริงใจ จริงจัง มีความศรัทธาต่อกันและกันและต่อเครือข่าย 

ดาํเนินการอยา่งต่อเนือง ใหเ้กียรติซึงกนั และกนัมีการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั 

13)  ระเบียบกฎเกณฑข์องเครือข่าย มีความเหมาะสมกบัสมาชิก และการดาํเนินงาน

ของเครือข่าย 

14)  มีทรัพยากรเพียงพอต่อการดาํเนินงานของเครือข่าย มีความโปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้

Eberhrerd E. Scheuing เสนอปัจจยัแห่งความสาํเร็จของเครือข่ายมี 6 ประการ ดงันี (นฤมล 

นิราทร, 2543: 59-65) 

1)  การมีพนัธสญัญาทีหนกัแน่นระหว่างกนั (Commitment) เป็นการทีสมาชิกของ

เครือข่ายมีอุดมการณ์ และความสัมพนัธ์ระหว่างกนัทีเกิดจากกระบวนการทาํงานร่วมกนัประสบ

ความสาํเร็จ หรือประสบความลม้เหลวร่วมกนั และร่วมปรึกษากนัอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอ 

2)  การปรับปรุงพฒันาตลอดเวลา (Continuous Improvement) เครือข่ายจะประสบ

ความสําเร็จเมือสมาชิกของเครือข่ายมีการปรับปรุง และพฒันาอยู่ตลอดเวลา โดยมีการประเมิน
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ความตอ้งการ และความคาดหวงัของสมาชิก จุดแข็ง จุดอ่อนของสมาชิกตลอดระยะเวลาการทาํงาน 

มีการสือสารระหว่างกนัอย่างชดัเจนเกียวกบัความตอ้งการ และความคาดหวงัของแต่ละฝ่าย การ

ประเมินสถานการณ์ของปัญหาทังภายใน และภายนอกเครือข่าย และการเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์

หรือมาตรฐานทีดีทีสุด (Benchmarking) เพือเปรียบเทียบผลงานของเครือข่ายกับเครือข่ายอืนทีมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกนั เป็นตน้ ผลทีไดจ้ากการประเมินจะเป็นขอ้มลูสาํคญัทีนาํมาใชใ้นการปรับปรุง

พฒันาเครือข่าย 

3)  การรักษาพนัธกรณีระยะยาว (Long-Term Commitment) การรักษาพนัธกรณี

ระยะยาวระหว่างสมาชิกของเครือข่ายมีผลสาํคญัต่อการปรับปรุงพฒันาเครือข่ายตลอดเวลา เพราะ

เครือข่ายทีมีความผูกพนักันในระยะยาว และได้รับประโยชน์ร่วมกันเท่านันทีทาํให้เกิดการ

แลกเปลียนทรัพยากร ร่วมกนัทาํงาน และสร้างผลงานทีเป็นประโยชน์ต่อเครือข่าย การสร้างและ

รักษาพนัธกรณีระยะยาวตอ้งอาศยัการระดมทรัพยากร และการลงทุนระยะยาว เพือสร้างศรัทธา

ร่วมกนัของสมาชิก ตอ้งใชก้ารติดต่อสือสารในการรักษาความสัมพนัธ์ และตอ้งอาศยัประวติัศาสตร์

ร่วมกนั เช่น การมีประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนัซึงไม่ใช่เฉพาะผลงานเท่านัน แต่หมายถึง

มิตรภาพ และการร่วมทุกขร่์วมสุขระหว่างกนัอีกดว้ย 

4)  การเสริมพลงั (Empowerment) การเสริมพลงั หมายถึง การสนบัสนุนใหส้มาชิก

เครือข่ายไดมี้โอกาสแสดงความสามารถตลอดจนใชว้ิจารณญาณของตนในสถานการณ์ต่างๆ ได้

ร่วมแกไ้ขปัญหาต่างๆ เช่นการจดักิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ ์การจดัหาทุนดาํเนินงาน การหา

ทรัพยากรต่างๆ ทีจาํเป็นต่อการทาํงานของเครือข่าย เป็นตน้ 

5)  การมีค่านิยมร่วม (Shared Value) ค่านิยมร่วมกนัของสมาชิกเป็นปัจจยัสาํคญัทีมี

ผลต่อพฤติกรรมในการทาํงานของเครือข่าย เช่น การให้ความสาํคญัต่อคุณภาพของงาน ความ

ยดืหยุน่ การเปิดเผยจริงใจ การใหค้วามสาํคญัต่อศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์การมีค่านิยมในการทาํงาน

ร่วมกนัเป็นทีม เป็นตน้ 

6)  ภาวะผูน้ ํา (Leadership) ภาวะผูน้ ําของเครือข่าย หมายความถึง การสร้าง

วิสยัทศัน์ในเชิงยุทธศาสตร์ ความสามารถในการชกัจูงโน้มน้าวให้ผูอื้นเห็นความสาํคญัทีจะตอ้ง

กระทาํร่วมกนั และจดัหาทรัพยากรทีจาํเป็นต่อการทาํงาน เพือเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

สมาชิกของเครือข่าย และผลสาํเร็จของเครือข่าย ผูน้าํยงัตอ้งมีลกัษณะสาํคญัอีกหลายประการ เช่น 

ความซือสตัยสุ์จริต ขยนั เสียสละเพือผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นตน้ 

 ธนา ประมุขกูล (ม.ป.ป.: 4-5 อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2550: 267) เสนอว่าปัจจยัแห่ง

ความสาํเร็จของเครือข่ายมี 5 ประการ ดงันี 

1)  ความเขา้ใจ สมาชิกของเครือข่ายตอ้งมีความเขา้ใจตรงกนัในเรืองวตัถุประสงค์

ของเครือข่าย บทบาทของสมาชิก กิจกรรมของเครือข่าย เครือข่ายทีประสบความลม้เหลวนัน 
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เนืองจากสาเหตุสาํคญั คือ ไม่สามารถสร้างความเขา้ใจให้ตรงกนัระหว่างสมาชิก ทงัวตัถุประสงค์

ของเครือข่าย บทบาทของตนเองว่ามีบทบาทอยา่งไร เป็นบทบาทหลกั หรือบทบาทสนับสนุน เมือ

เครือข่ายตงัขึน และไดด้าํเนินการไปช่วงระยะเวลาหนึง สมาชิกทีไม่เขา้ใจก็ถอนตวัไป เพราะเห็น

ว่าเครือข่ายไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้

2)  ความเป็นประชาธิปไตย เครือข่ายมีการดาํเนินงานแบบประชาธิปไตย เปิด

โอกาสใหส้มาชิกมีอิสระทางความคิด ทาํใหค้วามคิดของสมาชิกมีความหลากหลาย ทงัทีคลา้ยคลึง

กนั และแตกต่างกนั ดงันนัการทีจะทาํใหค้วามแตกต่างดงักล่าวนีอยูก่นัไดอ้ยา่งราบรืนก็คือ การให้

เกียรติ การยอมรับความคิดเห็นของกนั และกนั ซึงเท่ากบัเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกไดม้องเห็น

ทางเลือกอืนๆ ทีนอกเหนือไปจากทีตนคิดเห็น ทาํใหม้องเห็นจุดดีจุดดอ้ยของแต่ละทางเลือก ทาํให้

รู้จกัการวิเคราะห์ร่วมกนัอยา่งเป็นเหตุเป็นผลจากการหลอมรวมของทุกความคิดเห็นซึงเหมาะสม

มากทีสุด บนพืนฐานของการยอมรับร่วมกนั 

3)  ความจริงใจ การดาํเนินงานของเครือข่ายมีลกัษณะเป็นการประสานงานใน

แนวราบไม่ใช่การบงัคบับญัชาสงัการ ดงันนัการเป็นสมาชิกของเครือข่ายจึงเป็นแบบสมคัรใจ และ

มีความจริงใจในการทาํงานร่วมกนั โดยเห็นผลประโยชน์ร่วมกนัตามวตัถุประสงคข์องเครือข่ายซึง

บางครังสมาชิกอาจจะตอ้งเสียสละผลประโยชน์บางส่วนของตนใหก้บัเครือข่าย 

4)  การจดัการ เครือข่ายประกอบดว้ยสมาชิกทีมีพืนฐานหลากหลายมารวมกนัโดย

อิสระ ไม่ใช่การบงัคบับญัชา หรือสงัการเป็นกลไกหลกัในการบริหารจดัการ ดงันนัเครือข่ายจึงตอ้ง

มีความยดืหยุน่ในการบริหารจดัการ สามารถปรับเปลียนไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลง

ไปทงัการปรับเปลียนภายในเครือข่าย และการติดต่อประสานงานกบักลุ่มองค์การภายนอกอืนๆ ที

อยูน่อกเหนือการจดัการของเครือข่าย 

5)  การสือสาร การสือสารเป็นแกนกลางทีทาํให้เครือข่ายสามารถเชือมโยงกนัได ้

การสือสารทีมีประสิทธิผลของเครือข่ายเป็นการสือสารแบบหลายช่องทางเชือมโยงระหว่างสมาชิก

โดยอิสระ คล่องตัว เพือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารกันให้มากทีสุด ถึงแมว้่า

เครือข่ายจะมีระบบการสือสารหลกัผา่นทางผูป้ระสานงานอยู่แลว้ก็ตาม แต่ไม่ควรกาํหนดให้เป็น

ระบบการสือสารทีตายตวั และตอ้งผา่นขนัตอนตามทีกาํหนด เพราะจะทาํใหเ้ครือข่ายมีระบบทีมาก

ขนัตอน เกิดความล่าชา้ และยุง่ยากในการดาํเนินงาน 

 ธีรพงศ ์แกว้หาวงษ ์(2544: 257-258) เสนอว่า ปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จของเครือข่าย คือ 

การบริหารเครือข่าย ซึงมี 6 ประการ ดงันี 

1)  กระบวนการติดต่อสือสารขอ้มลูข่าวสาร เทคนิค วิธีการ ประสบการณ์ ตลอดจน

การพฒันา เครือข่ายมีกระบวนการติดต่อสือสารอยา่งสมาํเสมอ ส่งเริมให้เกิดการแลกเปลียนอย่าง

ต่อเนือง และมีการสรุปความกา้วหนา้ในผลการดาํเนินกิจกรรมของสมาชิก และเครือข่าย 
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2)  การใหค้วามสาํคญัแก่สมาชิกในดา้นต่างๆ เป็นการพิจารณาถึงความตอ้งการของ

มวลสมาชิก การไดแ้ลกเปลียนทศันะ มุมมองต่อการพฒันา หรือเป้าหมายของกิจกรรมในความ

ร่วมมือ ตลอดจนกระบวนการตัดสินใจร่วมกนั ในการกาํหนดเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของ

เครือข่าย เพือใหส้มาชิกสามารถแปลงไปสู่การปฏิบติั และประสานความร่วมมือได ้

3)  องค์การความร่วมมือและโครงสร้างเครือข่ายทีมีประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองต่อการประสานความร่วมมือ สามารถป้องกนัการแทรกแซง (Dominate) จากองค์การ

อืนๆ สามารถลดปัญหาความขดัแยง้ระหว่างสมาชิก และเครือข่าย และสามารถสร้างการมีส่วนร่วม

อยา่งเท่าเทียม และทวัถึงได ้ 

4)  การส่งเสริมบทบาทและการตดัสินใจของสมาชิก เครือข่ายตอ้งให้ความสาํคญั

กบัการส่งเสริมใหส้มาชิกมีโอกาสในการตดัสินใจในขนัตอนต่างๆ ของการดาํเนินงาน เพือสร้าง

นวตักรรมใหม่ๆ และสร้างบรรทดัฐานในความร่วมมือของสมาชิก 

5)  การพฒันาและระดมทรัพยากรอย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ เครือข่ายตอ้งมี

การพฒันาอยูต่ลอดเวลา มีการระดมทรัพยากรอยา่งต่อเนือง และมีประสิทธิภาพมีแผนในการพฒันาที

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพือใหเ้ครือข่ายมีกิจกรรมทีต่อเนืองกนัตลอดเวลาไม่หยดุนิง 

6)  การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์บทบาทของเครือข่ายและมวลสมาชิก เพือระดม

ความร่วมมือ และสร้างความเขา้ใจในการดาํเนินงานแก่สมาชิก และประชาชนทวัไป ซึงจะทาํให้

เครือข่ายดาํเนินงานดว้ยความมนัคง และขยายเครือข่ายสมาชิกใหก้วา้งออกไปมากขึน 

สิน สือสวน (2530: 23) เสนอว่าปัจจยัแห่งความสาํเร็จของเครือข่าย มี 6 ประการดงันี 

1)  ปกป้องคุ้มครองสมาชิกได้ กล่าวคือ เครือข่ายสามารถปกป้องผลประโยชน์ 

แกไ้ขปัญหา และตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกได ้และยงัมีการกระจายผลประโยชน์ให้แก่

สมาชิกอยา่งเสมอภาค ดว้ยความยติุธรรม หรือทดัเทียมกนั 

2)  สมาชิกมีความรู้สึกเป็นเจา้ของเครือข่าย กล่าวคือ สมาชิกมีจิตสาํนึกในการเป็น

เจา้ของเครือข่ายร่วมกนั และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายอยา่งแทจ้ริง 

3)  มีผูน้าํทีดี เครือข่ายมีผูน้าํทีดี มีภาวะผูน้าํ สามารถแสดงบทบาทของผูน้าํไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

4)  มีความสามารถในการพึงตนเอง เครือข่ายต้องมีความสามารถในการทาํงาน

อย่างเป็นระบบดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งพึงพาภายนอก สามารถร่วมกนักาํหนดเป้าหมายทีเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัทรัพยากร ความสามารถของสมาชิก และคนในชุมชน 

5)  ความสามรถในการควบคุมปัจจยัต่างๆ เครือข่ายต้องมีความสามารถในการ

ควบคุมปัจจยัต่างๆ ทงัปัจจยัภายในเครือข่าย และภายในชุมชนให้เป็นไปตามทิศทางทีพึงประสงค์

ของเครือข่าย 
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6)  การปรับตวั เครือข่ายตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัเพือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย

ของเครือข่าย เพือความมนัคง และพฒันาเครือข่ายใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไปได ้

เสรี พงศพิ์ศ (2546: 134) เสนอว่าเครือข่ายของชุมชนจะเจริญเติบโต และประสบความสาํเร็จ

ไดด้ว้ยปัจจยัสาํคญั 6 ประการ ดงันี 

1)  มีวฒันธรรมเครือข่าย คือ มีความสมัพนัธแ์นวราบมากกว่าแนวดิง สมาชิกทุกคน

เคารพใหเ้กียรติกนั ไม่ใช่ความสมัพนัธแ์บบเจา้นาย ไม่มีหวัหนา้ลกูน้อง แต่เป็นพีน้องกนั สัมพนัธ์

กนัดว้ยใจ ดว้ยจิตวิญญาณไม่ใช่ดว้ยผลประโยชน์  

2)  สมาชิกมีการพบปะกนั ไปมาหาสู่กนัเป็นประจาํอยา่งสมาํเสมอ 

3)  เครือข่ายมีเป้าหมายชดัเจน ทีสมาชิกทุกคนเขา้ใจตรงกนั 

4)  มีแผนงานและกิจกรรมหรือลงทุนร่วมกนั เช่น วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มออม

ทรัพย ์เป็นตน้ อนัเป็นเงือนไขใหส้มาชิกพบปะ และทาํงานร่วมกนัอยา่งต่อเนือง 

5)  มีกลุ่มแกนนาํ ทาํหนา้ทีนาํ และประสานงานของเครือข่ายดว้ยความมุ่งมนั 

6)  สมาชิกเครือข่ายร่วมมือ ช่วยเหลือเกือกลูกนั ไม่แข่งขนักนัเอง 

อนุชาติ พวงสาํลี และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล (2541: 18) มีความคิดเห็นว่าปัจจยัสาํคญัทีทาํให้

เครือข่ายแบบประชาสงัคม ประสบความสาํเร็จมี 8 ประการ ดงันี 

1)  มีวิสัยทัศน์ร่วมกนั สมาชิกในเครือข่ายตอ้งมองเห็นอนาคตขา้งหน้าร่วมกนัรู้ 

และเขา้ใจร่วมกนัในทิศทางทีจะไปดว้ยกนั หรือทาํกิจกรรมร่วมกนัไม่เช่นนนัแลว้เครือข่ายจะไม่มี

พลงั ไร้ทิศทาง และเป้าหมายทีจะกา้วหนา้ไปดว้ยกนั 

2)  มีส่วนร่วมอย่างกวา้งขวาง เนืองจากเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนมีความ

หลากหลายซบัซอ้น และตอ้งร่วมสร้างการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง การมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่ายจึง

เป็นสิงทีสาํคญัของเครือข่าย 

3)  มีความเป็นธรรมชาติทีไม่ใช่การแต่งตงัจดัตงั แต่เป็นผลจากจิตสาํนึกทีจะดาํเนิน

กิจกรรมร่วมกนั บนพืนฐานของการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ ยงัยืนต่อเนืองสามารถร่วมแกไ้ข

ปัญหาทีซบัซอ้นของชุมชน หรือทอ้งถินได ้

4)  มีความรัก ความเอืออาทร สมานฉันท์ การรวมกลุ่มเครือข่ายบนพืนฐานของ

ความหลากหลาย และความแตกต่างของสมาชิกนัน จาํเป็นตอ้งสร้างขึนบนพืนฐานแห่งความรัก 

ความเมตตา ความเอืออาทร และความสามคัคี เพราะส่วนสาํคญัในการเชือมโยงใหเ้กิดความร่วมมือ

อยา่งมีพลงั 

5)  มีองค์ความรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้ สติปัญญาความรู้ และ

จินตนาการเป็นพลงัของมนุษยที์จะดาํรงอยูอ่ยา่งสร้างสรรค ์มีศกัดิศรี แกปั้ญหา และกาํหนดทิศทาง

ในอนาคต เครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนจึงตอ้งสร้าง และสะสมองค์ความรู้ทีสามารถปรับใช ้และ

เรียนรู้เพิมขึนตลอดเวลา ทงัยงัตอ้งมีศกัยภาพ และความสามารถพอทีจะแสวงหาความรู้อีกดว้ย 
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6)  มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติหรือทาํกิจกรรมร่วมกนั เพราะจะให้เกิดพลงั เกิด

ปัญญาหมู่ เกิดใจหมู่ในสมาชิกเครือข่ายซึงเป็นปัจจยัสาํคญั ในการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนทีตอ้ง

อาศยัเทคนิควิธีการมากมาย และสอดคลอ้งกบับริบทของแต่ละเครือข่าย 

7)  มีการติดต่อสือสารกนัอยา่งต่อเนืองหรือเป็นเครือข่ายความร่วมมือ การสือสาร

เพือการแลกเปลียนเรียนรู้เป็นความจาํเป็นทีจะทาํใหเ้ครือข่ายมีความเจริญเติบโต และขยายตวัอย่าง

มนัคง เป็นการสือสารในแนวราบทีตอ้งคิดคน้รูปแบบใหม่ๆ ตอ้งเชือมโยงเครือข่ายความร่วมมือ

ต่างๆ กบัสือสารมวลชน 

8)  มีระบบการจดัการทีดีมีประสิทธิภาพ เครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนจะตอ้งอยู่

บนพืนฐานของการจดัการทีดี มีประสิทธิภาพทงัองคก์าร ระบบสมาชิกของเครือข่าย 

จากแนวความคิดเกียวกบัปัจจยัความเจริญเติบโตของเครือข่าย และปัจจยัทีสนับสนุนให้

เครือข่ายประสบความสาํเร็จทีกล่าวมาแลว้ อาจสรุปได้ว่าปัจจยัทีสนับสนุนให้เครือข่ายประสบ

ความสาํเร็จ ไดแ้ก่ 

1)  สมาชิกและระบบความสัมพนัธ์ทีดี สมาชิก และระบบความสัมพันธ์ของ

เครือข่าย เป็นปัจจยัสาํคญัเบืองตน้ทีทาํให้เกิดเครือข่าย และทาํให้เครือข่ายประสบความสาํเร็จใน

การดาํเนินงาน สมาชิกของเครือข่ายหมายรวมถึงสมาชิกทงัหมดซึงประกอบดว้ยสมาชิกทวัไป ผูน้าํ 

และผูบ้ริหารจดัการเครือข่าย และพนักงานต่างๆ ของเครือข่าย สมาชิกของเครือข่าย และระบบ

ความสมัพนัธที์ดีทีสนบัสนุนใหเ้ครือข่ายประสบความสาํเร็จควรมีลกัษณะดงันี 

(1) สมาชิกมีวิสัยทัศน์ ร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกันทีจะรวมพลังกันเพือ

ความสาํเร็จร่วมกนั 

(2)  สมาชิกมีผูน้าํมีกลุ่มแกนนาํทีมีภาวะผูน้าํทีเหมาะสม เช่น มีวิสัยทศัน์ทีดี มี

คุณธรรม มีความรู้ความสามารถ กลา้ตดัสินใจ และตดัสินใจไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

สามารถจูงใจ และประสานงานไดดี้ เป็นตน้ 

(3)  สมาชิกมีความรัก ความเมตตา ความเอืออาทร สมานฉันท์ สามคัคีกนัไม่

แข่งขนักนัหรือขดัแยง้กนั เสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 

(4)  สมาชิกรวมกลุ่มกนัอย่างเหนียวแน่น มีพนัธสัญญาทีหนักแน่น และรักษา

พนัธกรณี มีความจริงใจ จริงจงั ศรัทธาต่อกนั และกนั และมีความมนัคงต่อเครือข่าย 

(5)  สมาชิกมีค่านิยมร่วมกัน มีความเข้าใจกัน ให้เกียรติกัน และกัน มี

ความสมัพนัธก์นัแบบพีนอ้ง สมัพนัธก์นัดว้ยใจดว้ยจิตวิญญาณไม่ใช่เพือผลประโยชน์เพียงอยา่งเดียว 

(6)  การใหค้วามสาํคญัแก่สมาชิกในดา้นต่างๆ เพือสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของ

เครือข่าย และความผกูพนัต่อเครือข่าย 
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(7)  มีการส่งเสริมให้สมาชิกได้แสดงบทบาทและโอกาส ในการตดัสินใจใน

กิจกรรมของเครือข่ายดว้ยตนเอง และร่วมกบัผูอื้น 

(8)  สมาชิกให้การสนับสนุน ส่งเสริมช่วยเหลือซึงกัน และกัน มีขวญั   และ

กาํลงัใจทีดี ไม่ทอ้แท ้หรือหมดกาํลงัใจโดยง่าย  

(9)  การพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะต่างๆ ของสมาชิกใหมี้ความสามารถ

ในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายไดด้ว้ยตนเอง 

(10)  ผูน้าํกลุ่มแกนนําและสมาชิกมีความซือสัตยสุ์จริต โดยเฉพาะอย่างยิงผูที้

รับผดิชอบงานเกียวกบัการเงิน และการพสัดุตอ้งเป็นผูที้สมาชิกใหค้วามเชือถือ และไวว้างใจ 

2)  กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกนั ปัจจยัสาํคญัประการหนึงทีทาํให้

เครือข่ายเจริญเติบโต และประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงาน คือ กระบวนการมีส่วนร่วม และ

การเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกเครือข่าย ซึงควรมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี 

(1) เครือข่ายมีลกัษณะเป็นองคก์ารแห่งความร่วมมือ มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของ

สมาชิกไม่ใช่การบงัคบับญัชา หรือสงัการ 

(2)  เปิดโอกาสใหส้มาชิกและผูเ้กียวขอ้งในเครือข่ายทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมอยา่งกวา้งขวาง ไม่ผกูขาดโดยบุคคล หรือกลุ่มคนเพียงคนใดคนหนึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึง 

(3)  มีความสมัพนัธแ์บบแนวราบ สมาชิกมีความสัมพนัธ์แบบเท่าเทียมกนัหรือ

เสมอภาคกนัเคารพในศกัดิศรีของกนั และกนั ไม่มีใครเหนือกว่าใคร 

(4)  สมาชิกมีการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัและอย่างสมาํเสมอ จนกลายเป็น

วฒันธรรมของเครือข่าย 

(5)  มีองคค์วามรู้ทีเกิดขึนจากเวทีของการแลกเปลียนเรียนรู้ และความสามารถ

ในการแสวงหาความรู้ร่วมกนัของสมาชิก ไม่ใช่โดยการชีนาํของบุคคลใดบุคคลหนึง 

(6)  มีการเรียนรู้ทีเกิดจากผลของการปฏิบติัจริงหรือการทาํกิจกรรมร่วมกัน 

ไม่ใช่ผลของการศึกษาจากชุมชนอืน หรือบุคคลภายนอกเพียงฝ่ายเดียว 

(7)  มีลกัษณะเป็นการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบธรรมชาติ ไม่ใช่เพราะการ

จดัตงั การถกูบงัคบั หรือความเกรงใจ แต่เกิดจากจิตสาํนึกร่วมกนัของสมาชิกอยา่งแทจ้ริงไม่ใช่การ

แสแสร้ง หรือแกลง้ทาํ 

(8)  เครือข่ายมีกิจกรรมอย่างต่อเนืองสมาํเสมอไม่ขาดตอน ทาํให้สมาชิกได้มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมเครือข่ายอยา่งต่อเนืองไม่ขาดตอน 

(9)  บรรยากาศในการดาํเนินงานของเครือข่ายส่งเสริมให้สมาชิกมีความกลา้

และมนัใจทีจะร่วมในกิจกรรม ซึงเป็นบรรยากาศแบบกลัยาณมิตร เพิมพูนความรู้ และทกัษะให้

สมาชิกอยา่งแทจ้ริง 
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(10)  มีเทคนิควิธีการทีนาํมาใช้ในการเรียนรู้ร่วมกนัหลายๆ วิธี เหมาะสมกับ

สมาชิก และกิจกรรมทีจดัในแต่ละครัง ไม่ซาํซากอยูเ่พียงเทคนิควิธีการเดียว 

3)  การบริหารจดัการเครือข่ายทีดีเป็นปัจจัยสาํคัญอีกประการหนึงทีสนับสนุน

ความสาํเร็จของเครือข่ายซึงควรมีลกัษณะดงัต่อไปนี  

(1) มีวิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์ ระบบการบริหารจดัการ ทีเหมาะสมกบัสภาพ หรือ

ลกัษณะของเครือข่าย 

(2) มีกฎ ระ เบียบ แนวทางการปฏิบัติของเครือข่ายทีเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 

(3) มีโครงสร้างในการบริหารเครือข่ายทีเหมาะสมกบัคุณลกัษณะของเครือข่าย 

(4)  มีทรัพยากรทีเหมาะสมและเพียงพอในการดาํเนินงาน ทงับุคลากร เงิน วสัดุ 

อุปกรณ์ และอืนๆ 

(5)  มีระบบในการปกป้องคุ้มครองสมาชิกให้มีความมนัคงและปลอดภัย 

รวมทงัการจูงใจ การเสริมพลงั การสร้างขวญั และกาํลงัใจใหแ้ก่สมาชิก 

(6)  มีการบริหารงานแบบประชาธิปไตย ทีเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมใน

การบริหาร และการดาํเนินงาน ยอมรับในเสียงขา้งมาก เชือมนัในอิสรภาพ และเสรีภาพของสมาชิก

มีความยดืหยุน่ในการดาํเนินงาน เป็นตน้ 

(7)  มีการระดมทรัพยากรต่างๆ มาใชอ้ย่างเต็มที และมีประสิทธิภาพ ไม่ปล่อย 

หรือละเลยใหสู้ญเสียไปโดยไม่นาํมาใชป้ระโยชน์ สามารถควบคุมปัจจยัต่างๆ ทีเกียวขอ้งทงัภายใน 

และภายนอกเครือข่ายได ้

(8)  มีการปรับปรุงพฒันาเครือข่ายตลอดเวลาตามสถานการณ์ ทีไมยึดมนัอยู่กบั

ระบบบริหารแบบใดแบบหนึงเพียงระบบเดียว หรือมีความสามารถในการปรับตวัให้เหมาะสมกบั

สถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งดี 

(9)  มีระบบการติดต่อสือสารทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทงัภายในเครือข่าย 

และหน่วยงานภายนอกเครือข่าย 

(10)  มีระบบการติดตามและประเมินผลทีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นระยะ และ

สมาํเสมอ และนาํผลทีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาเครือข่ายร่วมกนั 

4)  การขยายเครือข่าย เครือข่ายจะเจริญเติบโตได้นันต้องมีการขยายเครือข่าย

ออกไป ดว้ยการหาพนัธมิตร หรือสมาชิกเพิมเพราะไม่เช่นนันแลว้เครือข่ายก็จะไม่เติบโตในเชิง

ปริมาณ แต่อาจจะถดถอย หรือลดจาํนวนของสมาชิกลง และมีผลต่อการดาํรงอยู่ของเครือข่าย ซึง

การขยายเครือข่ายอาจดาํเนินการไดด้งันี  
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(1)  พยายามดาํรงรักษาสมาชิกเครือข่ายทีมีอยู่ไวไ้ม่ให้ละทิงเครือข่าย หรือไม่

เลิกเป็นสมาชิกภาพของเครือข่าย 

(2)  สร้างความสัมพนัธ์อนัดี กบับุคคล กลุ่ม องค์การอืนๆ ทงัทีมีอยู่ในชุมชน 

และภายนอกชุมชน 

(3)  ดาํเนินงานในลกัษณะของการเป็นเครือข่ายของความร่วมมือ ดว้ยการเป็น

พนัธมิตร หรือภาคีกบับุคคล กลุ่ม องคก์ารอืนๆ ไม่ใช่เป็นคู่แข่งขนัทีตอ้งการแพช้นะ 

(4)  การประชาสัมพนัธ์เพือเผยแพร่บทบาทของเครือข่าย และความสําเร็จที

เกิดขึนไปสู่บุคคล กลุ่ม และองคก์ารอืนๆ ทียงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของเครือข่ายเพือสร้างการยอมรับ

ในเครือข่าย  

(5)  ผูน้าํ กลุ่มแกนนาํ และสมาชิกของเครือข่ายตอ้งช่วยกนัขยายไปสู่สมาชิก

ใหม่ๆ ทงัโดยการใชค้วามสมัพนัธส่์วนตวั ความสมัพนัธท์างสงัคม และวฒันธรรม 

(6)  กฎ ระเบียบต่างๆ ของเครือข่าย เปิดโอกาสให้สมาชิกใหม่เข้าร่วมกับ

เครือข่ายได ้และมีขนัตอนไม่ยุง่ยาก 

(7)  ใช้การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรมร่วมกัน เป็นเครืองมือในการหา

สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพราะกิจกรรมขา้งตน้จะนาํไปสู่การร่วมมือกนัในลกัษณะเครือข่ายไดง่้าย 

(8)  เปลียนวิกฤติให้เป็นโอกาส กล่าวคือ เมือบุคคล กลุ่ม องค์การ หรือชุมชน 

ประสบปัญหา หรือเกิดวิกฤติการณ์ขึน เครือข่ายตอ้งเขา้ไปสนับสนุน ช่วยเหลือ ซึงจะนาํไปสู่การ

เป็นสมาชิกใหม่ของเครือข่ายได ้

(9)  ใหบุ้คคล กลุ่ม หรือองคก์ารทีเป็นเป้าหมายไดรู้้และเขา้ใจ ว่าถา้หากมาร่วม

เป็นสมาชิกใหม่ของเครือข่ายแลว้จะมีสถานภาพ และบทบาทในเครือข่ายอยา่งไร มีโอกาสทีจะพบ

ความสาํเร็จในการดาํเนินงานอยา่งไร 

(10)  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการหาสมาชิกใหม่โดยตรง เพือให้การขยาย

เครือข่ายเป็นไปอยา่งเป็นรูปธรรม มีเป้าหมาย มีแผนงาน และดาํเนินงานอยา่งจริงจงั 

 

2.5  แนวคดิเกียวกับการมีส่วนร่วม 

 

2.5.1  ความหมายของการมส่ีวนร่วม 

กิจกรรมของมนุษยโ์ดยส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม คนๆ เดียวไม่สามารถทีจะทาํ

กิจกรรมทุกอย่างไดด้้วยตนเอง ดงันันความหมาย หรือ คาํนิยามการมีส่วนร่วมของประชาชนมี

หลากหลาย ดงันี  
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อรพินท ์สมโชคชยั (2550) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทีประชาชน และผูที้

เกียวขอ้งมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา/

ประเด็นสาํคญัทีเกียวขอ้ง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแกไ้ขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และร่วม

กระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 

Cohen and Uphoff  (1981: 6) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชนว่า สมาชิกของ

ชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนเกียวขอ้งใน 4 มิติ ไดแ้ก่  

1)  การมีส่วนร่วมการตดัสินใจว่าควรทาํอะไรและทาํอยา่งไร 

2)  การมีส่วนร่วมเสียสละในการพฒันา รวมทงัลงมือปฏิบติัตามทีไดต้ดัสินใจ 

3)  การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ทีเกิดขึนจากการดาํเนินงาน 

4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 

ประยรู ศรีประสาธน์ (2542 : 5) ไดน้าํเสนอปัจจยัของการมีส่วนร่วม ว่าปัจจยัทีส่งผลต่อการ

มีส่วนร่วม มีดว้ยกนั 3 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุ เพศ 2) ปัจจยัทางสงัคมและ

เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การศึกษา อาชีพ รายได ้ และการเป็นสมาชิกกลุ่ม 3) ปัจจยัดา้นการสือสาร ไดแ้ก่ 

การรับข่าวสารจากสือมวลชนและสือบุคคล 

แสวง รัตนมงคลมาศ (2543:14) ใหค้วามหมายการมีส่วนร่วมไวว้่า หมายถึงกระบวนการ

ซึงประชาชนเขา้มามีส่วนเกียวขอ้งในขนัตอนต่างๆ ของกิจกรรมของสังคม และประชาชนทีเขา้

ร่วมไดใ้ชค้วามพยายามบางอย่างส่วนตวั เช่น ความรู้ ความคิด ความสามารถ แรงงาน ตลอดจน

ทรัพยากรของคนต่อกิจกรรมนันๆ ในการแสดงความคิดเห็นตดัสินใจ กาํหนดนโยบาย หรือดา้น

การดาํเนินนโยบายในการร่วมกาํหนดเป้าหมาย และแผนงาน ดาํเนินการในกระบวนการจดัการ 

และร่วมหนุนช่วยทรัพยากรบริหาร และการทีประชาชนมีส่วนร่วมมีเหตุ 3 ประการ คือ 

1)  มีจุดร่วมในอุดมการณ์เดียวกนั (Common Ideology) 

2)  มีจุดร่วมในผลประโยชน์ (Common Interest) 

3)  ยดึติดกบัตวับุคคล (Personality) 

นรินทร์ชยั พฒันพงศา (2547: 4) เห็นว่า การมีส่วนร่วม คือ การทีฝ่ายหนึงฝ่ายใดทีไม่เคย

ไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเขา้ร่วมการตดัสินใจ หรือเคยเขา้มาร่วมดว้ยเลก็นอ้ยไดเ้ขา้ร่วมดว้ย

มากขึน และเป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผิน แต่เขา้ร่วมดว้ยอย่าง

แทจ้ริง และการเขา้ร่วมนนัตอ้งเริมตอ้งเริมตงัแต่แรกจนถึงขนัสุดทา้ยของโครงการ 

ศิริเพ็ญ เนืองจาํนง (2542: 10) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง ความ

ร่วมมือของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มทีเห็นพอ้งตอ้งกนั และเขา้ร่วมรับผดิชอบ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมที

เป็นประโยชน์ต่อสงัคม เพือการดาํเนินการพฒันา และเปลียนแปลงไปในทางทีตอ้งการดว้ยความ

สมคัรใจ โดยกระทาํผา่นกลุ่มหรือองคก์าร เพือใหบ้รรลุถึงการเปลียนแปลงทีพึงประสงค ์
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นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์(2527: 117) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง การเกียวขอ้งทางสังคม

ดา้นจิตใจ และอารมณ์ (Mental and Emotional Involvement) ของบุคคลหนึงในสถานการณ์กลุ่ม 

(Group Situation) ซึงผลของการเกียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทาํการให้ (Contribution) 

บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มของกลุ่มนัน กบัทงัทาํให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกบักลุ่มดงักล่าว

ด้วย เป็นการเข้ามามีส่วนเกียวข้อง (Involvement)  ซึงมิใช่เป็นเพียงแต่การเป็นส่วนหนึง 

(Belonging) ของชุมชนนนัเท่านนั หรือการมีส่วนร่วมอาจหมายถึง การทาํงานดงักล่าวในห้วงเวลา 

และลาํดบัเหตุการณ์ทีทรงประสิทธิภาพ คือ ถูกจังหวะ และเหมาะสม (การประสานงาน) กบัทัง

กระทาํการงานดงักล่าวดว้ยความรู้สึกผกูพนัใหป้ระจกัษว์่าเชือถือได ้(ความรับผดิชอบ) ดงันนัการมี

ส่วนร่วมจึงเป็นหวัใจของการเสริมสร้างพลงัการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มอีกดว้ย 

Reeder (1974 อา้งถึงใน นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์, 2527: 112) ไดใ้ห้คาํนิยาม การเขา้ไปมีส่วน

ร่วมของประชาชนไวว้่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการปะทะสงัสรรคท์างสงัคม ซึง

รวมทงัการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 

Hay (1951 อา้งถึงใน นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์, 2527: 112) ไดใ้ห้นิยามการเขา้ไปมีส่วนร่วม

ในทางสงัคมว่า เป็นการเขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ยความสมคัรใจในลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

ต่อกลุ่มบุคคล และระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม ซึงเป็นส่วนประกอบของกิจกรรมของกลุ่มนันๆ ซึงอาจจะ

เป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได ้

จากความหมายของการมีส่วนร่วมดงักล่าว สรุปไดว้่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมมือ

ของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มคนในการทาํกิจกรรมของส่วนรวมโดยความสมคัรใจ การมีความรู้สึก

ผกูพนั และรับผดิชอบ เพือใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีกลุ่มตอ้งการ 

 

2.5.2  ลกัษณะของการมส่ีวนร่วม 

โกวิทย ์พวงงาม (2550: 22) สรุปลกัษณะการมีส่วนร่วมมีประเด็นสาํคญั 10 ประการ 

1) ระยะเวลาและ สถานทีในการมีส่วนร่วมกบัโครงการ ควรตอ้งใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย 

เขา้มามีส่วนร่วมให้ต่อเนืองตามวงจรชีวิตของโครงการ ตงัแต่เริมตอ้นจนโครงการยุติ หรือหาก

คณะผูบ้ริหารเห็นว่าเหมาะสมก็ใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมทีแต่ละคนเกียวขอ้งดว้ยจริงๆ เท่านนัก็ได ้

2) การมีส่วนร่วมนนัมีมติทงัดา้นปริมาณและ คุณภาพ โดย 1) ทางดา้นปริมาณ ถา้

มีคนมามีส่วนร่วมมากก็ทาํใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างกนัดีขึนมาก จากนนัทาํใหอ้งคก์ารทางสงัคมก่อ

ตวัขึน ส่วน 2) ทางดา้นคุณภาพ ควรใหมี้ส่วนร่วม มีมิติ ทีจะขดัขวางความสมัพนัธที์ไม่เท่าเทียมกนั

ระหว่างบุคคล หรือความเป็นนาย-บ่าวกนั ใหมี้ส่วนร่วมเสมอภาคกนั จึงจะถือว่าคุณภาพดี 

3) จะใหมี้การมีส่วนร่วมเป็นเป้าหมายปลายทาง (An End) หรือจะให้เป็นแนวทาง 

(A Mean) คือ จะให้เพียงบุคคลต่างๆ เขา้มาเกียวขอ้งก็พอใจคิดว่าบรรลุวตัถุประสงค์บางสิงแลว้ 
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หรือจะพิจารณาว่าการมีส่วนร่วมเป็นแนวทางทีตอ้งทาํใหดี้ โดยตอบให้ไดว้่า “หลงัจากการมีส่วน

ร่วมแลว้จะมีอะไรดีขึน อะไรควรเกิดขึนอีกบา้ง” อนัเป็นการคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมทีเป็นวิธีการ 

หรือกระบวนการทีตอ้งดาํเนินไปอยา่งมีคุณภาพ ซึงทาํใหง้านเกิดความสาํเร็จดียงิขึน 

4) การมีส่วนร่วมนี ตามธรรมชาติอาจเกิดขึนไม่สมาํเสมอ หรือตลอดเวลาก็ได ้เช่น 

เวลาเกิดภัยพิบัติคนก็มาช่วยกัน เมือหมดภัยแลว้ ก็แยกกันกลบัไปเช่นเดิม แต่ถา้ตังองค์การ

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมแกปั้ญหาภยัพิบติัต่างๆ ในพืนทีกวา้งขึนอาจตอ้งการตวัแทนประชาชนมี

ส่วนร่วมในเวลาทียาวนานขึน และอาจใชว้ิธีการมีจดหมายข่าวแจง้เรืองไปยงัประชาชนทวัไปก็ได ้

5) การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสงัคม และทางการศึกษา ซึงหากเกิดขึนได ้

คือใหมี้การแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนัไปดว้ย จะเป็นเสมือนการให้การศึกษาแก่สังคมไปใน

ขณะเดียวกนั แต่หลายโอกาสตอ้งใหเ้กิดความพร้อมในแต่ละเรือง ตอ้งใชเ้วลารอคอยบา้งเช่นกนั 

6) สถานการณ์การมีส่วนร่วมนนั ตอ้งคาํนึงว่าการมีส่วนร่วมทีแข็งขนัมิใช่เกิดขึน

จากการออกคาํสงั แต่จะตอ้งสร้างขึนเอง จะให้มีผูส้ังว่ามาร่วมกนัให้เต็มที แลว้คนก็มาร่วมกนัคง

ไม่ค่อยเกิดขึนได ้การมีส่วนร่วมมกัตอ้งใชค้วามพยายามให้เกิดความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั เกิด

แนวคิดประชาสงัคม มีจิตสาธารณะ เคารพความหลากหลายทางความคิด เพราะทาํให้มุมมองกวา้ง

ขึน และเกิดความรอบคอบขึน จนเป็นวิถีชีวิตประจาํวนัของประชาชน 

7) มีคณะผูบ้ริหารการมีส่วนร่วมพิจารณาเพือวางแผนวิธีดาํเนินการใหเ้หมาะสมว่า

จะใหบุ้คคลใด กลุ่มใด เขา้มามีส่วนร่วมเมือใด และโดยวิธีใด ฯลฯ โดยคณะผูบ้ริหารการมีส่วนร่วม

นีควรมีตวัแทนผูไ้ดรั้บผลกระทบในจาํนวนมากพอสมควร และใหมี้ความหลากหลายมากพอ 

8) การมีส่วนรับรู้สภาพปัญหาโดยมีส่วนร่วม จะทาํให้คนในชุมชนไดรู้้สภาพที

เป็นจริงมากขึน การมีส่วนร่วมเพือคน้หาปัญหา ทาํใหเ้มือเห็นปัญหาแลว้จะนาํความมุ่งมนัทีจะคิด

หาทางแกไ้ขดว้ยกนั และร่วมกนัแกปั้ญหานนัๆ ได ้จะทาํใหเ้ป็นบทเรียนทีจะแกปั้ญหาเองต่อไปได ้

9) คนทีอยูร่่วมกนัในชุมชนใหญ่ มิไดใ้ชชุ้มชนเป็นเพียงทีรวมคนคลา้ยเอากอ้นหิน

มากองรวมกนัเท่านนั แต่คนในชุมชนหนึงๆ มกัมีความผกูพนัเอืออาทรต่อกนั มีค่านิยมร่วมกนั 

10) ควรทาํให้การมีส่วนร่วมมีลกัษณะปนอารมณ์ขนัประกอบไปบา้ง เพราะใน

สงัคมไทยการมีอารมณ์ขนั จะช่วยให้บรรยากาศมีส่วนร่วมเกิดขึนได ้ดงันัน ในการประชุมถา้ใช้

อารมณ์ขนัดนตรี เกม กีฬา เขา้ร่วมดว้ยจะสร้างอารมณ์การมีส่วนร่วมใหเ้พิมขึนได ้

เจิมศกัดิ ปินทอง (2537: 272-273) ได้แยกแยะขันตอนทีประชาชนควรมีส่วนร่วมไว ้4 

ขนัตอน คือ 

1)  การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหา 

2)  การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินกิจกรรม 
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3)  การมีส่วนร่วมในการลงทุน และปฏิบติัการ 

4)  การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527: 6-7) การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานเรือง

ใดเรืองหนึงหรือหลายเรืองต่อไปนีใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์นั กล่าวไว ้8 ประการ 

1)  ร่วมทาํการศึกษาค้นควา้ปัญหาเพือแกไ้ข และลดปัญหาของชุมชน หรือเพือ

สร้างสรรคสิ์งใหม่ทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความตอ้งการของชุมชน 

2)  ร่วมคิดหา และสร้างรูปแบบวิธีการพฒันา เพือแก ้และลดปัญหาของชุมชน 

3)  ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพือคิด และแกไ้ข

ปัญหา และสนองความตอ้งการของชุมชน 

4)  ร่วมตดัสินการใชท้รัพยากรทีมีจาํกดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

5)  ร่วมจดังาน หรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพฒันาให้มีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล 

6)  ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง และของ

หน่วยงานทีวางไว ้

7)  ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย 

8)  ร่วมควบคุมติดตาม ประเมินผล และซ่อมแซมบาํรุงโครงการ 

 

2.5.3  ปัจจยัทีทําให้เกดิการมส่ีวนร่วม 

Koufman (1949: 7) ศึกษาปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนในชนบท พบว่า อาย ุเพศ 

การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายไดแ้ละระยะเวลาการอยูอ่าศยัในทอ้งถิน มีความสัมพนัธ์กบั

ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นอกจากนี ประยรู ศรีประสาธน์ (2542: 5) ไดน้าํเสนอปัจจยัของการมีส่วนร่วม ว่าปัจจยัที

ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม มีดว้ยกัน 3 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ เพศ 2) ปัจจยัทาง

สังคมและเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การศึกษา อาชีพ รายได ้และการเป็นสมาชิกกลุ่ม 3) ปัจจยัดา้นการ

สือสาร ไดแ้ก่ การรับข่าวสารจากสือมวลชนและสือบุคคล 

วนัเพญ็ วอกกลาง (2534 อา้งถึงใน ธนะจกัร เยน็บาํรุง, 2539: 20) ไดศึ้กษาถึงลกัษณะการมี

ส่วนร่วม และปัจจยัทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมดงันีคือ 1) การมีส่วนร่วมประชุม 2) การมีส่วนร่วม

เสนอปัญหา 3) การมีส่วนร่วมปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ในการพฒันา 4) การมีส่วนร่วมตดัสินใจเลือก

แนวทางแกไ้ขปัญหา 5) การร่วมประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ 6) การร่วมไดรั้บประโยชน์ และ

พบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อการมีส่วนร่วม คือ 1) ปัจจยัภายในบุคคล 2) ปัจจยัดา้นผูน้าํ 3) การมีทศันคติที

ดีต่อการพฒันากิจกรรม  4) ปัจจยัดา้นเจา้หนา้ที 



80 

  

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์(2527: 186) กล่าวถึงเงือนไขของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอย่างน้อย 

3 ประการ คือ 1) ประชาชนตอ้งมีอิสรภาพทีจะมีส่วนร่วม 2) ประชาชนตอ้งสามารถทีจะมีส่วนร่วม 

และ 3) ประชาชนตอ้งเต็มใจทีจะมีส่วนร่วม นอกจากนียงัขึนอยูก่บัเงือนไขยอ่ยอืนๆ อีกดงันี 

1)  ประชาชนตอ้งมีเวลา 

2)  ประชาชนตอ้งไม่เสียค่าใชจ่้ายเกินกว่าทีคาดว่าจะไดรั้บผลคืนกลบัมา 

3)  ประชาชนตอ้งมีความสนใจ 

4)  ประชาชนตอ้งสามารถสือสารดว้ยความเขา้ใจต่อกนัทงัสองฝ่าย 

5)  ประชาชนต้องไม่รู้สึกว่าเป็นผลกระทบกระเทือนต่อตําแหน่งหน้าที หรือ

สถานภาพทางสงัคม 

Reeder (1963: 39-35 อา้งถึงใน สานิตย ์บุญชู, 2524: 11-12) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัทีไดท้าํให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม หรือไม่นาํเขา้มามีส่วนร่วมไวด้งันี 

1)  บุคคล และกลุ่มบุคคลจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต่อเมือกิจกรรมนัน

สอดคลอ้งกบัความเชือพืนฐาน ทศันคติ และค่านิยมของตน 

2)  บุคคล และกลุ่มบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต่อเมือกิจกรรมนันมี

คุณค่าสอดคลอ้งกบัประโยชน์ของตน 

3)  บุคคล และกลุ่มบุคคลจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต่อเมือกิจกรรมนัน

มีเป้าหมายทีจะส่งเสริม และปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตน 

4)  บุคคล และกลุ่มบุคคลจะไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต่อเมือตนเองไดเ้คย

มีประสบการณ์ทีเป็นอคติต่อกิจกรรมนนัมาแลว้ 

5)  บุคคล และกลุ่มบุคคลจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต่อเมือกิจกรรมนัน

สอดคลอ้งกบัสิงทีตนเองไดม้า หรือหวงัเอาไว ้

6)  บุคคล และกลุ่มบุคคลจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ย่อมขึนอยู่กบัความ

คิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ 

7)  การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคล และกลุ่มบุคคล จะกระทาํโดย

การบีบบงัคบัหาไดไ้ม่ 

8)  การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคล และกลุ่มบุคคลย่อมขึนอยู่กบั

อุปนิสยั และจารีตประเพณี 

9)  บุคคล และกลุ่มบุคคลจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆย่อมขึนอยู่กบัโอกาส

ทีจะเอืออาํนวย 

10)  การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคล และกลุ่มบุคคลย่อมขึนอยู่กบั

ความสามารถ 
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11) บุคคล และกลุ่มบุคคลจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต่อเมือไดรั้บการ

สนบัสนุนกระตุน้ ยวัย ุและจูงใจใหเ้กิดขึน 

 

2.6  งานวจิยัทีเกียวข้อง 

 

นลินี เรืองฤทธิศกัดิ (2553) ไดศึ้กษา รูปแบบและแนวทางการสร้างเครือข่ายและการเป็น

หุน้ส่วนทางสงัคม ระหว่างประเทศขององค์การคนพิการ: กรณีศึกษาศูนยพ์ฒันาและฝึกอบรมคน

พิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาและประมวลความรู้เกียวกับการสร้าง

เครือข่ายและหุ้นส่วนทางสังคมระหว่างประเทศขององค์การคนพิการ และรูปแบบการสร้าง

เครือข่ายและหุน้ส่วนทางสังคมระหว่างประเทศของศูนยพ์ฒันาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชีย

และแปซิฟิก โดยใชก้ารวิจยัเอกสาร มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 103 แหล่ง จดัลาํดบัขอ้มูลโดย

แยกประเภทตามเนือหาและวิเคราะห์สงัเคราะห์ภาพรวม ร่วมกบัการสมัภาษณ์ ผลการศึกษามีดงันี 

องคก์ารคนพิการแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 1) องคก์ารของคนพิการ เป็นองค์การทีคน

พิการจดัตงัขึนและเป็นผูด้าํเนินการบริหารจดัการ และ 2) องคก์ารเพือคนพิการเป็นองคก์ารทีจดัตงั

และบริหารงานโดยคนไม่พิการ องค์การของ/ เพือคนพิการมีบทบาทด้านฟืนฟูสมรรถภาพการ

พิทกัษสิ์ทธิและการให้โอกาส การสนับสนุนทางสังคม การประสานงาน การสร้างเครือข่ายและ

การสร้างการตระหนักรู้ของสังคม โดยรูปแบบการสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนทางสังคมของ

องคก์ารและเพือคนพิการ อยูบ่นพืนฐานของการแลกเปลียนทรัพยากร การสนับสนุนองค์การ การ

สร้างพนัธมิตร และการสร้างความร่วมมือโดยมีคนพิการเป็นศนูยก์ลางในการพฒันา จากกรณีศึกษา

ศูนยพ์ฒันาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เป็นองค์การเพือคนพิการทีดาํเนินการ

สร้างเครือข่ายและหุน้ส่วนทางสงัคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านการดาํเนินงาน 3 กิจกรรมหลกั 

คือ การประสานเครือข่ายและพฒันาความร่วมมือ การสนับสนุนขอ้มูล และการพฒันาทรัพยากร

มนุษย ์ตามรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศกาํลงัพฒันา (South-to South Cooperation) เพือ

สร้างเวทีในการแลกเปลียน เรียนรู้ เสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมขององคก์ารเครือข่าย

และผูมี้ส่วนเสียทงัในและต่างประเทศ นอกจากนี แนวทางการสร้างเครือข่ายและหุน้ส่วนทางสงัคม

ระหว่างประเทศของศูนยฯ์ คือ 1) การพฒันาดา้นขอ้มูลข่าวสาร 2) การพฒันาความเขม้แข็งของ

องคก์ารสมาชิก และ 3) การพฒันาความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ 

ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย คือการจดัทาํยุทธศาสตร์และพฒันาระบบบริหารการจดัการ

ความรู้และพัฒนาระบบข้อมูลสารนเทศ การสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป คือ ควรศึกษารูปแบบการสร้างเครือข่ายและหุน้ส่วนทางสงัคม
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ระหว่างประเทศขององค์การของคนพิการ ศึกษาสถานการณ์ การเคลือนไหวของคนพิการ

โดยเฉพาะดา้นการคน้หาองคก์ารทีเขา้มาเป็นหุน้ส่วนกบัองคก์ารคนพิการ 

ปิยฉัตร วงศาโรจน์ (2550) ได้ศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายการฟืนฟูมรรถภาพเด็ด

พิการโดยชุมชน มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างเครือข่ายการ

ฟืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชน ความคิดเห็นของประชาชนต่อการรับรู้ถึงกิจกรรมในการ

ทาํงานร่วมกนัเป็นเครือข่าย และความคิดเห็นของประชากรต่อ แนวทางในการดาํเนินการสร้าง

เครือข่ายการฟืนฟสูมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชน ซึงกลุ่มประชากรทีใชใ้นการศึกษาคือเจา้หน้าที

องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์ารอิสระ ชุมชน และครอบครัว ทีมีบทบาทหนา้ทีและความสมัพนัธ์

กนัในการจดัทาํโครงการฟืนฟสูมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชน ในเขตพืนทีอาํเภอไทรน้อย จงัหวดั

นนทบุรี และอาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 271 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS 

สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมพนัธ์

ดว้ยค่าทางสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง, อายรุะหว่าง 25-29 ปี, มีการศึกษาอยู่

ในระดบัปริญญาตรี, มีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 8,001-10,000 บาท และทาํงานอยูใ่นองคก์ารภาครัฐ ความ

คิดเห็นของกลุ่มประชากรต่อการสร้างเครือข่ายการฟืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชน อยู่ใน

ระดบัมากโดยเฉพาะในเรืองของการประสานงานและการแลกเปลียนขอ้มูล ส่วนความคิดเห็นของ

กลุ่มประชากรต่อการรับรู้ถึงกิจกรรมในการทาํงานร่วมกนัเป็นเครือข่าย อยูใ่นระดบัมากโดยเฉพาะ

ในเรืองของการแบ่งบทบาทหนา้ที นอกจากนนัความคิดเห็นของกลุ่มประชากรต่อแนวทางในการ

ดาํเนินการสร้างเครือข่ายฟืนฟสูมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชน อยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะเรือง การ

ตระหนกัถึงความจาํเป็นในการสร้างเครือข่าย และความคิดเห็นของประชากรต่อการสร้างเครือข่าย

และการรับรู้กิจกรรมในการทาํงานร่วมกันเป็นเครือข่าย มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นของ

ประชากรต่อแนวทางในการดาํเนินการสร้างเครือข่ายการฟืนฟสูมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชมอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.001 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาครังนีคือ กลุ่มสมาชิกในเครือข่ายควรตกลงกนัถึงเป้าหมายที

ชดัเจน ทาํงานไปในทิศทางเดียวกนั ศึกษาชุมชนให้จดัเจนถึงปัญหาและความตอ้งการและควรมี

ส่วนร่วมกนัในการทาํงานทุกภาคส่วน นอกจากนียงัควรมีการจดัสรรบุคลากรในการทาํงานดา้น

การฟืนฟสูมรรถภาพเด็กพิการเพิมเติม เนืองจากเด็กยงัไดรั้บการช่วย และเพิมการประชาสัมพนัธ ์

และสุดท้ายคือ ภาครัฐบาลควรมีการจดัสรรงบประมาณด้านการฟืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการให้

มากกว่าปัจจุบนั 
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มิงมิตร บุญเขตการ (2550) ไดศึ้กษา กระบวนการสร้างเครือข่ายการพฒันาโดยใชแ้นวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บา้นไหมคุณธรรม อาํเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น การศึกษาเรือง

นีมีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) เพือศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายการพฒันาโดยใชแ้นวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 2) เพือศึกษาปัญหาและการแกไ้ขเกียวกบัการสร้างเครือข่าย โดยรวบรวมขอ้มูล

จากการสมัภาษณ์เจาะลึก ผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญั (Key-informant) จาํนวน 15 ราย จากผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง

กบักระบวนการสร้างเครือข่าย ประกอบดว้ย ผูอ้าวุโสทีคนในชุมชนเคารพนับถือ ปราชญ์ชุมชน 

ผูน้าํชุมชน คณะกรรมการ และสมาชิกเครือข่ายองค์การชุมชน รวมทงัการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

และเอกสารต่างๆ ทีเกียวขอ้ง มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูเป็นการพรรณนาความประกอบตรรกะ  

โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาช่วยดว้ย ผลการศึกษา พอสรุปไดด้งันี 

1) กระบวนการสร้างเครือข่ายการพัฒนาโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ประกอบด้วย 1) ขันตอนการสํารวจและการค้นหา พบว่า ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติทีใช้

ประโยชน์ในการผลิตสินคา้โดยไม่ตอ้งลงทุนซือ และใชก้รรมวิธีจากภูมิปัญญาของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ทีได้

ถ่ายทอดวิชาความรู้เกียวกบัการแปรรูปเป็นผา้ไหม ซึงนบัว่าเป็นการคน้พบของดีทีสามารถถ่ายทอด

ใหแ้ก่เด็ก และเยาวชน 2) การตดัสินใจ และพิจารณาความพร้อม พบว่า วตัถุดิบเป็นเรืองสาํคญัเรือง

แรก รองมาการสาํรวจขอ้มลู ทดลองทาํเทคนิค และวิธีการนาํทรัพยากรต่างๆ มาใชอ้ย่างเหมาะสม

ต่อจากนนัพิจารณาคนทีมีความประพฤติดี และเต็มใจ เขา้ร่วมเป็นสมาชิก และมีความซือสตัย ์ความ

ร่วมมือ การไวเ้นือเชือใจ และตอ้งอยูใ่นกติกา และมีเงือนไข คือ ตอ้งเป็นบุคคลทีมีภูมิลาํเนาอยู่ใน

หมู่บา้นไหมคุณธรรม 3) การผลิต พบว่า สมาชิกเครือข่ายจะร่วมกนัคิด ร่วมวางแผนการทาํงานใน

การผลิตสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของการตลาด โดยมีขอ้ตกลงให้สมาชิกแต่ละคนแยก

รับงานไปทาํทีบา้นของตนเอง 4) การทาํงานของเครือข่าย พบว่า กลุ่มแม่บา้นจะคอยสนบัสนุน และ

ช่วยเหลือลุกข่าย ในขณะเดียวกนัลุกข่ายก็จะช่วยเหลือแม่ข่ายกลบัคืนเช่นกนั โดยเฉพาะในเรือง

ของบุคลากร วสัดุอุปกรณ์ การตลาด การแกปั้ญหา ตลอดจนงบประมาณจากหน่วยงานทงัภาครัฐ 

และภาคเอกชน 5) การขยายผล พบว่า เครือข่ายได้พฒันาองค์ความรู้ การประสานงาน การจัด

สวสัดิการ การส่งเสริมอาชีพ การผลิต การตลาดสรุปผลการดาํเนินการ และการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

2)  ปัญหาและการแกไ้ขเกียวกบัสร้างเครือข่าย พบว่า การดาํเนินการดา้นการตลาด 

และการประชาสมัพนัธใ์นเรืองเกียวกบัสินคา้ หรือผลิตภณัฑย์งัขาดความชดัเจน และไม่ทวัถึงขาด

การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนือง ส่งผลให้การดาํเนินงานไม่สอดคลอ้งกบัโครงการ และ

แผนงานทีวางไว ้

ขอ้เสนอแนะ ควรเผยแพร่ความรู้ให้แพร่หลายในการจัดการพืนที และทรัพยากร

อยา่งเป็นระบบ ไปสู่การมีส่วนร่วมเพือใหเ้กิดกลุ่มเครือข่ายใหม่ๆ ทีสามารถพึงพาตนเองได ้จนเกิด
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การพฒันาทียงัยนื โดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และให้ความสาํคญักบัวตัถุดิบภายในทอ้งถิน 

นอกจากนันควรมีการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ของดีใน

ชุมชน เพือใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมการพฒันาอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ดว้ยการจัดการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมทีเป็นเอกลกัษณ์ และจุดขายเฉพาะตัวของหมู่บา้นไหม

คุณธรรม ทาํใหเ้กิดประโยชน์สุขในอนาคตทียงัยนืได ้

มงคล ทองจิบ (2550) ศึกษา การพฒันากลุ่มและแนวทางการสร้างเครือข่ายเพือผลิตปุ๋ย

อินทรีย ์: กรณีศึกษา ตาํบลเกาะแตว้ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาความ

เป็นมาและศกัยภาพของกลุ่มผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรีย ์2) การพฒันากลุ่มผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรีย ์และ 3) หา

แนวทางการสร้างเครือข่ายเพือผลิตปุ๋ยอินทรีย ์

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียใ์นตาํบลเกาะแตว้ ทงั 4 กลุ่ม เป็นกลุ่มทีเกิดจากการ

สนับสนุนของหมอดินอาสาและแกนนําในพืนที คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ขาด

ความรู้ ทกัษะการบริหารจดัการกลุ่ม และขาดความรู้ ทกัษะดา้นการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ขาดมาตรฐาน

ในการผลิต เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม (PAR) เพือพฒันากลุ่มใน 6 ขนัตอน คือ ขนั

ก่อตัว ขันวุ่นวาย ขันสร้างบรรทัดฐาน ขันดาํเนินการ ขันพหุกลุ่ม ขันสร้างเครือข่าย และจัด

กระบวนการเรียนรู้ตามผลวิเคราะห์ทีประชุมและศึกษาร่วมกนั คือ การฝึกอบบรมเชิงปฏิบติัการ 

การศึกษาดูงาน การสาธิตผลิตปุ๋ยอินทรีย ์คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มร่วมนาํความรู้และทกัษะที

ได้รับมาพฒันาจดัการกลุ่มและผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ทดสอบการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์มีผลสําเร็จจนเป็นที

ยอมรับของสมาชิก ชุมชนและหน่วยงานทีสนบัสนุน 

แนวทางการสร้างเครือข่ายเพือผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ผูว้ิจยัจดักระบวนการระดมความคิดอย่างมี

ส่วนร่วม (AIC) กาํหนดเป็นเครือข่ายกิจกรรมเพือผลิตปุ๋ยอินทรีย ์มีการคดัเลือกแกนนาํเครือข่าย

เพือดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนือง สนบัสนุนและพฒันาความรู้ ทกัษะดา้นการจดัการและการผลิตปุ๋ย

อินทรียใ์ห้แก่คณะกรรมการและสมาชิกเครือข่าย กระจายผลิตภัณฑ์ออกไปตามจุดต่างๆของ

เครือข่าย มีขอ้เสนอแนะคือ ควรสนบัสนุนใหมี้การแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการ 

สมาชิกของกลุ่มและผูเ้ชียวชาญทีเกียวขอ้ง กรมพฒันาทีดิน ควรพฒันาศกัยภาพของหมอดินอาสา

เพือเป็นแกนนําหลกัในการพฒันากลุ่มและเครือข่ายผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียใ์ห้เกิดความเข้มแข็งและ

ดาํเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อเนืองต่อไป 

ฉกาจ ลอยทอง (2552) เครือข่ายกบัศกัยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถินรูปแบบ

เทศบาลในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์หลกั 3 ประการ คือ ประการแรกเพือศึกษากระบวนการ

สร้างเครือข่ายความสมัพนัธ ์และผลกระทบของกระบวนการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ทีมีผลต่อ 

ศกัยภาพการบริหารงานเทศบาล ประการทีสองเพือศึกษามูลเหตุ และเงือนไขทีทาํให้เกิดการสร้าง

เครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างเทศบาลกับภาคส่วนต่างๆ และประการทีสามเพือศึกษาปัจจัย



85 

  

ส่งเสริม และอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายทีมีผลต่อการบริหารงานเทศบาล โดยมีสมมติฐานของ

การวิจยัว่า เทศบาลทีมีการบริหารจดัการทีดี มีรูปแบบการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์กบัภาคส่วน

ต่างๆ ทีมีความเชือมโยงกับการบริหารงานท้องถิน ประกอบด้วย 1) องค์การวิชาชีพผูบ้ริหาร

ทอ้งถิน 2)แกนนาํชุมชน 3) องคก์ารชุมชน 4) องคก์ารพฒันาเอกชน 5) ภาคเอกชน 6)นักการเมือง

หรือพรรคการเมืองระดบัชาติ 7) ส่วนราชการ 8) องค์การปกครองส่วนทอ้งถินอืนๆ โดยมุ่งไปสู่

ผลลพัธ์ทีตอ้งการ คือ การเสริมสร้างศกัยภาพขององค์การปกครองส่วนทอ้งถินรูปแบบเทศบาล 

การศึกษาครังนี ใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร

ทอ้งถิน ประกอบดว้ย นายกเทศมนตรี และปลดัเทศบาล จาํนวน 18 คน กรวิจยัเอกสาร และการ

สงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมภายในชุมชน 

ผลการศึกษา พบว่า เทศบาลมีกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์เชิงเครือข่ายกบัภาคส่วน

ต่างๆ ทีมีความเชือมโยงกับการบริหารงานท้องถิน เพือเสริมสร้างศกัยภาพในการบริหารงาน

เทศบาล ประกอบด้วย 1) เครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างเทศบาลกับองค์การวิชาชีพผูบ้ริหาร

ทอ้งถินเทศบาลสร้างความสมัพนัธ์ดงักล่าวผ่านบทบาทของผูบ้ริหารทอ้งถินในแลกเปลียนขอ้มูล

ประสบการณ์ และการนาํเสนอประเด็นปัญหาของทอ้งถินผา่นเวทีสนันิบาตเทศบาลทงั 3 ระดบั ทาํ

ใหเ้กิดการระดมความคิดในการแกไ้ขปัญหาสาธารณะร่วมกนั ตลอดจนการสร้างพลงัอาํนาจการ

ต่อรอง และการเรียกร้องผลประโยชน์กับรัฐบาลได้เป็นอย่างดี ทังนีความสัมพันธ์ดังกล่าว

เสริมสร้างศกัยภาพดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทอ้งถินไดเ้ป็นอย่างดี 2) เครือข่ายความสัมพนัธ์

ระหว่างเทศบาลกบัแกนนําชุมชน เป็นเครือข่ายทีมุ่งอาศยัแกนนาํชุมชนในการขับเคลือนการ

ดาํเนินงานของเทศบาลในทุกขนัตอน ตลอดจนมีส่วยกระตุน้ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

พฒันาทอ้งถินมากยงิขึน ทงันีความสมัพนัธด์งักล่าวเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการของ

เทศบาลไดเ้ป็นอยา่งดี เนืองจากแบ่งเบาภาระ ในความรับผิดชอบของเทศบาลให้ดาํเนินการเฉพาะ

ในส่วนทีเกินกาํลงัความสามารถของชุมชน ทาํใหเ้ทศบาลดาํเนินกิจการสาธารณะอืนๆ ไดม้ากขึน 

3) เครือข่ายความสมัพนัธร์ะหว่างเทศบาลกบัองคก์ารชุมชน เป็นเครือข่ายทีทาํให้เกิดความร่วมมือ

ในการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในทอ้งถินร่วมกนั ตลอดจนเทศบาลให้การส่งเสริม และเกือหนุนกบั

องคก์ารชุมชนใหส้ามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน โดยปราศจากขอ้จาํกดัในดา้นต่างๆ ทงันี

ความสมัพนัธ์ดงักล่าวเสริมสร้างศกัยภาพดา้นทุนทางสังคมของเทศบาลไดเ้ป็นอย่างดี ก่อให้เกิด

กระบวนการการมีส่วนร่วมภายในชุมชนมากยิงขึน 4) เครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างเทศบาลกบั

องค์การพฒันาเอกชน หรือ NGOs เป็นเครือข่ายทีมุ่งอาศยัจุดเด่นขององค์การพฒันาเอกชนทีมี

ความรู้ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนภายในทอ้งถิน ความสัมพนัธ์

ดงักล่าวเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการของเทศบาลไดเ้ป็นอย่างดี ปัญหาสาธารณะที
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เกิดขึนไดรั้บการแกไ้ขอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 5) เครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างเทศบาลกับ

ภาคเอกชนเป็นเครือข่ายทีเปิดโอกาสใหเ้ทศบาลไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนใน

การดาํเนิน กิจการสาธารณะส่งผลใหเ้ทศบาลมีศกัยภาพดา้นงบประมาณทีเขม้แข็งมากยิงขึน ทงันี

ความสมัพนัธด์งักล่าวเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการของเทศบาลไดเ้ป็นอยา่งดี 6) เครือข่าย

ความสมัพนัธร์ะหว่างเทศบาลกบันกัการเมือง หรือพรรคการเมืองระดบัชาติ เป็นเครือข่ายทีทาํให้

เทศบาลเกิดความสะดวกในการดึงงบประมาณทีใช้ในการพัฒนาท้องถิน ทังนีความสัมพนัธ์

ดังกล่าว ส่งเสริมสร้างศกัยภาพด้านงบประมาณของเทศบาลให้มีความเข้มแข็งมากยิงขึน 7) 

เครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการ เป็นเครือข่ายทีทาํให้เทศบาลสามารถ

ดําเนินงานทีต้องใช้องค์ความรู้ และความเชียวชาญเฉพาะทางของส่วนราชการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพความสมัพนัธด์งักล่าวเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการของเทศบาลไดเ้ป็น

อย่างดี 8) เครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างเทศบาลกับองค์การปกครองส่วนท้องถินอืนๆ เป็น

เครือข่ายทีทาํให้เกิดความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาสาธารณะร่วมกนั รวมทงัเป็นการประหยดั

งบประมาณ และสร้างความคุม้ค่าในการดาํเนินการ ทงันีความสมัพนัธด์งักล่าวเสริมสร้างศกัยภาพ

ดา้นการบริหารจัดการของเทศบาลไดเ้ป็นอย่างดี ทาํให้เทศบาลกา้วข้ามข้อจาํกดัในด้านขนาด 

จาํนวนบุคลากร ศกัยภาพบุคลากร อุปกรณ์เครืองมือ รวมไปถึงในดา้นงบประมาณ 

เอกกมล อ่อนศรี (2544) ปัจจัยทีมีผลต่อการพฒันาความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์การ

ชุมชน มีวตัถุประสงค์เพือการศึกษา 1) แบบแผนของเครือข่ายองค์การชุมชน และจดัระดบัความ

เข้มแข็งของเครือข่ายองค์การชุมชน 2) ปัจจัยทีมีผลต่อการพฒันาความเข้มแข็งของเครือข่าย 

ตลอดจนสภาพปัญหา และอุปสรรคทีมีผลต่อการพฒันาความเขม้แข็งของเครือข่ายองค์การชุมชน 

3) การพฒันาขีดความสามารถของเครือข่ายองค์การชุมชน และ4) ความสัมพนัธ์ระหว่างการมี

เครือข่ายของกลุ่ม หรือองคก์ารชุมชนกบัความเขม้แข็งของกลุ่ม หรือองค์การชุมชนในเขตจงัหวดัลพบุรี

พิษณุโลก นครศรีธรรมราช และชยัภูมิ ระเบียบวิธีวิจ ัยครังนี ใช้ทังในเชิงปริมาณด้วยการวิจ ัย

แบบสาํรวจโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชนัการวิเคราะห์เสน้ทาง และการวิจยั

เชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณ์เจาะลึก 

ผลการศึกษา พบว่า มีกลุ่ม หรือองคก์ารชุมชนทีมีความร่วมมือแบบเครือข่ายประมาณ 1 ใน 4 

ของกลุ่มตวัอยา่งทงัหมด โดยมีแบบแผนของความร่วมมือแบบเครือข่าย เริมจากกลุ่ม หรือองค์การ

ชุมชนมีการติดต่อแลกเปลียนข่าวสารระหว่างกนั และจะพฒันาไปเป็นความร่วมมือแบบเครือข่าย

ไดเ้มือมีวตัถุประสงคติ์ดต่อทีชดัเจนขึน เช่น ร่วมมือเพือแกปั้ญหา ร่วมมือเพือการต่อรองกบัภาครัฐ 

หรือเอกชน มีการจดัการประชุมร่วมกนั โดยลกัษณะของเครือข่ายทีเขม้แข็งนนัจะตอ้งเป็นเครือข่าย

ทีมีความสัมพนัธ์ในหมู่สมาชิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อปัญหาได ้

รวมทงัไดรั้บการยอมรับจากองคก์ารภายนอกดว้ย 
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ส่วนปัญหา และอุปสรรคในการพฒันาความเขม้แข็งของเครือข่ายนนัเป็นปัญหาทีเกียวขอ้ง

กบัหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกียวกบัผูน้าํเครือข่าย ระบบการจดัการภายในเครือข่ายกิจกรรม

ของเครือข่าย การพบปะสัมพนัธ์ของสมาชิกในเครือข่าย การกระจายข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ภายใน

เครือข่าย รวมถึงเงินทุนทีนํามาใช้ในเครือข่าย การพฒันาขีดความสามารถของเครือข่ายจาํเป็น

จะตอ้งปรับปรุง และพฒันาในส่วนเหล่านีโดยเฉพาะการพฒันาผูน้าํเครือข่ายซึงในทีนีรวมทงัผูที้

เป็นแม่ข่าย แกนนาํ กรรมการบริหารเครือข่ายไปจนถึงผูน้าํแต่ละกลุ่ม 

นอกจากนียงัพบว่า การทีทาํใหก้ลุ่ม หรือองคก์ารชุมชนมีความเขม้แข็งไดต่้อเมือไดร่้วมกบั

เครือข่ายทีมีความเข้มแข็ง ด้วยเหตุทีว่าเครือข่ายทีเข้มแข็งนันจะสามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของสมาชิกเครือข่าย อนัจะนาํไปสู่การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบักลุ่ม หรือองค์การ

ชุมชนได ้

ไผท วงศอ์นุตรโรจน์ (2544) กระบวนการสร้างและพฒันาเครือข่ายทางสังคม: กรณีศึกษา 

บ้านหนองขาว อาํเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาพัฒนาการ 

กระบวนการทาํงาน ความร่วมมือ และความสมัพนัธ ์ระหว่างแกนนาํ กลุ่ม และองคก์ารในเครือข่าย

ทางสงัคมของชุมชน รวมถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อเครือข่ายทางสังคมของชุมชน เพือนาํเสนอแบบ

แผนความสมัพนัธข์องเครือข่ายทางสังคมของชุมชน (Community Network map) การศึกษาไดใ้ช้

ขอบเขตในระดบัตาํบลเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ และใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ 

ศึกษาพบว่า โครงสร้าง และพืนฐานเครือข่ายความสัมพนัธ์ทีมีในชุมชน อนัประกอบไป

ดว้ย ความสมัพนัธแ์บบเครือญาติ เพือบา้น และพรรคพวกเพือนฝงู ความสมัพนัธ์ผ่านการประกอบ

อาชีพ ความสมัพนัธผ์า่นประเพณี พิธีกรรม ความเชือ และวฒันธรรม วดั โรงเรียน และโครงสร้าง 

และช่องทางการติดต่อสือสาร เป็นรากฐานทีสําคัญทีนําไปสู่ความร่วมมือในชุมชน และ

ความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่างๆ นีได้พฒันาไปสู่กลุ่มทีมีความเป็นทางการมากขึน ในการสร้าง

เครือข่ายความสมัพนัธภ์ายนอก พบว่า เครือข่ายความสมัพนัธข์องบุคคล เป็นตวักลางทีจะเชือมโยง

ใหเ้กิดความสมัพนัธใ์หเ้กิดความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล องคก์าร หรือหน่วยงานภายนอกกบัชุมชน 

ดงันนั การวิเคราะห์เครือข่ายทางสงัคมของชุมชน สามารถแยกพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์เป็น 3 

ชนั (Layer) คือ ชนัรากฐานความสัมพนัธ์ของชุมชน ชนักลุ่มต่างๆ หรือพลเมืองทีตืนตวั (Actives 

citizen) และชนัตวักลาง หรือแกนนาํ โดยปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อเครือข่ายทางสังคมของชุมชน คือ 

ฐานความสมัพนัธที์หลากหลาย สถานภาพของกลุ่ม และบุคคล ผูน้าํภูมิศาสตร์ และทรัพยากร ศูนย์

รวมจิตใจ และสาํนึกร่วมของคนในชุมชน โครงสร้าง และช่องทางการติดต่อสือสาร ธรรมเนียม

ปฏิบติั ผลประโยชน์ร่วมกบัความเขา้ใจของคนในชุมชน และกระแสแนวคิดในสงัคม  

ขอ้เสนอแนะทีได้จากการศึกษาครังนี คือ ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ ในชุมชนได้มี

โอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทอ้งถิน การผลกัดนัใหห้น่วยงานภายนอกทีทาํงานกบั



88 

  

ชุมชนมีการทาํงานประสานเชือมโยงกัน การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชนอืนทีมี

ประสบการณ์ ในประเด็นทีสาํคัญต่อชุมชน การสร้าง และพฒันาเครืองมือ หรือการประยุกต์ใช ้

โครงสร้าง และช่องทางการติดต่อสือสาร ธรรมเนียมปฏิบติัของชุมชน ให้เกือหนุนต่อความสัมพนัธ์

ระหว่างชุมชนกบับุคคล หน่วยงานภายนอก และควรมีการศึกษาวิจยัเครือข่ายทางสงัคมทีมีลกัษณะ

เด่นอืนๆ 

พรรณธิภา บุญพิทกัษ ์(2548) การพฒันาเครือข่ายกิจกรรมของชมรมผูสู้งอาย ุในสงักดัสภา

ผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยฯ มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษารูปแบบกิจกรรมของชมรมฯ ลกัษณะเครือข่าย

ของชมรมผูสู้งอายฯุ และทศันะของสมาชิกชมรมต่อการพฒันาเครือข่ายกิจกรรมของชมรมผูสู้งอาย ุ

ในสงักดัสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยฯ ใชว้ิธีการวิจยัเชิงสาํรวจ มีแบบสอบถามเป็นเครืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มลูประชากรกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ 30 

ชมรม จาํนวน 286 ราย การวิเคราะห์ขอ้มลูใชโ้ปรแกรม SPSS และสถิติทีใช ้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t- test และ F- test ในระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ประชากรตวัอยา่งเป็นเพศชาย และเป็นเพศหญิงในจาํนวนทีเท่ากนั 

มีอายรุะหว่าง 60- 64 ปี ส่วนใหญ่สมรสแลว้ มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา รายไดต่้อเดือนตาํกว่า 

10,000 บาท มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิกของชมรมผูสู้งอายใุนช่วงเวลา 1-5 ปี กิจกรรมของชมรม

ผูสู้งอายุจัดให้กับสมาชิกเรียงตามลาํดับ คือ ส่วนใหญ่เป็นด้านการเผยแพร่ข่าวสารมากทีสุด 

รองลงมา คือ การจดักิจกรรมดา้นสุขภาพ ดา้นศาสนา และวฒันธรรม ดา้นการพฒันาสังคม ดา้น

นันทนาการ และทัศนศึกษานอกสถานที และด้านความสนใจ และความถนัด ตามลาํดับ ส่วน

ลกัษณะเครือข่ายของชมรมผูสู้งอายนุนัมีลกัษณะเครือข่ายของการติดต่อกบัองค์การภายนอกมาก

ทีสุด รองลงมามีการติดต่อกบัชมรมผูสู้งอายุอืนๆ ภายในจงัหวดั ส่วนเครือข่ายภายในเป็นการ

ติดต่อกนักบัเพือนสมาชิกในชมรมเดียวกนั สมาชิกชมรมมีทศันะต่อการพฒันาเครือข่ายกิจกรรม

ของชมรมผูสู้งอายุในระดบัมากต่อการประสานงาน มีความเห็นว่าควรมีการแบ่งหน้าทีในการ

ทาํงานด้านเครือข่ายร่วมกัน ในด้านบริหารนันสมควรมีการพฒันา และปรับปรุงในการทาํงาน

ร่วมกนั ส่วนดา้นกิจกรรมนนัควรมีการจดักิจกรรมร่วมกนัในกลุ่มชมรมผูสู้งอาย ุ 

ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบาย สมาคมสภาผูสู้งอายุแห่งประเทศไทยฯ ควรจัดให้มีกองทุน

สนบัสนุน สาํหรับเครือข่ายชมรมผูสู้งอาย ุเพือใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างคล่องตวัมากขึน ควร

จดัใหมี้หน่วยทีเป็นศนูยก์ลางในการรวบรวมขอ้มลูเครือข่ายกิจกรรมชมรมผูสู้งอายทุวัประเทศ และ

ตอ้งเป็นแหล่งทีสนับสนุนดา้นการพฒันาศกัยภาพต่างๆ ของกลุ่มอย่างต่อเนือง สาํหรับในระดบั

ปฏิบติัชมรมผูสู้งอายุ ควรพฒันาเครือข่ายโดยเน้นทีการสร้างแกนนาํเครือข่ายทีมีศกัยภาพ ควรมี

กระบวนการทาํงานแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมโดยการจัดเวทีแลกเปลียนความรู้ การ
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ประสานงานภายในเครือข่าย ควรมีการศึกษารูปแบบการพฒันาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ และ

ตอบสนองต่อการดาํเนินงานของชมรมผูสู้งอายใุนอนาคต 

บุณยวีร์ ลุมาดกมลพนัธ ์(2549) แนวทางการสร้างเครือข่ายดา้นสวสัดิการสังคมในระดบั

จงัหวดั: ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดัสมุทรสงคราม มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความรู้ความเขา้ใจของ

องคก์ารทีปฏิบติังานดา้นสวสัดิการสงัคมต่อการทาํงานร่วมกนัในลกัษณะเครือข่าย ศึกษาความแนว

ทางการสร้างเครือข่ายดา้นสวสัดิการสังคมทีเหมาะสมในระดับจงัหวดั ในการวิจยัเชิงสาํรวจมี

แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมาย ซึงเป็นผูน้าํองค์การภาครัฐ 

ภาคเอกชน องค์การส่วนทอ้งถิน องค์การภายในชุมชน และองค์การสือมวลชน ทีอยู่ในจังหวดั

สมุทรสงคราม จาํนวนทงัสิน 14 คน ประมวลผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพือการ

วิจยัทางสงัคมศาสตร์ (SPSS) สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย มชัฌิมเลขคณิต ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรดว้ยค่า t- test , F- test ณ ระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 และ Pearson Correlation ผลการศึกษาสรุปไดด้งันี 

กลุ่มตวัอยา่งทีศึกษาในครังนี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 41-50 ปี สถานภาพการ

สมรส สมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ระหว่าง 10,000- 20,000 บาท สังกัดองค์การ

ภาครัฐ และรับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายหลักประเภทชุมชนเป็นส่วนใหญ่ โดยมีระยะเวลาการ

ปฏิบติังานภายในองคก์ารระหว่าง 1-5 ปี มีความรู้ในระดบัสูงเกียวกบัความรู้ความเขา้ใจทงัในดา้น

ลกัษณะของเครือข่าย และข้อดีของการทาํงานในลกัษณะเครือข่าย ในด้านความคิดเห็น กลุ่ม

ตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยในระดบัมากต่อการมีเครือข่าย และการก่อตวัของเครือข่ายดา้นสวสัดิการ

สงัคมในจงัหวดัสมุทรสงคราม มีความพร้อมในการเขา้ร่วมบริหารจดัการเครือข่ายในดา้นคน เวลา 

การประสานงาน ในระดบัมาก มีความพร้อมในดา้นเงิน และวสัดุอุปกรณ์มีความพร้อมในระดบั

ปานกลาง ลกัษณะของเครือข่ายดา้นสวสัดิการสงัคมทีตอ้งการให้เกิดขึนในจงัหวดัสมุทรสงคราม 

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า เครือข่ายสวสัดิการสังคมควรมีเป้าหมายในการทาํงานให้กับเด็กมากทีสุด 

ประเภทเครือข่ายทีตอ้งการใหเ้กิดขึน คือ เครือข่ายกิจกรรม ทีเนน้การช่วยเหลือร่วมมือกนัในการทาํ

กิจกรรม โครงสร้างความสมัพนัธใ์นเครือข่ายดา้นสวสัดิการสังคมควรมีโครงสร้างตามแนวนอน 

คุณลกัษณะของเครือข่ายดา้นสวสัดิการสังคม ควรประกอบดว้ยองค์การทีมาจากทุกภาคส่วนใน

จงัหวดั มีกิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเนือง มีการรวมตวักนัระหว่างองคก์ารทีมีความสนใจทีจะร่วมมือ

กนัอยา่งจริงจงัก่อน มีองคก์ารทีทาํหนา้ทีประสานงานทีมีประสิทธิภาพ และเห็นว่ากฎระเบียบใน

เครือข่ายควรมีความยืดหยุ่น ผูน้ ําเครือข่ายด้านสวสัดิการสังคม ควรมีคุณสมบัติเสียสละเพือ

ส่วนรวม มีความซือสตัยสุ์จริต รับฟังความคิดเห็นของผูอื้น มีทกัษะดา้นการประสานงาน มีความรู้

ความสามารถ และควรเป็นคณะบุคคล กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสนใจทีจะเขา้ร่วมกิจกรรม
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ประเภทการจดัเวทีสนทนา และการประชาสัมพนัธ์ และเห็นว่าสาํนักงานพฒันาสังคม และความ

มนัคงของมนุษยจ์งัหวดัฯ ควรมีบทบาทในการจดัประชุมหารือกบัองค์การทีทาํงานดา้นสวสัดิการ

สงัคมเรืองการสร้างเครือข่าย เป็นผูป้ระสานงานกบัองค์การในเครือข่าย ติดต่อกบัองค์การทีสนใจ

เขา้ร่วมเป็นเครือข่ายด้านสวสัดิการสังคม และมีบทบาทในการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ เรืองการ

สร้างเครือข่ายดา้นสวสัดิการสงัคม 

ขอ้เสนอแนะ ควรมีการใหค้วามรู้ และสร้างความเขา้ใจให้เกิดขึนในระหว่างองค์การทีจะ

เขา้ร่วมเป็นเครือข่ายดา้นสวสัดิการสงัคม โดยเนน้ยาํในประเด็นทียงัมีความรู้ความเขา้ใจน้อยไดแ้ก่ 

การรู้ว่าองคก์ารทีเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายไม่ตอ้งปรับเปลียนจุดมุ่งหมายขององคก์ารเพือให้สอดคลอ้ง

กบัเครือข่ายทีจะไปเขา้ร่วม การเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายมิไดท้าํให้ไดรั้บประโยชน์จากองค์การอืนแต่

เพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งมีทงัให้ และรับ เป็นตน้ ควรส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจดา้นการทาํงานใน

ลกัษณะเครือข่าย รวมทังปลุกจิตสาํนึกเรืองการทาํงานในลกัษณะเครือข่ายให้กบัระดบัผูบ้ริหาร 

และระดับผูป้ฏิบัติงาน โดยอาจจดักิจกรรมทีส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เช่น การจัดเวทีสนทนา

ระหว่างองค์การ ควรพิจารณาคดัเลือกผูน้าํเครือข่ายทีเป็นคณะบุคคลมากกว่าเป็นบุคคลเพียงคน

เดียว เพือลดปัญหาดา้นการเปลียนแปลงโยกยา้ยผูบ้ริหารองค์การ เนืองจากความพร้อมในดา้นเงิน 

และวสัดุอุปกรณ์     ยงัมีไม่มากเมือเทียบกบัความพร้อมในดา้นอืนๆ จึงควรให้ความสาํคญักบัการ

แสวงหางบประมาณ และแหล่งทุนทงัจากภายใน และภายนอกเครือข่ายเพือสนับสนุนการทาํงาน

ของเครือข่าย สาํนกังานพฒันาสงัคม และความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดัฯ ควรแสวงหาองค์การทีมี

ความสนใจในประเด็นปัญหาสังคมทีสอดคลอ้งกับหน่วยงาน และเริมต้นสร้างเครือข่ายด้าน

สวสัดิการสงัคมกบัองคก์ารนนัๆ อยา่งค่อยเป็นค่อยไป ควรมีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความ

เข้าใจในเรืองการทํางานในลักษณะเครือข่าย ควรหาพันธมิตรด้านสือมวลชน เพือเผยแพร่

ประชาสมัพนัธเ์รืองการสร้าง และการจดักิจกรรมของเครือข่ายฯ ตามสือต่างๆ ผูบ้ริหารในระดบั

จงัหวดั และในระดบักระทรวงควรกาํหนดให ้การสร้างเครือข่ายดา้นสวสัดิการสงัคม เป็นนโยบาย

หลกัในการทาํงานดา้นสวสัดิการสงัคม ควรมีนโยบายให้การสนับสนุนดา้นงบประมาณ และวสัดุ

อุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยทีีทนัสมยัเพือการทาํงานเครือข่ายดา้นสวสัดิการสังคม และควรปรับ

หลกัเกณฑก์ารใชจ่้ายงบประมาณขององคก์ารภาครัฐใหมี้ความยดืหยุน่ สามารถนาํงบประมาณของ

แต่ละองคก์ารมาใชร่้วมกนัในลกัษณะบูรณาการระหว่างองคก์ารได ้

ยุทธศิลป์ ยินเจริญ (2550) ได้ศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายองค์การประชาชน : 

กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย ์ตาํบลเกาะแตว้ อาํเภอเมือง จังหวดัสงขลา มีวตัถุประสงค์เพือศึกษา

สภาพกลุ่มออมทรัพยแ์ละผลการดาํเนินงานของกลุ่มออมทรัพยใ์ชแ้บบสาํรวจการดาํเนินงานกลุ่ม

ออมทรัพยข์องกรมพฒันาชุมชนในการประเมินสถานภาพของกลุ่มออมทรัพยท์าํการคัดเลือก
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ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งดวัยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random) จาํนวน 6 กลุ่ม นาํเสนอผล

การประเมินโดยการจัดเวทีประชาชนและการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพือหาแนวทางในการสร้าง

เครือข่ายอนัมี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประธานและตัวแทนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย ์จาํนวน 30 คน 

นักวิชาการกลุ่มออมทรัพย์ 2 คน ผูเ้ชียวชาญกลุ่มออมทรัพย์ 2 คน รวมเป็น 34 คน โดยมี

วตัถุประสงค์เพือ 1) เพือศึกษาและวิเคราะห์การดาํเนินงานของกลุ่มออมทรัพย ์ตาํบลเกาะแต้ว 

อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 2)เพือเสนอแนวทางในการสร้างเครือข่ายให้แก่กลุ่มออมทรัพย ์ตาํบล

เกาะแตว้ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  

ผลการศึกษาพบว่า 1) การดาํเนินงานของกลุ่มออมทรัพย ์ตาํบลเกาะแต้ว อาํเภอเมือง 

จงัหวดัสงขลา ทงั 6 กลุ่มโดยการศึกษาสภาพกลุ่มออมทรัพยท์งั 6 กลุ่มมีจุดเด่น คือ 1) ระยะเวลาที

จดัตงั มีการจดัตงักลุ่มมาเป็นเวลามากกว่า 5 ปี 2) ประเภทสมาชิก เปิดรับทวัไปทงัผูใ้หญ่ เด็ก และ

กลุ่ม 3) ทะเบียนสมาชิกกลุ่ม มีทะเบียนสมาชิก เรียบร้อย เป็นปัจจุบนั 4) วิธีเก็บเงินสัจจะสะสม 

สมาชิกไปส่งเงินสัจจะเองทงัหมด 5) การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี มีกาํหนดไวแ้น่นอนมีการ

ประชุมตรงตามกาํหนดทุกปี มีบนัทึก รายงานการประชุม จุดดอ้ย คือ 1) เงินทุนของกลุ่ม มีเฉพาะ

สจัจะสะสม 2) กิจกรรมของกลุ่ม มีเพียงใหกู้เ้งินอยา่งเดียว การดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยส์รุปเฉลีย

อยูใ่นระดบั 2 พอใชไ้ด ้2) แนวทางในการสร้างเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย ์ตาํบลเกาะแตว้ อาํเภอเมือง 

จงัหวดัสงขลา มีการจดัเวทีประชาชนเพือนาํผลเสนอต่อทีประชุมและประชุมยอ่ยเพือหาแนวทางใน

การสร้างเครือข่าย สรุปผลการประชุมไดด้งันี คือ 1) สมาชิกกาํหนดวตัถุประสงค์ร่วมกนั 2) สมาชิกมี

การดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั 3) มีกลุ่มแกนนาํของเครือข่าย 4) โครงสร้างของเครือข่ายแบบผสม 5) ให้

สมาชิกมีส่วนร่วมในการคิด ตดัสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ 6) ทรัพยากรในการดาํเนินกิจกรรม

จะตอ้งใชทุ้น แหล่งเรียนรู้ สาํนักงาน 7) มีสมาชิกเครือข่าย 8) การเชือมโยงเครือข่ายภายในและ

ภายนอก 9) การติดการผลและประเมินผล 10) การบริหารจดัการและระบบผลประโยชน์มีการจดัตงั

คณะกรรมการโดยคดัเลือกจากตวัแทนสมาชิก 

 

2.7  แนวคดินําในการศึกษา 

 

 แนวคิดนาํในการศึกษาเป็นการนาํแนวคิดทฤษฎีเกียวกบัการสร้างเครือข่ายและการจดัการ

เครือข่ายมาปรับใชใ้นการศึกษา เพือศึกษาถึงรูปแบบ ขนัตอน วิธีการสร้าง การจดัการ ปัจจยัต่างๆที

สนบัสนุนความสาํเร็จในการสร้างเครือข่าย และศึกษาถึงปัญหาต่างๆอนัเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง

เครือข่าย ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ อนัจะนาํไปสู่การแกไ้ขปรับปรุงในการสร้างเครือข่ายการเผย

แผพ่ระพุทธศาสนา เพือให้เกิดตงัหมนัและดาํรงอยู่ของพระพุทธศาสนาอนัเป็นสถาบนัหลกัของ

ชาติในเสริมสร้างความสงบสุขใหส้งัคมสืบไป ดงัภาพที 2.5 
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ภาพที 2.5  แนวคิดนาํในการศึกษา 

การสร้างเครือข่ายเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 

- รูปแบบ 

- ขนัตอนและวิธีการ 

การจดัการเครือข่าย 

- การร่วมมือก่อนเป็น

หุน้ส่วนหรือเครือข่าย 

- การสร้างความเป็นองค์การ

เค รือข่ายและการทําให้

มนัคง 

- ประโยชน์ทีไดรั้บจากการ

เป็นสมาชิกเครือข่าย 

- การธาํรงรักษาเครือข่าย 

ปัญหาอุปสรรค 

- ดา้นการเมืองการปกครอง 

- ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

- เศรษฐกิจ 

- ฯลฯ 

การสร้างเครือข่ายและการ

จดัการเครือข่ายในการเผย

แผ่พระพุทธศาสนา 

เครือข่ายการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 

- ความตงัมนั และ

ดาํรงอยูข่อง

พระพุทธศาสนา 

- สงัคมสงบสุข 

การสนับสนุน 

- องคก์ารทางศาสนา 

- ชุมชน 

- หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

- ฯลฯ 



 
 

 

บทที 3 

 

วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 

การศึกษาเรืองการสร้างเครือข่ายและการจดัการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : 

ศึกษากรณีชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข อาํเภอทุ่งเสลียม จงัหวดัสุโขทยั เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาวิธีการ รูปแบบสร้างเครือข่าย และการจดัการ

เครือข่าย รวมทงัปัญหาและอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายและการจดัการเครือข่าย รวมทงัขอ้เสนอแนะ 

เพือใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลึก ครอบคลุม เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดวิธีการศึกษาและการ

เก็บรวบรวมขอ้มลู ดงัต่อไปนี  

3.1  วิธีการศึกษา  

3.2  กลุ่มเป้าหมายและผูที้ใหข้อ้มลูทีสาํคญั 

3.3  แนวประเด็นการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 

3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.5  การตรวจสอบขอ้มลู 

3.6  การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

3.1  วธีิการศึกษา     

 

เพือใหไ้ดข้อ้มลูทีถกูตอ้งและชดัเจนในการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์หาคาํตอบ  ผูศึ้กษาจึงได้

วางแนวทางของการศึกษา  และการรวบรวมขอ้มลูไวด้งันี 

3.1.1  การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และ

วรรณกรรมทีเกียวขอ้ง และการรวบรวมเอกสารสิงพิมพที์เกียวขอ้งกบังานวิจยั วิทยานิพนธ ์รายงาน

การศึกษา ฯลฯ เพือเป็นขอ้มูลพืนฐานในการศึกษาและการวิเคราะห์ สาํหรับการศึกษาการสร้าง

เครือข่ายทางสงัคมและจดัการเครือข่ายในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของชุมชนบา้นพบธรรมสุข 

3.1.2  การศึกษาแบบการสงัเกต ผูศึ้กษาใชว้ิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

ของชุมชน ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของชุมชน โดยเขา้ไปในบทบาทของนักศึกษา

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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3.1.3  การสัมภาษณ์โดยการเจาะลึก (In-depth Interview) โดยวิธีการสร้างแนวประเด็น

คาํถาม (Interview Guide) โดยประเด็น คือ ขอ้มลูพืนฐานของผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญั สภาพความเป็นอยู่

ของสมาชิกในชุมชน ขนัตอนการสร้างเครือข่ายและจดัการเครือข่าย การสนบัสนุนของภาครัฐและ

หน่วยงานต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการสร้างเครือข่ายและจดัการเครือข่าย รวมทงัปัญหาและอุปสรรค 

และขอ้เสนอแนะ โดยการสัมภาษณ์บุคคลและกลุ่มบุคคลทีเกียวขอ้งกบัการสร้างเครือข่ายและ

จดัการเครือข่าย ร่วมทงัผูส้นบัสนุนทงัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 

3.2  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีสําคญั    

 

3.2.1  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจยัในครังนี ไดแ้ก่ ผูที้อาศยัอยู่ในพืนทีของชุมชนบา้น

พบธรรมนาํสุข อาํเภอทุ่งเสลียม จงัหวดัสุโขทยั 

3.2.2  กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลทีสาํคัญ (Key-informant) ในการศึกษาครังนีไดก้าํหนดกลุ่มผูใ้ห้

ขอ้มลูทีสาํคญั เจาะจงคดัเลือกจากกลุ่มผูน้าํ (ทงัพระภิกษุสงฆ ์และฆราวาส) และประชาชนส่วน

หนึงของบา้นพบธรรมนาํสุข อาํเภอทุ่งเสลียม จงัหวดัสุโขทยั โดยตอ้งเป็นผูอ้าศยัอยู่ในชุมชนแห่ง

นีมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี และเป็นผูที้ทาํกิจกรรมร่วมกนัดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตงัแต่ 1 ปี 

ขึนไป โดยสามารถให้ข้อมูลได้ และเต็มใจทีจะให้ข้อมูล ประกอบไปด้วย กลุ่มแกนนําทีเป็น

ทางการ และตามธรรมชาติ ผูอ้าวุโสในชุมชน และผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา

ทงัภาครัฐและเอกชน โดยทงัหมดตอ้งเต็มใจใหข้อ้มลู รวม 15 คน 

 

3.3  แนวประเด็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

 

แนวประเด็นการสมัภาษณ์ทีผูศึ้กษาเตรียมไว ้แบ่งออกเป็น 6 ส่วนใหญ่ๆ โดยใชแ้นวการ

สมัภาษณ์กบัผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญั (Key-informants) โดยประเด็นในการสมัภาษณ์ประกอบดว้ยขอ้มลู

พืนฐานของผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญั สภาพความเป็นอยูข่องสมาชิกในชุมชน ขนัตอนการสร้างเครือข่าย

ตามวิธีชุมชน วิธีการจัดการเครือข่ายของชุมชน การสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ ปัญหาและ

อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ โดยละเอียดดงันี 
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แนวการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 

ตอนที 1  ขอ้มลูพืนฐานของผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญั 

- เพศ     - อาย ุ

- ศาสนา    - สถานภาพสมรส 

- การศึกษาขนัสูงสุด   - จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

- อาชีหลกั    - อาชีพเสริม 

- รายไดต่้อเดือน   - ภูมิลาํเนาเดิม 

- ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นชุมชน   

- การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสงัคม (สถานภาพในกลุ่ม,ระยะเวลาทีเขา้ร่วมกลุ่ม) 

- ตาํแหน่งหนา้ทีทีไดรั้บผดิชอบในกลุ่ม/เครือข่าย ทงัในและนอก 

ตอนที 2  สภาพความเป็นอยูข่องสมาชิกในชุมชน และเกียวพนัธก์บัเครือข่ายเผย 

  แผพ่ระพุทธศาสนา 

- วิถีชีวิตของชุมชน 

- ความสมัพนัธข์องสมาชิกในชุมชน 

ตอนที 3  รูปแบบและวิธีการการสร้างเครือข่าย 

  3.1  รูปแบบการสร้างเครือข่าย 

1)  เครือข่ายแนวนอน 

2)  เครือข่ายแนวตงั 

3)  เครือข่ายระดบับุคคล 

4)  เครือข่ายระดบัชุมชน/เครือข่ายเชิงพืนที 

3.2  ขนัตอนการสร้างเครือข่าย 

 1)  ตระหนกัถึงปัญหาและสาํนึกรวมตวัเป็นเครือข่าย 

 2)  การคาํนึงถึงประโยชน์ร่วมกนั 

 3)  ความสมัพนัธใ์นองคก์ารเครือข่าย 

 4)  การแสวงหาแกนนาํทีดีของเครือข่าย 

 5)  การสร้างแนวร่วมสมาชิกเครือข่าย 

ตอนที 4  แนวทางการจดัการเครือข่ายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

 4.1  การสร้างความเป็นองคก์ารเครือข่ายและการทาํใหม้นัคง 

1)  การกาํหนดโครงสร้างการทาํงาน 

  2)  การจดับทบาทหนา้ทีของสมาชิกในเครือข่าย 

  3) การจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 
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  4)  การสร้างความรู้สึกร่วมกนักบักระบวนการทาํงานเครือข่าย 

  5)  การพฒันาระบบความโปร่งใส ทีสามารถตรวจสอบได ้

6)  การจดัระบบขอ้มลูข่าวสารในการติดต่อสือสาร 

 4.2  ประโยชน์ทีไดรั้บจากการเป็นสมาชิกขององคก์ารเครือข่าย 

  1)  การประสานงานร่วมมือระหว่างกนั 

  2)  การแลกเปลียนเรียนรู้ และพฒันาความรู้ใหม่ 

  3)  การจดัสรรทรัพยากร 

 4.3  การรักษาความต่อเนืองของการเป็นองคก์ารเครือข่าย 

  1)  การดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนือง 

2)  การแสวงหาทรัพยากรสนบัสนุน 

  3)  การรักษาสมัพนัธภาพทีดีระหว่างสมาชิก 

  4)  การใหค้วามช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาภายในเครือข่าย 

  5)  การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม 

ตอนที 5  การสนบัสนุนของภาคส่วนต่างๆ ทีมีต่อการสร้างเครือข่ายและจดัการเครือข่าย 

               การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

1) หน่วยงานทีเขา้มาสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

2) ปริมาณทีไดรั้บจากการสนับสนุน (งบประมาณ วิทยากรผูใ้ห้ความรู้ 

อุปกรณ์ สถานที การส่งเสริมและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ) 

3) ความต่อเนืองของการไดรั้บการสนบัสนุน (งบประมาณ วิทยากรผูใ้ห้

ความรู้ อุปกรณ์ สถานที การส่งเสริมและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ) 

4) แนวโน้มของการไดรั้บสนับสนุนในอนาคต (งบประมาณ วิทยากร

ผูใ้หค้วามรู้ อุปกรณ์ สถานที การส่งเสริมและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ) 

ตอนที 6  ปัญหาและอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล   

   

ในการเก็บขอ้มูลเพือตอบสนองวตัถุประสงค์การศึกษานัน ผูศึ้กษาไดน้าํประเด็นคาํถาม

ต่างๆในกระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพมาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยในขนัตอนนีผูศึ้กษาได้

วางแผนประสานงานกับกลุ่มแกนนําทีจะสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง เพือขอนัดการสัมภาษณ์ หรือ

สอบถามถึงการทาํกิจกรรมเพือเขา้ไปร่วมสงัเกตการณ์ทงัในชุมชนและนอกชุมชน ดงันี 
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3.4.1  การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Document Study) ทีเกียวขอ้งไดแ้ก่ เอกสารวิชาการ 

หนงัสือ วิทยานิพนธแ์ละภาคนิพนธ ์งานวิจยัต่างๆ รวมทงัขอ้มลูทีไดจ้ากหน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้ง 

3.4.2  การสมัภาษณ์ คือ การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในการสัมภาษณ์

ไดผู้ศึ้กษาไดค้ดัเลือกผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญั จากกลุ่มต่างๆ ในชุมชนไดแ้ก่ คณะกรรมการชุมชุน ผูน้าํ

ทางศาสนา ผูอ้าวุโสในชุมชน ชาวบา้นทีมีความรู้ความเชียวชาญเกียวกบัเรืองการสร้างเครือข่ายทาง

สงัคม โดยจะมีการวางแผน ประสานงาน กบัผูใ้หข้อ้มลูล่วงหนา้ เพือทาํความเขา้ใจในวตัถุประสงค์

ในการสัมภาษณ์ โดยใชว้ิธีการพูดคุยแบบส่วนตัว และขออนุญาตบนัทึกเสียง เพือป้องกันการ

ผดิพลาดทีจะเกิดขึนและเพือยนืยนัความถกูตอ้งของขอ้มลู โดยผูศึ้กษาจะขออนุญาตผูใ้หข้อ้มลูก่อน

ล่วงหนา้ เพือชีแจงว่าขอ้มลูทีไดจ้ะไม่นาํมาเผยแพร่ หรือหามีความจาํเป็นผูศึ้กษาจะใชน้ามสมมุติ 

เพือไม่เกิดความเสียหายแก่ผูใ้หข้อ้มลู และพืนทีในการศึกษาในครังนี 

3.4.3  การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม โดยการเขา้ไปพกัอาศยัในชุมชน เพือสร้างคุน้เคยกบัคน

ในชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน รวมทงัการร่วมกิจกรรมกบัชุมชน เช่นการประชุม ร่วมเรียนรู้ใน

กิจกรรมของกลุ่ม องคก์ร และศนูยก์ารเรียนรู้ต่างๆ เป็นตน้ 

 

3.5  การตรวจสอบข้อมูล 

  

ผูศึ้กษาใชว้ิธีการตรวจสอบโดยการสมัภาษณ์ การสงัเกตอยา่งมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 

โดยการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยพิจารณาจากเวลา สถานที และบุคคล 

โดยทาํการตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มลู (Reliability) ซึงเป็นกลุ่มเป้าหมายและแกนนาํ ดว้ย

วิธีการ สถานที และช่วงเวลาทีแตกต่างกนัซึงเป็นสิงสาํคญัในการศึกษาเชิงคุณภาพทีจาํเป็นตอ้ง

ตรวจสอบขอ้มลู การตรวจสอบขอ้มลูจะดาํเนินการไปพร้อมๆกบัการเก็บขอ้มูล โดยในการศึกษา

ครังนี ผูศึ้กษาไดก้าํหนดกระบวนการตรวจสอบขอ้มลูใน 2 ลกัษณะ ดงันี 

3.5.1  นําข้อมูลทีได้มานําเสนอให้กับผูรู้้ทังทีเป็นนักปราชญ์ชุมชน นักวิชาการและ

นกัพฒันาในพืนทีได ้แลกเปลียนความคิดเห็น เพือใหไ้ดข้อ้คิดเห็นต่อขอ้มลูนนัๆ เพือใหไ้ดข้อ้มลูที

มีความสมบูรณ์และแม่นตรงมากขึน 

3.5.2  การตรวจสอบขอ้มลูโดยใชก้ารสนทนากลุ่มยอ่ย ในขนัตอนนี ผูศึ้กษาจะทาํการศึกษา

โดยการสนทนาอยา่งเป็นทางการ โดยผูศึ้กษาจะเล่าใหก้บัผูส้นทนาไดฟั้งขอ้มูลทีไดม้า เช่น ความเชือ 

วิถีชีวิตของชุมชน ประเพณีทอ้งถิน การจดักิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการสร้างเครือข่ายสังคม เป็นตน้ 

หลงัจากนนัผูศึ้กษาตรวจสอบขอ้มลูจากผูส้มัภาษณ์และแหล่งขอ้มลูส่วนอืนทีเชือถือไดใ้นชุมชน วา่

ขอ้มลูสอดคลอ้งกบัความจริงหรือไม่หรือตอ้งการเพิมเติม จนไดข้อ้สรุปทีทุกคนเห็นว่าใกลเ้คียง
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ความเป็นจริงมากทีสุด ซึงในการตรวจสอบขอ้มลูลกัษณะนีผูศึ้กษาเห็นว่า ขอ้มูลทีนาํมาตรวจเป็น

ขอ้มูลทีเป็นสากล คือ ผูส้นทนาทุกคนมีการรับรู้ และมีความเข้าใจร่วมกันในประเด็นทีศึกษา 

เพือใหไ้ดข้อ้มลูทีมีความสมบูรณ์ และแม่นตรงตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

 

3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล  

 

 เนืองจากอาศยัแนวการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  ผูศึ้กษาจึงทาํการวิเคราะห์

ขอ้มลูไปพร้อมกบัการเก็บขอ้มลู  โดยนาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่ม และการ

สังเกตแบบมีส่วนร่วม จากนันจึงนาํขอ้มูลทีเก็บรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ตีความ จากนันจึงนาํมา

จาํแนกเป็นหมวดหมู่ตามวตัถุประสงค์ทีตังไว ้แลว้จึงนํามาวิเคราะห์ตามหลกัตรรกะ (Logic)  

เทียบเคียงกบัแนวคิด  ทฤษฎีควบคู่บริบท  (Context) เพือให้สามารถอธิบายถึงความเชือมโยงใน

ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Successive Approximation) นําไปสู่ความเข้าใจต่อการดาํรงอยู่ การ

เปลียนแปลงของปรากฏการณ์ทีศึกษา และนาํขอ้มูลทีหลากหลายมาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์

องคป์ระกอบ เหตุการณ์ เงือนไข และปัจจยัทงัภายในและภายนอกมาตอบวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 
 
 



 
 

 

บทที 4 

 

ผลการศึกษา 

  

การศึกษาการสร้างเครือข่ายและการจดัการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

ชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข (นามสมมติ) อาํเภอทุ่งเสลียม จงัหวดัสุโขทยั ไดด้าํเนินการศึกษาโดย

การรวบรวมขอ้มลูทุติยภูมิและขอ้มลูปฐมภูมิจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้หที้สาํคญั จาํนวน 

15 รูป/คน มีรายละเอียดผลการศึกษาดงันี 

 

4.1  บริบทของชุมชน  

 

4.1.1  สภาพภูมปิระเทศและพนืที 

บา้นพบธรรมนาํสุขตงัอยูต่าํบลใฝ่ธรรม ห่างจากอาํเภอทุ่งเสลียม 5-6 กิโลเมตร ห่างจากตวั

จงัหวดัสุโขทัย ประมาณ 70 ก.ม. ชาวบ้านพบธรรมนําสุขส่วนใหญ่อพยพมาจากหมู่บา้นนาดี* 

อาํเภอเถินจงัหวดัลาํปาง บริโภคขา้วเหนียว ภาษาทีใชภ้าษาถินไทยเหนือ มี เนือที 3,457 ไร่ 40 

ตารางกิโลเมตร (แผนพฒันาหมู่บา้นพบธรรมนาํสุข, 2555) 

ลกัษณะภูมิประเทศ สภาพพืนทีเป็นทีราบสูงและเชิงเขาสามารถทาํเกษตรกรรมได ้ มีป่าไม้

ป่าจาํนวนมากเช่น ป่าไมด้งลาํไย* ป่าไมด้งมะเขือ* ป่าไมแ้ม่ละมุด* และ เป็นแหล่งตน้นาํลาํธาร

หลายสาย เช่น ลาํหว้ยแม่ลาํพึง* ลาํหว้ย แม่แสนสุข* ลาํหว้ยดงลาํไย* ลาํหว้ยแม่ละมุด*  เป็นแหล่ง

นาํสาํคญั สาํหรับทาํการเกษตร และมีอาณาเขตติดต่อดงันี  

   ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกบัหมู่ที 10 ตาํบลใฝ่ธรรม* 

   ทิศใต ้  มีอาณาเขตติดต่อกบัหมู่ที 5 ตาํบลความดี* 

   ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อกบัหมู่ที 4 ตาํบลใฝ่ธรรม* 

   ทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อกบัหมู่ที 6 ตาํบลใฝ่ธรรม* 

 

4.1.2  ประวตัศิาสตร์และการตงัถินฐาน 

เมือ พ.ศ. 2468 ทีอาํเภอเถินจงัหวดัลาํปาง เกิดภยัแลง้จากธรรมชาติ ติดต่อกนัหลายปีทาํให้

ชาวบา้นทงัอาํเภอเกิดการปันป่วนทุกครัวเรือนเพราะทาํนา ทาํไร่ ไม่ไดผ้ลผลิต ขา้วยากหมากแพง 
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ชาวบา้นอดอยาก โรคร้ายแทรกแซง ชาวบา้นหลายๆ หมู่บา้นต่างๆ ก็เสาะแสวงหาพืนทีแหล่งใหม่

ทีมีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะแหล่งนาํ บา้นนาดี* ก็เป็นหมู่บา้นหนึงในอาํเภอเถิน ทีประสบภยั

ธรรมชาติดงักล่าวจึงไดพ้ากนัอพยพมาอยูที่แหล่งใหม่ทีมีความอุดมสมบูรณ์ดงักล่าว คือแถวบา้นดง

มะไฟ* (เขตอาํเภอ ทุ่งเสลียมปัจจุบนั) ชาวบา้นนาดี* จึงเลือกบริเวณบา้นพบธรรมนาํสุข* ปัจจุบนั

ซึงตอนนนัอยูใ่นเขตการปกครองของบา้นสุขสบาย* และเรียกถินทีอยูแ่ห่งใหม่ว่า “ สุขสบายลุ่ม*” 

จนแยกหมู่บา้น เมือ พ.ศ. 2518 เป็นบา้นพบธรรมนาํสุข ของตาํบลใฝ่ธรรม* เรือยจนกระทงัปัจจุบนั 

(แผนพฒันาหมู่บา้นพบธรรมนาํสุข, 2555) 

 

4.1.3  สภาพทางเศรษฐกจิ 

1)  การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทาํไร่ /ทาํนา /

ทาํสวน /เลียงสัตว์) จาํนวน 261 ครัวเรือน พืชผลทีประชาชนในพืนที ผลิต คือ ข้าว มะละกอ 

ขา้วโพด รองลงมา เป็นอาชีพรับจา้งทวัไป จาํนวน 22 ครัวเรือน ถดัมาเป็นอาชีพคา้ขาย จาํนวน 17 

ครัวเรือน รับราชการ จาํนวน 7 ครัวเรือน และอีก 3 ครัวเรือน รับจา้งทาํงานโรงงานอุตสาหกรรม

(ขอ้มูลจากแผนพฒันาหมู่บา้น ปี พ.ศ. 2555 ชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข จดัทาํโดยคณะกรรมการ

หมู่บา้นชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข ตาํบลใฝ่ธรรม อาํเภอทุ่งเสลียม จงัหวดัสุโขทยั) 

2)  รายได้ ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนมีรายได้ เฉลีย 36,865.60 บาท/คน/ปี 

รายจ่ายเฉลีย 28,439.93 บาท/คน/ปี มีหนีสินเฉลีย 2,385.60 บาท 

3)   กลุ่มกิจกรรม/อาชีพ จาํนวน 18 กลุ่ม ดงันี 

(1)  กลุ่มผูสู้งอาย ุ

(2)  กลุ่ม อป.พร. 

(3)  กลุ่ม อสม. 

(4)  กลุ่มแม่บา้น 

(5)  กลุ่มประปา หมู่บา้น 

(6)  กลุ่มอาสาสมคัรตาสบัปะรด 

(7)  กลุ่มเกษตรกรทาํนา 

(8)   กลุ่มเลียงโคนม 

(9)  กลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต ปัจจุบนัมีเงินทุน 16,295,560.96 บาท มีสมาชิก

จาํนวนทงัสิน 1,069 คน 

(10)  กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ปัจจุบนัมีเงินทุน 1,623,057 บาท มีสมาชิก

จาํนวนทงัสิน 276 คน 
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(11)  กลุ่มถวัเหลือง ปัจจุบนัมีเงินทุนจาํนวน 74,685.73 บาท มีสมาชิกจาํนวน

ทงัสิน 54 คน 

(12)  กองทุนพฒันาสตรี ปัจจุบนัมีเงินทุนจาํนวน 33,714 บาท มีสมาชิกจาํนวน

ทงัสิน 16 คน 

(13)  กองทุน กข.คจ. ปัจจุบนัมีเงินทุนจาํนวน 300,000 บาท มีสมาชิกจาํนวน

ทงัสิน 250 คน 

(14)  กลุ่มทอผา้ ปัจจุบนัมีเงินทุนจาํนวน 11,600 บาท มีสมาชิกจาํนวนทงัสิน  

16 คน 

(15)  กลุ่มเกษตรกรชาวนา ปัจจุบันมีเงินทุนจาํนวน 45,000 บาท มีสมาชิก

จาํนวนทงัสิน 12 คน 

(16)  กลุ่มฌาปนกิจบา้นพบธรรมนาํสุข ปัจจุบนัมีเงินทุนจาํนวน 114,000 บาท 

มีสมาชิกจาํนวนทงัสิน 1,300 คน 

(17)  กลุ่มเลียงสุกร ปัจจุบนัมีเงินทุนจาํนวน 40,000 บาท มีสมาชิกจาํนวนทงัสิน 

10 คน 

(18)  กลุ่มทาํปุ๋ยอินทรีย ์ปัจจุบนัมีเงินทุน 7,000 บาท มีสมาชิกจาํนวนทงัสิน 15 

คน  (แผนพฒันาหมู่บา้นพบธรรมนาํสุข, 2555) 

 

4.1.4  สภาพสังคม 

1)  ขอ้มลูครัวเรือนประชากร และการปกครอง ปัจจุบนัชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุขมี 

368 ครัวเรือน ครัวเรือนทีมีประชาชน อาศยัอยูจ่ริง 354 ครัวเรือน มีประชากรชาย 639 คน หญิง 650 คน 

รวมมีประชากรทงัสิน 1,289 คน โดยแบ่งเป็น 1) ผูสู้งอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป) แยกเป็นชาย 

46 คน หญิง 58 คน รวมทงัสิน 102 คน 2) คนพิการ แยกเป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน รวมทงัสิน 3 คน 

และมีการปกครองโดยใชร้ะบบคุม้ จาํนวน 16 คุม้ แต่ละคุม้มีหวัหนา้ประจาํคุม้ มีหวัหนา้ฝ่ายปกครอง 

คือผูใ้หญ่บา้น ส่วนฝ่ายพฒันา คือสมาชิก อบต. จาํนวน 2 คน (แผนพฒันาหมู่บา้นพบธรรมนาํสุข, 

2555) 

2)  สถานทีสาํคญัในชุมชน บา้นพบธรรมนาํสุขมีสถานทีทีสาํคญั ดงันี โรงเรียน 2 

แห่ง คือโรงเรียนพบธรรมนาํสุข* และโรงเรียนพระปริยติัธรรมสันติสุขวิทยา* ซึงเป็น เป็นศาสน

ศึกษาแผนกสามญัศึกษา ดาํเนินการจัดการศึกษาแผนกธรรม- บาลี และสามญั ให้แก่พระภิกษุ 

สามเณรภายในวดัพบธรรมนาํสุข และวดัใกลเ้คียง มีวดั 1 แห่ง คือ วดัพบธรรมนาํสุข* ซึงภายในวดั

มีศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 1 แห่ง มีศนูยก์ารเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง มีร้านคา้/ร้านอาหาร 12 แห่ง (แผนพฒันา

หมู่บา้นพบธรรมนาํสุข, 2555) 
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3)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  เนืองจากหมู่บา้นพบธรรมนาํสุข เป็นที

ราบสูงลอ้มรอบดว้ยภูเขา สภาพของดินค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์ เป็นดินเหนียว และดินร่วนปนทราย 

เหมาะแก่การเพาะปลกูพืช มีป่าไมจ้าํนวนมากเช่น ป่าไมบ้วกมะเกลือ ป่าไมเ้ด่นจี ป่าไมแ้ม่ถนั และ 

เป็นแหล่งตน้นาํลาํธารหลายสาย เช่น ลาํห้วยแม่ลาํพึง* ลาํห้วย แม่แสนสุข* ลาํห้วยดงลาํไย* ลาํ

หว้ยแม่ละมุด*  เป็นแหล่งนาํสาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยงิ ลาํหว้ยแม่ลาํพึง* ถือไดว้่าเป็นแหล่งนาํสาย

หลกัทีใชใ้นการทาํการเกษตรของของชาวบา้น และนอกจากนียงัมีฝายกนันาํอีก 1 แห่ง คือ ฝายกนันาํ

แม่ลาํพึง* (แผนพฒันาหมู่บา้นพบธรรมนาํสุข, 2555) 

4)  ขอ้มลูการคมนาคม/สาธารณูปโภค เสน้ทางคมนาคมภายในหมู่บา้นพบธรรมนาํ

สุข* เป็นถนนคอนกรีตทงัหมู่บา้นการสญัจรไปมาสะดวก ทงันีในการคนมาคมเขา้หมู่บา้น อยู่ห่าง

จากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประมาณ  7 กิโลเมตร และห่างจากอาํเภอประมาณ 10 กิโลเมตร ส่วน

การสาธารณูปโภค บา้นพบธรรมนาํสุข* มีไฟฟ้าใช ้112 ครัวเรือน และมีประปาหมู่บา้น 1 แห่ง

(แผนพฒันาหมู่บา้นพบธรรมนาํสุข, 2555) 

5)  ศิลปวฒันธรรม/ประเพณี/ภูมิปัญญาทอ้งถิน บ้านพบธรรมนําสุข หมู่ที 11 มี

ประเพณีทีสาํคญั คือประเพณี กินขา้วสลาก ประเพณีกินขา้วจีขา้วหลาม ประเพณีตกับาตรขา้วสาร 

อาหารแหง้ ซึงเป็นประเพณีของชาวลา้นนา และประเพณีลอยกระทง ประเพณีรดนาํดาํหัวผูสู้งอายุ

ในวนัสงกรานต ์ทงันีภายในหมู่บา้นยงัมีทีมีความรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถิน ดา้นต่างๆ ดงันี 

(1) ดา้นแพทยแ์ผนไทย / สมุนไพร / หมอพืนบา้น ไดแ้ก่ 

1. นายแดง แดงจริง* ทีอยู ่192 บา้นพบธรรมนาํสุข* ความถนดั ทาํยาสมุนไพร 

2. นายเหลือง เหลืองจงั* ทีอยู ่222 บา้นพบธรรมนาํสุข* ความถนดั ทาํยาสมุนไพร 

3. นายดาํ เหลือเกิน* ทีอยู ่87 บา้นพบธรรมนาํสุข* ความถนดั ทาํยาสมุนไพร 

(2)  ดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม / ประเพณีทอ้งถิน ไดแ้ก่ 

1. นายบวัขาว ขาวผ่อง* ทีอยู ่175/1 บา้นพบธรรมนาํสุข* ความถนดั ครูสอนดนตรีไทย 

2. นายดาํรง ขาวขึน* ทีอยู ่274 บา้นพบธรรมนาํสุข* ความถนดั ดนตรีพืนเมือง 

3. นายเตม็ บาตร* ทีอยู ่186 บา้นพบธรรมนาํสุข* ความถนดั ดนตรีพืนเมือง 

4. นายเกิน เยอะมาก* ทีอยู ่229 บา้นพบธรรมนาํสุข* ความถนดั ดนตรีพืนเมือง 

(3) ดา้นงานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม ้ช่างปัน ช่างแกะ หัตถกรรม / จกัสาน ทอผา้ 

ไดแ้ก่ 

1. นายอาทิตย ์ร้อนมาก* ทีอยู ่266 บา้นพบธรรมนาํสุข* ความถนดั จกัสาน 

2. นายจนัทร์ นวลผ่อง* ทีอยู ่148 บา้นพบธรรมนาํสุข* ความถนดั จกัสาน 

3. นายองัคาร แสนสุข* ทีอยู ่174 บา้นพบธรรมนาํสุข* ความถนดั จกัสาน 

4. นายพุธ สุขใจ* ทีอยู ่113 บา้นพบธรรมนาํสุข* ความถนดั จกัสาน 

5. นายศุกร์ แสนดี* ทีอยู ่194 บา้นพบธรรมนาํสุข* ความถนดั ทาํไมก้วาด 
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(4) ด้านความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพนัธ์ การปรับใช้

เทคโนโลย ีไดแ้ก่ 

1. นายมกราคม เดือนแรก* ทีอยู ่160 บา้นพบธรรมนาํสุข* ความถนดั เพาะไมย้นืตน้ 

2. นายกุมภา พนัธ์* ทีอยู ่85  บา้นพบธรรมนาํสุข* ความถนดั ทาํนา / ทาํสวน 

3. นายมีนา คม* ทีอยู ่ บา้นพบธรรมนาํสุข* ความถนดั ทาํไร่ / ประมง 

(5) ดา้นการถนอมอาหาร / การจดัการอาหาร ไดแ้ก่ 

1. นางสวย ใจดี* ทีอยู ่111 บา้นพบธรรมนาํสุข* ความถนดั แปรรูปอาหาร 

2. นางรวย ทองคาํ* ทีอยู ่134 บา้นพบธรรมนาํสุข* ความถนดั แปรรูปอาหาร 

(แผนพฒันาหมู่บา้นพบธรรมนาํสุข, 2555) 

 

4.2  ข้อมูลพนืฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสําคญั 

  

ขอ้มลูพืนฐานของผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญัส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 80.00) คงเป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 20) และมากกว่าครึงมีอายุระหว่าง 60 ปีขึนไป (ร้อยละ 60.00)  รองลงมามีอายุ 50-59 ปี 

(ร้อยละ20.00) อายรุะหว่าง 40-49 ปี (ร้อยละ 13.33) และนอ้ยทีสุดคืออายรุะหว่าง 30-39 ปี (ร้อยละ 

6.67) สาํหรับสถานภาพสมรสของผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญั พบว่าแต่งงานหรือสมรสแลว้มากทีสุด (ร้อยละ 

66.67) รองลงมาเป็นโสดหรือยงัไม่มีครอบครัว (ร้อยละ 20.00) และน้อยทีสุดคือหย่าร้าง (ร้อยละ 

13.33 ) ส่วนระดบัการศึกษาของผูใ้ห้ขอ้มูลทีสาํคญัมากกว่าครึง (ร้อยละ 53.33) จบการศึกษาใน

ระดบัประถมศึกษา รองลงมาจบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา (ร้อยละ 20.00) จบการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี และจบการศึกษาในระดบัปริญญาโทในสดัส่วนทีเท่ากนั (ร้อยละ 13.33) โดยทุก

คนนบัถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.00) 

ผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญัส่วนมากมีสมาชิกในครัวเรือนจาํนวน 1-4 คน (ร้อยละ73.33) รองลงมา

ในสัดส่วนทีเท่ากนั คือ มีสมาชิกในครัวเรือนจาํนวน 5-9 คน (ร้อยละ 13.33) และมีสมาชิกใน

ครัวเรือนจาํนวน 10 คนขึนไป โดยมากกว่าครึง ร้อยละ 60.00 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา

เป็นพระสงฆ ์(ร้อยละ 26.67) และรับราชการ (ร้อยละ 13.33)   ตามลาํดบั ทงันีในส่วนของอาชีพ

เสริมสัดส่วนทีมากทีสุด คือ ไม่มีอาชีพเสริม (ร้อยละ 40.00) รองลงมาคือรับจา้งทวัไป (ร้อยละ 

33.33) และทีมีสดัส่วนทีเท่ากนัโดยอยูช่่วงสดัส่วนทีนอ้ยทีสุด คือ เป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ (ร้อยละ 

6.67) เลียงโคนม (ร้อยละ 6.67) ทาํไมก้วาด (ร้อยละ 6.67) และทอผา้ (ร้อยละ 6.67) โดยมากกว่า

ครึงมีรายไดต่้อเดือนตาํกว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 53.33) รองลงมาไม่มีรายได ้(ร้อยละ 26.67) และมี

รายได้ต่อเดือนประมาณ 20,000 บาทขึนไป (ร้อยละ 13.33) ตามลาํดับและมีรายได้ต่อเดือน

ประมาณ 10,000-20,000 บาท (ร้อยละ 6.67) ตามลาํดบั 
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นอกจากนียงัได้กาํหนดคุณสมบติัของผูใ้ห้ข้อมูลทีสาํคัญตามตาํแหน่งทางสังคม พบว่า 

มากกว่าครึง (ร้อยละ 73.33) เป็นสมาชิกเครือข่าย/กลุ่มองคก์รชุมชน และคณะกรรมการบริหารงาน

เครือข่าย/กลุ่มองคก์รชุมชน (ร้อยละ 26.67) ตามลาํดบั (ดงัปรากฏรายละเอียดในตารางที 4.1) 

 

ตารางที 4.1  แสดงขอ้มลูพืนฐานของผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญั 

 

 ข้อมูลพนืฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสําคญั จาํนวน (n = 15) ร้อยละ 

1. เพศ    

 ชาย 12 80.00 

 หญิง 3 20.00 

2. อายุ    

 30-39 ปี 1 6.67 

 40-49 ปี 2 13.33 

 50-59 ปี 3 20.00 

 60 ปีขึนไป 9 60.00 

3. สถานภาพสมรส    

 โสด 3 20.00 

 สมรส 10 66.67 

 หยา่ร้าง 2 13.33 

4. การศึกษา    

 ประถมศึกษา 8 53.33 

 มธัยมศึกษา 3 20.00 

 ปริญญาตรี 2 13.33 

 ปริญญาโท 2 13.33 

5. ศาสนา    

 พุทธ 15 100.00 

6. สมาชิกในครอบครัว    

 1-4 คน 11 73.33 

 5-9 คน 2 13.33 

 10 คนขึนไป 2 13.33 
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ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 
   

 ข้อมูลพนืฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสําคญั จาํนวน (n = 15) ร้อยละ 

7. อาชีพหลกั    

 เกษตรกรรม 9 60.00 

 รับราชการ 2 13.33 

 พระสงฆ ์ 4 26.67 

8. อาชีพเสริม    

 เป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ 1 6.67 

 รับจา้งทวัไป 5 33.33 

 เลียงโคนม 1 6.67 

 ทาํไมก้วาด 1 6.67 

 ทอผา้ 1 6.67 

 ไม่มีอาชีพเสริม 6 40.00 

9. รายได้    

 ตาํกว่า 10,000 บาท 8 53.33 

 10,000-20,000 บาท 1 6.67 

 20,001 บาทขึนไป 2 13.33 

 ไม่มีรายได ้ 4 26.67 

10. ตาํแหน่งทางสังคม    

 คณะกรรมการบริหารงานเครือข่าย/กลุ่มองคก์รชุมชน 4 26.67 

 สมาชิกเครือข่าย/กลุ่มองคก์รชุมชน 11 73.33 

 

4.3  ตวัอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

  

เนืองจากการสมัภาษณ์เจาะลึกของผูใ้ห้ขอ้มูลทีสาํคญั (Key-informants) ทงัสินจาํนวน 15 

คนนนัมีความคลา้ยคลึงกนั ผูศึ้กษาจึงขอยกตวัอย่างขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจาะลึกของผูใ้ห้

ขอ้มลูทีสาํคญัเพียง 3 คน ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
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4.3.1  กรณตีวัอย่างรายที 1 : พระปลดัพทิักษ์ธรรม 

พระปลดัพิทกัษธ์รรม (นามสมมติ) ปัจจุบนัอาย ุ53 ปี พรรษา 30 ภูมิลาํเดิมเป็นคนจงัหวดั

บุรีรัมย ์มีสมาชิกในครอบครัวทงัหมด 10 คน เป็นผูช้าย 7 คน ผูห้ญิง 3 คน โดยท่านเป็นที 7 จบ 

นกัธรรมเอก, ประโยค 1-2, จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัในปี พ.ศ. 

2530 หลงัจากจบปริญญาตรีทางทุ่งเสลียมตอ้งการใหม้าช่วยเรืองการศึกษาคือมาเปิดโรงเรียนพระ

ปริยติัสามญัในนามของเจา้คณะอาํเภอทุ่งเสลียม ทีวดัสันติสุข (นามสมมติ) ซึงโรงเรียนนีเป็น

หอ้งเรียนหรือเป็นสาขาของวดัอีกวดัหนึงคือวดัเจริญธรรม (นามสมมติ) อาํเภอเมืองสุโขทยั ต่อมา

วนัหนึงรู้สึกว่าเราจะเป็นตวัของตวัเองไดไ้ม่ตอ้งเป็นหอ้งเรียนของวดัเจริญธรรม(นามสมมติ)  โดย

ตงัชือใหม่ว่าโรงเรียนพระปริยติัธรรมสันติสุขวิทยา (นามสมมติ) ซึงท่านเป็นทงัผูจ้ดัการและเป็น

อาจารยส์อน แต่พอหลงัจากเจา้คณะอาํเภอมรณภาพลงทางเลขาเจา้คณะอาํเภอไม่เอาจะยุบโรงเรียน

เพราะไม่มีคนดูแล แต่ท่านไม่ใหย้บุจึงยา้ยมาทีวดับา้นพบธรรมนาํสุข (นามสมมติ) ซึงท่านเป็นเจา้

อาวาสอยู ่และในขณะเดียวกนัก็ดาํรงตาํแหน่งเจา้คณะตาํบลดว้ย แต่ว่าชือของโรงเรียนก็ยงัใชชื้อ

เดิม พอทุกอย่างเริมลงตัวก็ได้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางด้านรัฐศาสตร์ ที

มหาวิทยาลยัปูน่า ประเทศอินเดีย เป็นเวลา 2 ปีครึง แลว้กลบัมาประเทศไทยในปี พ.ศ. 2538 

หลังจากกลบัจากประเทศอินเดียได้ระยะหนึงก็ได้เดินทางไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น

ระยะเวลา 4 ปี ในฐานะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึงตอนแรกไดไ้ปพาํนักอยู่ทีวดัวอชิงตนัดีซี 

และหลกัจากนนัก็ไดส้ร้างขึนอีกวดัหนึงคือวดัป่าสนัติธรรม ทีรัฐเวอร์จิเนีย ระหว่างนันก็ไปๆมาๆ

เพราะไปอยูที่สหรัฐอเมริกาก็เอาตาํแหน่งเจา้อาวาสไปดว้ยก็เลยกลายเป็นเจา้อาวาส 2 วดั คือเป็นเจา้

อาวาสวดัป่าสันติธรรม และเป็นเจา้อาวาสวดับ้านพบธรรมนาํสุข (นามสมมติ) จึงเป็นเหตุตอ้ง

รับผดิชอบในการพฒันาวดั 2 วดัไปพร้อมๆกนั เมือ พ.ศ.2543 ไดก้ลบัมาเยียมเมืองไทย ความคิดที

จะเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในเมืองไทย ท่านตอ้งการทีจะมีสถานทีปฏิบติัขดัเกลาใจ ศึกษาพระธรรม

คาํสอนขององคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ และเพือประกาศพระธรรมของพระองค์ให้แก่พุทธศาสนิกชน

โดยทวักนั จึงสร้างศนูยก์ารเรียนรู้คุณธรรมนาํชีวิตวดัพบธรรมนาํสุข (นามสมมติ) ขึน ซึงแต่เดิม

เป็นสถานทีทาํกินของชาวบา้นเป็นทีรกร้างยากแก่การสัญจรเขา้ออก ใคร่สนใจในสถานทีแห่งนี

เหมาะแก่การพฒันาใหเ้ป็นสถานธรรมเพือการฝึกฝนขดัเกลาตน และเพือจรรโลงไวซึ้งพระพุทธศาสนา

สืบไป 

            ประมาณเดือนกรกฎาคม 2544 ขณะทีจาํพรรษาทีสหรัฐอเมริกา ท่านไดม้อบปัจจยัจาํนวน

หนึงให้แก่คณะกรรมการวดัพบธรรมนาํสุข (นามสมมติ) เป็นธุระติดต่อขอซือทีดินแห่งนี ต่อมา

ท่านจึงสละตาํแหน่งเจา้อาวาสและหน้าทีทีรับผิดชอบในประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางกลบัสู่

เมืองไทย ทนัทีทีกลบัถึงยงัสถานทีแห่งนีท่านไดป้ระชุมกบัคณะกรรมการเพือขอความคิดเห็นใน
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การพฒันาสถานธรรมแห่งนี วนัที  27  ธนัวาคม 2544  ต่อมาจึงตงัชือสถานธรรมแห่งนีว่า "ศูนย์

ปฏิบติัธรรมวดัพบธรรมนาํสุข (นามสมมติ)” และหลงัจากนันไม่นานท่านสละตาํแหน่งทางการ

ปกครองของคณะสงฆคื์อ ตาํแหน่งเจา้คณะตาํบล และตาํแหน่งเจา้อาวาส มาเป็นพระลูกวดัของวดัพบ

ธรรมนาํสุข (นามสมมติ)  เพือตอ้งการทีจะอยู่แบบเรียบง่ายไม่วุ่นวายกบัใคร และทุ่มเทให้กบังาน

การพฒันาศูนยป์ฏิบัติธรรมวดัพบธรรมนาํสุข (นามสมมติ) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็น

แหล่งทาํกิจกรรมส่งเสริมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมดา้นต่างๆ จากทีจะสร้างให้เป็นศูนยป์ฏิบติั

ธรรมเลก็ๆ อยูแ่บบเรียบง่ายก็พฒันาเรือยๆจนกลายเป็นสถานทีทีคนรู้จกัและเขา้มาขอใชพื้นทีใน

การทาํกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นจาํนวนมาก ทงัส่วนงานของทางภาครัฐและเอกชน 

อีกทงัยงัเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของอาํเภอทุ่งเสลียม ปัจจุบนัท่านดาํรงตาํแหน่งรองเจา้

อาวาสวดัพบธรรมนาํสุข (นามสมมติ)  ดว้ยการขอร้องจากท่านเจา้คณะจงัหวดัทีตอ้งการใหก้ลบัมา

สนองงานของท่านเจา้คณะจงัหวดัและคณะสงฆต่์อ ประกอบกบัท่านเจา้อาวาสรูปปัจจุบนัชราภาพ 

ลาํบากต่อการปฏิบติัศาสนกิจและสนองงานคณะสงฆ์ไม่ไดเ้ต็มทีเท่าทีควร พร้อมกันนียงัดาํรง

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนพระปริยติัธรรมวดัพบธรรมนาํสุข (นามสมมติ) เป็นประธานศูนย์

เรียนรู้คุณธรรมนาํชีวิต หรือศนูยป์ฏิบติัธรรมวดัพบธรรมนาํสุข (นามสมมติ) และตาํแหน่งอืนๆอีก

หลายตําแหน่งของอาํเภอ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเกียวกับผูสู้งอาย ุ

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด และปราชญช์าวบา้น เป็นตน้ 

4.3.1.1  สภาพความเป็นอยูข่องสมาชิกในชุมชน 

คนทีหมู่บา้นนีประมาณร้อยละ 90 เป็นคนพืนเมือง เขาเรียกว่า “คนลา้นนา” ทีอพยพ

ยา้ยถินฐานมาจากอาํเภอเถิน จงัหวดัลาํปาง มาจบัจองทีตรงนีดว้ยเห็นว่าเป็นสถานทีมีความอุดม

สมบูรณ์ใกลแ้หล่งนาํเหมาะแก่การทาํการเกษตร ถา้นบัตงัแต่รุ่นแรกทีมาบุกเบิกก็ประมาณ 90 กว่า

ปีมาแลว้ ดงันันวิถีชีวิตของชุมชนทีนี จึงเป็นแบบคนเมือง คนลา้นนา วฒันธรรมเป็นวฒันธรรม

ลา้นนา พดูภาษาคาํเมือง บริโภคขา้วเหนือเหนียวเป็นหลกั อาหารการกินเป็นอาหารแบบชาวเหนือ  

สภาพความเป็นอยูข่องคนทีนีอยูก่นัอยา่งสงบสุข อบอุ่น มีนาํใจ เอือเฟือเผือแผ่ มีความเป็นกนัเอง 

เวลามีกิจกรรมหรืองานภายในหมู่บา้น ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานศพ งานสาธารณะประโยชน์ต่างๆ

ของหมู่บา้นก็จะมาช่วยเหลือกันเกือบทงัหมู่บา้นทงัผูใ้หญ่ ลูกเด็ก เล็กแดง มาช่วยกนัอย่างขยนั

ขนัแข็ง พร้อมเพียงกนั และคนทีนีมีคุณภาพหลายๆ ดา้น ดา้นช่าง ก็ ช่างไม ้ช่างปูน ช่างอะไรนีเยอะ 

ดา้นการมีนาํใจก็เอือเฟือเผอืแผก่นัดีช่วยเหลือกนัดี ตวัอยา่งเช่นเมือครังทีไดที้รือศาลาเอนกประสงค์

ทีใชใ้นการอบรมทีหลงัคาเป็นหญา้คาทีความชาํรุดทรุดโทรม ทาํใหม่ ต่างคนต่างขวนขวาย ช่วยเหลือ

ซึงกนัและกนั คนโนน้ไปหาไมม้า คนนีไปหาหญา้คามา คนนนัทาํไอนี้ทีเกียวขอ้งใชเ้วลาเพียงไม่กี

วนัก็เสร็จ ซึงจากเดิมคาดว่าต้องใช้เวลาในการทาํ 2-3 อาทิตย ์หรือเป็นเดือนจึงจะเสร็จสมบูรณ์
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พร้อมใชง้านใชเ้วลาเพียง 4 วนัก็เสร็จสมบูรณ์ เป็นเรืองทีน่าทึง และอศัจรรยเ์ป็นอย่างยิงในเรือง

ของความพร้อมเพรียงและสมคัรสมานสามคัคีกนัของคนทีนี  อีกอยา่งหนึงคนส่วนใหญ่ในหมู่บา้น

เป็นญาติ พี นอ้ง กนั ปัญหาเรืองความขดัแยง้ ทะเลาะวิวาทกนัก็ไม่ค่อยมี อาชีพส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพทางการเกษตรเป็นหลกั คือ ทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ตามประสาชาวบา้นชนบททวัไป และบางส่วนก็

รับราชการ  

4.3.1.2  รูปแบบเครือข่ายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

ในส่วนของการรวมตัวกันทํางานตรงนีพระอาจารยท่์านกล่าวว่า ส่วนหนึงได้

แนวคิดมาจากหลวงพ่อพุทธทาส ทีว่างานคือชีวิต ชีวิตคืองาน ทาํงานให้สนุก เป็นสุขขณะทาํงาน 

เพราะฉะนนัการทาํงานก็คือการเป็นการปฏิบติัธรรมอย่างหนึง ท่านไม่มองว่าการปฏิบติัธรรม คือ 

การนงันิงหลบัตา เดินหนอ ขวายา่งหนอ ซา้ยยา่งหนอ อยา่งเดียว เพราะวิถีชีวิตจริงตอ้งเคลือนไหว 

ใชส้ติ ใชค้วามอดทน ใชค้วามเสียสละในการทาํงาน เพราะฉะนันท่านก็เลยมามุ่งทาํงานในเรือง

ของการมีส่วนร่วมกบัชุมชน ทาํงานเพือชุมชน ดังนันจึงมีโครงการทีทาํประมาณ 7 โครงการ

ดว้ยกนัซึงเป็นโครงการทีทาํอย่างต่อเนืองมานานหลายปีไม่ใช่ทาํแบบทิงงาน ยกตัวอย่าง เช่น 

โครงการชุมชนสมัพนัธ ์ เป็นโครงการทีทาํปีละครัง ทีเด่นชดัคือเรืองของการลงแขกทาํนา คือใช้

พืนทีบริเวณศนูยป์ฏิบติัธรรมทีวางเปล่าทีตอนนีเหลืออยูป่ระมาณ 5 ไร่ เป็นทีทาํนา คือจะทาํในช่วง

เดือนสิงหาคมของทุกปี และก็จะไปเก็บเกียวช่วงเดือนธนัวาคมของทุกปี เขาเรียกว่าดาํเดือนแม่ 

เกียวเดือนพ่อ ในส่วนของกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์นีไม่ใช่จะมีแต่ดาํนาอย่างเดียว ในบางปีก็มีการ

ปล่อยปลาเป็นแสนๆตวัลงในแหล่งนาํชุมชน คือปล่อยแลว้จะไม่จบั ยกเวน้ตวัไหนทีหลุดไปจาก

แหล่งนาํนี อนันนัก็ใหเ้ป็นเรืองของชาวบา้นทีจะจบั ถือเป็นประโยชน์ของชาวบา้นไป เพราะฉะนัน

พืนทีตรงนีมนัเป็นความร่วมมือของระหว่าง วดั บา้น โรงเรียน วดั ก็คือพระเณรทีอยูใ่นการดูแลของ

ท่านพระอาจารย ์ประมาณ 50 รูป เป็นพระภิกษุ สามเณรภายในวดั และวดัอืนๆ ทีมาเรียนหนังสือ

ในระดบัมธัยมทีโรงเรียนพระปริยติัธรรมสันติสุขวิทยา (นามสมมติ) บา้น ก็คือชาวบา้นทีอยู่ใน

ชุมชนทงัผูน้าํหมู่บา้น สมาชิกทีอยูภ่ายในหมู่บา้น และชาวบา้นจากชุมชนอืนทีตอ้งการเขา้ร่วมทาํ

กิจกรรมตรงนี โรงเรียนหรือหน่วยงานราชการทางภาครัฐอืนๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจงัหวดั

สุโขทยั (อบจ.) ก็จะมีท่านนายก อบจ. เป็นหลกัทีเขา้มาร่วม ในส่วนของอาํเภอ ก็มีท่านนายอาํเภอ

ทุ่งเสลียม เป็นหลกั และยงัมีหน่วยราชการอืนๆของทางอาํเภอทุ่งเสลียม ทีเขา้มาดาํเนินกิจกรรมใน

ส่วนนี นีคือ บวร ทีเราทาํให้เห็นเป็นรูปธรรม ไม่ใช่ “บวร” ทีเป็นนามธรรม ทีแปลว่า บา้น วดั 

โรงเรียน ทีเป็นแค่ตวัหนงัสือ ทีคนเขานิยมพดูหรือใชก้นั แต่ความเป็นจริงแลว้ บวร คือ ประเสริฐ 

ประเสริฐคือวิถีชีวิตทีอยู่กนัอย่างมีหลกัของธรรมะเชือมเขา้หากนั ช่วยเหลือเกือกูล จุนเจือซึงกนั

และกนั นีคือบวรมนัจะแปลว่าประเสริฐก็ได ้จะแปลว่าเป็นเลิศก็ได ้คือมนัเป็นวิถีชีวิตทีสวยงาม
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ของชุมแต่ละชุมชน ก็คือเราไม่ทิงกัน บ้านไม่ทิงวดั วดัไม่ทิงบ้าน โรงเรียนไม่ทิงวดั วดัไม่ทิง

โรงเรียน โรงเรียนไม่ทิงบา้น บา้นไม่ทิงโรงเรียน นีคือรากฐานของสังคมไทย อีกอย่างหนึงท่าน

พระอาจารยม์องว่าตอนนี บา้น วดั โรงเรียน ส่วนใหญ่ยงัไม่เอือต่อกนัเท่าทีควร ไม่มีกิจกรรมทีดึง

ทงั 3 ฝ่ายเขา้หากนั เพราะวดัก็ทาํเรืองขอวดัไป บา้นก็ทาํเรืองของบา้นไป ถึงเวลาวดัมีงานก็เรียก

โยมมา ทาํบุญ ช่วยมาทาํงานวดั ทาํเสร็จก็เลิกกนัไป ปฏิสมัพนัธใ์นเชิงลึกกว่านนัระหว่างกนัไม่ค่อย

มี ก็เลยมองเห็นทีนาทีมนัรกร้างว่างเปล่าปล่อยทิงไวไ้ม่ไดเ้กิดประโยชน์อะไร ทีจริงแลว้ทีนาหรือ

ทีดินนันมนัมีคุณค่ามีประโยชน์ในตัวของมนัเอง ขาดแต่เราไม่มีกระบวนการทีทําให้มนัเกิด

ประโยชน์ เลยคิดหาวิธีทีจะทาํใหที้ดินหรือนาใหม้นัเกิดมลูค่าหรือเกิดประโยชน์ โดยการลงแขกทาํ

นาชกัชวนชาวบา้นร่วมกนัทาํนา ทงัพระภิกษุและสามเณรร่วมกนัทาํ โดยใชส้โลแกนว่าทาํนาเอา

บุญ ทุนเป็นสาธารณะ ไม่ใช่ทาํนาแบบชาวบา้นทีมองแต่ตวัผลผลิตทีจะไดจ้ากการทาํนาแลว้ไม่ได้

บุญ นอกจากไม่ไดบุ้ญแลว้ยงัเดือดร้อนกนั โดนเขากดราคา กาํหนดราคาเองไม่ไดก้็เลยเดือดร้อน

ขายขา้วไม่ไดร้าคา ทาํนาเอาบุญก็คือโยมทีมาร่วมลงแขกดาํนา ใครมีกบัขา้วก็เอากบัขา้วมา ใครจะ

มาช่วยทาํอาหารเลียงก็มา ใครลงดาํนาก็ดาํไป ใครไม่ไดด้าํนาก็ช่วยเหลือในด้านอืนๆไปตาม

สมควรตามความถนดัทีตนเองพอช่วยได ้หรือนงัมองใหก้าํลงัใจสนุกสนานกนัไปนีคือทาํนาเอาบุญ 

บุญทีเกิดจาการขวนขวายช่วยเหลือเกือกูลซึงกนัและกนั ภาษาพระเรียกว่า “ไวยาวจัมยั บุญสาํเร็จ

ดว้ยการขวนขวายช่วยเหลือ” ทาํใหป้ฏิสมัพนัธที์ต่อกนั เกิดความรัก ความสมคัรสมานสามคัคีกนั 

ระหว่างคนในชุมชน และส่วนงานอืนทีเกียวขอ้ง ส่วนทุนเป็นสาธารณะ คือ ขา้วทีไดจ้ากการทาํนา

ก็เอาไปเป็นสาธารณะประโยชน์เนืองในโอกาสต่างๆ แลว้แต่จงัหวะและโอกาส เช่น เป็นอาหาร

กลางวนัใหก้บัเด็กนกัเรียนทีมาเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม เป็นอาหารกลางวนัใหก้บัพระภิกษุ สามเณร

ภายในวดัและทีเดินทางมาเรียนหนงัสือโรงเรียนพระปริยติัธรรมสันติสุขวิทยา (นามสมมติ)  เป็น

อาหารกลางวนัใหก้บับุคคลทวัไป ทีเขา้มาใชพื้นทีในการฝึกอบรม ทงัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

หรือแมก้ระทงัเวลาทีเกิดอุทกภยั ก็เอาขา้วมาสีบรรจุใส่ถุงๆ ละ 1 กิโลกรัม พร้อมดว้ยเครืออุปโภค 

บริโภคต่างๆ แลว้นาํไปแจกจ่ายใหก้บัผูที้ไดรั้บผลกระทบ นอกจากนันสอดแทรกหลกัธรรมในเรือง

ของการใหท้านเขา้ไป ทาํใหเ้ขาดู ทาํใหเ้ขาเห็น เป็นการสอนไปในตวั ทาํใหโ้ยมเขาคิดว่าการทาํบุญ

ไม่ใช่ใช่มีเฉพาะเรืองของการใหสิ้นทรัพยเ์ป็นทานเพียงอย่างเดียว แต่บุญเกิดไดจ้ากการขวนขวาย

ทาํในกิจทีชอบ เสียสละแรงกาย ช่วยเหลือซึงกัน ก็เป็นบุญ ซึงจะลึกซึงกว่าการให้ทานทัวไป 

เพราะว่าใหแ้ลว้ไดง้านทาํใหรู้้สึกมีความภาคภูมิใจ มีความสุข และอีกอย่างหนึงการทาํนาของเราก็

จะใชปุ๋้ยหมกั ปุ๋ยทาํมาจากธรรมชาติ ไม่ใชส้ารเคมี ปุ๋ยเคมี เพราะมนัจะเป็นการทาํลายธรรมชาติ 

ทาํลายสิงแวดลอ้ม ดงันนัพอถึงเวลาหรือฤดูกาลในการทาํนาคนก็จะมากนัเยอะแยะหลายร้อยชีวิต

ตงัแต่ระดบัผูน้าํ คือนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั นายอาํเภอ ลงมาถึงชาวบา้นทัวไป พร้อม
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พระภิกษุ และสามเณร ใชเ้วลาไม่นานเดียวการดาํนาก็เสร็จเรียบร้อย ทาํงานกนัอย่างมีความสุข 

สนุกสนานกนัไป ไดท้งับุญ ไดท้งักุศล ไดท้งัความสมคัรสมานสามคัคีของคนในชุมชน เกิดความ

รักใคร่กลมเกลียวกนัของคนในชุมชน นีคือโครงการชุมชนสัมพนัธ์ โครงการทีสองคือโครงการ

สร้างศาสนทายาท หรือโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน แต่เราไม่ใชว้่าคาํว่า “บวชสามเณรภาค

ฤดูร้อน” เพราะคาํว่าสามเณรภาคฤดูร้อนเหมือนกบัเป็นการทิงๆขวา้งๆ มนัไม่ไดก่้อให้เกิดการต่อ

ยอดอะไรเลย เพราะฉะนันจึงใชชื้อว่าโครงการสร้างศาสนทายาท คือบวชเรียนหนังสือ ผสมกับ

บวชภาคฤดูร้อน ในเขตอาํเภอทุ่งเสลียมทีนีถือไดว้่าจดัใหญ่ทีสุด มีคนมาเยอะทีสุด ทีผา่นมาก็จะรับ

จาํนวนจาํกดัทีประมาณ 60-70 คน แต่พอเอาเขา้จริงมาเป็น 100 กว่าคน เมือเด็กมาสมคัรบวชเยอะ

สิงทีตามคือคนติดตาม ญาติ พีนอ้ง ทีมาร่วมงาน เด็กคนหนึง ญาติ พีน้องโดยเฉลียก็ประมาณ 5-10 

คน โดยรวมแลว้คนร่วมงานก็เป็นพนั ทาํใหเ้กิดปัญหาเรืองทีจอดรถไม่มี สาํหรับโครงการสร้างศา

สนทายาทก็จะจัดในวนัที 2 เมษายนของทุกปี หลงัจากบวชอบรมเสร็จหรือจบโครงการแล้ว 

สามเณรทีจบชนัประถมศึกษาปีที 6 แลว้มีความประสงคที์จะบวชเรียนต่อในระดบัชนัมธัยมศึกษาปี

ที 1 สาํหรับคนทีจบมธัยมศึกษาปีที 1 แลว้มีความประสงค์จะเรียนต่อในระดบัมธัยมศึกษาปีที 2 

หรือผูที้จบมธัยมศึกษาปีที 2 แลว้มีความประสงคจ์ะเรียนต่อในระดบัมธัยมศึกษาปีที 3 ก็สามารถที

จะยา้ยโรงเรียนมาเรียนทีนีได ้ก็ทาํใหเ้รามีสามเณรทีมีความสนใจทีจะบวชเรียนต่อทุกปี เมือจบจาก

ตรงนีไปทางวดัก็จะส่งไปศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน นีก็เป็นการสร้างศาสนทายาทสืบต่อพระ

ศาสนา เพราะว่าทีผ่านมาหรือประสบพบเห็นมาโดยเฉพาะอย่างยิงในต่างจังหวดัมีวดัร้างเยอะ

เนืองจากไม่มีพระภิกษุ สามเณรอาศยัอยู ่มีแต่สิงปลกูสร้าง กุฏิ ศาลา เต็มไปหมดแต่ไม่มีผูอ้ยู่อาศยั 

บางวดัก็มีแต่หลวงตาแก่ๆรูปหนึงอยู่เฝ้าวดั ซึงประสิทธิภาพในการทาํงานเริมหมดแลว้ นีจึงเป็น

เหตุให้ตอ้งมีโครงการนีขึนมาเพือสืบต่อและดาํรงไวซึ้งอายุของพระศาสนาทีมีทายาทสืบต่อไป 

โครงการที 3 โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม คือ เป็นโครงการทีเอาเด็กนักเรียน  เอาเยาวชนทีมีปัญหา

ทางสังคมต่างๆ เช่น ติดยาเสพติด พวกนีมาเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ทงันียงัรวมไปถึง

หน่วยงานทางภาครัฐ และเอกชนอืนทีตอ้งการมาเขา้ค่ายอบรม ซึงหลายๆหน่วยงานเขา้มาใชบ้ริการ

พืนที และร่วมกนัทาํงานในส่วนนี โดยเฉพาะอย่างยิงโรงเรียนต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนทีอยู่ใน

อาํเภอทุ่งเสลียม หรือโรงเรียนในจงัหวดัสุโขทยัเท่านัน แต่ยงัมีโรงเรียนอืนๆทีอยู่นอกเขตพืนทีที

เขา้มาใชบ้ริการ ส่วนระยะเวลาการเขา้ค่ายอบรม อาจจะ 3 วนั 2 คืน 2 วนั 1 คืนบา้ง แลว้แต่ความ

สะดวกของโรงเรียน หรือหน่วยงานนนั และสิงหนึงสถานทีแห่งนีเป็นสถานทีไดรั้บการยอมรับจาก

ผูที้เขา้มาใชบ้ริการ เพราะเขา้มาแลว้เขามีรู้สึกว่าพระทาํงานได ้เด็กนกัเรียน หรือผูที้เขา้มาร่วมอบรมมี

ความรู้ประทบัใจและชอบสถานทีแห่งนี โครงการที 4 โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต เป็นโครงการคนอีก

รุ่นหนึง คือรุ่นทีเป็นแม่บา้น ทีมาบวชศีลจาริณี คือการบวชรักษาศีล 8 นุ่งขาว ห่มขาวปฏิบติัธรรม 
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เนืองในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา และวนัสาํคญัของชาติ ปีหนึง ก็ประมาณ 3-4 ครัง และตวัอยา่ง

โครงการอีกโครงการหนึงคือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง แต่ก่อนก็คือ คลา้ยๆกบัเป็นนโยบายของ

ทางราชการ ขึนอยูก่บัคาํสงัจากกระทรวงใหแ้ต่และอาํเภอมีฐานเรียนรู้ มีโครงการเกียวกบัเศรษฐกิจ

พอทาํกนั เพราะฉะนนัทีนีก็เป็นศนูยก์ารเรียนรู้เกียวกบัเรืองเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เราก็พยายามทาํอะไรเท่าทีเราจะทาํได ้มีทีทาํนา มีทีปลูกผกั ทาํ

ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยชีวภาพ และอืนๆเท่าทีทาํได ้เวลาหน่วยงานราชการจะอบรมเรืองเศรษฐกิจพอเพียงเขาก็

จะมาอบรมทีนี เพราะสถานทีแห่งนีถือไดว้่าเป็นศนูยก์ารเรียนรู้แห่งหนึงของอาํเภอ นอกจากเราจะ

อบรมเรืองเศรษฐกิจอยา่งเดียวไม่พอตอ้งสอดแทรกหลกัธรรมต่างๆ เขา้ไปดว้ยเพือให้คนคุณธรรม

นาํเศรษฐกิจ นีก็เป็นกิจกรรมหรือโครงการทีทาํมาอยา่งต่อเนืองและไดรั้บการยอมรับและโดดเด่น 

ออกสือสารมวลชนต่างๆทีเขาใหค้วามสนใจ ทงัสือโทรทศัน์ และสือสิงพิมพต่์างๆ 

4.3.1.3  ขนัตอนการสร้างเครือข่ายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

พระปลดัพิทกัษธ์รรม (นามสมมติ) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนในการสร้างเครือข่าย โดยเริม

จากการตระหนกัถึงปัญหาเกียวรูปแบบการเผยแผ่พระศาสนาหรือการทาํงานของพระสงฆใ์นรูป

แบบเดิม ว่าแนวความคิดของผมในการพฒันาสถานทีตรงนี พระภิกษุ สามเณร เราเปรียบเสมือนคน

ของสังคมคนของพระศาสนา เราอยู่กนัอย่างสุขสบายก็เพราะอาศยับารมีของพระศาสนา ถา้ไม่

ทาํงานใหพ้ระศาสนา ทาํงานใหส้งัคม ทาํงานใหชุ้มชนทีเราอยูอ่าศยัมนัไม่ใช่  เป็นพระเป็นเณรตอ้ง

ทาํงานให้กบัพระศาสนาให้กบัสังคม และมีความรู้สึกว่าการทาํงานดา้นพุทธศาสนาเท่าทีเห็นมา

บทบาทของพระสงฆท์าํงานในแต่ละวดัมกัจะทาํงานในรูปแบบเดิม คือสังเกตดูเจา้อาวาสแต่ละวดั 

บทบาทของเขาคือทาํงาน แบบเดิมก็คือ รับกิจนิมนต ์ดูแลวดัวาอารามตามปกติแลว้ก็จะเนน้ในเรือง

ของพิธีกรรมมากกว่า เช่น สะเดาะเคราะห์ สืบชะตา อะไรประมาณนี ซึงการทาํงานแบบนีเป็นการ

ทาํงานทีวดัทวัไปทาํมนัไม่ออกนอกกรอบ ตอนทีอยูส่หรัฐอเมริกาก็เลยมีความรู้สึกว่า ฉะนนัแลว้ถา้

กลบัไปประเทศไทย เราจะสร้างสาํนกั ตงัสาํนกั โดยมีเป้าหมายคือสร้างเป็น ศูนยอ์บรม อบรมเพือ

พฒันาคุณภาพชีวิตในลกัษณะทีไม่เนน้ในดา้นใดดา้นหนึง คือจะไม่เนน้เรืองพิธีกรรมอะไรมากมาย 

แต่จะเน้นเรืองการพฒันาสติปัญญา แต่พิธีกรรมก็ไม่ทิง แต่ว่าในการพฒันารู้แบบใหม่จะเน้นใน

เรืองของการจดักิจกรรมทีเสริมสร้างสติปัญญา สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ 

เช่น เอาเด็กมาอบรมเอาพวกยาเสพติด พวกเยาวชนต่างๆ เด็กมีปัญหาต่างๆเหล่านี และกิจกรรมอีก

กิจกรรมหนึง กิจกรรมของการยึดหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือ บวร คือ บา้น วดั โรงเรียน 

กิจกรรมทีเห็นไดช้ดัก็คือ โครงการชุมสมัพนัธ ์หรือกิจกรรมการทาํนา เมือพูดถึงเจตนาหลกัจริงๆ 

ของการสร้างศูนยป์ฏิบัติธรรมแห่งนีขึนมาเพือเป็นศูนยอ์บรม เพือทาํกิจกรรม ไม่ใช่เน้นเรือง

พิธีกรรมอยา่งเดียว อย่างวดัทวัๆไปเขาทาํกนั ฉะนันแลว้พอสร้างขึนมาก็เลยเน้นหนักไปในเรือง
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ของการทาํกิจกรรมเป็นหลกั ไม่เน้นหนักในเรืองของพิธีการ พิธีกรรม ใครมาทีศูนยป์ฏิบติัธรรม

แห่งนีจะไปจุดธูปจุดเทียนขอพร เสียงเซียมซี อะไรแบบนีจะไม่มี เพราะเราเห็นว่ามนัมีเยอะแลว้ 

ตามวดัประจาํวดัแต่ละวดัเขามีอยูแ่ลว้ แต่เรืองกิจกรรมในดา้นการพฒันานนัจะหายาก เพราะฉะนนั

เราก็จะเนน้เรืองการอบรม เป้าหมาย คือ เพือเป็นศนูยพ์ฒันาคุณภาพชีวิต ดา้นต่างๆ และประโยชน์

ทีจะไดรั้บจากการทาํงานตรงนี คือ 1) พระสงฆเ์องจะไดท้าํหนา้ทีของตวัเองอยา่งถกูตอ้งและชดัเจน 

ในการถ่ายทอดหลกัคาํสอนทางศาสนา ดว้ยการสอนให้เขารู้ ไม่ใช่ทาํพิธีกรรมให้เขาดู คือสอน

ธรรมะจริงๆ เวลาเขามาทาํกิจกรรม พระสอนธรรมมะอะไร จะเห็นไดว้่าเราสอน เรืองขนัติ สอน

เรืองความเสียสละ ดว้ยการทาํใหเ้ขาเห็น ไม่ใช่สอนเป็นคาํพดู แต่สอนผา่นการทาํกิจกรรม  2) เป็น

การเชือมรอยต่อความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน โดยใชพ้ระสงฆเ์ราเป็นตวัเชือม ระหว่างวดั และ 

บา้น ใหบ้า้นเห็นคุณค่าของวดั ดว้ยวิธีทาํงานใหเ้ขาดู เสียสละให้เขาดู แต่ถา้เชือมดว้ยพิธีกรรมมนั

ไม่ไดอ้ะไรมากมาย คือถา้เชือมดว้ยทาํหนา้ทีของเรา ดว้ยการใชห้ลกับางอยา่ง ทีมนัเป็นจุดเด่น เช่น 

ความเสียสละ ทาํใหเ้ขาเกิดความไวว้างใจ ทาํให้เขาเห็นว่าสิงทีเรามนัไม่ไดเ้ป็นการหลอกลวงเขา

นะ เพราะฉะนนัเวลามีกิจกรรมใดหรือมีงานใด ถา้เราเป็นคนจุดประกายขึนมา คนจะช่วยอยู่ ช่วย

ดว้ยความเติมใจของเขาเอง เพราะฉะนนันีแหละก็คือเราเอง เป็นตวัประสานระหว่าง บา้นกบัวดั ไม่ 

ใหเ้ขามองวดัเป็นส่วนเกิน ไม่ใหเ้ขามองวดัว่าไม่มีประโยชน์ ไม่มองวดัว่าไม่มีความหมายอะไร คือ 

ทาํใหเ้ขามองว่าวดันีมีความหมายกบัเขานะ พระเองก็ทาํหนา้ทีของพระ พระเองทาํหนา้ทีใหเ้ขาเห็น

จริงๆ นีคือพระเองเป็นตวัเชือม ไม่ใช่เราเชือมเฉพาะวดักบับา้นอย่างเดียวนะ เราเชือมโยมกบัโยม

ดว้ย หมายถึงว่าเวลาโยมคนนีมีงานเราก็เขา้ไปช่วยเหลือทาํใหช้าวบา้นเขาว่าขนาดเราเป็นพระเห็น

ความสาํคญัและเขา้มาช่วยเหลือ ทาํให้เกิดความสาํนึกว่าคนบา้นเดียวกนัตอ้งช่วยเหลือซึงกนัและ

กนั นีคือการเชือมโยมกบัโยม เชือมโยมกบัวดั เชือมโยงกบัศาสนา 3) ทาํใหค้นทีเขา้มาวดั เห็นว่าวดั

หรือพระ ก็อาจมีความหลากหลาย เช่น พระบางรูปก็คือจะอยูเ่พือกิจนิมนต ์ พระบางรูปเองจะทาํตวั

ไม่น่าไวว้างใจ แต่ขณะเดียวกนัจะไปมองเหมารวมว่าพระไม่ดีไปเสียทงัหมด แต่ยงัมีพระบางรูป

บางท่านทาํงานเพือส่วนร่วมเพือสังคม ทาํให้คุณค่าของศาสนา หรือบทบาทของพระเองก็ไม่ได้

ตกตาํไปทุกเรืองทุกอย่าง ทาํให้เขามองเห็นว่า พระท่านก็ไม่ไดเ้อาเปรียบนะ ยงัทาํงานเพือสังคม 

ทาํงานเพือพระศาสนา พระเองก็ยงัมีค่าสาํหรับสังคมอยู่นะ นีคือประโยชน์ทีเรามองและจะไดรั้บ

จากการทาํงานตรงนี สาํหรับการสร้างแนวร่วมในการทาํงานนนั การสร้างแนวร่วมภายในหมู่บา้น

นนัไม่ใช่เรืองยากเท่าไรนกั เพราะคนส่วนใหญ่ในหมู่บา้นเป็นเครือญาติเดียวกนัมีพืนฐานทางดา้น

วฒันธรรมทีเหมือนกนั นบัถือศาสนาเดียวกนัคือศาสนาพุทธ มีความเคารพในตวัพระสงฆห์รือใน

ตัวเราอยู่แล้ว และอีกอย่างหนึงการทํางานของเราก็ทําด้วยความทุ่มเท ทาํด้วยความเสียสละ  

ทาํใหช้าวบา้นเขาเห็นว่ามีความตงัใจในการทาํงานจริงๆ ทาํใหเ้กิดความไวว้างใจ เชือมนัในตวัของ



113 

เราเชือมนัในการทาํงานของเรา และทาํให้เขาเห็นว่าเราไม่ทิงเขานะ เราให้ความสําคัญคนใน

หมู่บา้นนี เวลาคนในหมู่บา้นมีงานอะไร อยา่งนอ้ยก็เขา้เราจะตอ้งไปดูแลเขาบา้ง สมมติว่าเขาจะขึน

บา้นใหม่ อะไรประมาณนี มีอะไรไปฝากไดฝ้าก เขา้กาํลงัทาํงาน จะสร้างบา้น เราเดินผา่น มีโอกาส

ซือขนม ซือนําดืม เครืองดืมชูกาํลงั เป็นต้น เอาไปให้เขากินกัน เป็นการให้กาํลงัใจและเชือม

ความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั และอีกอยา่งหนึงก็คือ เวลาทีมีงานศพก็เขา้ไปช่วยเหลือเขาในส่วนทีเรา

ช่วยได ้และเวลาสวดอภิธรรมจะไม่รับปัจจยัทีเขาถวายมา จะถือว่าผมเขา้ร่วมบุญดว้ย ส่วนตวัเป็น

รายไดข้องผมจะเท่าไรกีพนัก็แลว้แต่ทีเขาถวาย รับเสร็จแลว้ผมก็มอบให ้เพือเป็นทุนในการจดังาน 

เราร่วมทาํบุญดว้ย เพราะฉะนนักลายเป็นว่า ก็คือเราไม่ไดอ้ยากใหม้องว่าพระเอาเปรียบเขานะ เราก็

เป็นส่วนหนึงของสงัคม เราอยู่เพือให้ เราให้เพือได ้มนัก็จะไดก้นัไปอย่างนี คือไดใ้จ ถา้ไดใ้จเขา

มาแลว้ทุกอยา่งมนัง่ายไดห้มด งานก็ไดอ้ะไรก็ไดถ้า้ไดใ้จเขามา ถา้ไม่ไดใ้จเขามาทาํงานอะไรมนัก็ยาก 

ไดใ้จก็หมายถึงว่าใจเขา มาหาเราแลว้ และสิงทีเราให้มนัไม่ไดห้ายไปไหน มนัยอ้นกลบัมาหาเรา  

พดูง่ายๆ ก็คือใชต้วัของเราเป็นตวัเชือมระหว่างบา้นกบัวดั เชือมระหว่างโยมกบัโยมเขา้หากนั เพียง

เท่านีขอเราเอ่ยปากหรือมีความตอ้งการทีจะทาํอะไรชาวบา้นก็พร้อมทีจะสนองรับและทาํตาม เวลา

ทีวดัมีงานหรือมีกิจกรรมอะไรขอความช่วยเหลืออะไรจากเขาก็ง่าย เขาก็จะพยายามทุกอย่างเพือจะ

เจียดเวลาใหว้ดัเวลามีกิจกรรม ส่วนแนวร่วมอืนๆทีไม่ใช่ภายในหมู่บา้น คือการสร้างแนวร่วมกบั

หมู่บ้านอืนๆ หน่วยงานอืนทังภาครัฐและเอกชนนัน ไม่ไดป้ระสานความร่วมมืออะไรมากมาย

เพียงแต่อาศยัทุนทีมีอยูใ่นตวัเราอยูแ่ลว้ คือสถานทีของเรามีความมาตรฐานน่าเชือถือ เป็นสิงดึงดูด

ใหค้นมาร่วมทาํกิจกรรมกบัเรา เช่นโครงการต่างๆ ทีเกียวกบัการอบรม ทุกคนในอาํเภอทุ่งเสลียม

ต่างก็รู้จกัเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในส่วนสายปกครองคือ เริมตงัแต่ประธานสภาจังหวดั นายก

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายอาํเภอ ผูน้าํชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงนายกองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั คนก่อนเขาปวารณาตวัเลยว่าเขาเป็นลกูศิษยข์องทีนี เป็นลกูศิษยข์องพระอาจารย ์คนที

ทาํงานอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวดัเอง ส่วนใหญ่จะรู้จักพระอาจารยรู้์จักทีนีเวลาไปติด

ประสานงานอะไรก็ง่ายขึน และในส่วนของสายการศึกษาคือผูอ้าํนวยการโรงเรียน ไม่ใช่เฉพาะใน

อาํเภอทุ่งเสลียม โรงเรียนหลายโรงเรียนในจงัหวดัสุโขทยั ต่างก็รู้จกัทีนีเป็นอยา่งดี  คือกลุ่มคนพวก

นีเขามีทุนทางสงัคม มีเครือข่ายของเขาอยู่แลว้ จึงไม่ใช่เรืองยากทีจะดึงคนมาร่วมทาํกิจกรรม มา

อบรม กบัเรา อาจจะ 1 คืน 2 วนับา้ง 3 วนั 2 คืนบา้งแลว้แต่ความสะดวก ในส่วนของอาํเภอก็จะเป็น

เรืองของเศรษฐกิจพอเพียง ซึงเศรษฐกิจพอเพียงมนัจะพอเพียงไดม้นัตอ้งพฒันาทีจิตก่อนใหม้นัรู้จกั

คาํว่า “พอเพียง” ประโยชน์ของการพอเพียง  และเรืองของการต่อตา้นยาเสพติดซึงก็ผ่านการอบรม

ไปแลว้หลายรุ่น ส่วนของโรงเรียนก็จะมาเขา้ค่ายคุณธรรมเป็นทีมีต่อเนือง จะมีโรงเรียนหลาย

โรงเรียนเขา้มาเป็นประจาํ โดยทุกคนทีเขา้มาก็ยอมรับ เพราะเห็นว่าทีตรงนีเป็นฐานมาตรฐาน ถา้ไป



114 

วดัอืนเขาก็ไม่อยากไป เพราะไปแลว้คือมนัไม่ไดอ้ะไรไปแลว้เขาเห็นรูปแบบแลว้มนัไม่ใช่ มีแค่

ไหวพ้ระสวดมนต ์หรือนงัภาวนาก็ภาวนาอยา่งเดียวไม่ไดเ้รียนรู้อะไรมากมาย ไม่ไดก้ระตุน้ให้เด็ก

เกิดการเรียนรู้ เพราะฉะนนัก็คือการสร้างเครือข่ายของทีนีก็คือ  เอาตวัเรามีทุนในการดึงคนเขา้มา

หาเรา ทาํให้รู้ ให้เขาเห็นว่าวิถีการทาํงานของพระเป็นอย่างไร และอีกอย่างฐานทีเราทาํไวม้นัมี

ความน่าเชือถือ จนกลายเป็นว่าเราเอาสถานทีเป็นทีตงัหลกัอย่างเดียวกบัการทีทาํให้คนในชุมชน 

และหน่วยงานอืนๆ ยอมรับเรา เขา้ใจเรา อยากเขา้มาร่วมงานกบัเรา 

4.3.1.4  แนวทางการจดัการเครือข่ายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

พระปลดัพิทกัษธ์รรม (นามสมมติ) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการจดัการเครือข่ายในการ

ทาํงานว่า “..ถา้พดูถึงการวางสาย คือเราไม่ไดว้างเต็มรูปแบบ มนัเป็นสายงานทีไม่ชดัเจนแต่ว่ามนั

เป็นสายงานที มนัไม่เป็น นิตินัย เป็นสายงานแบบ พฤตินัย มีแค่สัญญาทางใจกัน เป็นทีรู้กัน 

ระหว่างเรากบัชาวบา้น ต่างคนช่วยเหลือซึงกนัและกนั และส่วนหนึงก็มาจากทุนทางสังคมทีเรา

สร้างมา คือพดูแลว้โยมเขาเชือ ไม่ตอ้งพดูมา เพียงแค่เอ่ยปากว่าจะทาํโครงการอะไร กิจกรรมอะไร 

เขาก็พร้อมทีจะสนองรับ โดยเราไม่ต้องตงัคณะกรรมการฝ่ายหาวสัดุ ฝ่ายพฒันา คณะกรรมการ

การเงิน ไม่ตอ้งเลยใหยุ้ง่ยาก ก็เพียงแต่บอกว่าจะทาํอะไร ทุกคนก็พร้อมทีจะมาช่วยเราทาํช่วยกนั

เสนอความคิดเห็น อาจารยว์สัดุนีมนัต้องใช้อนันีนะ หาทีไหน อนันีจะทาํอย่างนีนะ ใชอุ้ปกรณ์

อะไรบา้ง  อาหารมนัจะตอ้งเป็นอยา่งนีนะ เขาจะเสนอขึนมาเขาพดูขึนมาเองนะ แสดงออกถึงการมี

ส่วนร่วม สมมติว่าจะทาํโครงการสักโครงการหนึง เขาก็จะบอกว่า “..อาจารยค์นขนาดนีตอ้งใช้

งบประมาณขนาดนีนะ อาหารตอ้งประมาณนีนะ อาจารยมี์อะไรใหท้าํบา้งอย่างนัน อย่างนี เขาจะรู้

งานรู้หนา้ทีโดยอตัโนมติั คือทาํใหรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการทาํงาน ทาํให้เขารู้งาน รู้หน้าทีเขา รู้

ว่าจะทาํอยา่งไร รู้ตวัเอง โดยทีเราไม่ครอบงาํความคิดของเขา แต่ละคนก็จะเป็นลกัษณะอยา่งนี แต่ก็

มีบางคนไม่เสนออะไรแต่ก็พร้อมทีจะทาํตามเพือน สมมติว่าฝ่ายอาหารก็มีคนรับผดิชอบ รู้หน้าที รู้

งาน รู้คน ทีเกียวขอ้ง เราก็มีหนา้เป็นคนเป็นกลาง คอยดูในส่วนทีมนัขาดตกบกพร่อง คือบางทีเราก็

ตอ้งสัง โดยภาพรวมก็จะสังเขารู้กนั ทีนีสมมติว่าเราจะพฒันาบางอย่าง ซึงเป็นการใชร้ะยะเวลา

อนัรวดเร็ว ไม่ยดืเยอื เราตอ้งว่าคนนีรู้เรืองอะไร คนนีรู้เรืองอะไร เราก็ประกาศให้โยมทราบ แลว้ก็

จดัแจงงานให้เขา สามวนั สีวนัเสร็จ เขาจะรู้กัน ตอนทีเริมทาํงานแรก หลายๆอย่างเราไม่พร้อม 

อุปกรณ์เราก็ไม่พร้อม สถานทีเราก็ไม่พร้อม บุคลากรเราก็ไม่พร้อม การจดัการเราก็ไม่พร้อม เงินก็

ไม่พร้อม ส่วนทีเหนือยทีสุดคือเรา บริหารจดัการทงัหมดก็อยู่กบัเรา  ตอ้นรับคนก็อยู่กบัเรา ขณะ

งานใครรับผดิชอบเราก็ตอ้งลงมาทาํเองทงัหมด เพราะฉะนนัเวลาจะมีงานเยอะเราตอ้งเตรียม ก่อน

งาน  ขณะงาน หลงังาน แลว้เหนือย บา้งครังก็ตอ้งเขา้โรงพยาบาล ตอ้งใส่นาํเกลือ ตอ้งนอนใส่

นาํเกลือเพือให้งานมนัเดินไปได ้แต่ตอนหลงัมา พอทุกอย่างมนัเริมอยู่ตวัคนเริมรู้งานของเริมมี 
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สถานทีเริมพร้อม เงินก็คือไม่ติดขดัเรารู้มนัก็กลายเป็นว่าเวลาจะมีงานก็คือ มนัเหมือนกบัว่ามีคนมา

เสนอหนา้พร้อมทีจะทาํงาน ตรงทีว่า เรืองนีนะ จะตอ้งใชอ้ะไร ใชง้บประมาณเท่าไร คุณจดัการไป 

มีใครบา้งก็ช่วยกนั นีเหมือนกนั ทาํอยา่งนี แต่เราไม่ไดแ้ต่ตงั ประกาศแต่งตงันายนนันายนีดูแลตรง

นนัตรงนี ไม่ตอ้งเลย แต่ก็มีการคุยกนั ประชุมกนัแบบธรรมชาติ คือเราทาํงานแบบธรรมชาติ ไม่ใช่

คุยแบบทาํงานแบบ ตอ้งมานงัโต๊ะประชุมคุยกนั แบบกราบเรียนเชิญ คือมนัรูปแบบธรรมชาติเป็น

กนัเอง ไม่ไดย้ดึติดรูปแบบ ประชุมคุยกนัอะไรกนัแบบธรรมชาติ เพราะฉะนันก็คือ คนเขาก็มีส่วน

ร่วมแบบธรรมชาติ และส่วนร่วมแบบนีดีอย่างหนึงนะ เมือเราเทียบกบัการตงัคณะกรรมการนะ 

เพราะถา้แต่งตงักรรมการแลว้มนัมีผลเสีย คือ กไูม่ไดถ้กูแต่งตงัเป็นคณะกรรมการ กไูม่มีหน้าที กูก็

ไม่ทาํ  เห็นไหมถา้เราประชุมกนัแต่งตงัอยา่งนีนะ มนัมีปัญหาคนไม่มีชือก็มีความรู้สึกน้อยใจ กูไม่

มีชือกไูม่ยุ่ง เพราะฉะนันเราให้ความสาํคญัทุกคน ทุกคนก็จะมองว่าเราให้ความสาํคญัเขา ขอให้

ช่วยกนั ใครมีความสามารถอะไรก็ช่วยกนั เพราะฉะนนัไม่ตอ้งแต่งตงัใครรู้หนา้ทีใหม้นัเป็นไปตาม

ธรรมชาติ เพราะฉะนนัโยมทีมาร่วมงานกบัเรา จึงมาแบบประเภททีว่าเขารู้หน้าทีเขา เขารู้งานของ

เขา  เขาช่วยอะไรไดเ้ขาก็ช่วยเหลือ มนัเหมือนการแต่งตงั ผมไปเจอระบบการแต่งตงั ผมเคยทาํงาน

ในรู้แบบทีมนัเป็นระบบ ในรูปแบบทีเป็นระบบผมว่าเป็นรูปแบบทีไม่เกิดจากใจ มนัเกิดจากการ  

1) อาจเกิดลกัษณะการบงัคบั 2) เกิดจากการอยากไดห้น้าไดต้า พออยากไดห้น้าตาก็เป็นกรรมการ

คนนนัคนนี แต่อนันีเป็นในชุมชนในเมืองนะ บางประเภทคือแต่งตงั เพราะเราอยากใหเ้กียรติ พอตงั

แลว้มนัก็ไม่มาทาํงาน มีแต่ชือไม่ทาํงาน คนทีจะทาํงานได้ก็ไม่มีชือกู กูก็ไม่ไป มนัมีช่องโหว่ 

เพราะฉะนันผมจึงไม่ประกาศแต่งตังอะไรเลย เพราะถือว่า ถา้ประกาศแต่งตัง 1) มนัไม่เป็น

ธรรมชาติ 2) มนัมีผลกระทบ หมายถึงว่าคนไม่มีรายชือในคณะกรรมการ ก็เหมือนกบัเรามองความ

ขา้มเขาไม่ใหค้วามสาํคญัของเขา คนทีมีรายชือบางทีก็ไม่ไดเ้รืองเลย คือคนนีไม่ทาํงานหรือทาํงาน

ไม่ไดเ้อามาทาํไม เพราะฉะนนัทีมาทาํงานทุกคนรู้หนา้ที ขอใหรู้้หนา้ทีตวัเองอยากใหช่้วยกนัคนละ

ไมค้นละมือ อยากไดบุ้ญก็มาช่วยกนั เพราะฉะนนัถา้ทาํงานอยา่งนีผมก็สบายใจ ถา้เขาไม่ทาํเราก็ไม่

ตอ้งไปบงัคบั เขาก็จะมีความ รู้สึกเขาเอง ว่า มาแลว้ทาํไมไม่ช่วย มนัก็ให้มนัเป็นธรรมชาติ เวลาที

เรามีงานหรือมีกิจกรรม เขา้ไปในหมู่บ้านเลยใชห้อกระจายข่าวนีเป็นงานระดบัหนึง ถา้เป็นงาน

ระดบัอาํเภอก็ใชส้ถานีวิทยชุุมชน บางคนเขา้มาก็ ส่วนหนึงก็ใจเขาอยากมา เขาอยากมาช่วยทาํงาน 

เวลาจะสิงปลกูสร้างอะไรต่างๆภายในศนูยช์าวบา้นเขาบางทีเขาก็มาบริจาค ตามกาํลงัศรัทธาไม่ได้

เรียกร้องให้เขามาบริจาค แต่เขาเห็นเราทาํงานก็คือเขาไวใ้จ เราทาํให้ชาวบา้นเห็นเลยว่ากาํลงัทาํ

อะไร เงินทีบริจาคมานนัไม่ไดไ้ปทาํอยา่งอืนแน่นอน คือเขาบริจาคมาเราก็สร้างให้เขาเห็นเลย ทาํ

ใหเ้ขาเชือใจและเชือมนัในตวัเราว่าเงินทีบริจาคมาถึงมือเราแลว้ไม่สูญหายไปไหน และไม่เคยเก็บ

สะสมเงินไวเ้ป็นส่วนตวั และอีกอยา่งชาวบา้นเห็นเป็นทีประจกัษว์่าเราทาํจริง ฉะนนัปัญหาเรืองเงิน
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จึงไม่มีทาํงานดว้ยความโปร่งใส บางทีก็มีคนจอ้งจบัผดิเหมือนกนัแต่ไม่สนใจ คือเราคิดว่าถา้เขาเก่ง

จริงมารับงานแทนได ้ก็อยากจะอยูแ่บบสบายๆ สงบๆ เขา้ป่าปฏิบติัธรรม เดินจงกรม นงัสมาธิ ตาม

ประสาพระ แต่ก็ขอใหคุ้ณคิดดีทาํดีแลว้กนั ถา้คุณทาํไม่ดีคนทีจอ้งจะจบัผดินนัจะลาํบาก และก็เป็น

การสร้างวิบากกรรมใหก้บัตวัเขาเองดว้ย เพราะว่าเราทาํงานเพือส่วนรวมไม่ไดท้าํงานเพือตนเอง 

ส่วนประโยชน์จากการทาํงานตรงนีเวลาจะขอความช่วยเหลือจากใคร กินระยะยาว เพราะเรามี

ปฏิสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั เขาก็พร้อมทีจะใหค้วามช่วยเหลือเราตลอด ในการทาํงานในส่วนนีเราถือว่า

มีชือเสียงในระดบัหนึง ถึงแมจ้ะไม่โด่งดงัมากมาย แต่มนัค่อยๆ กระจาย ไป ฐานบารมีและปฏิสมัพนัธ์

ทีดีเป็นสิงสาํคญั เวลาทีเรามีงานหรือมีกิจกรรมคนเขาพร้อมทีจะใหก้ารช่วยเหลือตลอด 

สาํหรับการรักษาความต่อเนืองของการทาํงาน เรืองของทุน หรืองบประมาณ  นีเรา

รักษาไม่ไดต้งัมาตรฐานไม่ได ้งบประมาณ เพราะว่าส่วนใหญ่งบประมาณศรัทธาแลว้แต่จะได ้แต่

ว่ามาตรฐานทีเราตอ้งรักษาใหต่้อเนืองคือมาตรฐาน ในตวัเรา เพราะว่าเราจะกาํหนดมาตรฐานตรงนี

ไดด้ว้ยตวัเราเอง พยายามทีจะรักษาความดีของเราไวใ้หม้นัเสมอตน้เสมอปลาย หรือให้ดีกว่าเดิม มี

หลายหน่วงานทีตอ้งหยดุชะงกัลงเพราะขาดงบประมาณในการสนบัสนุน แต่ทีนีใชสู้ตรว่า งานเดิน

เงินมา งานไม่เดินเงินก็ไม่มา แต่ขา้ราชการ หรือหน่วยงานอืนๆ เงินมางานเดิน แต่เราก็ค่อยๆทาํไป 

แลว้เงินจะมาเอง  ส่วนการรักษาสมัพนัธภาพระหว่างกนัของทีมงานของเรา วิธีทีไดที้สุดคือนิง รับ

ฟังความคิดเห็นจากคนอืน หรือบางทีการนิงทาํใหเ้ขา ฉุกคิดว่าเขามีส่วนผดิอะไรหรือไม่อยา่งไร ถา้

นิงไม่เกิดผลก็คุยกนัพดูคุยกนัแบบตรงไปตรงมา เปิดอกคุยกนั  เพราะถา้ไม่พดูมนัก็ไม่รู้เรืองกนั แต่

ถา้มนัไม่เลวร้ายถึงขนาดนนัเราก็นิงไวก้็นิงไวดี้ทีสุด เช่น ถา้พูดถึงเรืองของความเสียสละเราก็ตอ้ง

เสียสละใหเ้ขาเห็น เสียสละความสุขสบายบางอย่างเพือให้งานมนัสาํเร็จ เสียสละความเห็นแก่ตวั  

เสียสละอารมณ์โกรธเพือรักษาสมัพนัธภาพทีดีระหว่างกนั เสียละความคิดเห็นทีไม่ตรงกบัคนอืน 

รับฟังความเห็นของคนอืนบา้ง ไม่ใช่เสียสละแต่เพียงคาํพูดตอ้งทาํให้เขาดูให้เขาเห็น และทีสาํคญั

ตอ้งใหเ้กียรติผูที้ร่วมงานทุกคน 

4.3.1.5  การสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 

พระปลดัพิทกัษธ์รรม (นามสมมติ) กล่าวว่า สาํหรับงบประมาณในการสนบัสนุนกบั

กิจกรรมโครงการต่างๆ นัน ในส่วนของทางราชการ ก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวดั (อบจ.) 

หลกัๆ เรือง ของโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการเดียวทีเขาสนบัสนุน เขาจดัสรรงบประมาณ

ใหทุ้กปีโดยใส่ไวใ้นแผนงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ของจงัหวดั ซึงเป็นพนัธสัญญาระหว่างกนั 

เพราะเห็นว่าโครงการนีเป็นโครงการเดียวในอาํเภอทุ่งเสลียม  จะเอาโครงการอืนมาแทนก็ไม่ได ้

และลูกศิษยอ์ยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวดัก็เยอะ พอใกล้เวลาเขาก็จะมาถามว่า “..ปีนีจัด

โครงการไหม..” จากนนัเขาก็จะไปดาํเนินการจดัทาํโครงการใหเ้รา และรอเซ็นอยา่งเดียว และนายก
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คนก่อนเขาปวารณาเป็นลกูศิษยข์องทีนี เพราะเขาศรัทธาในการทาํงานของเราว่าเราทาํงานเพือให้

จริงๆ ไม่ใช่เพือตนเอง ก็ไดใ้หก้ารสนบัสนุนการก่อสร้างถนนใหเ้ชือมระหว่างเขา้ทีศูนยก์ารเรียนรู้

แห่งนี เพือความสะดวกในการสญัจรไปมาของผูที้เขา้ฝึกอบรม และเขา้มาร่วมทาํกิจกรรมต่างๆ ณ 

สถานทีแห่งนี แต่ก่อนเป็นถนนลกูรังเดินทางสญัจรไปมาลาํบาก และสนบัสนุนในเรืองของการเดิน

สายไฟฟ้ามายงัศูนยแ์ห่งนี เพราะแต่ก่อนไฟไม่พอ บางครังตอ้งจุดตะเกียง แต่สาํหรับนายกคน

ปัจจุบนัก็ยงัให้การสนับสนุนอยู่แต่ยงัไม่เท่าคนก่อนเพราะเป็นผูห้ญิงและเป็นนักวิชาการเกินไป

เนน้งานเอกสาร ไม่ลุยงานเหมือนนายกคนก่อน และในส่วนของวดัอืนๆทีเขา้สนบัสนุนการทาํงาน

ของเรานนั เนืองจากการทีเราไดไ้ปช่วยเหลือวดัเขา เวลาทีวดัเขามีงานเราก็เขา้ไปช่วยในส่วนทีเรา

ช่วยได ้เช่น ร่วมทาํบุญ ช่วยเหลือดา้นแรงงาน หรือไม่ก็เป็นเจา้ภาพนาํดืม เครืองดืมต่างๆ สร้าง

สมัพนัธภาพทีดีต่อกนั พอถึงเวลาทีเรามีงานหรือมีกิจกรรม เขาก็มาช่วยเหลือเราตลอด ในส่วนการ

สนบัสนุนจากชาวบา้นนนั จะขออยา่งเดียว คือกาํลงัแรงงาน เพราะตอ้งการแรงงานในการทาํงาน 

ถา้เงินมาแรงงานอาจจะไม่มา คือถา้บอกว่าโยมช่วยบริจาคเงินหน่อย เอาบริจาคเงินไปเอาฝากกนัไป

แต่เจา้ตวัไม่มา การขอกาํลงัแรงงานจากชาวบา้นเป็นการเสริมสร้างความสามคัคีให้เกิดขึนภายใน

ชุม เป็นสอนให้เขารู้การเสียสละ คือเสียสละเวลาส่วนตัวมาทาํงานส่วนรวม ทาํให้ชาวบา้นได้มี

ส่วนร่วมในการทาํงานเป็นการสร้างปฏิสมัพนัธเ์ชิงลึกต่อกนั 

4.3.1.6  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

พระปลดัพิทกัษธ์รรม (นามสมมติ) ไดก้ล่าวถึงปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะใน

การทาํงานคือ  

1)  ปัญหาอุปสรรค คือปัญหาอุปสรรค เรืองการทุจริตคอรัปชนัของสาย

งานราชการทีเกียวขอ้ง เช่น วฒันธรรมจงัหวดั มีปัญหาตลอด เพราะวฒันธรรมจงัหวดัไม่ไดมี้ความ

จริงใจกบัการทาํงานของเรา เอาเราเป็นเครืองมือ เวลาทีมีโครงการบวชเณร ไม่ไดม้าร่วมสุข ร่วม

ทุกข ์แลว้ก็ จะรอขอตวัเลข ขอจาํนวนผูที้มาบวช เพือทีจะนาํไปจดัสรรงบประมาณให้ โดยคิดเป็น

รายหวัๆ ละ 7 บาท มีปัญหากนัตลอดทะเลาะกนัมา 2 ปีแลว้ ก็คือพระอาจารยมี์เพือนอยู่ทีกรมการ

ศาสนา ก็เลยโทรไปถามเกียวกบัเรืองงบประมาณ อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน อบรมสามเณรภาคฤดู

ร้อน เขาใหง้บประมาณเท่าไรจงัหวดัสุโขทยั เขาก็บอกมาไดง้บประมาณมาเท่าไหร่ แต่วฒันธรรม

จงัหวดัสุโขทยับอกว่าไดแ้ค่นี สองคือบอกว่าเงินยงัไม่มา หมายความว่ายงัไง ถา้อย่างนันมนัก็กิน

กนัสิ ก็เลยไปต่อว่าทางวฒันธรรมจงัหวดั ทางวฒันธรรมจงัหวดัก็เลยบอกว่าจะจ่ายเงินให้เป็น 2 

งวด คือ งวดที 1 ใหต้อนเริมโครงการ งวดที 2 ให้หลงัจากทีดาํเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็

เลยต่อว่า กลบัไปว่า คุณใหอ้ยา่งนีไดไ้ง ใน เมือในตวัโครงการเอง การเซ็นเพือดึงเงินออกจากบญัชี 

หมายถึงเซ็นแค่ครังเดียวแลว้สามารถเอาเงินออกมาไดห้มดเลยแต่คุณจะอายดัไวท้าํไม ก็ทะเลาะกนั 
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เสร็จแลว้ก็สุดทา้ยก็คือ ปีต่อมาก็คือ พอจะถึงโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนอีก ทางวฒันธรรม

จงัหวดัก็มาบอกว่าจะจดัสรรงบประมาณให้ 30,000 บาท แต่พอจะวนับวชจริง มาบอกว่าเงินไม่มี

นะพระอาจารย ์ก็เลยยอ้นถามกลบัไปว่า “..จะบวชแลว้จะให้ทาํยงัไง..” เสร็จแลว้เจา้หน้าทีเอา

เอกสารมาใหเ้ซ็นแลว้จะเอางบประมาณมาให ้ก็เลยบอกไปว่าคุณเอากลบัไปเถอะ งบประมาณ หัว

ละ 7 บาท ค่านาํปานะสามเณรรูปหนึงยงัไม่พอเลย สามเณรตงั 60 กว่ารูป ก็คือเขาจะเอาแต่ผลงาน 

แต่ไม่ได้ช่วยเราทาํงานอย่างจริงใจ เอาเราเป็นเครืองมือ เพือกินงบประมาณ และในส่วนของ

สาํนกังานองคบ์ริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ก็มีการทุจริต คอรัปชนัเหมือนกนัแต่นอ้ย เพราะรู้ทนัเขาก็

เลยกลวั แต่ก็ยงัพยามทีจะกินให้ได้แต่น้อย ก็เลยไม่ได้ว่าอะไรเพือให้งานดาํเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย อยา่งนอ้ยเขาก็ใหค้วามร่วมมือกบัเราเป็นอยา่งดี ถา้นายยกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคน

เก่านีไม่ไดเ้ลย ขอเพียงเอ่ยปากเดือดร้อนกนัทงั อบจ. เลย เพราะนายกคนก่อนเป็นลูกศิษยข์องทีนี 

ในส่วนของทางอาํเภอเองก็มีคอรัปชนับา้ง เป็นช่วงๆ แต่น้อย นีคือในส่วนของการปกครองทีมา

ร่วมทาํกิจกรรมตลอด และมีปัญหาเรืองของทุจริตการคอรัปชนั  

ในส่วนงานสายปกครองของพระหรือคณะสงฆ ์ในเรืองของการทีเราไม่

อาํนาจในทางคณะสงฆ ์เช่น สมมติถา้ผมมีอาํนาจในทางคณะสงฆ ์ก็จะสงัการหรือให้เน้นเรืองของ

การให้ความสําคัญการศึกษา ความสําคัญกับเรืองการสร้างศาสนทายาท หรือสร้างสามเณร 

เพราะฉะนนัวดัแต่ละวดัจะตอ้งส่งเสริมเรืองการศึกษาให้สามเณร คือถา้เรามีอาํนาจเต็ม ถา้เราเป็น

ผูบ้งัคบับญัชา แต่เราไม่ไดเ้ป็นผูบ้งัคบับญัชา จึงไม่สามารถจะสงัใครได ้เพราะวดัส่วนใหญ่ไม่ค่อย

จะใหค้วามสาํคญั  บางวดัเขาก็มีสามเณร มีก็ไม่ตามยถากรรมคือไม่สนใจ และไม่ความสาํคญักบั

สามเณรเท่าทีควร จะมีสามเณรหรือไม่สามเณรก็ไม่สนใจ ไม่ไดแ้สวงหา ถา้มีก็ถือว่าโชคดีไป ถา้ไม่

มีก็ปล่อยตามยถากรรม โดยไม่มีใครทีจะหาวิธีใหว้่าจะทาํอยา่งไรใหมี้สามเณรใหค้นมาบวชมากขึน 

เพราะสามเณรเหล่านีอนาคตขา้งหน้าจะเป็นผูสื้บทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อจากรุ่นเรา ถา้เราไม่

คิดจะสร้างหรือแสวงหา มนัก็จะหมดไป พอหมดรุ่นเราไปไม่รู้ว่าใครจะสืบทอด ส่วนในเรืองอืนๆ 

ทางคณะสงฆ ์อยา่งเช่น เจา้คณะอาํเภอกบัผมนีก็ถือว่า คู่กดักนั ใครจะกดัผมก็กดัไม่ได ้เพราะว่าอนั

ทีหนึงมีมวลชนไดใ้จมวลชน ทาํงานเพือสงัคมมาตลอด อนัทีสองประวติัก็ไม่เคยเสีย อนัทีสามก็เรา

ก็มีผูห้นุนหลงัเหมือนกนั คือมีเพือนทีเรียนปริญญาตรีรุ่นเดียวกนัเป็นรองสมเด็จ แต่ก็ไม่ไดพู้ดถึง

เพราะถือว่าตงัใจทาํงานมากกว่า  แต่เจา้คณะอาํเภอเขาไม่ไดท้าํงานดา้นสงัคมก็เลยไม่ค่อยมีมวลชน 

มีแต่ในเรืองของอาํนาจเงิน ซือผูใ้หญ่ได ้แต่ซือมวลชนไม่ได ้ประวติัเขาก็ไม่ดี หลายเรือง แต่เราเงิน

ก็ไม่มี ประวัติก็ไม่เคยเสีย มีแต่การทํางานทีเป็นทีเชิดหน้าชูตาก็ เลยทําให้มีมวลชนเยอะ 

เพราะฉะนนัถา้เป็นไปไดคื้อจะไม่สนใจ ต่างคนก็ต่างทาํงานของตวัเอง ถา้ไปทะเลาะกนัก็เจ็บทงัคู่ 

ไม่เป็นผลดีต่อตวัเรา และต่อพระศาสนา  



119 

2) ขอ้เสนอแนะในการทาํงาน ก็คือไม่ว่าจะเป็นพระสงฆห์รือหน่วยงาน

ใดๆก็ตาม ถา้คิดจะทาํงานเพือชุมชน ทาํงานเพือสงัคมส่วนรวม เพือองค์กร หรือเพืออะไรก็แลว้แต่ 

สิงทีดีทีสุดก็คือ 1) ให้ทาํงานดว้ยความเสียสละ ความเสียสละมนัก็จะนาํไปสู่ความเจริญกา้วหน้า 

เสียสละคือทาํงานแบบอยา่คิดแต่จะเอาอยา่งเดียว จงคิดว่าทาํงานเพือให้บา้ง ในความเป็นจริงให้ก็

คือได ้สิงทีเราให้ไปสิงได้กลบัมาคือความสุข สัมพนัธภาพทีดีระหว่างวดักบัชุมชน ความทีคน

ชุมชนเขาอยูก่นัดว้ยความรักความสามคัคี เอือเฟือต่อกนั แต่เราก็ตอ้งยอมเสียบางสิงบางอย่างไป 

เช่นความสุขส่วนตวั 2) ทาํงานอย่างไรให้เขาไวว้างใจ ให้เกิดความไวใ้จซึงกนัและกนั คือ ถา้เขา

ไวใ้จแลว้ ทาํงานอะไรก็จะง่ายขึนเขาพร้อมทีจะช่วยเราเสมอ ไม่ว่าจะเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ชาวบา้น 

ผูห้ลกัผูใ้หญ่ทีเป็นผูบ้งัคบับญัชาเอง หรือผูใ้หญ่ในดา้นการเมือง การปกครอง ก็พร้อมทีจะให้การ

สนบัสนุนเรา เพราะความไวว้างใจมนัมีคุณค่ามหาศาล 

4.3.1.7  ผลทีเกิดจากดาํเนินกิจกรรมเครือข่าย 

 พระปลดัพิทกัษธ์รรม (นามสมมติ) ไดก้ล่าวถึงทีไดจ้าการเดินกิจกรรมเครือข่ายว่า 

“..ถา้ทาํงานตามแนวความคิดของเรา สมมติว่า ถา้เอาศาสนาเป็นแก่นกลาง เพือผดุงสังคม ให้มนัอยู่

เยน็เป็นสุข อยูก่นัอยา่งไวใ้จ ปลอดภยัอะไรก็แลว้แต่ ก็ตอ้งดูทีว่าพระสงฆจ์ะตอ้งทาํงานในรูปแบบ

ทีมีเสียสละ จึงจะทาํให้ศาสนาอยู่ได ้แลว้อีกอย่างถา้สมมติว่า เรานีมีความพร้อมทงับุคลากร ทัง

งบประมาณ ทงับริหารจดัการ และมีรูปแบบทีชดัเจนขึน ศาสนาเองก็จะกลายเป็นทางเลือกอนัหนึง

ทีทาํให้คนในสังคมมองว่าศาสนาเป็นสิงทีมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ตัวอย่างเช่น สมมติ

นกัเรียนโรงเรียนขา้งนอกมนัติดยา ติดเกมติด หรือมีปัญหาอืนๆอีกมากมาย แต่ถา้องค์กรศาสนาเรา

มีเอกลกัษณ์มีความชดัเจนในการทาํงาน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึงทีจะช่วยในการแกไ้ขปัญหาสงัคม ก็

จะทาํใหช้าวบา้นเขาอยากจะฝากลกูฝากหลานใหม้าเรียน มาศึกษา ซึงก็จะถือไดว้่าเป็นเป็นการสืบ

ทอดอายพุระพุทธศาสนาอีกทางหนึง และทาํให้สังคมอยู่กนัอย่างมีความสุข เกิดความไวว้างใจ มี

ความเอือเฟือเผอืแผก่นั ตามวตัถุประสงคที์เราตงัไว.้.” 

 

4.3.2 กรณตีวัอย่างรายที 2 : ศีล  

ศีล (นามสมมติ)  ปัจจุบนัอาย ุ41 ปี เพศชาย นบัถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พุทธศาสตรบณัฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาภาษาองักฤษ จากมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

วิทยาเขตเชียงใหม่ หลงัจากจบปริญญาตรี ก็ไปเป็นอาจารยส์อนอยู่ทีวิทยาลยัชีวะเชียงใหม่ เป็น

ระยะ 5-6 ปี และก็เรียนต่อในระดบัปริญญาโท จบปริญญาโท สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา วิชาเอก 

พุทธศาสนา มีอาชีพรับราชครู อาชีพเสริมเป็นวิทยากรบรรยายทวัไปเวลาทีกิจกรรมการเขา้ค่าย

อบรมต่างๆ ทีศนูยก์ารเรียนรู้หรือศนูยป์ฏิบติัธรรมของบา้นพบธรรมนาํสุข (นามสมมติ) และสอน
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พิเศษวิชาภาษาองักฤษใหก้บันกัเรียนภายในหมู่บา้นโดยคิดเป็นรายเดือนๆละ 250 บาท ต่อคนซึงจะ

เด็กทีมาเรียนอยู่ 2 กลุ่มๆ ละ 12 คน คือเด็กมธัยมต้น ม.1-3 กับเด็กประถมปลาย ป.5 และ ป.6  

สถานะภาพหยา่ร้าง มีสมาชิกในครอบครัวทงัหมด 2 คน คือมีพีชาย 1 คน ตอนนีพีชายทาํงานอยู่ที

กรุงเทพมหานคร ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ส่งผกัเมืองหนาวให้กบัทางโรงแรม รายไดร้วมต่อ

เดือนของศีล ประมาณ 25,000 บาท 

ศีล ภูมิลาํเดิมเป็นคนอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก หลงัจากแม่เสียชีวิต ตากบัยาย ก็ยา้ยมาอยู่ที

ทุ่งเสลียม จงัหวดัสุโขทยั หลงัจากนนัเขาก็ไดม้าสร้างบา้นอยู่บา้นพบธรรมนาํสุข เป็นระเวลา 5 ปี

แลว้ แต่ก่อนหนา้นนัตอนทีบวชเป็นพระก็ไปๆมาๆ และไดเ้ขา้มาร่วมทาํงานกบัพระอาจารยป์ลดั

พิทกัษธ์รรม (นามสมมติ)  มาตงัแต่เริมการก่อตงัศูนยก์ารเรียนรู้หรือศูนยป์ฏิบติั ก่อนหน้านันก็ได้

ไปอยูก่บัพระอาจารยป์ลดัพิทกัษธ์รรม ทีสหรัฐอเมริกาไปสร้างวดัดว้ยกนั เป็นเวลา 1 ปี ก็ชวนกนั

กบัประเทศไทย แต่ก่อนทีจะกลบัไดป้รึกษากนัว่ากลบัไปแลว้จะไปทาํอะไร พอท่านอาจารยท่์านมี

ทีดินอยู ่4-5 ไร่ ทีไดบ้อกโยมซือไว ้กลบัไปก็จะไปพฒันาทีตรงนัน ท่านก็เลยมีแนวคิดทีจะสร้าง

เป็นศนูยเ์รียนรู้ ขึนมา ก็มาช่วยพระอาจารยท่์านอยู่ 2 ปี ก่อนทีจะลาสิกขาบท ปัจจุบนัก็ยงัทาํงาน

เป็นวิทยากรช่วยพระอาจารยท่์านเวลาทีมีกิจกรรมหรือโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมดา้นคุณธรรม

จริยธรรมของหน่วยงานต่างๆ ทีเขา้มาใชพื้นทีทาํกิจกรรม 

4.3.2.1  สภาพความเป็นอยูข่องสมาชิกในชุมชน 

ศีล ไดก้ล่าวถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนว่า คนในหมู่บา้นพบธรรม

นาํสุข เดิมทีเป็นคนหมู่บา้นเดียวกนักบับา้นสุขสบาย ซึงมีประชากรเยอะขึน ก็เลยขอแยกหมู่บา้น 

ตังชือใหม่ว่า หมู่บ้านพบธรรมนําสุข แล้วก็ตังกลุ่มกันขึนมา แต่งตังผูใ้หญ่บ้านขึนมา ตาม

ขนบธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงทุกอยา่ง วิถีชีวิตของคนทีในหมู่บา้นนีก็คือ เขามีพืชสวน ไร่ นา 

อยูที่นี ชาวบา้นทีนีอาศยันาํจากลาํนาํแม่รึพึง ลาํนาํแม่แสนสุข ทีไหลผ่าน ชาวบา้นก็ช่วยกนัทาํฝาย

ทดนาํไวเ้พือกกัเก็บนาํไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ ฉะนนัแลว้อาชีพของคนทีนีก็คือ ทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ถา้

คนไหนมีทีอยู่ใกลล้าํนําก็จะทาํสวนประกอบด้วย เขาก็จะมีสวนชมพู่บ้าง สวนลาํไยบา้ง และ

นอกจากนีหลงัจากเสร็จจากการทาํนาชาวบา้นเขาก็จะปลูกถวั ปลูกขา้วโพดบา้ง 3 อาชีพนีเขาก็จะ

ทาํหมุนเวียนอยูใ่นพืนทีนาของเขา แต่ในสวน ไร่ ก็จะมีลาํไย มะม่วง มะขาม คนทีนีมีสวนมะขาม

หวานอยูป่ระมาณ 5 สวน แต่ก่อนเป็นอาชีพทีไดรั้บความนิยมอาชีพหนึง ฉะนันแลว้อาชีหลกัของ

คนทีนีคือ ทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน อนัหนึงก็คือ กลุ่มโคนมพบธรรมนําสุข มีทังหมด 3 ครัวเรือน

ดว้ยกนั แต่ถา้ศึกษายอ้นหลงักลุ่มโคนมทีนีจะรุ่งมาก คือใชน้าํนมจากโคนมทีสามารถเลียงคนทงั

จงัหวดัได ้ตอนนีเขามีโรงการผลิตนมโรงเรียนอยูที่ อาํเภอสวรรคโลก โดยรับซือนาํนมจากหมู่บา้น

ต่างๆ แต่ทีนีคือหมู่บา้นตนแบบของการเลียงโคนมในอาํเภอทุ่งเสลียม แต่ตอนนีก็มีหมู่บา้นเยน็ใจ 
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(นามสมมติ) เริมทีจะเลียงโคนม และก็หมู่บา้นอืนๆอีก 3-4 หมู่บา้นเริมทาํตามหมู่บา้นของเรา และ

ก็ส่งไปทีอาํเภอสวรรคโลก เพือผลิตเป็นนมโรงเรียนใหเ้ด็กนกัเรียนไดดื้มกนั นีคืออาชีพของคนใน

หมู่บา้นนี เนืองจากหมู่บา้นนีติดกบัภูเขา ติดกบัป่าอนุรักษ์ จึงทาํให้มีของป่ากินกนัเยอะ เห็ดมีทุก

เห็ดทีนี เช่น เห็ดโคลน เห็ดเผาะ เห็ดระโงก และเห็ดอืนๆ อีกหลายเห็ด นีก็เป็นอีกรายไดห้นึงของ

ชาวบา้นทีไดจ้ากการหาของป่าขาย คือเมือถึงฤดูเขาก็จะไปหาเห็ดมาขาย หมู่บา้นถือไดว้่าเป็นตลาด

ใหญ่ ส่งเขา้กรุงเทพฯ จะมีรถมารับซือทีหนา้หมู่บา้น เห็ดโคลนราคากิโลกรัมละ 450 บาท ก็คือเห็ด

ออกบนดอยบา้ง ออกในป่าบา้ง เห็ดออกเยอะมาก บางคนวนัหนึงไดเ้กือบ 20  กิโลกรัม นีก็เป็นอีก

อาชีพหนึงของคนในหมู่บา้นนี คนหนุ่ม สาว ถา้คนไหนมีทีนาเยอะเขาก็จะกลบัมาพฒันาทีนี และ

อีกอนัหนึงทีเป็นจุดแข็งของหมู่บา้นนี ก็คือ กลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต ซึงถือไดว้่าเป็นฐานทาง

เศรษฐกิจของหมู่บา้น เป็นกลุ่มทีมีความเหนียวแน่นมาก ก่อตงัมาได ้10 กว่าปี ปัจจุบนัมีเงินทุน

เกือบ 20 ลา้น เป็นเงินของหมู่บา้นนีโดยตรง เงินของชาวบา้นทงัหมด การบริหารจดัการก็จะมีคณะ

กรรมกองทุนหมู่บา้นดูแล มีปล่อยกูบ้า้ง ปล่อยสินเชือบา้ง ใครจะกูก้็ไปหาคนมาคาํประกนั 2 คน ก็

ใชค้นในหมู่บา้นคาํประกนักนัเอง เพราะเขารู้ว่าใครเป็นมีลกัษณะนิสยัเป็นยงัไง และรู้จกักนัหมด นี

ก็เป็นจุดแข็งอีกจุดหนึงของหมู่บา้นนี เป็นพืนทีทีอุดมสมบูรณ์ มีลาํนาํไหลผา่น แต่ก็มีขอ้เสียคือบาง

ปีนาํมาแบบไม่ทนัตงัตวั เช่นเมือปี พ.ศ. 2549 เจอนาํท่วมหนัก ก็เกือบ 20 ปีมาแลว้ทีไม่ท่วม แต่ก็

ไม่ไดท่้วมทงัหมู่บา้น ท่วมเฉพาะบริเวณทีอยู่ใกลก้บัลาํนาํ ชาวบา้นก็จะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ ไม่

ค่อยเป็นหนีเป็นสินเท่าไหร่ เพราะมนัมีของป่ากินตามฤดูกาล ผกัก็ออกตามฤดูกาล ถา้เป็นช่วงหน้า

ฝนก็มี อึงอ่าง มีกบ มีเขียด ชาวบา้นก็ออกไปหาจบัมากินกนั ไม่ละโมบ โลภมาก จบัมาพออยู่ พอ

กิน ไม่จบัมาหมดคือปล่อยไวใ้หม้นัขยายพนัธุต่์อไป นีคือภาพรวมของเศรษฐกิจภายในหมู่บา้น แต่

ถา้เป็นจุดศูนยร่์วมจิตใจของชาวบา้นจริงๆ ก็คือ วดั วดัก็จะมีท่านพระอาจารยป์ลดัพิทกัษ์ธรรม 

(นามสมมติ) เป็นผูน้าํ ถา้ท่านขอความช่วยเหลืออะไร หรือเสนอแนวคิดอะไร ชาวบา้นก็พร้อมทีจะ

สนองรับ และปฏิบติัตาม ดงันันจึงจะเห็นไดว้่าเวลาทีวดัมีงาน หรือในหมู่บา้นมีงานชาวบา้นก็

ช่วยเหลือกนัเป็นอยา่งดี แต่แรกๆเดิมทีพระอาจารยท่์านสร้างศนูยก์ารเรียนรู้ ก็จะมีชาวบา้นบางกลุ่ม

ทีไม่เห็นดว้ย และไม่เขา้ใจ คิดว่าจะเป็นการแยกวดัเป็นสองวดัหรือ แต่พอเริมดาํเนินไปสกัปี สองปี

ก็เริมเขา้ใจวตัถุประสงคจ์ริงๆ ทีสร้างก็เพือใชเ้ป็นสถานทีอบรมเยาวชน และบุคคลทวัไปทีเขา้มาใช้

สถานที ใชเ้ป็นปฏิบติัธรรมฝึกขดัเกลาจิตใจ ส่วนในเรืองของพิธีกรรมทางศาสนาก็มาใช้ทีวดั

เหมือนเดิมไม่ไดแ้ยกวดัออกจากกนั เพียงแต่แยกสถานทีในการทาํงานใหช้ดัเจนยงิขึน  

ส่วนความสมัพนัธข์องคนในชุมชนหรือชาวบา้น คือคนในหมู่บา้นนีเขามีตน้กาํเนิด

มาจากทีเดียวกนั คืออพยพมาจาก อาํเภอเถิน จงัหวดัลาํปาง เขาเป็นเครือญาติเดียวกนัชวนกนัมาตงั

รกรากอยู่นี เพราะฉะนันคนในหมู่บ้านนีเป็นเครือญาติกันหมด รู้จักกันหมด แตกต่างเฉพาะ
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นามสกุล สมมติบา้นนีมีลกูผูห้ญิงไปแต่งงานกบัคนอีกบา้นหนึงก็ใชน้ามสกุลใหม่ของสามี แต่ว่า

ระบบทงัหมดเป็นเครือญาติกนัทงัหมด ภาษาทีใชเ้ป็นภาษาทอ้งถินคือภาษาเหนือ ไม่มีภาษาอืนปน 

ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นคนพืนเมือง แต่ก็จะมีบา้งทีมาจากทีอืน เช่นมาจากอีสาน มาเป็น

เขย มาเป็นสะใภที้นี แต่ไม่มาก เรืองอาหารการกินก็จะเป็นอาหารเหนือเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีอาหาร

ภาคกลางบา้งเวลาทีกิจกรรมอืนๆ เช่น การเขา้ค่ายอบรม ปฏิบติัธรรม ก็จะมีอาหารภาคกลางแทรก

บา้ง แต่ถา้ปกติธรรมดาก็จะกินพืชผกั ผลไม ้ตามฤดูกาล เช่นหน่อไมบ้า้ง ก็ไม่ตอ้งซือเขา้ไปหาใน

ป่า และอาหารหลกัของคนทีนี คือ แกงแค ทีนีมีลาํนาํ มีปลา อุดมสมบูรณ์ กบ ก็มาจากธรรมชาติ 

และมนัก็ไม่สูญพนัธ ์เพราะมีการอนุรักษ ์มีเจา้หนา้ทีป่าไมค้อยดูแลรักษา แต่เขาก็ดูแลรักษาเฉพาะ

สตัวใ์หญ่ สตัวส์งวน ส่วนสตัวเ์ลก็สตัวน์อ้ยก็จบักินไม่ผดิกฎหมาย และเวลาไดข้องป่ามาชาวบา้นก็

จะมาแบ่งกิน ภายในหมู่บา้น นีคือวิถีชีวิตของคนและความเป็นอยูข่องชาวบา้นทีนี 

4.3.2.2  รูปแบบเครือข่ายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

ศีล (นามสมมติ) ได้กล่าว ถึงรูปแบบของเครือข่ายและรูปแบบการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาว่า รูปแบบของเครือข่ายจะเป็นไปในลกัษณะของการยึดพืนทีในการทาํกิจกรรม

เป็นหลกั ไม่เป็นทีขยายฐานเครือข่ายไปสู่ขา้งนอก จะอยูใ่นเฉพาะฐานทีตงัทาํกิจกรรมดึงให้คนเขา้

มาหาเรา คือจะสร้างสถานทีให้เป็นสถานทีเหมาะแก่การเรียนรู้ เหมาะแก่การเข้ามาอบรม และ

รูปแบบในการเผยแผ ่ในสถานทีแห่งนีจะเนน้ความพอเพียงตามแนวพระราชดาํริของพระบาทเด็จ

พระเจา้อยูห่วั ไม่ฟุ้งเฟ้อไม่เหมือนทีอืน คือเริมตงัแต่กระบวนการอบรมเราก็ตอ้งจดัตารางอบรมไว้

เหมือนกบัทีอืนเขาทาํกนั แต่ทีนีเราเน้นธรรมชาติ อยู่กบัธรรมชาติ อาหารการกินถา้เป็น หน่อไม ้

พืช ผกัเราจะไม่ซือ ถา้จะซือก็ตอ้งซือน้อย สมมติว่าจะทาํแกงอะไรสักอย่างหนึง ก็ตอ้งดูวตัถุดิบที

เราปลกูไวก่้อน  ทุกปีในช่วงฤดูหนาวจะมีกลุ่มผูสู้งอายเุขาจะรวมตวักนัไปปลกูพืชผกั และก็ใหเ้ณร

ช่วยขุด ช่วยเตรียมแปลงเพาะปลกู ปลกูทุกอยา่งทีสามารถปลกูได ้แลว้ก็ไดกิ้นไดใ้ชอ้ยู่ตลอด ส่วน

นีคืออาหารทีใชใ้นการเลียงเวลาทีมีกิจกรรมฝึกอบรม ในการจดังานบางทีวิทยากรก็เป็นพระบา้ง 

เป็นฆราวาสทวัไปบา้ง แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 จะเป็นของพระ แต่มีบางช่วงทีตอ้งอาศยัวิทยากรจาก

ภายนอก เชิญหมอจากโรงพยาบาลบา้ง เชิญตาํรวจมาบา้ง แลว้แต่ประเด็นทีทางส่วนงานต่างๆเขามา

อบรม ถา้เป็นเรืองยาเสพติด ก็เชิญตาํรวจมาให้ความรู้มาเป็นวิทยากรในอบรม โดยให้ชวัโมงกบั

ทางตาํรวจเขาไป ประมาณ 4 ชวัโมง 5 ชวัโมง ก็แบ่งช่วงให้เขา อาจจะเป็นภาคเชา้ 1 ชวัโมง ภาค

กลางคืน 2 ชวัโมง แลว้แต่ความเหมาะสม และรูแบบของการมาอบรมทีนีจะแบ่งเป็น 3 ภาคดว้ยกนั 

คือ 1) ภาควิชาการ 2) ภาคนันทนาการ 3) ภาคปฏิบติั ภาคเชา้เป็นหลงัทาํวตัรสวดมนต์ เจริญจิต

ภาวนา ถือว่าเป็นภาคปฏิบติั ช่วงเวลาสายๆ ก็เป็นภาควิชาการเน้นกระบวนทีสอดแทรกธรรมะ มี

การอบรมดว้ยสือบา้ง ทาํกิจกรรมบา้ง และภาคสุดทา้ยภาคนนัทนาการ เพือผ่อนคลายให้กบัผูที้เขา้
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อบรม นนัทนาการก็จะอยูใ่นช่วงก่อนทีจะอบรมคลายเครียด 15 นาที ก็จะมีคนนาํนันทนาการ ทาํ

กิจกรรมเล่นเกมนิดหน่อย แลว้ก็เขา้สู่กระบวนการของการอบรม นีคือรูปแบบของการอบรมทีนี ก็

จะแตกต่างจากทีอืน ส่วนกิจกรรมก็จะคลา้ยๆกนั ส่วนกระบวนการหรือวิธีการของการอบรม ก็จะ

แตกต่างกนัออกไป ถา้มีคนมาเยอะก็จะแบ่งออกเป็น 3 ฐาน ในส่วนของชาวบา้นเองก็จะมีส่วนร่วม

ในเรืองของการจดัแจงสถานที จดัแจงเรืองอาหาร หรือเขา้มาดูมาสังเกตการณ์ นีคือกระบวนการ

ทาํงานของศนูยก์ารเรียนรู้ของบา้นพบธรรมนาํสุข  

4.3.2.3  ขนัตอนการสร้างเครือข่ายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

ศีล (นามสมมติ) กล่าวว่า งานดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนานันเป็นส่วนหนึงของ

ศีล เพราะเขาคิดว่าเป็นสิงทีมีความสาํคญักบัตวัของเขา และเป็นหนึงในผูที้ช่วยพระอาจารยป์ลดั

พิทักษ์ธรรม ก่อตงัศูนยเ์รียนรู้หรือศูนยป์ฏิบัติธรรมของชุมชนแห่งนีขึนมา ตงัแต่สมยัทียงัเป็น

พระภิกษุ ร่วมกนัก่อตงัและบุกเบิกกนัมา และศีล ไดก้ล่าวต่อไปว่า สมยัทีศีล เป็นพระอาจารยส์อน

อยูที่มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขต แพร่ อยู่หนึงปี ไดน้าํนิสิตมาปฏิบติัธรรม

ประจาํปีทีสถานทีแห่งนี มาให้ชาวบ้านเขารู้จัก เริมจากดึงคนนอกเข้ามาก่อนให้เขา้เห็นว่าทีมี

ความสาํคญั วตัถุประสงคข์องเราก็คือดึงคนเขา้มา ตามแนวคิดเริมแรกทีเราไดคุ้ยกนัไวว้่าสถานที

แห่งนีจะเป็นศนูยก์ารเรียนรู้เพือพฒันา ฝึกปฏิบติัขดัเกลาใหส้ติปัญญา แก่คนทงัหลาย จึงมีโครงการ

ต่างๆขึนมาเพือรองรับ เกิดขึนมาเรือยๆ เราคุยกนัว่าจะไม่ทาํเยอะไปกว่านี และก็พฒันาให้มีดีขึน 

ให้มนัมีเนือหาสาระ แต่ละปีจะมีโครงการหลกัๆ อยู่ 6-7 โครงการ โครงการมหาลยัชีวิต หรือ

โครงการปฏิบติัธรรม เนืองในวนัสาํคญัต่างๆ กิจกรรมก็มีปฏิบติัธรรม 2 คืน 3 วนัโครงการนีไม่

ตอ้งโฆษณามาก เพราะทุกวนันีเขารู้กนัเอง คนในอาํเภอแห่งนีเขาก็ชวนกนัมา แต่ละหมู่บา้นเขาก็

ชวนกนัมาเอง แต่เริมแรกใหม่ๆเราออกโฆษณา ติดป้ายประชาสมัพนัธบ์า้ง บอกผา่นหอกระจ่ายข่าว

บา้ง วิทยุชุมชนบา้ง แต่พอเข้าปีที 4 ปีที 5 ไม่ตอ้งประชาสัมพนัธ์แลว้ เขามากันเอง เขามาจอง

สถานที เขาชวนกนัมาเป็นกลุ่มมาจอง ใหม่ๆเราก็ตอ้งต่อสูเ้พือทีจึงคนเขา้มา ดึงพวกขา้ราชการเขา้

มา และทาํความรู้จกักบัทางอาํเภอ ก็ชวนเขามาดูก่อน มาดูสถานทีดูอะไรต่างๆทีเรามีอยู่ พอทาง

อาํเภอเห็นว่าเหมาะ เขาก็เอาหน่วยงานราชการของเขามาใชส้ถานที แรกๆ ทีเขาเขา้มาใชส้ถานทีใน

การประชุมก่อน นายอาํเภอเป็นตวัตงัตวัตี บอกว่า “..ไปประชุมทีศนูยป์ฏิบติัธรรมบา้นพบธรรมนาํ

สุข*สิได้บรรยากาศ..” พอประชุมเสร็จก็ต่อเนือง เริมเอาพนักงานของอาํเภอมาฝึกอบรม จน

กลายเป็นประเพณีทีตอ้งทาํทุกปี เทศบาล อบต. อาํเภอ เขาก็จะจดัพนกังานมาอบรมทีนี 2 คืน 3 วนั 

เหมือนกับเข้าข่ายฝึกอบรมทัวไป เขาก็แบ่งกัน อยู่ท ํางานครึงหนึง มาอบรมครึงหนึง แต่ละ

หน่วยงานก็จะมาสองครัง แต่ทีมาประจาํคือ อบต. ทุ่งเสลียม เทศบาลใฝ่ธรรม (นามสมมติ) แต่ก็จะ

มีบางปีทีงบประมาณเขานอ้ย จากทีอบรม 2 วนั 3 คืน ก็เหลือวนัเดียว เพราะฉะนนัถา้เอ่ยถึงศูนยที์นี
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คนเขาก็จะรู้จกั หลวงพ่อเจา้คณะจงัหวดัก็จะมาทีเป็นประจาํ มีงานอะไรหลวงพ่อเจา้คณะจงัหวดัก็

จะโทรมา ก็จะโทรหากัน ถามสารทุกข์ สุขดิบ กนัอยู่ตลอด อย่างประมาณ 2-3 ปีก่อน ทีเราบวช

สามเณรภาคฤดูร้อน ก็จะนิมนตห์ลวงพ่อเจา้คณะจงัหวดัมา มีอยูปี่หนึงทีหลวงพ่อเจา้คณะจงัหวดัมา

ไม่ไดติ้ดภารกิจ ก็เลยส่งตวัแทนมา หลงัมาๆ เวลาทีติดภารกิจ ท่านก็เลยบอกว่า “..มนัเป็นประเพณี

แลว้ไม่ตอ้งก็ได.้.” คือมนัเป็นประเพณีคนรู้จกัศูนยที์นันแลว้ เพราะฉะนันแลว้การประชาสัมพนัธ์

อะไรต่างๆ เขาก็บอกกนัปากต่อปาก เวลามีงานมีกิจกรรมก็ไม่ตอ้งประชาสมัพนัธอ์ะไรมากมาย  

4.3.2.4  แนวทางการจดัการเครือข่าย 

ศีล ไดก้ล่าวถึงการแนวทางการจดัการเครือข่ายว่า การทาํงานของศนูยก์ารเรียนรู้เป็น

โครงสร้างการทาํงานแบบหลวมๆ ไม่ไดมี้การจดัผงัการทาํงานว่าใครทาํงานอยูแ่ผนกไหนยงัไง แต่

เป็นทีรู้กนัว่าใครสมควรทีทาํอะไร ทีไหน อยา่งไร เวลาทีกิจกรรมต่างๆ เป็นโครงสร้างแบบธรรมชาติ 

ทีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีเพียงแต่ประธานคือท่านพระอาจารยพิ์ทกัษธ์รรม เท่านนั ทีเป็นผูน้าํเป็น

ศนูยก์ลางของการทาํงาน สมมติว่าเวลาเรามีงาน เช่น งานบวชสามเณรภาคฤดูร้อนก็จะมีการเรียก

ประชุม พดูคุยผูที้เกียวขอ้ง โดยเริมจากระดบัหัวหน้าก่อน เช่น ผูน้าํชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้น 

หรือผูที้บทบาทในชุมชนก่อน ใหเ้ขา้รับรู้รับทราบร่วมกนัใหเ้ขาเหล่านีไปกระจายข่าว พอเสร็จจาก

การประชุมกลุ่มเหล่านีแลว้ ก็นดัประชุมชาวบา้นทงัหมู่บา้น การทาํงานทุกครังจะมีการประชุมก่อน

ทุกครัง แบ่งงานกนัทาํใหเ้ขามีส่วนร่วมในการทาํงานจะไม่มีใครกุมงานไวเ้พียงคนเดียว ใครทีเสร็จ

จากตรงโนน้ ก็จะมาช่วยกนัตรงนี ต่างคนต่างช่วยเหลือซึงกนัและกนัมีความเท่าเทียมกนั ยอมรับ 

และเคารพในความคิดเห็นของผูอื้น ในการทาํงานไม่มีใครเหนือกว่าใคร ทาํงานร่วมกนัอย่างสมคัร

สมานสามคัคี จะเห็นไดว้่าการทาํงานของทีนีจะใชแ้รงงานชาวบา้นเป็นส่วนใหญ่ชาวบา้นทุกคนมี

ส่วนร่วมในการทาํงานทุกอยา่ง ทาํใหเ้ขารู้สึกว่ามนัคืองานของเขา และสิงทีเขาทาํมนัเกิดประโยชน์

และใชไ้ดจ้ริงๆ ทนัทีทีลกูหลานของเขาไดเ้ขา้มาอบรมทีสถานทีแห่งนีแลว้มีพฤติกรรมทีเปลียนไป 

ชาวบา้นก็ยงิใหก้ารสนบัสนุน ยงิขึน พร้อมทีจะใหก้ารสนบัสนุนเต็มที เวลาทีมีกิจกรรมต่างๆทีศนูย ์

เพราะทีศนูยแ์ห่งนีจะมีกิจกรรมอยู่ตลอด จดัต่อเนืองทุกปี ก็จะแบ่งเป็นช่วง ถา้เป็นการอบรมค่าย

คุณธรรมก็จะหนักในช่วงหน้าหนาว เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนธนัวาคม 3 เดือนนีจะ

แน่นมากมีตลอดแทบจะไม่มีเวลาพกั โรงเรียนทีนาํนักเรียนมาก็จะมีทงัในจงัหวดัสุโขทยัเอง และ

จงัหวดัทีอยูร่อบๆ เช่น จงัหวดัลาํปาง จงัหวดัแพร่ ก็จะผลดัเปลียนหมุนเวียนกนัมา นีคืองานดา้น

การอบรม งานบวชศีลจาริณีหรือโครงการมหาลยัชีวิต ก็จะมีทุกวนัสาํคญัทางศาสนา และวนัสาํคญั

ของชาติ มาปฏิบติัธรรม 3 วนั 2 คืน โครงการชุมชนสมัพนัธห์รือโครงการทาํนา ก็จะทาํต่อเนืองทุกปี 

คือวนัที 8-10 สิงหาคม เป็นวนัเตรียมสถานที พระภิกษุ และสามเณรทงัหมดตอ้งมาช่วยกนัเตรียม

สถานที เตรียมตน้กลา้ทีจะใชใ้นการดาํนาในวนัที 11 สิงหาคม โครงการปฏิบติัธรรมประจาํปีของ
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โรงเรียนพระปริยติัธรรมก็จะอยูใ่นช่วงเดือนธนัวาคมของทุกปี ก็จะเป็นการนาํเอานักเรียนสามเณร

ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสนัติสุขวิทยา (นามสมมติ) มาปฏิบติัธรรม 5 คืน 5 วนั และโครงการ

อีกโครงการหนึงคือโครงการสร้างศาสนทายาท หรือบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ก็จะบวชในช่วง

ระหว่างที 2-10 เมษายน ของทุกปี 9 คืน 9 วนั นีคือตวัอย่างของโครงการหลกัๆ ทีไดท้าํอย่างต่อเนือง 

และนอกจากนียงัมีโครงการอืนๆ อีกมากมาย ทีหน่วยงานอืนๆเขา้มาติดต่อขอรับอบรม ติดต่อขอใช้

สถานทีในการทาํกิจกรรม เช่น ปล่อยปลา ซึงทางจงัหวดัเขาจดัก็จะมาขอใชส้ถานทีตรงนี ชาวบา้น

จะรู้จกัทุกโครงการ และโครงการทุกโครงการชาวบา้นมีส่วนร่วมทุกโครงการ ส่วนประเด็นเรือง

ความขดัแยง้ในการทาํงานจะค่อยมี เพราะชาวบา้นส่วนใหญ่ให้ความเคารพ เชือฟังพระอาจารย ์

พระอาจารยใ์ห้ช่วยเหลืองานอะไรชาวบ้านเขาจะช่วยกันอย่างเต็มที ทุกครังทีมีงานใหญ่ๆใน

หมู่บา้นชาวบา้นก็จะมาปรึกษาท่านใหท่้านมีส่วนร่วม เกือบทุกงาน ทุกกิจกรรมของหมู่บา้น ยกเวน้

กลุ่มออมทรัพยข์องหมู่บา้น คือเรืองเงินจะไม่เขา้ไปยุ่งปล่อยเป็นเรืองของชาวบา้นบริหารจดัการ

กนัเอง 

4.3.2.5  การสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆทีเกียวขอ้ง 

ศีล ไดก้ล่าวถึงการสนบัสนุนของภาคส่วนต่างๆ ทีใหก้ารสนบัสนุนว่า ในการดาํเนิน

กรรมโครงการต่างๆ นนั ส่วนใหญ่จะเป็นงบประมาณศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทวัไปทีเขา้มาให้

การสนบัสนุนโดยเฉพาะสิงปลูกสร้างต่างๆ ทีอยู่ภายในศูนยก์ารเรียนรู้แห่งนี ลว้นมาจากศรัทธา

ของญาติโยมทงัสิน ตวัอย่างเช่นมีอยู่ครังหนึงมีโยมจากกรุงเทพมหานครเดินทางมาทีศูนยแ์ห่งนี

แลว้ไปเห็นกุฏิทีพกัสามเณรทีมาเรียนหนงัสือทีโรงเรียนพระปริยติัธรรมสันติสุข ทีมีเพียงโครงไม้

แลว้ปูพืนดว้ยไมไ้ผ ่พอเขาเห็นตกใจแลว้ถามว่า “อยูก่นัอยา่งนีหรือ” เขาก็เป็นเจา้ภาพสร้างให้เป็น

กุฏิสองชนั ใชง้บประมาณไปลา้นกว่าบาท กุฏิแต่ละหลงัลว้นมีเจา้ภาพสร้างให้ทงัสินสร้างจากแรง

ศรัทธา สถานทีแห่งนีไม่มีการเรียไร ไม่มีตูบ้ริจาค แต่สิงปลูกสร้างต่างๆทีเกิดขึน เกิดขึนจากแรง

ศรัทธาทีเขาไดม้าเห็นว่าสถานทีแห่งนีทาํงานเพือสงัคมจริงๆ และก็จะมีงบประมาณสนับสนุนจาก

หน่วยงานต่างๆทีเขา้มาสนับสนุนในตัวของกิจกรรมโครงการต่างๆ ก็จะมีในส่วนขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล กลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต เป็นตน้ ส่วน

โครงการอบรมทีหน่วยงานต่างๆ ทีเขา้มาอบรมเขา้จะมีงบประมาณในส่วนของเขา เพียงแต่เขามา

ใชส้ถานที และใหเ้ราดาํเนินการอบรมให้  สาํหรับในส่วนของชาวบา้นเป็นการช่วยสนับสนุนใน

เรืองของแรงงานเป็นส่วนใหญ่ และการมีการบริจาคตามกาํลงัศรัทธา 

4.3.2.6  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ  

ปัญหาอุปสรรค ศีล ไดก้ล่าวถึงปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะว่า การทาํงานทุก

อยา่งลว้นแต่มีปัญหาและอุปสรรคทงันนั ปัญหาแรกของศูนยก์ารเรียนรู้ทีนีคือ ขาดแคลนวิทยากร 
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วิทยากรลดลง ซึงตอนนีก็เหลือวิทยากรหลกัๆ อยู ่2 รูป คือพระอาจารยฉ์นัทะ(นามสมมติ) และพระ

อาจารยว์ิริยะ (นามสมมติ) แต่ประปรากฏว่า 2 รูปนี บางปีท่านก็ไปเป็นวิทยากรอบรมใหก้บัสถานที

อืนๆ จาํพรรษาทีอืนบา้ง ก็เลยตอ้งมีการทาํพนัธสญัญากนัว่า เมือสถานทีแห่งนีมีงานก็ขอให้ 2 รูปนี

กลบัมาช่วยงาน ปัญหาประการทีสอง คือความไม่พร้อมของสถานทีทีใชใ้นการฝึกอบรม ปัจจุบนั

สถานทีเราใชใ้นการฝึกอบรมเป็นเพียงศาลามุงหญา้คา ฝนตกลงมาทีหนึงก็ลาํบาก ตอ้งหาทีหลบฝน

กนัวุ่นวายไปหมด  แต่ขอ้ดีคือ เราไดอ้ยูก่บัธรรมชาติ เรียนรู้ธรรมชาติ และสถานทีรองรับคนหรือผู ้

ทีเขา้รับการฝึกอบรมไดจ้าํนวนจาํกดัไดไ้ม่เกิน 150 คน เพราะบางทีโรงเรียนต่างๆทีนาํนักเรียนมา

อบรมมาเยอะถึง 200 กว่าคน ก็ทาํให้อยากลาํบากต่อการทาํกิจกรรม ประการทีสาม ปัญหาเรือง

งบประมาณทีใชใ้นการฝึกอบรม คือไม่มีมูลนิธิ ทุนนิธิทีจะมาคอยสนับสนุนงานในส่วนนี ตอ้ง

ช่วยเหลือตนเองทาํเท่าทีจะสามารถทาํได ้ตอ้งอาศยังบประมาณจากส่วนงานต่างๆ หรือโรงเรียน

ต่างๆทีนาํเด็กนักเรียนมาเขา้อบรม บางครังโรงเรียนเขาก็มีงบประมาณน้อย เช่นบางโรงเรียนให้

งบประมาณมา 12,000 บาท ทุกสิงทุกอย่างในงบประมาณนีทงัหมดให้เราบริหารจดัการเอง ทัง

ค่าอาหาร ค่าบาํรุงสถานที (ค่านาํ ค่าไฟ) ค่าตอบแทนวิทยากร และอืนๆอีกมากมาย บา้งครังก็ไม่ค่า

บาํรุงสถานที ไม่ค่าตอบแทนวิทยากร อบรมฟรี ก็ช่วยเหลือกนัไป เพราะวตัถุประสงค์การสร้าง

สถานทีแห่งนีก็ใชเ้ป็นสถานทีเรียนรู้ ช่วยเหลือสงัคม และทาํงานเพือสงัคม 

ขอ้เสนอแนะ ศีล  ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า อยากเห็นศนูยก์ารเรียนรู้แห่งนีเป็นศูนยก์าร

เรียนรู้ทีมีความพร้อมในทุกๆ ดา้น จะตามวตัถุประสงคที์วางไว ้คือใหเ้ป็นศนูยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง ทีใหค้วามรู้แก่ผูที้สนใจทีเขา้มาใชบ้ริการ พร้อมกบัก็สอดแทรกหลกัธรรมต่างๆเขา้ไป ให้

เขาเกิดการซึมซบั ใหเ้ขาเห็นคุณค่าของศาสนา เห็นศาสนาเป็นส่วนหนึงของสงัคมทีมีประโยชน์ต่อ

ตวัเขาโดยตรง และอยากให้มีการบริหารจดัการทีเป็นระบบยิงขึน เพือให้มีความมนัคงมากยิงขึน 

เผอืว่าวนัหนึงวนัใด หมดยคุของคนรุ่นนีไป คือรุ่นของพระอาจารยป์ลดัพิทกัษ์ธรรม จะไดไ้ม่หาย

สาบสูญไปกบัคนโดยไม่มีผูส้านต่อ เหมือนอย่างทีเคยมาไดเ้ห็นจากหลายวดัทีมีการพฒันาอยู่ช่วง

ระยะเวลาหนึง พอเจา้อาวาสมรภาพก็หายสาบสูญไปกบัเจา้อาวาสรูปเก่า ก็จะทาํให้งานของเราไม่

ต่อเนือง และอยากมีโรงสีขา้วเลก็ๆ สกัโรงหนึงใหช้าวบา้นเป็นของร่วมกนั และไดเ้ขา้ใชบ้ริการฟรี

เป็นการเสริมสร้างความรักความสามคัคีให้กบัชุมชนจากทีมีอยู่แลว้ให้แน่นแฟ้นมากยิงขึน ตาม

ความตงัใจของพระอาจารยป์ลดัพิทกัษธ์รรม ทีอยากเห็นคนในชุนอยูด่ว้ยกนัอยูมี่ความสุข  

4.3.2.7  ผลทีเกิดจากดาํเนินกิจกรรมเครือข่าย 

ศีล ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ทีไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรมเครือข่าย ดงันี 1) ประโยชน์ต่อ

พระศาสนา คือ เป็นการเสริมสร้างใหพ้ระพุทธศาสนามีความเขม้แข็งมากยงิขึนเพราะโครงการบาง

เป็นโครงการทีช่วยสืบต่ออายขุองพระพุทธศาสนา เช่นโครงการสร้างศาสนทายาท หรือ โครงการ
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บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ทีดาํเนินมาทุกปี สามเณรทีบวชในโครงการนีบางรูปไม่สึกก็เป็นการ

สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา บวชเรียนหนังสือต่อไป จนจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี หรือ

สูงขึนไปกว่านัน พอจบปริญญาตรี บางรูป บางท่านก็ไม่ลาสิกขา อยู่ช่วยงานพระศาสนาต่อไป

อาจจะเป็นเจา้อาวาส หรือเป็นในส่วนอืนๆของตาํแหน่งทางคณะสงฆ ์ก็เกิดจากผลผลิตในส่วนนี 

ถึงแมจ้ะมีการลาสิกขาไปแลว้เขาก็เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของพระศาสนาต่อไป แมจ้ะอยู่ใน

สถานภาพอีกหนึงก็ตาม ทาํใหเ้ขาไม่ลืมรากฐานทีเขาไดเ้ติบโตมา อยา่งเช่นทีนีเวลามีงาน พระ เณร 

หรือ แมแ้ต่คนทีลาสิกขาไปแลว้ก็ตาม ทีเคยอยู ่ณ สถานทีนี ไปไดก้ารงานทีดีอยู่ทีอืน เขาก็กลบัมา

ช่วยงานสถานทีแห่งนีอยูเ่ป็นประจาํไม่เคยลืม นีคือผลทีไดจ้ากการทาํงานในส่วนนี และธรรมะที

ไดเ้รียนรู้จากทีตรงนีก็จะยงัติดอยู่ในใจของเขาเสมอ แต่ถา้ไม่เริมตน้ทาํจากจุดนี ไม่ช่วยกนัสร้าง 

ศาสนทายาทรุ่นใหม่ขึนมา อนาคตขา้งหนา้อาจจะไม่มีผูสื้บทอดอายพุระพุทธศาสนา ไม่มีพระหลง

เหลืออยูใ่นสงัคมเลย 2) ประโยชน์ทีไดต่้อชุมชน หรือต่อชาวบา้น คือ ทาํใหช้าวบา้นเห็นคุณค่าของ

วัดมากขึน เห็นคุณค่าของพระสงฆ์มากขึน เห็นวัดเป็นสถานทีรวมจิตใจของคนในชุมชน 

เสริมสร้างความรักความสามคัคีของคนในชุนชนจากเดิมทีมีอยู่แลว้ให้มากขึน ลดปัญหาการ

ทะเลาะวิวาทภายในหมู่บา้นจะเห็นไดว้่าภายในหมู่บา้นแห่งนีจะไม่มีปัญหาเรืองการทะวิวาทของ

วยัรุ่นภายในหมู่บา้นเหมือนกบัหมู่บา้นอืนทีเห็นเป็นจาํ คือหมู่นีพวกตีกนักบัหมู่บา้นโน้น ถึงจะมี

การจบักลุ่มกนับา้งก็ตามประสาวยัรุ่น แต่พอมีงานดา้นสงัคมหรืองานทีเป็นส่วนรวมเขากร็วมตวักนั

มาช่วยงาน เขาก็จะมีชือกลุ่มของเขาว่า “กลุ่มรักพบธรรมนําสุข” จะเป็นวยัรุ่นทีกาํลงัเรียนชัน

มธัยมศึกษาปีที 1-6 ซึงกลุ่มนีก็จะดูแลโดยผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สมมติว่ามีงานศพภายในหมู่บา้นวยัรุ่น

กลุ่มนีก็จะมาช่วยงาน เช่น มาคอยบริการนาํดืมบา้ง บริการอาหารบา้ง เป็นตน้ และลดปัญหาเรืองยา

เสพติด คือเมือก่อนเคยมีเสพติดระบาด ผูน้าํหมู่บา้นก็มาประชุมกนัหาตน้ตอหรือสาเหตุของปัญหา

ว่ามาจากไหน พอประชุมเสร็จข้อสรุปตรงกันว่ามนัมีแหล่งมวัสุม ก็เข้าไปสลายหรือไปไล่ ก็

เหมือนกบัว่ายงิไล่ก็เหมือนยงิย ุทีนีก็มีแนวคิดใหม่ขึนมาคือจดัให้มีการอบรมเด็กในหมู่บา้นขึนมา 

โดยกลุ่มออมทรัพยเ์ป็นผูส้นบัสนุนเรืองงบประมาณในการดาํเนินการ ก็นาํเด็กภายในหมู่บา้นเขา้มา

อบรมทีศนูยก์ารเรียนรู้ แลว้ใหพ่้อ แม่ ญาติพีนอ้งของเด็กช่วยกนัดูแลเรืองสถานที เรืองอาหาร คอย

ดูแลจนจบโครงการ รุ่นแรกก็ทุลกัทุเลมาก แต่ก็ผา่นไปไดด้ว้ยดี พอรุ่นทีสองกบัตรงกนัขา้ม เด็กที

ผา่นการอบรมจากรุ่นทีเขารู้สึกว่าเขาไดรั้บประโยชน์จากการอบรมนี เขาก็เขามาช่วยงาน เขา้มาเป็น

พีเลียงใหก้บัรุ่นนอ้ง และก็ไดจ้ดัทาํประวติัของเด็กทีเขา้อบรมทงัหมดเก็บไว ้โดยตงัชือโครงการนีว่า 

“โครงการชุมชนคนตน้แบบ” และหลงัจากนนั อีก 2 ปี ก็ไดส่้งเด็ก 1 คนเขา้ประกวดแข่งขนัเยาวชน

ดีเด่น ก็ไดรั้บรางวลัชนะเลิศเป็นเยาวชนดีเด่น รับถว้ยพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประกอบกบักลุ่มออมทรัพย ์ก็ไดรั้บยกย่องใหเ้ป็นสถาบนัการเงินดีเด่น และหลงัจาก
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นนัพระอาจารย์พิทกัษ์ธรรม ก็ไดรั้บพระราชทานรางวลัเสมาธรรมจกัร ซึงเป็นรางวลัเกียรติยศทีมอบ

ใหแ้ก่บุคคล หรือหน่วยงานทีทาํคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โดยทีไม่ไดเ้สนอเอง แต่ทางวฒันธรรม

จงัหวดัสุโขทยัเป็นผูร้วบรวมประวติั และผลงานเสนอให ้
 

4.3.3  กรณตีวัอย่างรายที 3 : สมาธิ  

สมาธิ (นามสมมติ)  ปัจจุบนัอาย ุ61 ปี เพศชาย ภูมิลาํเนาเป็นคนในพืนที นบัถือศาสนาพุทธ 

จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีที 4 สมรสแลว้ มีสมาชิกในครอบครัว 5 คน คือภรรยา ลูกชาย 1 คน 

ลกูสาวอีก 2 คน และตนเอง อาชีพหลกั ทาํนา ทาํไร่ อาชีพเสริมเลียงโคนม ซึงเขาไดเ้ลียงโคนมมา

เป็นระยะเวลา 10 กว่าปีแลว้ ดว้ยการบริหารจดัทีดีจึงทาํให้เขาอยู่ไดแ้ละเป็นรายส่วนหนึงทีจุนเจือ

ครอบครัว โดยการเลียงโคนมจะแยกกนัเลียงต่างคนต่างเลียง แต่พอถึงเวลาก็รวมกนัเป็นกลุ่มเป็น

สหกรณ์ โดยมีกลุ่มสหกรณ์โคนมอยู่ทีทุ่งเลียม และหลงัจากนันก็จะมีองค์การส่งเสริมโคนมแห่ง

ประเทศไทยมาซือนาํนม โดยมีโรงงานผลิตอยู ่ศรีนคร อาํเภอสวรรคโลก รายไดข้องการเลียงโคนม

เดือนก็ประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน ส่วนตาํแหน่งหนา้ทีรบผดิชอบในสังคม ปัจจุบนัเป็นสมาชิก

สภาเทศบาล (สท.) เป็นประธานกลุ่มออมทรัพย ์และเป็นกรรมการหมู่บา้น 

4.3.3.1  สภาพความเป็นอยูข่องสมาชิกในชุมชน 

สมาธิ  ไดก้ล่าวถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนว่า ส่วนใหญ่ชาวบา้น 

ทีนีจะเป็นเครือญาติ เพราะอพยพมาจาก อาํเภอเถิน จงัหวดัลาํปางเหมือนกนั เนืองจากทางโน้นมนั

แหง้แลง้กนัดาร ก็เลยรวมตวักนัอพยพมาเพือหาแหล่งทาํมาหากินใหม่ทีอุดมสมบูรณ์กว่าเดิม พอ

อพยพมาก็มาเลียงสตัว ์ทาํไร่ ทาํนา กนัมาตลอด บา้นเราแต่ก่อนถแ้ห้งแลง้ก็แห้งแลง้จริงๆ อยู่กนั

อดๆ อยากๆแต่ตอนนีก็อุดมสมบูรณ์ขึนมาก เพราะว่าไดน้าํพระทยัจากองค์พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัทีมีพระราชดาํริจนก่อให้อ่างเก็บนาํขึน แต่ชาวบา้นบางคนเขาก็ไม่เรียกอ่างเก็บนาํแต่จะ

เรียกว่านาํพระทยั  ปีไหนทีแหง้แลง้ก็แลง้มาก จะทาํนาตามฤดูกาลก็ไม่ได ้แต่มาพอทุกวนันีก็ทาํนา

ไดปี้ละ 2-3 ครัง แต่บางหมู่บา้นก็ทาํนากนัทงัปี เพราะมีนาํให้ทาํนาตลอดทงัปี นาํทีใชท้าํนาส่วน

ใหญ่ก็ใชน้าํจากอ่างแม่รําพึง  ถือว่าไดป้ระโยชน์มากเลยตอนแรกๆ ก็ลาํบากเหมือนกนั กินกนัไป

ตามมีตามเกิด หากินกนัไปแบ่งกนัไปไดม้าก็ดินรนกนั สมยัก่อนบางคนดินรนไปทาํงานเมืองนอก 

ไปทาํงานต่างประเทศ คนทีโชคดีไปแลว้ไดดี้ก็มีเยอะคนทีไม่มีไร่ มีนา กลบัมาก็ซือไร่ ซือนา ทาํไร่ 

ทาํนากนัไป แต่คนทีโชคร้ายโดนหลอกก็มีเยอะ คนทีไม่มีก็ซือไร่ซือนากนัทาํ ก็มาระยะหลงัอีก

หน่อยเด็กจบมธัยม เรียนจบกนัก็ไปไปทาํงานทีกรุงเทพมหานครบา้ง ระยองบา้ง ชลบุรีบา้ง  

สาํหรับความสมัพนัธข์องชาวบา้นนนัก็เป็นความสมัพนัธเ์ชิงเครือญาติ เป็นญาติกนั

ทงัหมู่บา้น ดงันันเวลาทีวดัมีกิจกรรม หรือในหมู่บ้านงาน ชาวบา้น ก็ช่วยเหลือกนัเป็นอย่างดีมี
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ความเอือเฟือเผอืแผต่่อกนั แต่ก็แยก่ว่าแต่ก่อนนิดหนึง เพราะต่างคนต่างก็มีงานเยอะขึน แต่ก่อนนี

จะมาช่วยงานกนัเยอะมากในเรืองของการทาํงานส่วนรวมคนจะมาช่วยเยอะมาก อีกส่วนหนึงทีเป็น

เหตุใหเ้ขา้มาช่วยงานเยอะ ก็เพราะอาจารยป์ลดัพิทกัษธ์รรม ทีมีส่วนช่วยในการปรารภให้ชาวบา้น

มาช่วยกนัทาํงานเต็มไปหมด ตวัอย่าง การรือศาลาเอนกประสงค์ทีมุงหญา้คาแลว้ทาํใหม่ เปลียน

หญา้คา เปลียนโครงสร้างใหม่ ใชเ้วลาเพียง 4 วนั เสร็จ จากเดิมทีจะตอ้งใชเ้วลาหลายอาทิตย ์จึงจะ

เสร็จ อยา่งงานศพก็ หรืองานบุญต่างๆ ชาวบา้นก็จะช่วยกนัดี เป็นระเบียบเรียบร้อยดี ไม่มีหลา้ ไม่มี

บุหรี เป็นอย่างนีมานานแลว้ เกือบ 20 ปีแลว้ทีเรารณรงค์กนัเรืองงานศพไม่ให้มีเหลา้ แต่ก่อนก็มี

เหมือนกัน ทีรัฐบาลรณเขารงค์ให้เลิกสูบบุหรีก็ได้ผลดีสําหรับชาวบ้านทีนี ก็ช่วยได้เยอะเลย

พอสมควร ถา้อย่างงานในชุมชนในหมู่บา้น ในอาํเภอ ก็จะไม่มีคนสูบเลย แต่ถา้คนทีจะสูบจริงๆ 

เขาจะไม่อยู่ข้างในงาน เขาก็จะออกตอ้งออกไปสูบขา้งนอกงาน ชาวบ้านในหมู่บ้านนีก็อยู่ก ัน

เหมือนพีเหมือนนอ้งมีอะไรก็ช่วยเหลือกนั ไม่ว่าเป็นงานศพ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ หรืองานอืนๆที

เกียวกบัส่วนรวม ก็ช่วยเหลือกนัตลอด  
4.3.3.2  รูปแบบเครือข่ายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

การรวมตวักนัทาํงานของชาวบา้นและศูนยก์ารเรียนรู้แห่งนีอาศยัพืนทีดาํเนินการ

เป็นปัจจยัหลกัในการทาํงานร่วมกนัเป็นกระบวนการพฒันาทีอาศยักิจกรรมทีเกิดขึนในพืนทีเป็น

เป้าหมายนาํทางในการทาํงาน คือจะสังเกตไดจ้ากการทีมีกิจกรรมโครงการต่างๆทีเกิดประมาณ 6-7 

โครงการทีเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยงิโครงการชุมชนสมัพนัธ ์หรือทีรู้จกักนัดี

โครงการทาํนา ซึงเป็นโครงทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือเขานิยมใชก้นัก็คือ บวร บา้น 

วดั และโรงเรียน สร้างความสามคัคีใหก้บัคนในชุมชนใหเ้กิดความรักใคร่ปองดองกนั ช่วยเหลือเกือกลู

กนั เป็นโครงการทีไดรั้บความสนใจจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นตงัแต่ระดบัหมู่บา้น ระดบั

ตาํบล ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั จนไปถึงระดบัประเทศ ซึงจะเห็นไดจ้ากการทีสือโทรทศัน์ สือ

สิงพิมพต่์างทีไดน้าํเสนอ เพราะเห็นว่าเป็นสิงทีแปลกมีพระ มีสามเณร และก็ชาวบา้นร่วมกนัทาํนา 

คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เห็นพระ เห็นเณรทาํนา จึงถือว่าเป็นสิงแปลกใหม่สาํหรับผูที้พบเห็น 

นอกนีก็มีโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ซึงเป็นโครงการทีสร้างศาสนทายาท เพือเป็นการสืบ

ทอดอายพุระพุทธศาสนาใหอ้ยูคู่่สงัคมเป็นโครงการทีไดรั้บความสนใจในระดบัหนึงมีคนนาํบุตร

หลายมาบวชกนัเยอะ และอีกโครงการหนึงคือโครงการเขา้ค่ายฝึกอบรมคุณธรรม หน่วยงานต่างๆ

ของทางอาํเภอเอง ทางตาํบลเองไดเ้ขา้มาอบรอยู่เป็นประจาํ และโดยเฉพาะอย่างยิงโรงเรียนต่างๆ 

ทงัในจงัหวดั และต่างจงัหวดัในละแวกใกลเ้คียง เช่น จงัหวดัลาํปาง จงัหวดัแพร่ เป็นตน้ ก็จะเขา้มา

ฝึกอบรมเป็นประจาํแทบจะไม่ขาดสาย นีก็เป็นตวัอยา่งของการทาํงานทีนี ทียดึพืนทีของการเรียนรู้

แห่งนีเป็นหลกัในการทาํงานไม่มีการยา้ยฐานหรือ ขยายสาขาไปสถานทีอืนๆ จะอยูก่บัทีแลว้ให้คน
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เขา้มาเรา เพือทาํกิจกรรมต่างๆ เพียงแต่สร้างสถานทีใหน่้าเชือถือ และเกิดความมนัใจในมาตรฐาน

การทาํงานของสถานทีแห่งนี 

4.3.3.3  ขนัตอนการสร้างเครือข่ายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

สมาธิ กล่าวว่า ในการทีก็เราก็ทาํกันไปคนเขาก็เห็นดีเห็นชอบ อย่างเช่นบวช

สามเณรภาคฤดูร้อนก็เหมือนกนัเราก็รับรู้กนัทวัไป คนเขาเห็นเขาก็มาประทบัใจภูมิใจ เขาก็มากนั

โดยทีมาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนก็ไดง้บมาพอสมควร พระอาจารยท่์านก็ไม่ไดเ้รียกเก็บกบัโยม แต่

ถา้เป็นบางทีบางแห่งไดง้บประมาณสนบัสนุนมาแลว้ก็ยงัเรียกเก็บกบัโยมพ่อ โยมแม่ของสามเณร

อีก สําหรับทีนีก็แลว้แต่ท่านจะบริจาคถา้ไม่บริจาคก็ไม่เป็นไร แถมยงัเลียงดูให้อีกเต็มที พอสึก

ออกไปก็ซกัผา้ใหอี้ก พระอาจารยก์็ไปจา้งชาวบา้นซกัผา้ให ้มีแต่ใหก้บัให ้อยา่งโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมก็จะมีพระ มีสามเณรมาเรียนอยูต่ลอดไม่ขาด พอมาเรียนแลว้อาศยัอยู่วดัทีใกลเ้คียงกนั ก็จา้ง

รถตูไ้ปรับ พอรับรับมาเรียนแลว้ตอนเพลขา้วเพลก็ตอ้งเลียง วนัหนึงก็หมดเงินค่ากบัขา้วไปหลาย

บาทพอสมควร ไปรับทีอืนวดัอืน ชาวบา้นญาติโยมบา้นอืนเขาเห็นเขาก็มาเลียงอาหารอีก พอบา้น

อืนมาบา้นเราก็ตอ้งมา บา้นเราเห็นบา้นเราก็ตอ้งมา ก็ทาํเป็นวงจรไปอยา่งนี คือพระอาจารยท่์านทาํ

ท่านก็มีแต่ใหก้บัใหช้าวบา้นเขาจึงศรัทธา เวลาทีวดั หรือทีศนูยก์ารเรียนรู้แห่งนีมีงาน มีกิจกรรม ก็

จะมาช่วยตลอด และเวลาทีชาวบ้านมีงานทางวดัก็จะเขา้ไปช่วยตลอด เช่นงานศพ บางทีพระ

อาจารยก์็เป็นเจา้ภาพดอกไมที้จดัตกแต่งภายในงาน แลว้ให้พระ ให้สามเณร เขา้ไปช่วยในการจดั

ตกแต่งดอกไมภ้ายในงาน เป็นตน้ วดักบับา้นก็จะช่วยเหลือเกือกูลกนัอย่างนีตลอด และอีกอย่าง

หนึง พระอาจารยท่์านมาอยูที่นีก็ถือเป็นทีเชิดหนา้ชูตาแก่ชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข เป็นทีเชิดหน้า

ชูตาของทางอาํเภอ แมก้ระทงัของทางจงัหวดัเอง ก็กาํลงัผลกัดนัให้สถานทีแห่งนีเป็นศูนยเ์รียนรู้

คุณธรรมนําชีวิตแห่งหนึงของทางจังหวดั อย่างการอบรมต่างๆของทีนี ถา้พระอาจารยท่์านไม่

ปฏิเสธ ก็แทบจะไม่ว่างเลยทังหน่วยงานของ ทงัหน่วยงานของรัฐ โรงเรียน องค์การบริหารส่วน

จงัหวดั(อบจ.) เทศบาล ครู ต่างก็มาอบรม ณ สถานทีแห่งนีแทบทงัหมด ซึงก็ไดผ้่านการอบรมไป

แลว้หลายรุ่น จบแทบจะถือว่าสถานทีแห่งนีเป็นหนึงในศนูยก์ารเรียนรู้ทีดีและมีมาตรฐานแห่งหนึง

ของจงัหวดัสุโขทยั  
อยา่งทาํนา ก็เป็นความคิดของพระอาจารย ์ก็ทาํๆ กนัไป แต่ก่อนนันก็ไดข้า้วเยอะ

มาก เพราะสถานทีแห่งนีเป็นทีนาหมด ก็แบ่งขายไปบา้งเอาทุนคืน ในส่วนทีเหลือก็เก็บมาไวที้วดั

เวลามีการมีงานก็เอาขา้วทีไดน้นัทาํอาหารเลียงคนทีมาร่วมงาน ตอนนีก็ไดข้า้วนอ้ยเพราะทีนาเหลือ

นอ้ยลง มีสิงปลกูสร้างเพิมขึนก็เก็บไวไ้ม่ไดข้าย พอมีการมีงานก็เอาขา้วจากตรงนันมาทาํขา้วสุก

เลียงคนทีมาร่วมงาน เป็นนโยบายของท่านพระอาจารย ์และเป็นการดึงคนเขา้มาฟืนฟูวฒันธรรม

ชาวบา้นรักษาไวใ้หเ้ด็กรุ่นหลงัเขาเห็น อาจารยก์็จะใชว้ิธีการก็ดึงชาวบา้นมาดาํ นายอาํเภอมาดาํนา 

นายก มาลงดาํนากนัทาํใหเ้กิดความสามคัคี ส่วนมากท่านกาํหนดวนัปลกูก็คือวนัแม่ เวลาเก็บเกียวก็

เก็บเกียววนัพ่อ แลว้ก็จะมาเป็นจุดรวมตวักนัแลว้ก็ทาํวิธีการเก็บเกียวแบบโบราณ มามดัเป็นฟ้อนๆ 
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เลก็ๆ แลว้ก็ตงัแคร่มาฟาดกนั แลว้นาํขา้วส่วนหนึงก็นาํมาตาํครกมอญ มาร่อน มาหุงกิน ก็เป็นการ

รักษาวฒันธรรมกนัเอาไว ้ก็เหมือนกบัเป็นจุดเรียนรู้ร่วมกนั ท่านตงัใจทาํงานเพือชุมชนมาก แต่บาง

ทีงานท่านก็เยอะ เพราะว่าบุคลากรมีนอ้ยไม่มีใครแบ่งเบาภาระบางอยา่ง 
4.3.3.4  แนวทางการจดัการเครือข่าย 

สมาธิ ได้กล่าวถึงการจดัการเครือข่ายว่า ในการทาํงานร่วมกันของชุมชนจะไม่มี

โครงสร้างการทาํงานทีชัดเจน เป็นเพียงการรวมตวักันทาํงานเพือส่วนรวม เพือวดั เพือชุมชน

เท่านนั เวลามีงานหรือมีกิจกรรมโครงการต่างๆ ก็แบ่งหน้าทีทาํงานแต่งตงัเป็นคณะกรรมการฝ่าย

ต่างๆ ตามความถนดัของสมาชิกภายในชุมชน เช่น ไปบิณฑบาตในช่วงของโครงการบวชสามเณร

ภาคฤดูร้อน ไปบิณฑบาตทงัหมด 7 วนั ก็วางแผนแบ่งกนั เป็นสายที 1สายที 2 บางคนก็ไปช่วย

สามเณรรับของก็แบ่งกนัไปทาํหนา้ที กลบัมาตอ้งมีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เก็บรวมของ แยกของกนัอีกที ในการ

ทาํงานทุกครังก็มีแผนการทาํงานทุกครัง มีการประชุมกนัแลกเปลียนปรึกษาหารือกนัทุกครัง ไม่มี

ใครเป็นใหญ่ ใหเ้คารพซึงกนัและกนั ใหเ้กียรติซึงกนัและกนั ถา้งานใหญ่ๆก็ตอ้งประชุมกนัสองถึง

สามครัง ส่วนมามากผูใ้หญ่ ก็เป็นผูน้าํหมู่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น ผูอ้าํนวยการโรงเรียน และ

สมาชิสภาเทศบาล โดยอาศยัวดัเป็นแกนกลาง มีพระอาจารยป์ลดัพิทกัษธ์รรม* เป็นประธาน 

สาํหรับการกระจายข่าว มีหอกระจายข่าวประจาํหมู่บา้น แลว้ก็มีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บา้น

ช่วยกระจายข่าวหรือแบบปากต่อปาก  ส่วนการจดัการเรืองของการเงินหรืองบประมาณนัน ยงัไม่

เคยมีปัญหา คือทาํงานดว้ยความโปร่งใส พอเสร็จงานมีการจ่ายเท่าไหร่ รับเท่าไหร่ ก็มีการชีแจงว่า

ใชจ่้ายค่าอะไร ไปยงัไงเท่าไหร่เพราะเราทาํจริง พอเสร็จงานก็ตอ้งแจง้ สมมติว่าขาดทุนหรือได้

กาํไร เราก็ตอ้งแจงใหช้าวบา้นรับรู้ และอีกอยา่งหนึงรู้สึกว่าคนในหมู่บา้นเก็บออมเงินเป็นกนัอย่าง

ดี อยา่งกลุ่มสจัจะก็ตอ้งมีการเก็บออมกนัทุกวนัที 9 เคยฝากเงินกนัแลว้ก็ตอ้งไปฝาก ตอนแรกก็ยงั

ไม่เข้าใจกันเท่าไหร่ แต่ทุกวนันีก็เข้ากันใจดี คือเฉพาะทุกวนัที 9 ก็ต้องฝากกัน คือยอดเงินก็

ประมาณ 200,000 กว่าบาท ตอ้งมีสจัจะในการฝาก สาํหรับกลุ่มออมทรัพยก่์อตงัมาตงัแต่ พ.ศ. 2526 

แต่ก่อนคือชาวบา้นก็ไม่มีแหล่งเงินทุนเท่าไหร่ ตอ้งเดือนร้อนไปกูเ้งินจากนายทุน ตอนนีพอมาสัก

ระยะก็มีแหล่งพฒันาชุมชนมาจดัตงัแหล่งเงินทุนให ้ก็เลยร่วมตวักนัขึนมาจดัตงัเป็นกลุ่มขึนมา แต่

พอทุกวนันีก็มีทุกหมู่บา้นแลว้ แต่กลุ่มออมทรัพยข์องทีนีถือว่า เป็นทีก่อตงัมานานแลว้ก็มีเงินทุน

หมุนเวียนเยอะกว่าทีอืน และตอนนีก็มียอดเงินสะสมประมาณ 21 ลา้นบาท คือมีการบริหารจดัการ

กนัแบบโปร่งใส บริหารจดัการทีดี  ไวใ้จซึงกนัและกนั ทาํแบบครบวงจร มีทงัปัมนาํมนั ร้านขาย

ของ ใหช้าวบา้นไดซื้อสินคา้ราคาถกูแลว้ก็มีเงินปันผลทุกปี พอสินปีก็มีการประชุมแบ่งเงินปันผล

กนัทุกปี แจง้การทาํงาน กองทุนเงินหมู่บา้น 1 ลา้นบาท ของหมู่บา้นก็เขา้มารวมตวักนัอยู่ในกลุ่ม

ดว้ย แลว้ก็ไดรั้บการยกยอ่งจากรัฐบาลใหเ้ป็นสถาบนัการเงินของชุมชนดว้ย ก็ให้เปิดทาํงานทุกวนั 
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คลา้ยว่าทางพฒันาชุมชนเขาเห็นว่าเป็นชุมชนเขม้แข็งเขาเห็นเขาก็มีอะไรเขาก็เอามาลงไวที้นีหมด 

และทีนีถือว่าเป็นชุมชนตน้แบบไดเ้ลย 

สาํหรับสมัพนัธภ์าพของคนบา้นเราก็ยงัไม่เคยมีปัญหาความขดัแยง้กนัอย่างรุนแรง 

แต่ก็มีบา้งส่วนนอ้ย ตอนก่อนทีจะมาสร้างศนูยก์ารเรียนรู้แห่งนี ก็มีคนไม่เห็นดว้ยอยูป่ระมาณ 4-5 คน  

เพราะคิดว่าจะเป็นการแยกวดัออกเป็น 2 วดั แต่เรายืนยนัว่าเราไม่ไดแ้บ่งแยก เพราะเราไม่ไดแ้ยก

อะไรเลย ยงัใชชื้อวดับา้นพบธรรมนาํสุข เหมือนเดิม มีกิจกรรมเราก็ทาํรวมกนัอยู่ทีวดัเหมือนเดิม 

สุดทา้ยก็ยอมรับมาจนถึงทุกวนันี และก็มีการพฒันามาเรือยๆ จนเป็นทีรู้จกัและเป็นทียอมรับของผู ้

ทีเขา้มาฝึกอบรมหรือใชบ้ริการ ไม่มีปัญหาเรืองทะเลาะเบาะแวงกนั เป็นเพียงไม่เห็นดว้ยเท่านัน 

เวลาทีชาวบ้านมีปัญหา หรือวดัมีปัญหาพวกเราก็เขา้มาช่วยกันแกไ้ข ช่วยกนัปรับปรุง ถา้อย่าง

หมู่บา้นมีปัญหา ก็ไกล่เกลียทางบา้นผูใ้หญ่ก่อน ถา้ไกล่เกลียไม่บางทีก็ตอ้งเขา้มาพึงให้พระอาจารย์

ช่วยเหมือนกัน ก็ต้องยอมรับพระอาจารยท่์านก็มาช่วยพูดแก้ไขปัญหาไกล่เกลียให้ได้ เพราะ

ชาวบา้นเขามีความศรัทธา ยอมรับใหค้วามเชือฟังพระอาจารย ์อยูแ่ลว้  
ส่วนงานเผยแผศ่าสนา งานพฒันา เขาก็มีการทาํทุกปี ไม่เคยขาด ทีเคยทาํนา ก็ทาํมา

กนัตลอด บวชเณรก็ตอ้งบวชทุกปี อบรมก็ตอ้งอบรมตลอด ชาวบา้นก็ตอ้งช่วยกนัตลอด ประเพณี

ทุกประเพณีไม่เคยทิง อยา่งประเพณีในวดั ทอกผา้พระกฐิน มีกิจกรรมทีมนัเกิดขึนเรียนรู้กนัไม่เคย

ทิงเรียนกนั ทุกคนเขา้ใจกนัหมดแลว้  
4.3.3.5  การสนบัหนุนจากภาคส่วนต่างทีเกียวขอ้ง 

สมาธิ กล่าวว่า มีมาสนับสนุนจากทางเทศบาลตาํบลใฝ่ธรรม (นามสมมติ) ทาง

สาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สาํนกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัสุโขทยั สาํนกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสุโขทยั กลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิตของหมู่บา้น ก็เป็นเงินบางส่วนของเงินในส่วนทีใชใ้น

การสาธารณประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย ์และในส่วนของชาวบา้นก็ใหก้ารสนบัสนุนในเรืองของ

แรงงานเป็นส่วนใหญ่ หรือแม้กระทังการช่วยออกความคิดเห็นในการทํางานร่วมกัน ส่วน

งบประมาณทีไดรั้บก็ไดรั้บทุกปีถา้มีการเสนอขอความสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่นเทศบาล

เขาก็ใหก้ารสนับสนุนมาตลอด แต่ในอนาคตยงัไม่แน่นอนเพราะการเมืองทอ้งถินมีเปลียนแปลง

ผูบ้ริหารทุกๆ 4 ปี 
4.3.3.6  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ  

สมาธิ  กล่าวถึงปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการทาํงานว่า ปัญหาก็คือมีบุคลากร

หรือพระวิทยากรในการทาํงานน้อย ไม่เพียงพอต่อภาระงานทีเพิมขึน ส่วนอุปสรรคในเรืองของ

เมืองการปกครองนันไม่มีถึงแมจ้ะเปลียนผูบ้ริหารใหม่เขาก็ยงัให้การสนับสนุนเหมือนเดิม เช่น 

นายอาํเภอคนเก่าเขาสนบัสนุนสถานทีแห่งนี เอาลกูชายมาบวชสามเณรทีนี นายอาํเภอคนปัจจุบนัก็
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ยงัใหก้ารสนบัสนุนเหมือนเดิม ส่วนชาวบา้นภายในหมู่บา้นเขาสนับสนุนสถานทีแห่งนีตลอดไม่

เคยทิง เขาศรัทธาสถานทีแห่งนีเป็นสถานทีทาํงานเพือสงัคมจริงๆ  
สาํหรับขอ้เสนอแนะ ก็อยากไดมี้พระ เณร เป็นวิทยากรมากๆ หน่อย เพราะอาจารย์

ท่านก็เหนือยมาก พระวิทยากรบางท่านก็ไปๆ มาๆ ไม่มีความมนัคง หรือไม่ก็แสวงหาจากทีอืนมาช่วย 

จะเป็นการแบ่งเบาภาระของวิทยากรเดิมทีมีอยูแ่ลว้ และตอ้งการมีสิงปลกูสร้างทีใชใ้นการฝึกอบรม

ทีมนัคงถาวร เพราะทีมีอยูเ่ดิมเป็นเพียงศาลาโครงไมห้ญา้คา อีกทงัยงัไม่เพียงพอต่อการรับรองคน

จาํนวนมาก 
4.3.3.7  ผลทีเกิดจากดาํเนินกิจกรรมเครือข่าย 

สมาธิ กล่าวว่า ผลทีเกิดจากการดาํเนินโครงการต่างๆ นัน ย่อมส่งผลต่อตวัศาสนา

เอง และส่งผลต่อชุมชนหรือสงัคมโดยตรง ผลต่อศาสนา เช่น โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ถือ

ไดว้่าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกทางหนึง ทีจะทาํให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรือง และ

โครงการอืนๆอีกหลายโครงการ ทีทําให้ผูที้เข้ามาใช้บริการสถานทีแห่งนี หรือแมแ้ต่ตัวของ

ชาวบา้นเอง เกิดความรู้ความเขา้ใจในศาสนามากขึน ไดเ้ห็นคุณค่าของศาสนาทีมีต่อสังคม เห็น

ศาสนาเป็นทีพึงทียดึเหนียวจิตใจ ทาํใหค้นในชุมชนเป็นคนทีคิดดี ทาํดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

ทาํใหค้นในชุมชนเกิดความรักความสามคัคีมากขึน และทาํไหเ้ห็นบทบาทการทาํงานของพระสงฆ์

ทีท่านทุ่มเททาํงานเพือชุมชนและสงัคมจริงๆ เปลียนทศันคติในดา้นลบทีมีต่อตวัของพระสงฆม์าก

ขึน ทีสาํคญัทาํใหค้นจากชุมชนอืน จงัหวดัอืน ไดรู้้จกัสถานทีแห่งนีรู้จกัชุมชนเรามากขึน จากทีเป็น

ชุมชนเลก็ๆ ทีไม่ใครค่อยรู้จกั โดยเฉพาะโรงเรียนต่างๆทีไม่ใช่เฉพาะในจงัหวดัสุโขทยั แต่จงัหวดั

อืนๆดว้ยเขา้มาอบรม อยู่ไม่ขาดสาย และเป็นทีสนใจของสือมวลชนแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสือ

โทรทศัน์ สือสิงพิมพ ์ไดใ้หค้วามสนใจเขา้ทาํข่าวอยูห่ลายครังเกียวกบัวิถีชีวิตเชิงอนุรักษ์ของศูนย์

การเรียนรู้แห่งนี 
 

4.4  รูปแบบการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชน  

  

จากการศึกษาขอ้มลูรูปแบบเครือข่าย โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกผูที้ให้ขอ้มูลทีสาํคญัจาํนวน 

15 รูป/คน รูปแบบเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข มีดงันี คือ 

เครือข่ายระดบัชุมชน หรือ เครือข่ายเชิงพืนที คือเป็นการรวมกลุ่มกนัของสมาชิกเพือนบา้นทีอาศยั

อยู่ในละแวกเดียวกันเพือทาํกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยสมาชิกแต่ละคนมี

ความเต็มใจทีจะมารวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมโดยไม่มีการบงัคบัมาดว้ยความ

สมคัรใจ แต่อาจจะไดรั้บการเชิญชวนจากเพือนบา้นหรือสมาชิกดว้ยกนัเอง มาร่วมกนัทาํกิจกรรม



134 

อยา่งสมาํเสมอ ใหก้ารช่วยเหลือ เอือเฟือเผอืแผก่นัก่อใหเ้กิดสมัพนัธภาพทีดีต่อกนั เกิดความสมคัร

สมานสามคัคีของคนในชุมชน มีเป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยดาํเนินการตามหลกั

พระธรรมวินยัและการพฒันาทีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และพืนทีของสงัคมหรือชุมชน มีแนวทาง

ในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา โดยอาศยัพืนทีเป็นหลกัคือพืนทีของศนูยก์ารเรียนรู้คุณธรรมนาํชีวิต 

หรือศูนยป์ฏิบติัธรรมบา้นพบธรรมนาํสุข เป็นสถานทีในการทาํงานผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ 

เช่นโครงการชุมชนสมัพนัธ ์เป็นโครงการทีเสริมสร้างความเขม้แข็งดา้นความสัมพนัธ์ของคนใน

ชุมชนใหเ้กิดความรักความสามคัคี เอือเฟือเผอืแผ ่ช่วยเหลือซึงกนัและกนั อาศยัหลกั บวร คือ บา้น 

วดั โรงเรียน โดยมีวดัเป็นแกนกลางในการดาํเนินการเชือโยงบุคคล กลุ่มบุคคลเข้าหากัน ผ่าน

กิจกรรมการทาํนา ทีมีพระสงฆ ์สามเณร เป็นแกนหลกัในการทาํนา และโครงการอืนๆมากมายทีมี

การเชือมโยงกบัเครือข่ายอืนทงัทีเป็นบุคคลและองคก์าร เพือพฒันาบุคคลและสงัคมให้มีความสงบ

สุขบนพืนฐานของการพึงพาตนเองและการพฒันาชุมชน โดยสอดแทรกหลกัพุทธธรรมในการ

ดาํเนินกิจกรรมเพือใหส้ามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัและการจดัการบนพืนฐานของความเชือ

และวฒันธรรมทอ้งถิน (ร้อยละ 100.00) หากพิจารณาในแง่ ระดบับุคคล พบว่าเป็นการรวมกลุ่มกนั

ของบุคคลต่างๆทีเขา้มาทาํกิจกรรมร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นเครือญาติกนั เพือนบา้นทีรู้จกัมกัคุน้กนัดีทงั

ในหมู่บา้น และนอกหมู่บา้นในละแวกใกลเ้คียงกนั หรือห่างไกลออกไป โดยเฉพาะอยา่งยงิบุคคลที

นบัถือศาสนาเดียวกนั คือนบัถือพุทธศาสนาเหมือนกนั (ร้อยละ 46.67) รายละเอียดดงัตารางที 4.2 

 

 ตารางที 4.2  วิเคราะห์รูปแบบการสร้างเครือข่าย 

  

รูปแบบการสร้างเครือข่าย  
จาํนวน* 

(n = 15) 

ร้อยละ ** 

(100.00) 

เครือข่ายระดบัชุมชน/เครือข่ายเชิงพืนที 15 100.00 

เครือข่ายระดบับุคคล 7 46.67 

 

หมายเหตุ:  * ตอบไดม้ากกว่า 1 คาํตอบ 

       ** ฐานร้อยคิดจาก 15 

 

 จะเห็นไดว้่า รูปแบบเครือข่ายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข  มี

การเชือมโยงทงัในระดบับุคคล และระดบัชุมชน หรือในเชิงพืนที ดงัภาพที 4.1 
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วัด 

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

บ้านพบธรรมนําสุข* 

 

บ้าน โรงเรียน 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

ภาพที 4.1  ความเชือมโยงของรูปแบบเครือข่ายของชุมชน 

 

4.5  ขันตอนการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชน 

  

จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญั พบว่าขนัตอนการสร้างเครือข่ายการ

เผยแผพ่ระพุทธศาสนาของชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข* คือ ตระหนกัถึงปัญหาและสาํนึกการรวมตวั

เป็นเครือข่าย สร้างความไวว้างใจ มีปฏิสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั (ร้อยละ 100.00) รองลงมาคือการสร้าง

แนวร่วมสมาชิกเครือข่าย (ร้อยละ 66.67) และการแสวงหาแกนนาํทีดี (ร้อยละ 33.33) ดงัรายละเอียดใน

ตารางที 4.3 

 

ตารางที 4.3  วิเคราะห์ขนัตอนการสร้าง/ก่อตวัของเครือข่ายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  

 

ขันตอนการสร้าง/ก่อตวัของเครือข่าย 
จาํนวน* 

(n = 15) 

ร้อยละ ** 

(100.00) 

ตระหนกัถึงปัญหาและสาํนึกรวมตวัเป็นเครือข่าย 15 100.00 

มีปฏิสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั 15 100.00 

สร้างความไวว้างใจ 15 100.00 

การแสวงหาแกนนาํทีดี 5 33.33 

การสร้างแนวร่วมสมาชิกเครือข่าย 10 66.67 

 

หมายเหตุ:  * ตอบไดม้ากกว่า 1 คาํตอบ 

       ** ฐานร้อยคิดจาก 15 
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 จากขอ้มลูขา้งตน้พบว่า ขนัตอนการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชน

บา้นพบธรรมนาํสุข การตระหนักถึงปัญหาร่วมกนัจากการทีเห็นบทบาทของพระสงฆใ์นแต่ละมี

รูปแบบการทาํงานแบบเดิมซาํๆ นีจะเน้นหนักในเรืองของพิธีกรรม เช่นการสะเดาะเคราะห์ สืบ

ชะตา ชกัชวนญาติโยมมาทาํบุญ ทาํบุญเสร็จก็ต่างคนไปต่างคนกลบับา้นใครบา้นมนั ไม่ปฏิสมัพนัธใ์น

เซิงลึกต่อกนั บา้นก็ทาํในส่วนของบา้นไป วดัก็ทาํในส่วนของวดัไป มากกว่าการทีจะทาํงานเพือ

พฒันาสติปัญญาของคนในสงัคม เพือเสริมสร้างความเขม้แข็งดา้นความสัมพนัธ์ให้กบัชุมชนและ

สงัคม ใหอ้ยูก่นัอยา่งสงบสุข จึงเกิดการรวมตวักนัโดยยึดวดัหรือศูนยป์ฏิบติัธรรมพบธรรมนาํสุข 

เป็นศนูยก์ลางของการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยอาศยัความสมัพนัธห์รือปฏิสมัพนัธ์

อนัดีต่อกนัในเชิงเครือญาติ ร่วมกนัพฒันาสถานทีให้มีมาตรฐานเหมาะแก่ทาํกิจกรรมการพฒันา

ดา้นต่างๆ ทาํงานด้วยความมุ่งมนั ตงัใจ ทุ่มเท เสียสละ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทาํให้เกิดความ

ไวว้างใจในการทาํงานร่วมกนั ดงัที พระปลดัพิทกัษธ์รรม (นามสมมติ)  (2557) กล่าว “..การทาํงาน

ของเราก็ทาํด้วยความทุ่มเท ทาํดว้ยความเสียสละ ทาํให้ชาวบา้นเขาเห็นว่ามีความตงัใจในการ

ทาํงานจริงๆ ทาํใหเ้กิดความไวว้างใจ ทาํใหเ้ขาเห็นว่าสิงทีเราทาํมนัไม่ไดเ้ป็นการหลอกลวงเขา ทาํ

ให้เขาเชือมนัในตวัเรา เชือมนัในการทาํงานของเรา และทาํให้เขาเห็นว่าเราไม่ทอดทิงเขา เราให้

ความสาํคญัคนในหมู่บา้นนี เวลาคนในหมู่บา้นมีงานอะไร อยา่งนอ้ยก็เขา้เราจะตอ้งไปดูแลเขาบา้ง 

สมมติว่าเขาจะขึนบา้นใหม่ อะไรประมาณนี มีอะไรไปฝากไดฝ้าก เขากาํลงัทาํงาน จะสร้างบา้น เรา

เดินผ่าน มีโอกาสซือขนม ซือนําดืม เครืองดืมชูกาํลงั เป็นต้น เอาไปให้เขากินกัน เป็นการให้

กาํลงัใจและเชือมความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั..”  มีวดัหรือพระสงฆเ์ป็นแกนกลาง เป็นแกนนาํทีดี โดย

การนําของพระปลัดพิทักษ์ธรรม (นามสมมติ)  สร้างแนวร่วมสมาชิกเครือข่าย ด้วยการ

ประชาสัมพนัธ์ ชกัชวน เชิญชวน เขา้ร่วมโครงการกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นทีรู้จกั ดงัทีศีล (นาม

สมมติ) (2557) กล่าวว่า “..เริมแรกใหม่ๆ เราออกโฆษณา ติดป้ายประชาสัมพนัธ์บา้ง บอกผ่านหอ

กระจายข่าวบา้ง วิทยชุุมชนบา้ง แต่พอเขา้ปีที 4 ปีที 5 ไม่ตอ้งประชาสัมพนัธ์แลว้ เขามากนัเอง เขา

มาจองสถานที เขาชวนกนัมาเป็นกลุ่มมาจอง ใหม่ๆเราก็ตอ้งต่อสู้เพือทีจะดึงคนเข้ามา ดึงพวก

ขา้ราชการเขา้มา และทาํความรู้จกักบัทางอาํเภอ ก็ชวนเขามาดูก่อน มาดูสถานทีดูอะไรต่างๆทีเรามี

อยู ่พอทางอาํเภอเห็นว่าเหมาะ เขาก็เอาหน่วยงานราชการของเขามาใชส้ถานที แรกๆทีเขาเขา้มาใช้

สถานทีในการประชุมก่อน นายอาํเภอเป็นตวัตงัตวัตี บอกว่า “..ไปประชุมทีศูนยป์ฏิบติัธรรมบา้น

พบธรรมนาํสุข (นามสมมติ) สิได้บรรยากาศ..” พอประชุมเสร็จก็ต่อเนือง เริมเอาพนักงานของ

อาํเภอมาฝึกอบรม จนกลายเป็นประเพณีทีตอ้งทาํทุกปี ..” ดงัรายละเอียดในตารางที 4.4 
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ตารางที 4.4  แสดงขนัตอนการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของชุมชน 

 

รูปแบบเครือข่าย องค์กรหลกั ขันตอนการเผยแผ่ 

ระดบัชุมชน/เชิงพืนที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดั 

โรงเรียน 

วดั 

- ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนการดาํเนินงาน ผูที้มี

ส่วนเกียวขอ้ง 

- เตรียมความพร้อมดา้นสถานที พฒันาแหล่งเรียนรู้ ให้

เป็นสถานทีเหมาะแก่การเรียนรู้ เหมาะแก่การทํา

กิจกรรม เพือรองรับผูที้จะเขา้มาใชบ้ริการ เขา้มาทาํ

กิจกรรม เขา้มารับการฝึกอบรม  

- จดัตารางการฝึกอบรมใหมี้เหมาะสมกบักลุ่มคนทีเขา้

รับการฝึกอบรม ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม (วยั สถานภาพ 

ช่วงระยะเวลา) และใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นทีเขา้รับ

การฝึกอบรม ประเด็นกิจกรรม 

- เชิญวิทยากรทีเกียวขอ้ง ติดต่อประสานงานหน่วยงาน

ทีเกียวขอ้ง 

- จัดสรรงบประมาณ หรือแสวงหางบประมาณ

สนับสุนน ให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานโครงการ 

กิจกรรมต่างๆ 

- เตรียมบุคลากรในการดาํเนินงาน (ชาวบา้น) แบ่งงาน

กนัทาํตามความถนดั 

โรงเรียน หรือหน่วยงานภาครัฐอนืๆ 

- ติด ต่อประสานงานขอใช้สถานที  เ พือเข้า ร่วม

ฝึกอบรม หรือทาํกิจกรรม 

- นาํนกัเรียน หรือบุคลากร พนกังานส่วนงานเขา้รับการ

ฝึกอบรม ตามระยะเวลาทีกาํหนด 

- จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดาํเนินงาน

โครงการ กิจกรรม 

- กระจายข่าวสารไปยงักลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียน

อืนๆ หน่วยงานหรือส่วนงานอืนทีเกียวขอ้ง 
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ตารางที 4.4 (ต่อ) 

 

  

รูปแบบเครือข่าย องค์กรหลกั ขันตอนการเผยแผ่ 

ระดบับุคคล บา้น - เขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ 

- นาํบุตร หลาน เขา้รับการอบรม เขา้ร่วมกิจกรรม 

- สนบัหนุนการดาํเนินงานกิจกรรมโครงการ (แรงกาย 

ทรัพย ์วสัดุ อุปกรณ์) 

- ชกัชวน เชิญชวน บอกต่อ แจง้ข่าว แจง้ข่าว ไปยงั

บุคคล ชุมชน ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั อืนๆ 

 

4.6  แนวทางการจดัการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชน 

  

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้ห้ข้อมูลทีสาํคัญ พบว่า  การกาํหนดโครงสร้างการ

ทาํงาน นนัไม่มีโครงสร้างการทาํงานทีชดัเจน (ร้อยละ 100.00)  การจดับทบาทหนา้ทีในการทาํงาน 

คือ แบ่งงานกันทาํตามความถนัด (ร้อยละ 100.00) รองลงมาคือ ไม่มีการจัดตังคณะกรรมการ

บริหารงาน เป็นเพียงแต่สัญญาทางใจ ทีรับรู้ร่วมกัน (ร้อยละ 86.67) ส่วนทีตอบว่ามีการจดัตัง

คณะกรรมการบริหารงานมีเป็นส่วนน้อย (ร้อยละ 13.33) การสร้างความรู้สึกร่วมในการทาํงาน

ร่วมกนั คือ สาํนึกความเป็นพวกพอ้ง/ เป็นเครือญาติเดียวกนั/ เป็นคนในชุมชนเดียวกนั (ร้อยละ 

100.00) การจดักระบวนเรียนรู้ร่วมกนั คือ ประชุมปรึกษาหารือก่อนการทาํงานทุกครัง และเรียนรู้

จากการปฏิบติังานร่วมกนั (ร้อยละ 100.00) จดัระบบขอ้มลูข่าวสารในการติดต่อสือสาร กระทาํผา่น 

ผา่น 4 สือช่องทางเท่าๆกนั คือ กระจายข่าวผ่านแกนนาํชุมชน สือสารผ่านหอกระจายข่าวหมู่บา้น 

การกระจายข่าวระหว่างสมาชิกดว้ยกนั (ปากต่อปาก) สือสารผ่านโทรศพัท์ (ร้อยละ 100.00) และ

สือสารผา่นวิทยชุุมชน (ร้อยละ 6.67 ) มีการดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนืองทุกปีตามแต่ช่วงระยะเวลา

ของโครงการนัน เช่น โครงการชุมชนสัมพนัธ์หรือโครงการลงแขกทาํนา ก็จะมีการทาํกิจกรรม

ระหว่างวนัที 8 – 11 สิงหาคม ของทุกปี โครงการสร้างศาสนทายาท  หรือโครงการบวชเณรภาคฤดู

ร้อน ก็จะบวชในช่วงระหว่างวนัที 2 – 10 เมษายน ของทุกปี รวมระยะเวลา 9 วนั 9 คืน เป็นตน้ และ

นอกจากนียงัมีโครงการอืนๆ หลายโครงการ เช่น โครงการเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม ก็จะมีส่วนงาน

ต่างๆเขา้มาอบรมอยา่งไม่ขาดสายตลอดทงัปี ทงัส่วนภาครัฐ และเอกชน ตามแต่ความสะดวกของ

ส่วนงานนนัๆ โดยโครงการทุกโครงการชาวบา้นหรือคนในชุมชนมีส่วนร่วมทุกโครงการ (ร้อยละ 

100.00) การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม คือ มีอาํนาจในการตดัสินใจเหมือนเป็นพีเป็นน้อง 
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(ร้อยละ 100.00) และมีสิทธิเท่าเทียมในการเสนอความคิดเห็น (ร้อยละ 100.00) การรักษา

สมัพนัธภาพทีดีระหว่างกนั คือ ใหเ้กียรติซึงกนัและกนั ยอมรับฟังความคิดเห็นซึงกนัและกนั (ร้อย

ละ 100.00) รองลงมา คือ พูดคุยแบบตรงไปตรงมา (เปิดอกคุยกนั) และ อยู่เฉยๆ(เงียบ) (ร้อยละ 

13.33) การใหค้วามช่วยเหลือกนัระหว่างเพือนสมาชิก คือ ชาวบา้นช่วยเหลือวดัเวลาทีวดัมีกิจกรรม 

วดัช่วยเหลือชาวบา้นเวลามีงาน การช่วยเหลือกนัระหว่างสมาชิกดว้ยกนั (ร้อยละ 100.00) ดงัตารางที 4.5 

  

ตารางที 4.5  วิเคราะห์แนวทางการจดัการเครือข่ายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

 

แนวทางการจดัการเครือข่าย 
จาํนวน* 

(n = 15) 

ร้อยละ ** 

(100.00) 

การกาํหนดโครงสร้างการทํางาน   

- ไม่มีโครงสร้างการทาํงานทีชดัเจน 15 100.00 

จดับทบาทหน้าทีของสมาชิกในเครือข่าย   

- มีการจดัตงัคณะกรรมการบริหารงาน 2 13.33 

- ไม่มีการจัดตังคณะกรรมการบริหารงาน เป็นเพียงแต่

สญัญาทางใจ ทีรับรู้บทบาทหนา้ในการทาํงานร่วมกนั 

13 86.67 

- แบ่งงานกนัทาํตามความถนดั 15 100.00 

สร้างความรู้สึกร่วมในการทํางานร่วมกนั   

- สาํนึกความเป็นพวกพอ้ง/เป็นเครือญาติเดียวกนั/เป็นคนใน

ชุมชนเดียวกนั 

15 100.00 

จดักระบวนเรียนรู้ร่วมกนั    

- ประชุมปรึกษาหารือก่อนการทาํงานทุกครัง 15 100.00 

- เรียนรู้การจากการปฏิบติังานร่วมกนั 15 100.00 

จดัระบบข้อมูลข่าวสารในการตดิสือสาร   

- กระจายข่าวผา่นแกนนาํชุมชน 15 100.00 

- สือสารผา่นหอกระจายข่าวหมู่บา้น 15 100.00 

- การกระจายข่าวระหว่างสมาชิกดว้ยกนั (ปากต่อปาก) 15 100.00 

- สือสารผา่นโทรศพัท ์ 15 100.00 

- สือสารผา่นวิทยชุุมชน 1 6.67 
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ตารางที 4.5 (ต่อ) 

 

  

แนวทางการจดัการเครือข่าย 
จาํนวน* 

(n = 15) 

ร้อยละ ** 

(100.00) 

มกีารดําเนินกจิกรรมอย่างต่อเนือง   

- มีการดาํเนินกิจกรรมทุกปี 15 100.00 

การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม   

- มีอาํนาจในการตดัสินใจเหมือนเป็นพีเป็นนอ้ง 15 100.00 

- มีสิทธิเท่าเทียมในการเสนอความคิดเห็น 15 100.00 

รักษาสัมพนัธภาพทีดีระหว่างกนั   

- ใหเ้กียรติซึงกนัและกนั 15 100.00 

- ยอมรับฟังความคิดเห็นซึงกนัและกนั 15 100.00 

- พดูคุยแบบตรงไปตรงมา (เปิดอกคุยกนั) 2 13.33 

- อยูเ่ฉยๆ (เงียบ) 2 13.33 

การให้ความช่วยเหลอืกนัระหว่างเพอืนสมาชิก   

- ชาวบา้นช่วยเหลือวดัเวลาทีวดัมีกิจกรรม 15 100.00 

- วดัช่วยเหลือชาวบา้นเวลามีงาน 15 100.00 

- การช่วยเหลือกนัระหว่างสมาชิกดว้ยกนั 15 100.00 

 

หมายเหตุ:  * ตอบไดม้ากกว่า 1 คาํตอบ 

       ** ฐานร้อยคิดจาก 15 

 

จากขอ้มูลขา้งตน้ พบว่า การจดัการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชน ไม่มี

โครงสร้างการทาํงานอยา่งชดัเจน เป็นแต่เพียงการมาตวัเป็นกลุ่มทาํงาน แบ่งงานกนัทาํตามความ

ถนดัใครช่วยในส่วนไหนไดก้็ช่วยกนัไม่มีจดัตงัเป็นคณะกรรมบริหารงานเป็นเพียงสัญญาทางใจที

รับรู้ในการทาํงานร่วมกนั แต่มีบางส่วนทีมองว่ามีแต่งตงัคณะกรรมบริหารงาน ก็คือประธานศูนย์

การเรียนรู้คุณธรรมชีวิตหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านพบธรรมนําสุข และมีผูน้ ําหมู่บ้าน และ

คณะกรรมการหมู่บา้น เป็นคณะกรรมการบริหาร มีสาํนึกในความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั เป็นคนใน

ชุมชนเดียวกนั เป็นเครือญาติกนั ในการทาํงานจึงมีความรู้สึกว่าตอ้งทาํงานร่วมกนัเพือชุมชนของ

เรา เพือศาสนาของเรา ระหว่างการทาํงานก็มีการแลกเปลียนเรียนรู้จากการปฏิบติังานร่วมกนั ก่อน
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ทาํงานหรือทาํกิจกรรมร่วมกนัตอ้งประชุมปรึกษาหารือก่อนทุกครังเพือวางแผนการทาํงานร่วมกนั 

ทงัทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเริมจากการประชุมผูน้าํหมู่บา้น คณะกรรมหมู่บา้น แลว้

กระจายข่าวสารผา่น 5 สือช่องทาง คือ กระจายข่าวผ่านแกนนาํชุมชน สือสารผ่านหอกระจายข่าว

หมู่บา้น การกระจายข่าวระหว่างสมาชิกดว้ยกนั (ปากต่อปาก) สือสารผ่านโทรศพัท์ และสือสาร

ผา่นวิทยชุุมชนเวลาทีมีโครงการหรือกิจกรรมใหญ่ระดบั อาํเภอ ระดบัจงัหวดั เพือให้สมาชิกหรือ

ชาวบา้นรับรู้รับทราบ ซึงโครงการต่างๆนนัมีการดาํเนินกิจกรรมอย่างต่อเนืองทุกปี เช่น โครงการ

ชุมชนสมัพนัธห์รือโครงการลงแขกทาํนา ก็จะมีการทาํกิจกรรมระหว่างวนัที 8 – 11 สิงหาคม ของ

ทุกปี วนัที 8 – 10 สิงหาคม เป็นวนัเตรียมสถานที ทงัพระภิกษุ และสามเณรทงัหมดก็จะมาช่วยกนั

เตรียมสถานที เตรียมตน้กลา้ทีจะใชใ้นการดาํนา ในวนัที 11 สิงหาคม ซึงก็จะมีทงัส่วนงานราชการ 

ชาวบา้น พระภิกษุ สามเณร มาร่วมกนัทาํนา เป็นโครงการทีช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์ให้กบัคน

ในชุมชน ใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี เป็นชุมชนทีน่าอยู่ ตามความหมายของคาํว่า “บวร” อย่าง

แทจ้ริง พร้อมทงัสอดแทรกหลกัธรรมในเรืองของการทาํบุญเขา้ไป คือบุญทีเกิดจากการขวานขวย

ช่วยเหลือเกือกลูกนั หรือภาษาพระเรียกว่า “ไวยาวจัมยั บุญสาํเร็จดว้ยการขวนขวายช่วยเหลือ” ทงันี

ยงัเป็นการสอนในเรืองของการให้ทาน การเสียสละ คือเสียสละแรงกาย แรงใจ ในการทาํงาน

ร่วมกนัใหเ้กิดความสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  และโครงการสร้างศาสนทายาท  หรือโครงการบวชเณร

ภาคฤดูร้อน ก็จะบวชในช่วงระหว่างวนัที 2 – 10 เมษายน ของทุกปี รวมระยะเวลา 9 วนั 9 คืน ส่วน

ผลิตผลทีไดจ้ากการบวชเณร คือไดท้ายาทสืบทอดพระศาสนา สาํหรับสามเณรทีไม่สิกขาตอ้งการที

จะบวชเรียนถือไดว้่าเป็นการสืบทอดพระศาสนาอีกทางหนึง นอกจากนียงัมีโครงการอืนๆ หลาย

โครงการ เช่น โครงการเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม ก็จะมีส่วนงานต่างๆเขา้มาอบรมอย่างไม่ขาดสาย

ตลอดทงัปี ทงัส่วนภาครัฐ และเอกชน ตามแต่ความสะดวกของส่วนงานนันๆ โดยโครงการทุก

โครงการชาวบา้นหรือคนในชุมชนมีส่วนร่วมทุกโครงการ ดงัที สมาธิ (นามสมมติ) (2557) กล่าวว่า 

“..งานเผยแผศ่าสนา งานพฒันา เขาก็มีการทาํทุกปี ไม่เคยขาด ทีเคยทาํนา ก็มาทาํกนัตลอด บวชเณร

ก็ตอ้งบวชทุกปี อบรมก็ตอ้งทาํตลอด ชาวบา้นก็ตอ้งช่วยกนัตลอด..”  นีคือตวัอย่างโครงการหลกัๆ 

ทีทาํต่อเนืองทุกปี และหลงัจากมีการประชุมระดบัผูน้ ําหมู่บา้น คณะกรรมหมู่บา้นแลว้ ก็มีการ

ประชุมชาวบา้นอีกครังเพือกาํหนดแผนการทาํงานร่วมกัน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการออก

ความคิดต่างๆ มีความเป็นกันเองสูงอยู่ก ันแบบพีน้อง ช่วยเหลือซึงกันและกัน มีการรักษา

สมัพนัธภาพทีดีระหว่างกนั โดยการใหเ้กียรติซึงกนัและกนั ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอืน บา้ง

ครังมีอะไรไม่เขา้ใจก็พดูคุยกนัแบบตรงไปตรงมาหรือทีเรียกว่าเปิดอกคุยกนั หรือไม่ก็อยูเ่ฉยๆ หรือ

เงียบแลว้ก็จะดีขึนเอง ดงัที วิริยะ (นามสมมติ) (2557) กล่าวว่า “..การทาํงานบางอย่างวิธีการทาํ

อาจจะแตกกนั แต่จุดหมายคืออนัเดียวกนั เราก็ตอ้งยอมหยุดเสนอความคิดเห็น หรือเงียบให้เขาทาํ

ไป พอทาํสาํเร็จถา้งานออกมาดีเราก็ตอ้งชืนชมเขา..” สาํหรับการให้ความช่วยเหลือระหว่างเพือน

สมาชิกดว้ย ก็มีการใหก้ารช่วยเหลือกนัไม่ว่าเป็นทีวดัหรือทีบา้นก็ให้การช่วยกนัตลอด หรือแมแ้ต่
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เวลาทีสมาชิกในหมู่บา้นมีกนัคุยกนัไม่ลงตวัผูน้าํหมู่บา้นไกล่เกลียไม่ไดต้อ้งพึงวดั ดงัที สมาธิ (นาม

สมมติ)  (2557) กล่าวว่า “..เวลาทีคนในหมู่บา้นคุยกนัไม่รู้เรืองจริงๆ จนไม่หนทางใด ก็ตอ้งมานิมนต์

พระอาจารยป์ลดัพิทกัษ์ธรรม (นามสมมติ) ไปเป็นคนกลางในการไกล่เกลีย เพราะชาวบา้นส่วน

ใหญ่เคารพนบัถือ เชือฟัง และยอมรับในการตดัสินใจของท่าน..” 

 

4.7  การสนับสนุนของภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ทีมีต่อการสร้างและการจดัการ

เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

  

 หน่วยงาน ที เข้ามาสนับสนุนในการสร้า งและการ จัดการ เ ค รือข่ายก าร เผยแ ผ่

พระพุทธศาสนา จากการสมัภาษณ์พบว่า องค์การบริหารส่วนจงัหวดั อาํเภอ องค์การบริหารส่วน

ตาํบล เทศบาลตาํบล กลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต ชาวบา้น และประชาชาชนทวัไป มากทีสุด (ร้อยละ 

100.00) รองลงมาคือสาํนกังานพระพุทธศาสนา สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั (ร้อยละ 40.00 ) และ 

คณะสงฆภ์ายนอก (ร้อยละ 33.33)  

 

4.7.1  สิงทีได้รับจากการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและการจดัการเครือข่าย 

 จากการสมัภาษณ์ผูที้ให้ขอ้มูลสาํคญั พบว่า สิงทีไดจ้ากการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย

และการจดัการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากทีสุด คือ งบประมาณ  และกาํลงัแรงงาน 

(ร้อยละ 100.00) รองลงมาคือ วสัดุอุปกรณ์สิงของ/สิงปลูกสร้าง (ร้อยละ 66.67) น้อยสุดคือ การ

สนบัสนุนวิทยากรใหค้วามรู้ (ร้อยละ 26.67) 

 

4.7.2  ปริมาณทีได้รับจากการสนับสนุน 

จากการสมัภาษณ์ผูที้ใหข้อ้มลูทีสาํคญั ปริมาณทีไดรั้บทีมีส่วนสาํคญัต่อการสร้างเครือข่าย

และการจดัการเครือข่ายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ทาํใหเ้ห็นถึงสิงทีสนบัสนุนดา้นต่างๆ ว่ามีความ

เพียงต่อความตอ้งการของการดาํเนินกิจกรรมเกียวกบัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ซึงตอบสนองต่อ

ความตอ้งการ (ร้อยละ 66.67) ขยายความคือ งบประมาณบางส่วนทีไดรั้บการสนับสนุนจากทาง

ภาครัฐมีความล่าชา้ไม่ทนัต่อเหตุการณ์ ไม่ทนัเวลาในการดาํเนินกิจกรรมโครงต่างๆ และไม่เพียงต่อ

การดาํเนินงานกิจกรรมโครงการ เช่น งบประมาณทีไดรั้บการสนับสนุนจากสาํนักงานวฒันธรรม

จงัหวดัเกียวกบัโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ซึงการดาํเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ จึงมาขอ

จาํนวนสามเณรทีเขา้ร่วมโครงการเพือทีจะดาํเนินการของบประมาณให ้โดยคิดเป็นรายหวัๆละ 7 บาท 

ซึงเป็นงบประมาณทีนอ้ยและไม่เพียงพอ ตอ้งอาศยังบประมาณส่วนใหญ่จากประชาชนทวัไป เป็น

หลกั และ (ร้อยละ 33.33) เห็นว่างบประมาณทีไดรั้บตอบสนองต่อความตอ้งการ 
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4.7.3  แนวโน้มของการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนือง 

จากการสมัภาษณ์ผูที้ใหข้อ้มลูสาํคญั พบว่า แนวโนม้ในการสนบัสนุนอยา่งต่อเนืองในการ

สร้างเครือข่ายและการจดัการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพือให้เห็นผลสืบเนืองในการ

ดาํเนินกิจกรรมทีก่อให้เกิดความยงัยืนในการทาํงานดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ ชาวบา้น

และประชาชนทวัไป (ร้อยละ 80.00) รองลงมา คือ กลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต (ร้อยละ 66.67)

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ร้อยละ 53.33) และสุดทา้ยองค์การบริหารส่วนตาํบล (ร้อยละ 47.67) 

ดงัตารางที 4.6 

 

ตารางที 4.6  แสดงการสนบัสนุนของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ 

 

การสนับสนุนของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ 
จาํนวน* 

(n = 15) 

ร้อยละ ** 

(100.00) 

หน่วยงานทีเข้ามาสนบัสนุน   

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 15 100.00 

สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั 4 26.67 

สาํนกังานพระพุทธศาสนา 6 40.00 

อาํเภอ 15 100.00 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 15 100.00 

เทศบาลตาํบล 15 100.00 

คณะสงฆภ์ายนอก 5 33.33 

กลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต 15 100.00 

ชาวบา้น และประชาชาชนทวัไป 15 100.00 

สิงทีได้รับการสนับสนุน   

งบประมาณ 15 100.00 

วสัดุอุปกรณ์สิงของ/สิงปลกูสร้าง 10 66.67 

การสนบัสนุนวิทยากรใหค้วามรู้ 4 26.67 

กาํลงัแรงงาน 15 100.00 

ปริมาณทีได้รับการสนบัสนุน   

ตอบสนองต่อความตอ้งการ 5 33.33 

ไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการ 10 66.67 
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ตารางที 4.6 (ต่อ) 

 

  

การสนับสนุนของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ 
จาํนวน* 

(n = 15) 

ร้อยละ ** 

(100.00) 

แนวโน้มของการได้รับการสนับสนุน   

ไดรั้บจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัต่อเนือง 8 53.33 

ไดรั้บจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อเนือง 7 46.67 

กลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิตต่อเนือง 10 66.67 

ชาวบา้น และประชาชาชนทวัไป 12 80.00 

 

หมายเหตุ:  *ตอบไดม้ากกว่า 1 คาํตอบ 

       ** ฐานร้อยคิดจาก 15 

 

4.8  ปัญหา และอุปสรรค รวมทังข้อเสนอแนะ 

          

จากการสมัภาษณ์ผูที้ใหข้อ้มลูทีสาํคญั พบว่า ปัญหาและอุปสรรค รวมทงัขอ้เสนอแนะใน

การทํางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชนบ้านพบธรรมนําสุข มีดังนี ปัญหาและ

อุปสรรค ขาดแคลนบุคลากรในการทาํงาน (วิทยากรทีทาํหน้าทีในการฝึกอบรม) (ร้อยละ 100.00) 

รองลงมา คือ สิงก่อสร้างทีใชใ้นการฝึกอบรมไม่มนัคง (ร้อยละ 86.67) ขาดแคลนงบประมาณ

สนบัสนุน (ร้อยละ 66.67) ปัญหาการทุจริตคอรัปชนัของหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 26.67) และนาํ

ท่วมสถานทีทาํกิจกรรม (ร้อยละ 6.67) เนืองจากสถานทีทีใชใ้นการทาํกิจกรรมลอ้มรอบดว้ยภูเขา

และลาํนาํจึงทาํให้ในบางปีช่วงฤดูฝนเกิดนาํท่วมสถานทีจนไม่สามารถทาํกิจกรรมต่างๆได ้ส่วน

ขอ้เสนอแนะ คือ อยากใหพ้ระวิทยากร เพิมมากขึน เพือเป็นการแบ่งเบาภาระพระวิทยากรเดิมทีมีอยู่

แลว้ (ร้อยละ 100.00) รองลงมาคือ อยากให้มีสถานทีดาํเนินกิจกรรมทีมนัคง (ศาลาทีใชใ้นการ

ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม) (ร้อยละ 93.33) และนอ้ยทีสุด คือ ตอ้งการใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งให้

ความสาํคญักบัการสร้างศาสนทายาท (ร้อยละ 20.00) ดงัตารางที 4.7 
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ตารางที 4.7  แสดงปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
จาํนวน* 

(n = 15) 

ร้อยละ ** 

(100.00) 

- ขาดแคลนบุคลากรในการทาํงาน (วิทยากรทีทาํหน้าทีใน

การฝึกอบรม) 

15 100.00 

- สิงก่อสร้างทีใชใ้นการฝึกอบรมไม่มนัคง 13 86.67 

- งบประมาณสนบัสนุนไม่เพียงพอ 10 66.67 

- ปัญหาการทุจริตคอรัปชนัของหน่วยงานภาครัฐ 4 26.67 

- นาํท่วมสถานทีทาํกิจกรรม 1 6.67 

ข้อเสนอแนะ   

- ต้องการให้หน่วยงานทีเกียวข้องให้ความสําคัญกับการ

สร้างศาสนทายาท  

3 20.00 

- อยากใหมี้สถานทีดาํเนินกิจกรรมทีมนัคง (ศาลาทีใชใ้นการ

ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม)  

14 93.33 

- อยากใหพ้ระวิทยากร เพิมมากขึน เพือเป็นการแบ่งเบาภาระ

พระวิทยากรเดิมทีมีอยูแ่ลว้ 

15 100.00 

 

หมายเหตุ:  * ตอบไดม้ากกว่า 1 คาํตอบ 

       ** ฐานร้อยคิดจาก 15 

 

4.9  ผลทีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 

จากการสมัภาษณ์ผูที้ใหข้อ้มลูทีสาํคญั พบว่า ผลทีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมเครือข่ายการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของบา้นพบธรรมนาํสุข นันแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลกั ดงันี 1) ผลทีเกิดต่อ

พระพุทธศาสนา คือ เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นทียึดเหนียวจิตใจให้คนในชุมชน (ร้อยละ 100.00)

รองลงมา คือ เสริมสร้างพระพุทธศาสนามีความเขม้แข็งมากขึน (ร้อยละ 93.33) ทาํใหช้าวบา้น และ

ประชาชนทวัไปมองเห็นค่าของพระพุทธศาสนา และพระสงฆม์ากเพิมขึน (ร้อยละ 86.67) และ ทาํ

ใหบ้ทบทในการทาํงานของพระสงฆช์ดัเจนมากยงิขึน (ร้อยละ 13.33) ส่วนประเด็นที 2 ผลทีเกิดต่อ

ชุมชนและสงัคม คือ เกิดความรักความสามคัคีขึนในชุมชน มีสถานทียดึเหนียวทางจิตใจ สร้างจิตที
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เป็นสาธารณะของคนในชุมชน/ช่วยเหลือเกือกูลกนัระหว่างคนในชุมชน เป็นชุมชนทีเขม้แข็ง/อยู่

กนัอย่างสงบสุข (ร้อยละ 100.00) และลดปัญหาสังคมต่างๆภายในชุมชน (ปัญหาอาชญากรรม, 

ปัญหาการทะเละวิวาท, ปัญหายาเสพติด เป็นตน้) (ร้อยละ 6.67) ดงัตางรางที 4.8 

  

ตารางที 4.8  แสดงผลทีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมเครือข่ายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

 

ผลทีเกดิจากการดําเนินกจิกรรมเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จาํนวน* 

(n = 15) 

ร้อยละ ** 

(100.00) 

ผลทีเกดิต่อพระพุทธศาสนา   

- พระพุทธศาสนามีความเขม้แข็งมากขึน 14 93.33 

- ชาวบา้นและประชาชนทวัไปมองเห็นค่าของพระพุทธศาสนา 

และพระสงฆม์ากเพิมขึน 

13 86.67 

- เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นทียดึเหนียวจิตใจใหค้นในชุมชน 15 100.00 

- บทบทในการทาํงานของพระสงฆช์ดัเจนมากยงิขึน 2 13.33 

ผลทีเกดิต่อสังคมและชุมชน   

- เกิดความรักความสามคัคีขึนในชุมชน 15 100.00 

- มีสถานทียดึเหนียวทางจิตใจ/เป็นศูนยร์วมหรือจุดรวมตวัใน

การทาํงานร่วมกนัของชุมชน 

15 100.00 

- สร้างจิตทีเป็นสาธารณะของคนในชุมชน/ช่วยเหลือเกือกูล

กนัระหว่างคนในชุมชน 

15 100.00 

- เป็นชุมชนทีเขม้แข็ง/อยูก่นัอยา่งสงบสุข 15 100.00 

- ลดปัญหาสังคมต่างๆภายในชุมชน (ปัญหาอาชญากรรม

,ปัญหาการทะเละวิวาท,ปัญหายาเสพติด เป็นตน้) 

1 6.67 

 

หมายเหตุ:  * ตอบไดม้ากกว่า 1 คาํตอบ 

       ** ฐานร้อยคิดจาก 15 
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4.10  สรุปข้อค้นพบ 

  

จาการศึกษาการสร้างเครือข่ายและการจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

ชุมชนบ้านพบธรรมนําสุขอาํเภอทุ่งเสลียม จังหวดัสุโขทัย พบว่า รูปแบบเครือข่ายการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข นนัมี 2 รูปแบบหลกัๆ ไดแ้ก่ เครือข่ายระดบัชุมชน 

หรือเชิงพืนที และเครือข่ายระดบับุคคล นนั เครือข่ายทีเด่นชดัทีสุดของชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข 

คือ เครือข่ายระดบัชุมชน หรือเครือข่ายเชิงพืนที ซึงเป็นการรวมกลุ่มกนัของสมาชิกในชุมชน เพือน

บา้นทีอาศยัอยูใ่นละแวกใกลเ้คียงกนั เพือมาทาํกิจกรรมร่วมกนัโดยสมาชิกแต่ละคนมาดว้ยความ

เต็มและสมคัรใจ แต่อาจจะไดรั้บการเชิญชวนจากเพือนสมาชิกดว้ยกนัเองมาร่วมทาํกิจกรรมดา้น

การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา โดยยดึพืนทีในการดาํเนินกิจกรรมเป็นหลกัในการทาํกิจกรรมร่วมกนั 

พฒันาสถานทีให้เป็นสถานทีมีมาตรฐาน มีความน่าเชือถือ ทาํให้เกิดความวางใจ ดึงดูดบุคคล 

ชุมชน องค์การ หน่วยงานต่างๆเขา้มาร่วมทาํกิจกรรม และเข้ามาใช้บริการพืนทีในการพฒันา

บุคลากรดา้น ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ซึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบเครือข่ายของ สนธยา พลศรี 

(2550: 2299-242) พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (อบอุ่น) (2547: 84-90) นฤมล นิราทร (2543: 18-21) 

และเกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ (2543: 44-48) คือ การรวมตวัของกลุ่มเครือข่ายระดบัชุมชนต่างๆ ที

สมาชิกประกอบดว้ยชุมชนขนาดต่างๆ เช่น ระดบัหมู่บา้น ระดบัตาํบล ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั 

ระดบัเมืองกบัเมือง ระดบัประเทศ เป็นตน้ อาศยัพืนทีรูปธรรม หรือพืนทีดาํเนินการเป็นปัจจยัหลกั

ในการทาํงานร่วมกนัหรือทาํกิจกรรมร่วมกนั เป็นกระบวนการพฒันาทีอาศยักิจกรรมทีเกิดขึนใน

พืนทีเป็นเป้าหมายหลกัในการทาํงานร่วมกนั และเป็นการพฒันาแบบบูรณาการทีไม่แยกส่วนต่างๆ

ออกจากกนั โดยยดึเอาพืนทีเป็นทีตงัแห่งความสาํเร็จในการทาํงานร่วมกนัทุกฝ่าย และรูปแบบที 2 

คือ เครือข่ายระดบับุคคล ซึงเป็นการรวมกลุ่มกนัของบุคคลต่างๆทีเขา้มาทาํกิจกรรมร่วมกนั ทงัที

เป็นเครือญาติกนั เพือนบ้านทังในหมู่บ้าน และนอกหมู่บ้านในละแวกใกลเ้คียง หรือห่างไกล

ออกไป โดยเฉพาะอยา่งยงิบุคคลทีนับถือศาสนาเดียวกนั คือพุทธศาสนาเหมือนกนั ซึงสอดคลอ้ง

กบัประเภทหรือรูปแบบเครือข่ายของสนธยา พลศรี สนธยา พลศรี (2550: 2299-242) คือ เป็น

เครือข่ายทีสมาชิกประกอบดว้ยบุคคลต่างๆมารวมกนัเป็นเครือข่าย เช่น เครือญาติ เพือนบา้น บุคคล

ทีประกอบอาชีพเดียวกนั เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Frenandes & Cesar (1994 : 319-

346 อา้งถึงในพระมหาสุทิตย ์อาภากโร (อบอุ่น), 2548) ความสมัพนัธก์บัการจดัโครงสร้างเครือข่าย

ทงัเป็นระดบับุคคลกบับุคคล กบักลุ่มหรือองคก์าร และระหว่างกลุ่มหรือองคก์ารดว้ยกนั 

 ในส่วนของขนัตอนในการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชน มีอยู่ 5 

ขนัตอน คือ เริมจากการตระหนกัถึงปัญหาของรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเดิมของวดั
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ทวัไป ทีเนน้หนักเฉพาะเรืองของพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ มองขา้มเรืองของการพฒันาเรืองทกัษะ

ชีวิต และเพิมพนูสติปัญญาใหก้บัคนในชุมชนและสังคม และไม่มีสร้างปฏิสัมพนัธ์ในเชิงระหว่าง

วดักบับา้น คือต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทาํ จึงเกิดการรวมตวักนัโดยใชว้ดัหรือศูนยป์ฏิบติัธรรม

บา้นพบธรรมนําสุข เป็นศูนยก์ลางในการรวมตวักันทาํกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชน โดยอาศยัการมีปฏิสัมพนัธ์ความเป็นคนพืนเดียวกนั เป็นเครือญาติกนั มาร่วมกนักิจกรรม

ต่างๆทีก่อใหเ้กิดประโยชน์ และคนชุมชนมีส่วนร่วมมากขึน ร่วมกนัสร้าง ร่วมกนัพฒันาสถานที

เป็นสถานทีมีมาตรฐาน เหมาะแก่การทาํกิจกรรมในดา้นการพฒันาต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งการพฒันา

ทางด้านจิต เป็นทุนทาํให้คนทวัไป หรือหน่วยงานต่างๆ เกิดความไวว้างใจอยากเข้ามาร่วมทาํ

กิจกรรม โดยมีพระเป็นแกนนาํในการเชือมโยงวดักบับา้น เชือมโยงชาวบา้นกบัชาวบา้นเขา้หากนั 

คลา้ยคลึงกบัขนัตอนการก่อรูปเครือข่าย (Network Forming) ของเกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ (2543: 

61) คือ (1) ตระหนกัถึงปัญหา และสาํนึกในการรวมตวั (2) การสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์ (3) 

การแสวงหาแกนนาํทีดีของเครือข่าย และ (4) การสร้างแนวร่วมของสมาชิกเครือข่าย 

 สาํหรับการจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชน เป็นเครือข่ายทีไม่มี

โครงสร้างการทาํงานอย่างชัดเจน เป็นแต่เพียงการมาตัวกนัเป็นกลุ่มทาํงาน แบ่งงานกนัทาํตาม

ความถนดัใครช่วยในส่วนไหนไดก้็ช่วยกนัไปไม่มีจดัตงัเป็นคณะกรรมบริหารงานเป็นเพียงสัญญา

ทางใจทีรับรู้ในการทาํงานร่วมกนั มีสาํนึกในความเป็นพวกพอ้ง เป็นคนในชุมชนเดียวกนั เป็นเครือ

ญาติกนั เป็นแรงจูงใจในการทาํงานร่วมกนั ระหว่างการทาํงานก็มีการแลกเปลียนเรียนรู้จากการ

ปฏิบติังานร่วมกนั ก่อนทาํงานหรือทาํกิจกรรมร่วมกนัตอ้งประชุมปรึกษาหารือก่อนทุกครังเพือวาง

แผนการทาํงานร่วมกนั ทงัทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเริมจากการประชุมผูน้าํหมู่บา้น 

คณะกรรมหมู่บา้น แลว้กระจายข่าวสารผา่น 5 สือช่องทาง คือ กระจายข่าวผ่านแกนนาํชุมชนบอก

ต่อยงัไปชาวบา้น สือสารผา่นหอกระจายข่าวหมู่บา้น การกระจายข่าวระหว่างสมาชิกดว้ยกนั (ปาก

ต่อปาก) สือสารผา่นโทรศพัท ์และสือสารผา่นวิทยุชุมชนเวลาทีโครงการหรือกิจกรรมใหญ่ระดบั 

อาํเภอ ระดบัจงัหวดั เพือใหส้มาชิกหรือชาวบา้นรับรู้รับทราบถึงกิจกรรมงานโครงการต่างๆทีจะจดั

ขึน ซึงการดาํเนินกิจกรรมนนัมีการดาํเนินการอยา่งต่อเนืองทุกปีตามแต่ช่วงระยะเวลาของโครงการ

นันๆ และหลงัจากมีการประชุมระดับผูน้ ํา ก็จะมีการประชุมชาวบ้านหรือสมาชิกอีกครัง เพือ

กาํหนดแผนการทาํงานร่วมกนั ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการออกความคิดเห็นต่างๆ มีความเป็น

กนัเองสูงอยูก่นัแบบพีนอ้ง ช่วยเหลือซึงกนัและกนั มีการรักษาสมัพนัธภาพทีดีระหว่างกนั โดยการ

ใหเ้กียรติซึงกนัและกนั ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอืน บางครังมีอะไรไม่เขา้ใจก็พูดคุยกนัแบบ

ตรงไปตรงมาหรือทีเรียกว่าเปิดอกคุยกนั หรือไม่ก็อยู่เฉยๆ หรือเงียบ และมีการให้ความช่วยเหลือ

ระหว่างเพือนสมาชิกเวลาทีเพือนสมาชิกเกิดปัญหา ทงัการให้คาํปรึกษา หรือแมแ้ต่กาํลงัแรงงาน 
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และส่วนอืนทีพอจะช่วยเหลือได้ คลายคลึงกับแนวทางการจัดการเครือข่ายของ Lowndes & 

Skelcher (1998: 313-333 อา้งถึงในพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552 : 318 - 319) Agranoff (2006:56-

65 อา้งถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552 : 320-326 ) พิชาย รัตนดิดก ณ ภูเก็ต (2552) ปาริชาติ 

สถาปิตานนท ์และ ชยัวฒัน์ ถิระพนัธ ์(2546) ใน 2 ขนัตอนของแนวทางการจดัการเครือข่าย คือ ขนั

ที 1) ขนัการสร้างความเป็นองค์การเครือข่ายและการทาํให้มนัคง ประกอบดว้ย (1) การกาํหนด

โครงสร้างการทาํงานร่วมกนั (2) การจดับทบาทหนา้ทีของสมาชิกในเครือข่าย (3) การจดัการบวน

การเรียนรู้ร่วมกนั (4) สร้างความรู้สึกร่วมกนักบักระบวนการทาํงานเครือข่าย (5) การพฒันาระบบ

ความโปร่งใส ทีสามารถตรวจสอบได ้(6) การจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศในการติดต่อข่าวสาร และ

ขนัที 2) การรักษาความต่อเนืองของการเป็นองคก์ารเครือข่าย ประกอบดว้ย (1) การดาํเนินกิจกรรม

อยา่งต่อเนือง (2) การแสวงหาทรัพยากรสนับสนุน (3) รักษาสัมพนัธภาพทีดีระหว่างสมาชิก (4) 

การให้ความช่วยเหลือและการแกไ้ขปัญหาภายในเครือข่าย (5) การสร้างความเสมอภาคและเท่า

เทียม 

 ในการสนบัสนุนของภาคส่วนต่างๆ ทีมีต่อการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของชุมชนนนัมีหลายหน่วยงานทีเขา้มาให้การสนับสนุนการทาํงานทงัภาครัฐและเอกชนทีมีส่วน

เกียวขอ้ง ทีในส่วนของทางภาครัฐก็มี องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั อาํเภอ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

เทศบาลตาํบล สาํนกังานพระพุทธศาสนา สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั ทงัทีเป็นเรืองของงบประมาณ 

และสิงปลูกสร้างบางอย่าง เช่น  องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ก็จะให้การสนับสนุนเรืองของการ

ก่อสร้างถนน การไฟฟ้าแรงสูงเขา้มายงัสถานที และงบประมาณในการดาํเนินงานโครงการเป็นตน้ 

ส่วนหน่วยงานทีเหลือก็ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดาํเนินงานโครงการบางโครงการ

เท่านัน เช่น โครงการสร้างศาสนทายาทหรือบวชสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการประเพณีวัน

สงกรานต ์เป็นตน้ ส่วนการสนบัสนุนหลกัเป็นงบประมาณศรัทธาทีเกิดจากประชาชนทวัไป และ

ชาวบา้น โดยเฉพาะเรืองกาํลงัแรงงานชาวบา้นทีอยู่ในชุมชนจะให้การช่วยเหลือตลอด และมีส่วน

ร่วมทุกกิจกรรม ในส่วนของคณะสงฆภ์ายนอก ก็ให้การสนับสนุนเรืองของวิทยากร และกาํลงั

แรงงาน และกลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินงานโครงการ

ชุมชนคนตน้แบบ และโครงการอืนๆ ตามความเหมาะสม 

 ส่วนปัญหาและอุปสรรคทีขดัขวางการทาํงานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของชุมชนไม่ใหค้วาม

ราบรืน ไดแ้ก่ ขาดแคลนบุคลากรในการทาํงาน (วิทยากรทีทาํหนา้ทีในการฝึกอบรม) วิทยากรทีใช้

ในการอบรม คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมไม่เพียงพอ เนืองมีเขา้มาใชบ้ริการในการอบรมเป็น

จาํนวนมาก ตลอดจนวิทยากรทีมีไม่มนัคงไม่ไดอ้ยูป่ระจาํตอ้งรับงานจากหน่วยงานภายนอกทีเชิญ

หรือนิมนต ์งบประมาณสนบัสนุนไม่เพียงพอ ในดาํเนินกิจกรรมโครงการหลายโครงการ ตอ้งอาศยั
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จากงบประมาณศรัทธาจากประชาชนทวัไป ซึงไม่ความแน่นนอน เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชนั ไม่

โปร่งใสไม่มีความจริงใจในการทาํงานร่วมกัน ของหน่วยงานภาครัฐ แต่เข้าเพือต้องแสวงหา

ผลประโยชน์บางอยา่ง และสุดทา้ยสถานทีทีใชท้าํกิจกรรม ลอ้มรอบดว้ยภูเขา และอยู่ติดกบัลาํนาํ

ทาํใหบ้างปีในช่วงฤดูฝนเกิดนาํท่วม จนไม่สามารถทาํกิจกรรมต่างๆได ้ส่วนขอ้เสนอแนะในการ

ทาํงาน ไดแ้ก่ ตอ้งการอยากใหพ้ระวิทยากร เพิมมากขึน เพือเป็นการแบ่งเบาภาระพระวิทยากรเดิม

ทีมีอยู่แล้ว อยากให้มีสถานทีดําเนินกิจกรรมทีมันคง (ศาลาทีใช้ในการฝึกอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม) จากเดิมทีเป็นศาลาโครงไม ้มุงดว้ยหญา้คาซึงไม่มีความคงทนแข็งแรง และตอ้งการให้

หน่วยงานทีเกียวขอ้งใหค้วามสาํคญักบัการสร้างศาสนทายาทมากขึน โดยเฉพาะอย่างยิงคณะสงฆ ์

เพือเป็นส่งต่อรุ่นต่อรุ่นไม่ใหห้ายสาบสูญไปกาลเวลาโดยทีไม่ใครสืบต่ออายพุระพุทธศาสนา 

 สาํหรับผลทีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมเครือข่ายของชุมชนนนั มี 2 ประเด็นหลกั คือ 1) ผล

ทีเกิดต่อพระพุทธศาสนา  เป็นปัจจยัทีช่วยเสริมสร้างความเข็มแข็งใหพ้ระพุทธศาสนา ทาํให้คนใน

ชุมชนหรือสงัคมมองเห็นคุณค่า เปลียนทศันคติในดา้นลบทีมีต่อพระสงฆ ์ต่อวดั ต่อพระพุทธศาสนา 

ไม่มองวดั หรือพระสงฆ ์เป็นส่วนเกิน ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ ไม่มีความหมายอะไร อีกทงัยงั

ส่งผลใหว้ดัหรือ พระพุทธศาสนา เป็นสิงสาํคญัเป็นสิงจาํเป็นในดา้นการพฒันาจิตใจ หรือสถานที

ยึดเหนียวใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนชุมชนหรือสังคมได้เขา้มาศึกษาพฒันาความรู้ดา้นต่างๆ ทีมี

ความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต และการอยูร่่วมกนัในสงัคม 2) ผลต่อสังคมและชุมชน  เป็นศูนยร์วม 

หรือแหล่งรวมตวัในการทาํกิจกรรมร่วมกนัของคนในชุมชน อนัก่อให้เกิดความรักความสามคัคี

ภายในชุมชน สร้างจิตทีเป็นสาธารณะ ช่วยเหลือเกือกลูซึงกนัและกนั ในการทาํงานร่วมกนัของคน

ในชุมชน อีกทงัยงัเป็นส่วนช่วยลดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เช่น ทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด 

ปัญหาการโจรกรรม การลกัเล็กขโมยน้อย ภายในชุมชน ทาํให้ชุมชนเป็นชุมชนทีเข็มแข็ง อยู่กนั

อยา่งสงบสุขเป็นสงัคมทีพึงปรารถนาและน่าอยู ่
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ภาพที 4.2  ความเชือมโยง และตวัแบบของการดาํเนินงานกิจกรรมเครือข่ายของชุมชน 

วัด 

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

บ้านพบธรรมนําสุข* 

 

บ้าน โรงเรียน 

ระดบับุคคล 

ระดบัชุมชน/เชิงพืนที 

รูปแบบครือข่าย 

ขันตอนการสร้างเครือข่าย 
1.  ตระหนักถึงปัญหาและสํานึกรวมตัว เป็น

เครือข่าย 

- บทบาทของพระสงฆ์กบัการทํางานในรูป

แบบเดิม ทีเนน้เฉพาะเรืองของพิธีกรรม ไม่มีการ

พฒันาทกัษะทางดา้นปัญญาใหก้บัคนในสังคม 

- ขาดปฏิสัมพนัธ์เชิงลึกระหว่างวดักบัชุมชน 

2. มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

- ปฏิสัมพนัธ์ในเชิงเครือญาติ/พวกพ้อง/คนใน

ชุมชนเดียวกนั 

- นบัถือศาสนาเดียวกนั 

3. สร้างความความไว้วางใจ 

- พฒันาสถานทีให้เป็นทีไวว้างใจ เหมาะแกก่าร

ทาํกจิกรรมการพฒันาในดา้นต่างๆ 

- ทาํงานดว้ยความตงัใจ ทุมเท เสียสละ ทําให้เกดิ

เป็นรูปธรรม 

- มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

4. แสวงหาแกนนําทีดี 

- มีวดั หรือพระสงฆเ์ป็นแกนนาํ 

5. สร้างแนวร่วมสมาชิกเครือข่าย 

- ชักชวน เชิญชวน ประชาสัมพนัธ์ ให้สถานที

เป็นทีรู้จกั 

- เป็นผูใ้หม้ากกว่าเป็นผูรั้บ (ใจซือใจ) 

- สร้างแนวร่วมผ่านกจิกรรม โครงการฯ ต่างๆ 

 

แนวทางการจัดการเครือข่าย 

1. บทบาทหน้าที 

- มีการแบ่งงานกนัทาํตามความถนดั 

- มีความรับผิดชอบแต่ละบุคคล 

2. การทํางานร่วมกัน 

- มีความเป็นพวกพอ้ง/ เครือญาติ หรือ

คนในชุมชนเดียวกนั 

3. กระบวนเรียนรู้ร่วมกัน 

- มีการประชุมปรึกษาหารีร่วมกนั 

- มีการเรียนรู้จากการปฏิบติังานร่วมกนั 

4. การตดิต่อสือสาร 

- มีการกระจายข่าวผ่านแกนนําชุมชน/

สมาชิก 

- มีการสือสารผ่านหอกระจายข่าว 

5. ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือง 

- มีการดาํเนินกจิกรรทุกปีตามแต่ช่วง

ระยะเวลาของโครงการนนัๆ 

6. ความเสมอภาค 

- มีอาํนาจในการตดัสินใจเหมือนเป็นพี

เป็นนอ้ง 

- มีสิทธิในการเสนอความคิดเห็น 

7. การรักษาสัมพันธภาพทีดีระหว่างกัน 

- ใหเ้กยีรติซึงกนัและกนั 

- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 

- ช่วยเหลือกจิกรรมซึงกนัและกนั 

 

ผลทีเกดิจากการดําเนนิ

กจิกรรมเครือข่าย 

 ผลต่อพระพุทธศาสนา 

- เพิมคุณค่าของความเป็นวดัหรือ

พระพุทธศาสนา (เป็นแหล่งเรียนรู้/

พฒันาความรู้และจิตใจ/เป็นทียึด

เหนียวจิตใจ) 

- เสริมสร้างความเข็มแข็งให้

พระพุทธศาสนา 

ผลต่อสังคมและชุมชน 

-  เกดิความรักความสามคัคีภายใน

ชุมชน 

- สร้างจิตทีเป็นสาธารณะ/ช่วยเหลือ

เกอืกลู ในการทาํงานร่วมกนัของคน

ในชุมชน 

- ลดปัญหาอาชญากรรมภายใน

ชุมชน 

- ชุมชนเข็มแข็ง/อยู่อย่างสงบสุข 
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บทที 5 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษา เรืองการสร้างเครือข่ายและการจดัการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

ชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข  อาํเภอทุ่งเสลียม จงัหวดัสุโขทยั  มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงันี  

1)  เพือศึกษารูปแบบเครือข่ายทางสงัคมในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของชุมชนบา้นพบ

ธรรมนาํสุข  

2)  เพือศึกษาขนัตอนในการสร้างเครือข่ายทางสังคมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

ชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข  

3)  เพือศึกษาการจดัเครือข่ายทางสังคมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชนบา้นพบ

ธรรมนาํสุข  

4)  เพือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการเครือข่ายการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ของชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข  

 ในการศึกษาครังนี ไดเ้ลือกใชว้ิธีการศึกษาตามแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitive 

Study) และการรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้ง ไดเ้อกสารทางวิชาการ หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย

ต่างๆ รวมทงัขอ้มลูทีไดจ้ากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เป็นการศึกษาโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-

depth Interview) จากผูที้ให้ขอ้มูลทีสาํคญั ทงัทีเป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลทีเกียวขอ้งกบัการสร้าง

เครือข่ายและการจดัการเครือข่าย รวมทงัผูส้นับสนุนทงัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จาํนวน 15 ราย  

ร่วมกบัการสงัเกตอยา่งมีส่วนร่วม (Participant Observation) รวมทงัใชก้ารตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของขอ้มลูดว้ยเทคนิคสามเสา้ และทาํการวิเคราะห์ดว้ยการจาํแนกหมวดหมู่ พิจารณาความสอดคลอ้ง

ของเนือหาโดยยดึหลกัตรรกะเทียบเคียงกบัแนวคิด ทฤษฎีควบคู่กบับริบทของชุมชน 

 

5.1  สรุป 

  

การสร้างเครือข่ายและการจดัการเครือข่ายของชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข  พบว่า ผูที้ให้ขอ้มูล

ทีสาํคญัส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และมีอายุระหว่าง 60 ปีขึนไป ส่วนใหญ่แต่งงาน

หรือสมรสแลว้ การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว
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ระหว่าง 1-4 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนตาํกว่า 10,000 บาท 

โดยทุกคนนบัถือศาสนาพุทธทงัหมด และส่วนใหญ่เป็นสมาชิกเครือข่าย/กลุ่มองคก์ารชุมชน 

 

5.1.1  รูปแบบเครือข่าย 

จากการศึกษาขอ้มลูรูปแบบเครือข่าย โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกผูที้ให้ขอ้มูลทีสาํคญัจาํนวน 

15 รูป/คน สามารถสรุปความคิดเห็นเกียวกบัรูปแบบเครือข่ายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของชุมชน 

ได ้2 รูแบบ ดงันี  

 1)  เครือข่ายระดบัชุมชน หรือเครือข่ายเชิงพืนที คือ เป็นการรวมกลุ่มกนัของสมาชิก

เพือนบา้นทีอาศยัอยูใ่นละแวก โดยสมาชิกแต่ละคนมีความเต็มใจทีจะมารวมกลุ่ม และมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมทุกกิจกรรมโดยไม่มีการบงัคบัมาดว้ยความสมคัรใจ แต่อาจจะไดรั้บการเชิญชวนจาก

เพือนบา้นหรือสมาชิกดว้ยกนัเอง มาร่วมกนัทาํกิจกรรมอย่างสมาํเสมอ มีเป้าหมายในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาโดยดาํเนินการตามหลกัพระธรรมวินัยและการพฒันาทีสอดคลอ้งกบัสถานการ

และพืนทีของสงัคมหรือชุมชน มีแนวทางในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา โดยอาศยัพืนทีเป็นหลกัคือ

พืนทีของศนูยก์ารเรียนรู้คุณธรรมนาํชีวิต หรือศูนยป์ฏิบติัธรรมบา้นพบธรรมนาํสุข (นามสมมติ) 

เป็นสถานทีในการทาํงานผา่นกิจกรรมโครงการต่างๆ เช่นโครงการชุมชนสัมพนัธ์ เป็นโครงการที

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เกิดความรักความสามัคคี 

เอือเฟือเผือแผ่ ช่วยเหลือซึงกันและกัน อาศัยหลกั บวร คือ บ้าน ว ัด โรงเรียน โดยมีว ัดเป็น

แกนกลางในการดาํเนินการเชือโยงบุคคล กลุ่มบุคคลเขา้หากนั ผา่นกิจกรรมการทาํนา ทีมีพระสงฆ ์

สามเณร เป็นแกนหลกัในการทาํนา และโครงการอืนๆอีกหลายโครงการทีมีการเชือมโยงกับ

เครือข่ายอืนทงัทีเป็นบุคคลและองคก์าร เพือพฒันาบุคคลและสังคมให้มีความสงบสุขบนพืนฐาน

ของการพึงพาตนเองและการพฒันาชุมชน โดยสอดแทรกหลกัพุทธธรรมในการดาํเนินกิจกรรมเพือให้

สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัและการจดัการบนพืนฐานของความเชือและวฒันธรรมทอ้งถิน  

2)  เครือข่ายระดบับุคคล ซึงเป็นการรวมกลุ่มกนัของบุคคลต่างๆทีเขา้มาทาํกิจกรรม

ร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นเครือญาติกนั เพือนบา้นทีรู้จกัมกัคุน้กนัดีทงัในหมู่บา้น และนอกหมู่บา้นใน

ละแวกใกลเ้คียงกนั หรือห่างไกลออกไป โดยเฉพาะอย่างบุคคลทีนับถือศาสนาเดียวกนั คือนับถือ

พุทธศาสนาเหมือนกนั  

 

5.1.2  ขันตอนการสร้างเครือข่าย 

จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญั พบว่า ขนัตอนการสร้างเครือข่ายการ

เผยแผพ่ระพุทธศาสนาของชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข คือเริมจากการตระหนักถึงปัญหาและสาํนึก
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การรวมตวัเป็นเครือข่าย เพือเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ทีเน้นการมีปฏิสัมพนัธ์ในเชิง

ลึก เนน้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดความรักความสามคัคี เอือเฟือ เผือแผ่ ช่วยเหลือซึงกนั

และกนั ทาํให้คาํว่า “บวร” บา้น วดั โรงเรียน ปรากฏเด่นชันชัดเป็นรูปธรรมมากขึน โดยอาศยั

ปฏิสมัพนัธอ์นัดีต่อกนัในเชิงเครือญาติ ความเป็นพวกพอ้งกนั ความเป็นคนในชุมชนเดียวกนั และ

นับถือศาสนาเดียวกนั ร่วมกนัพฒันาสถานทีให้มีมาตรฐานเหมาะแก่ทาํกิจกรรมการพฒันาดา้น

ต่างๆ ทาํงานดว้ยความมุ่งมนั ตงัใจ ทุ่มเท เสียสละ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ทาํให้เกิดความไวว้างใจ

ในการทาํงานร่วมกัน มีวดัหรือพระสงฆ์เป็นแกนกลาง เป็นแกนนําทีดี สร้างแนวร่วมสมาชิก

เครือข่าย ดว้ยการประชาสมัพนัธ์ ชกัชวน เชิญชวน เขา้ร่วมโครงการกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นทีรู้จกั 

ของบุคคลภายจากภายนอก คือ ชุมชนอืน หน่วยงานราชการ สถาบนัการศึกษาต่างๆมาใชบ้ริการ

และเรียนรู้ร่วมกนั 

  

5.1.3  แนวทางการจดัการเครือข่าย 

จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญั พบว่า การจดัการเครือข่ายการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของชุมชน ไม่มีโครงสร้างการทาํงานอย่างชดัเจน เป็นแต่เพียงการมาตวัเป็นกลุ่ม

ทาํงาน แบ่งงานกนัทาํตามความถนัดใครช่วยในส่วนไหนได้ก็ช่วยกนัไม่มีจดัตงัเป็นคณะกรรม

บริหารงานเป็นเพียงสญัญาทางใจทีรับรู้ในการทาํงานร่วมกนั มีสาํนึกในความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั 

เป็นคนในชุมชนเดียวกัน เป็นเครือญาติกนัสูงเป็นแรงจูงใจในการทาํงานร่วมกัน ระหว่างการ

ทาํงานมีการแลกเปลียนเรียนรู้จากการปฏิบติังานร่วมกนั ก่อนทาํงานหรือทาํกิจกรรมร่วมกนัตอ้ง

ประชุมปรึกษาหารือก่อนทุกครังเพือวางแผนการทาํงานร่วมกัน ทังทีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ โดยเริมจากการประชุมผูน้าํหมู่บา้น คณะกรรมหมู่บา้น แลว้กระจายข่าวสารผ่าน 5 สือ

ช่องทาง คือ กระจายข่าวผ่านแกนนําชุมชนบอกต่อยงัไปชาวบ้าน สือสารผ่านหอกระจายข่าว

หมู่บา้น การกระจายข่าวระหว่างสมาชิกดว้ยกนั (ปากต่อปาก) สือสารผ่านโทรศพัท์ และสือสาร

ผา่นวิทยุชุมชนเวลาทีโครงการหรือกิจกรรมใหญ่ระดบั อาํเภอ ระดบัจงัหวดั เพือให้สมาชิกหรือ

ชาวบา้นรับรู้รับทราบถึงกิจกรรมงานโครงการต่างๆทีจะจดัขึน ซึงการดาํเนินกิจกรรมนันมีการ

ดาํเนินการอย่างต่อเนืองทุกปีตามแต่ช่วงระยะเวลาของโครงการนันๆ และหลงัจากมีการประชุม

ระดบัผูน้าํ ก็จะมีการประชุมชาวบา้นหรือสมาชิกอีกครัง เพือกาํหนดแผนการทาํงานร่วมกนั ทุกคน

มีสิทธิเท่าเทียมกนัในการออกความคิดเห็นต่างๆ  มีอาํนาจในการตดัสินใจเหมือนเป็นพีเป็นน้อง 

แบ่งปัน ช่วยเหลือ ซึงกนัและกนั มีการรักษาสัมพนัธภาพทีดีระหว่างกนั โดยการให้เกียรติซึงกนั

และกนั ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น บา้งครังมีอะไรไม่เขา้ใจก็พดูคุยกนัแบบตรงไปตรงมาหรือ

ทีเรียกว่าเปิดอกคุยกนั หรือไม่ก็อยู่เฉยๆ หรือเงียบ สําหรับการให้ความช่วยเหลือระหว่างเพือน
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สมาชิกดว้ย ก็มีการให้การช่วยเหลือกนัไม่ว่าเป็นทีวดัหรือทีบา้นก็ให้การช่วยกนัตลอด ดว้ยความ

สาํนึกในความเป็นพวกพอ้งกนั เครือญาติกนั ชุมชุมเดียวกนัเป็นเสมือนงานของตวัเอง 

 

5.1.4  การสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ ทีมต่ีอการสร้างเครือข่ายและการจัดการเครือข่าย

ของชุมชน 

จากการศึกษาพบว่า หน่วยงานต่างๆทีเขา้มาสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและการจดัการ

เครือข่ายของชุมชนอย่างต่อเนือง และมีแนวโน้มทีจะสนับสนุนต่อไป 1) องค์การบริหารส่วน

จังหวดั ซึงมีพนัธ์สัญญาระหว่างกันและบรรจุโครงการสร้างศาสนทายาทหรือโครงการบวช

สามเณรภาคฤดูร้อน ไวใ้นแผนงบประมาณรายจ่ายประจาํปีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และสิง

ปลกูสร้างอืนๆทีเกียวขอ้ง เช่น ถนน ไฟฟ้า เป็นตน้ ทีทางกลุ่มหรือศนูยเ์รียนคุณนาํชีวิตจะเสนอต่อ

องคบ์ริหารส่วนจงัหวดัเพือพิจารณา 2) องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ซึงไดใ้หก้ารสนบัสนุนโครงการ

งานประเพณีวนัสงกรานต ์เป็นประจาํทุกปี 3) กลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิตของหมู่บา้น ไดใ้ห้การ

สนบัสนุนโครงการชุมชนคนตน้แบบ เป็นโครงการทีนาํเอาเด็ก และเยาวชนภายในหมู่บา้นมาเขา้

ค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพือใหเ้ป็นเด็กและเยาวชนทีดีมีคุณธรรม เป็นทีพึงประสงคข์องพ่อ 

แม่ ของชุมชน และสังคม ซึงก็ให้การสนับสนุนมาตลอดทุกครังทีมีโครงการ 4) ชาวบา้นภายใน

ชุมชน และประชาชนทวัไป เป็นกลุ่มทีถือไดว้่าเป็นกาํลงัหลกัในการใหก้ารสนบัสนุนการทาํงานมา

ตลอด โดยเฉพาะการใหก้ารสนบัสนุนในเรืองของกาํลงัแรงงานจะอาศยักาํลงัแรงงานของชาวบา้น

เป็นหลกัทุกครังทีมีกิจกรรมโครงการ ชาวบ้านมีส่วนร่วมทุกโครงการ และสิงปลูกสร้างต่างๆ

ภายในศูนยม์าจากงบประมาณศรัทธาของประชาชนทวัไปทงัสิน ส่วนหน่วยงานอืน นอกนี เช่น 

สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั สาํนกังานพระพุทธศาสนา อาํเภอ เทศบาลตาํบล คณะสงฆภ์ายนอก ก็

ใหก้ารสนบัสนุนเป็นครังคราว แลว้แต่โอกาส ทีทางศนูยฯ์ ตอ้งการความสนบัสนุน ส่วนหน่วยงาน

ทีเขา้ฝึกอบรมประจาํ เช่น โรงเรียน หน่วยงานต่างๆทงัภาครัฐและเอกชน เขาก็จะมีงบประมาณใน

ส่วนงานของเขา เพียงแต่เขา้มารับการฝึกอบรมโดยใชส้ถานทีและวิทยากรของศนูยเ์ท่านนั 

 

5.1.5  ปัญหาและอุปสรรคในการทํางานเครือข่ายของชุมชน 

จากการสมัภาษณ์ผูที้ให้ขอ้มูลทีสาํคญั พบว่า ปัญหาและอุปสรรค ในการทาํงานดา้นการ

เผยแผพ่ระพุทธศาสนาของชุมชน มีดงันี ขาดแคลนบุคลากรในการทาํงาน (วิทยากรทีทาํหน้าทีใน

การฝึกอบรม) สิงก่อสร้างทีใชใ้นการฝึกอบรมไม่มนัคง งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ และ

ปัญหาการทุจริตคอรัปชนัของหน่วยงานภาครัฐ ทีเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ เช่น เขา้มาอาศยั

โครงการเพือขอเงินงบประมาณ เป็นตน้ และ นาํท่วมสถานทีทาํกิจกรรม เนืองจากสถานทีทีใชท้าํ
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กิจกรรมลอ้มรอบดว้ยภูเขา และมีลาํนาํไหลผ่าน จึงทาํให้ในบางปีในช่วงฤดูฝนเกิดนาํท่วมจนไม่

สามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ได ้

  

5.1.6  ข้อเสนอแนะเกยีวกบัการทํางานเครือข่ายของชุมชน 

จากการศึกษา พบว่า ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัส่วนใหญ่ควรสร้างพระวิทยากรรุ่นใหม่หรือแสวงหา

พระวิทยากรเพิมเติม เพือรองรับภาระงานทีเพิมมากขึน และเป็นการแบ่งเบาภาระพระวิทยากรเดิมที

มีอยู่แลว้ ควรดาํเนินการก่อสร้างมีสถานทีดาํเนินกิจกรรมให้มีความมนัคง (ศาลาทีใช้ในการ

ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม) เพือรองรับบุคคล กลุ่มบุคคลทีเขา้รับการฝึกอบรมและใชส้ถานทีทาํ

กิจกรรมต่างๆ และสุดทา้ยหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรให้ความสาํคญักบัการสร้างศาสนทายาท เป็น

การสืบทอดอายพุระพุทธศาสนาใหค้งอยูส่งัคมต่อไป 

 

5.1.7  ผลทีเกดิจากสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

จากการสมัภาษณ์ผูที้ใหข้อ้มลูทีสาํคญั พบว่า ผลทีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมเครือข่ายการ

เผยแผพ่ระพุทธศาสนาของชุมชน นนัแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลกั ดงันี  

1)  ผลทีเกิดต่อพระพุทธศาสนา คือ เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นทียึดเหนียวจิตใจให้

คนในชุมชนใหค้นในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ธรรมะทีสอดแทรกผา่นโครงการกิจกรรมต่างๆ และเป็น

ศนูยร์วมในการทาํกิจกรรมร่วมกนัของคนในชุมชน เสริมสร้างพระพุทธศาสนามีความเขม้แข็งมาก

ขึน ทาํใหช้าวบา้น และประชาชนทวัไปมองเห็นค่าของพระพุทธศาสนา และพระสงฆม์ากเพิมขึน 

และทาํใหบ้ทบทในการทาํงานของพระสงฆช์ดัเจนมากยงิขึน  

2)  ผลทีเกิดต่อชุมชนและสงัคม คือ ทาํให้ชุมชนมีสถานทียึดเหนียวทางจิตใจ เป็น

สถานทีรวมตวัในการทาํกิจกรรมร่วมกนั ทาํใหค้นในชุมชนปฏิสมัพนัธดี์ต่อกนั มีความสามคัคี รัก

ใคร่ปองดองกนั  พึงอาศยักนั มีจิตทีเป็นสาธารณะรู้จกัคาํว่าเสียสละหรือการให ้ช่วยเหลือเกือกลูกนั

ระหว่างคนในชุมชน เป็นชุมชนทีเขม้แข็ง อยู่ก ันอย่างสงบสุข และลดปัญหาสังคมต่างๆภายใน

ชุมชน (ปัญหาอาชญากรรม,ปัญหาการทะเละวิวาท,ปัญหายาเสพติด เป็นตน้) อีกทังยงัเป็นการ

ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เขา้วดัมากขึน 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

  

5.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิาร 

 จากการศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายและการจดัการเครือข่าย ของ

ชุมชนบา้นพบธรรมนาํสุข มีขอ้เสนอแนะดงันี 
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1)  ควรมีการการกาํหนดโครงสร้างการทาํงานใหช้ดัเจน เพือใหง่้ายต่อการทาํงานและ

เป็นการส่งต่อการทาํงานไปยงัรุ่นต่อไปทีรับช่วงต่อไม่ใหห้ายสาบสูญไปพร้อมบุคคล หรือกลุ่มบุคคล

รุ่นปัจจุบนั 

2)  ควรสร้างบุคลากรรุ่นใหม่หรือแสวงหาบุคลากรเพิมเติม เพือสืบทอดการทาํงาน

หรือทดแทนบุคลากรเดิมทีจากไป 

3)  หน่วยงานทีเกียวขอ้งทงัภาครัฐและเอกชน ควรให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 

ดว้ยความจริงใจ ไม่ใช่เพียงเพือตอ้งการแสวงหาผลประโยชน์ 

 

5.2.2  ข้อเสนอแนะเพอืการทําวจิยั 

เพือเป็นประโยชน์ในการศึกษาครังต่อไป ผูศึ้กษาขอเสนอประเด็นทีน่าสนใจดงันี 

1)  การศึกษาการก่อเกิดเครือข่ายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทียงัยนื 

2)  การศึกษาการมีส่วนในการพฒันางานเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

องคก์รต่างๆ ทีเกียวขอ้งทงัภาครัฐและเอกชน 

3)  การศึกษาผลทีเกิดขึนของเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีผลอย่างไรต่อ

พระพุทธศาสนาและสงัคมโดยรวม 
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แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข 

ตารางแสดงข้อมูลพนืฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ 

 



 

แนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

 

ตอนที 1  ข้อมูลพนืฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสําคญั 

- เพศ     - อาย ุ

- ศาสนา    - สถานภาพสมรส 

- การศึกษาขนัสูงสุด   - จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

- อาชีหลกั    - อาชีพเสริม 

- รายไดต่้อเดือน   - ภูมิลาํเนาเดิม 

- ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นชุมชน   

- การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสงัคม (สถานภาพในกลุ่ม,ระยะเวลาทีเขา้ร่วมกลุ่ม) 

- ตาํแหน่งหนา้ทีทีไดรั้บผดิชอบในกลุ่ม/เครือข่าย ทงัในและนอก 

ตอนที 2  สภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน และเกยีวพนัธ์กบัเครือข่ายเผย 

                 แผ่พระพุทธศาสนา 

- วิถีชีวิตของชุมชน 

- ความสมัพนัธข์องสมาชิกในชุมชน 

ตอนที 3  รูปแบบและวธิีการการสร้างเครือข่าย 

  3.1 รูปแบบการสร้างเครือข่าย 

1) เครือข่ายแนวนอน 

2) เครือข่ายแนวตงั 

3) เครือข่ายระดบับุคคล 

4) เครือข่ายระดบัชุมชน/เครือข่ายเชิงพืนที 

3.2 ขนัตอนการสร้างเครือข่าย 

 1) ตระหนกัถึงปัญหาและสาํนึกรวมตวัเป็นเครือข่าย 

 2) การคาํนึงถึงประโยชน์ร่วมกนั 

 3) ความสมัพนัธใ์นองคก์ารเครือข่าย 

 4) การแสวงหาแกนนาํทีดีของเครือข่าย 

 5) การสร้างแนวร่วมสมาชิกเครือข่าย 
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ตอนที 4  แนวทางการจดัการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 4.1 การสร้างความเป็นองคก์ารเครือข่ายและการทาํใหม้นัคง 

1) การกาํหนดโครงสร้างการทาํงาน 

  2) การจดับทบาทหนา้ทีของสมาชิกในเครือข่าย 

  3) การจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 

  4) การสร้างความรู้สึกร่วมกนักบักระบวนการทาํงานเครือข่าย 

  5) การพฒันาระบบความโปร่งใส ทีสามารถตรวจสอบได ้

6) การจดัระบบขอ้มลูข่าวสารในการติดต่อสือสาร 

 4.2 ประโยชน์ทีไดรั้บจากการเป็นสมาชิกขององคก์ารเครือข่าย 

  1) การประสานงานร่วมมือระหว่างกนั 

  2) การแลกเปลียนเรียนรู้ และพฒันาความรู้ใหม่ 

  3) การจดัสรรทรัพยากร 

 4.3 การรักษาความต่อเนืองของการเป็นองคก์ารเครือข่าย 

  1) การดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนือง 

2) การแสวงหาทรัพยากรสนบัสนุน 

  3) การรักษาสมัพนัธภาพทีดีระหว่างสมาชิก 

  4) การใหค้วามช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาภายในเครือข่าย 

  5) การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม 

ตอนที 5  การสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ ทีมต่ีอการสร้างเครือข่ายและจดัการเครือข่ายการเผยแผ่ 

                พระพุทธศาสนา 

- หน่วยงานทีเขา้มาสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

- ปริมาณทีไดรั้บจากการสนับสนุน (งบประมาณ วิทยากรผูใ้ห้ความรู้ อุปกรณ์ 

สถานที การส่งเสริมและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ) 

- ความต่อเนืองของการไดรั้บการสนับสนุน (งบประมาณ วิทยากรผูใ้ห้ความรู้ 

อุปกรณ์ สถานที การส่งเสริมและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ) 

- แนวโนม้ของการไดรั้บสนับสนุนในอนาคต (งบประมาณ วิทยากรผูใ้ห้ความรู้ 

อุปกรณ์ สถานที การส่งเสริมและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ) 

ตอนที 6  ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 



ตารางแสดงข้อมูลพนืฐานของผู้ให้ข้อมูลสําคญั 

 

นามสมมติ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ศาสนา สมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายได้ต่อเดือน (บาท) ตําแหน่งทางสังคม 

พระปลดัพิทกัษธ์รรม ชาย 53 โสด ปริญญาโท พุทธ 10 พระภิกษุ - ประธานศูนยฯ์/รองเจา้อาวาส 

ศีล ชาย 41 หยา่ร้าง ปริญญาโท พุทธ 4 รับราชการ 25,000 วิทยากรประจาํศูนยฯ์ 

พระฉันทะ ชาย 41 โสด มธัยมศึกษา พุทธ 4 พระภิกษุ - วิทยากรประจาํศูนยฯ์ 

ดาว หญิง 77 สมรส ประถมศึกษา พุทธ 3 เกษตรกรรม 5,000 สมาชิกเครือข่าย 

จิตตะ ชาย 73 สมรส ประถมศึกษา พุทธ 4 เกษตรกรรม 6,000 สมาชิกเครือข่าย 

วิมงัสา ชาย 78 สมรส ประถมศึกษา พุทธ 1 เกษตรกรรม 5,000 สมาชิกเครือข่าย 

สมาธิ ชาย 61 สมรส ประถมศึกษา พุทธ 4 เกษตรกรรม 30,000 สมาชิกสภาเทศบาล 

ปัญญา ชาย 74 สมรส มธัยมศึกษา พุทธ 3 เกษตรกรรม 5,000 กรรมการหมู่บา้น 

เดือน หญิง 53 สมรส ปริญญาตรี พุทธ 3 รับราชการ 30,000 สมาชิกเครือข่าย 

วิริยะ ชาย 59 สมรส ประถมศึกษา พุทธ 3 เกษตรกรรม 4,000 คณะกรรมการหมู่บา้น 

วิมุตติ ชาย 89 สมรส ประถมศึกษา พุทธ 13 เกษตรกรรม 5,000 สมาชิกเครือข่าย 

พระสมุทยั ชาย 70 หยา่ร้าง มธัยมศึกษา พุทธ 5 พระภิกษุ - สมาชิกเครือข่าย 

จนัทร์ หญิง 72 สมรส ประถมศึกษา พุทธ 1 เกษตรกรรม 4,000 สมาชิกเครือข่าย 

พระนิโรธ ชาย 33 โสด ประถมศึกษา พุทธ 9 พระภิกษุ - วิทยากรประจาํศูนยฯ์ 

มรรค ชาย 67 สมรส ประถมศึกษา พุทธ 3 เกษตรกรรม 4,000 สมาชิกเครือข่าย 

 



ประวตัผู้ิเขียน 

 

ชือ ชือสกุล พระดาวเหนือ บุตรสีทา 

  

ประวตักิารศึกษา พุทธศาสตรบณัฑิต (สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ปีทีสาํเร็จการศึกษา 2552 

  

ประสบการณ์ทํางาน นกัวิชาการศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

  

ทีอยู่ปัจจุบัน วดันายโรง แขวงบางขุนนนท ์เขตบางกอกนอ้ย 

กรุงเทพมหานคร 10700 
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