
  

การบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา 

 

ปริตตา ป้องคำรส  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2564  
 

 



 

การบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา 

ปริตตา ป้องคำรส 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
   

(ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์) 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

 

   
(ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง)  

ประธานกรรมการ 

 

   
(ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์)  

กรรมการ 

 

   
(รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ)  

กรรมการ 

 

   
(รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ) 
 

_____/_____/_____  

คณบดี 

 

 
 



 ค 

บทคั ดย่อ  

บทคัดย่อ 
 

ชื่อวิทยานิพนธ์ การบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา 

ชื่อผู้เขียน นางสาว ปริตตา ป้องคำรส 
ชื่อปริญญา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2564 

  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารองค์การเครือข่ายของ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและ
อุปสรรค และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทาง โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือ สสส. สคล. ผู้
ประสานงานจังหวัดสมุทรสาครและปทุมธานี คณะทำงาน ผู้นำและทีมงานในชุมชนต้นแบบ และ
ภาคี วิธีการศึกษาใช้การศึกษาจากเอกสาร  การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดสนทนากลุ่ม ผล
การศึกษาพบว่า กระบวนการบริหารองค์การเครือข่ายประกอบด้วย 1) พ้ืนที่ดำเนินงาน ภาคีร่วม 
2) มีลักษณะของเครือข่ายและความเชื่อมโยงเครือข่าย 3) กิจกรรมร่วมมือที่สำคัญ อาทิ กิจกรรม
ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา  กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าในงานเทศกาล 4) มีการพัฒนาเครือข่ายและ
รักษาความเหนี่ยวแน่นของเครือข่าย ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ 1) ข้อจำกัดด้านทรัพยากร 2) ความ
รับรู้และความเข้าใจของประชาชนและร้านค้าบางส่วนเกี่ยวกับกฎหมายแอกอฮอล์ยังไม่เพียงพอ  3) 
ค่านิยม วัฒนธรรมในการดื่มแอลกอฮอล์ในงานเทศกาลที่อยู่คู่สังคมมานาน 4) คณะทำงานยังไม่ความ
ครอบคลุมและไม่เข้มแข็งเพียงพอ 5) ไม่ได้ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6) บริษัทแอ
ลกอฮอร์ทำการตลาดและการโฆษณาเชิงรุกและต่อเนื่อง ข้อแสนอแนะ ได้แก่ 1) ลดข้อจำกัดด้าน
ทรัพยากร 2) สร้างความรับรู้และความเข้าใจของประชาชนและร้านค้าบางส่วนเกี่ยวกับกฎหมายแอ
กอฮอล์ให้ เพียงพอมากขึ้น  3) ทำกิจกรรมและรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมเทศบาลปลอดเหล้า  4) 
คณะทำงานยังไม่ความครอบคลุมและไม่เข้มแข็งเพียงพอ 5) ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 6) ทำกิจกรรมและรณรงค์อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม 
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The three main objectives about of this research were 1) to study the process 

of network governance of the Thai Health promotion for reducing alcohol 

consumption 2) to analyze the problems of network governance and 3) to find some 

useful suggestions for the network governance. The qualitative research methodology 

was employed for the study with documentary research in-depth interview and focus 

group. The research results indicated that the process of network 

governance included 1) Areas of operation and partners 2) There are characteristics 

of networks and network connections 3) important collaborative activities such as 

operational meetings and lesson breakout sessions activities to vow to stop drinking 

alcohol during the Buddhist Lent Festival Campaign, to stop drinking alcohol in 

festival 4) Network development and network tightness by continually Problems and 

obstacles include 1) resource limitations 2) Public and some shops' awareness and 

understanding of alcohol law is insufficient 3) values, culture of drinking alcohol at a 

festival that has been a long-standing society 4) The working group is not 

comprehensive and not strong enough 5) There is no lack of cooperation from 

 



 จ 

relevant agencies and 6) Alcohol companies are active and persistent in marketing 

and advertising and suggestions include: 1) reducing resource constraints 2) building 

more awareness and understanding of people and some shops about the alcohol 

law 3) carrying out activities and campaigns to instill municipal values. Alcohol-free 4) 

The working group is not comprehensive and not strong enough 5) Coordination from 

relevant agencies and 6) Continuous and comprehensive activities and campaigns. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การจัดทำวิทยานิพนธ์เรื่องการบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุราให้สำเร็จลุล่วงได้นั้น ผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือ
จากบุคคลหลายกลุ่ม 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณศาสตราจารย์  ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์นี้อย่างดีและต่อเนื่องตั้งแต่
เริ่มแรกจนสำเร็จลุล่วง และขอขอบพระคุณประธานกรรมการสอบคือ ศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน ดอกไธ
สง และขอขอบคุณกรรมการสอบคือ  รองศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ ที่ได้กรุณาให้
คําแนะนําและให้ความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาปรับปรุงวิทยานิพนธ์นี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญทุกท่านทั้งผู้อำนวยการสำนัก1ของ สสส. ผู้จัดการ ศคล. 
ผู้ช่วยผู้ประสานงานภาคตะวันตกและภาคกลาง ผู้ประสานงานจังหวัด คณะทำงาน ผู้นำและทีมงานใน
ชุมชนต้นแบบ ภาคีในเครือข่ายของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดปทุมธานี ทุกท่านให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุก
ท่านที่อบรม ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและบ่มเพาะระบบความคิด อันเป็นรากฐานให้ผู้วิจัยมีทั้งองค์
ความรู้และมีกระบวนทางการคิดที่สามารถทำวิทยานิพนธ์นี้ให้สำเร็จ และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่านที่ช่วยเหลือและ
ประสานงานให้วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วง ขอขอบคุณเพ่ือนๆ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2559 ที่เป็น
ทั้งเพ่ือน พ่ี น้อง ที่ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่รักและเคารพยิ่ง สำหรับการสนับสนุนที่ดีมา
โดยตลอด ทั้งความห่วงใย ความใส่ใจ และความเข้าใจ เป็นกำลังที่ดีและสำคัญของผู้ทำวิจัยให้สามารถ
ทำวิทยานิพนธ์นี้ให้สำเร็จลุล่วงได้ 

  
ปริตตา  ป้องคำรส 

สิงหาคม 2565 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

 สุราเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมากมาตลอด ดังนั้นจึงมีความพยายามใน
การห้ามไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสุราแฝงอยู่ในคำสอนต่างๆเรื่อยมา อาทิ หลักคำสอนในพุทธศาสนา 
สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย แต่ถึงกระนั้นพฤติกรรมการดื่มสุราก็เป็นเรื่องสามัญคู่กับสังคมไทย
มาตลอด รวมถึงเป็นส่วนประกอบในงานสังสรรค์ต่างๆของไทยหรือแม้แต่งานบุญ งานศพ เรียกได้ว่า
แฝงอยู่ในเกือบทุกบ้าน ทุกครอบครัวมาช้านาน ในปัจจุบันนี้อัตราการดื่มสุราของประชากรไทยนั้น
ค่อนข้างคงที่ มีการเพ่ิมและลดในแต่ละช่วงเวลาแต่ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ดังจะเห็นได้จาก
สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ทำการสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากรโดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปนั้นพบว่าอัตราการดื่มสุราฯ ของประชากรในปี 2547-2550 มี
แนวโน้มลดลง คือ จากร้อยละ 32.7 เป็นร้อยละ 29.3 จากปี 2550-2552 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 32.0 
และจากปี 2552 ถึงปี 2554 ได้ลดลงเหลือร้อยละ 31.5 ผลสำรวจล่าสุดปี 2557 อัตราการดื่มสุรา
เพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 32.3 นอกเหนือจากนี้อายุเฉลี่ยของผู้ เริ่มดื่มสุราก็ค่อนข้างคงที่เช่นกันคือ  
ปี 2547-2550 เพ่ิมขึ้นคือจากอายุ 20.2 ปี เป็นอายุ 20.5 ปี จากปี 2550-2554 ลดลงเป็นอายุ 20.3 
ปี และผลสำรวจล่าสุดปี 2557 อายุเฉลี่ยของผู้เริ่มดื่มสุราเพ่ิมขึ้นเป็น 20.8 ปี (สำนักสถิติแห่งชาติ , 
2550, น. 5-6, 2555, น. 7-9, 2558, น. 12-13) 
 นอกเหนือจากสถานการณ์ที่ค่อนข้างคงที่ดังกล่าวแล้วแต่มีจุดที่น่าสังเกตหลายประการคือ 
อัตราการดื่มของเพศหญิงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นคือ อัตราการดื่มของเพศหญิงในปี 2550 คือร้อยละ 8.8 
ในปี 2552 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 10.8 ปี 2554 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 10.9 และในปีที่มีการสำรวจล่าสุด
ในปี 2557 อัตราการดื่มสุราของเพศหญิงเพ่ิมขึ้นเป็น 12.9 เห็นได้ว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยมา และ
อีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตคือ ด้านพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นไทยเพ่ิมขึ้นโดยข้อมูล
จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า สัดส่วนของนักดื่มเยาวชน อายุ 15-19 ปี มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 19.1 ในปี 2558 ด้านปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประชากรไทยนั้นมีแนวโน้มเฉลี่ยลดลงโดยในปี 2550 จำนวน 5.08 ลิตรต่อคนต่อปี 
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ในปี 2558 ปริมาณการดื่มลดลงมาอยู่ที่ 6.95 ลิตรต่อคนต่อปี (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550, น. 5-
6, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2555, น. 7, 2558, น. 10-12, 2559) 
 สาเหตุหลักของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นทั้งหญิงและชาย  คือ เพ่ือเข้าสังคม/
สังสรรค์มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 41.9 รองลงมาคือเลียนแบบเพ่ือน/เพ่ือนชวนดื่ม ร้อยละ 27.3 อยาก
ลองดื่ม 24.4 และยังมีสาเหตุอ่ืน ๆ อีก เป็นลำดับรองลงมา (สำนักสถิติแห่งชาติ, 2558 , น. 14) การ
ดื่มสุรามีความสัมพันธ์กับเขตพ้ืนที่อีกด้วยกล่าวคือนักดื่มที่อยู่ในเขตเทศบาลมีน้อยกว่านักดื่มนอกเขต
เทศบาล โดยในปี 2544 มีนักดื่มในเขตเทศบาลร้อยละ 28.9 และนอกเขตเทศบาลร้อยละ 34.5 และ
ในปี 2558 มีนักดื่มในเขตเทศบาลร้อยละ 32.4 และนอกเขตเทศบาลร้อยละ 34.6 หากเปรียบเทียบ
ระหว่างภูมิภาคนั้นภาคที่มีความซุกของนักดื่มสูงที่สุดคือภาคเหนือที่ร้อยละ 41.7 รองลงมาคือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 39.1 ภาคกลางร้อยละ 31.8 และภาคใต้มีความชุกของนักดื่มน้อยที่สุด  

 การดื่มสุรามีผลกระทบทั้งต่อผู้ดื่มเอง ต่อครอบครัว รวมถึงสังคมด้วย ซึ่งผลกระทบดังกล่าว 
อาทิ 1) การสูญเสียปีสุขภาวะจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพในเพศชายคือมีสาเหตุอันดับหนึ่งมาการ
เสพติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ส่วนในการเพศหญิงนั้นเสพติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุ
อันดับที่ 12 (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , 2557, น. 15-16) 2) การดื่มสุรา
ส่งผลกระทบกับสมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน  และส่งผลกระทบกับคนภายนอกครัว เรือน ซึ่ง
พบว่าปัญหาทางการเงินส่งผลกระทบกับสมาชิกในครัวเรือนมากกว่าปัญหาอื่น ๆ ร้อยละ 5.7 รอง ลง
มาคือการที่มีปากเสียง ทะเลาะโต้เถียงกันในครัวเรือน และก่อให้เกิดความรำคาญ รบกวนการทำงาน
และ คุณภาพชีวิต ร้อยละ 4.5 และ 4.3 ตามลำดับ และปัญหาการลงมือทำร้ายร่างกาย และการ
กระทำการรุนแรง ร้อยละ 0.9 และ 1.2 ตามลำดับ (สำนักสถิติแห่งชาติ, 2558, น. 17) 3) ความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ ธัชนันท์ โกมลไพศาล (2558, อ้างถึงใน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ 2560ข, น. 43) ได้ประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จากข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลตลอดปี พ.ศ. 2554 พบว่า แอลกอฮอล์ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ต่อสังคมทั้งหมดเป็นมูลค่า  มีทั้งความสูญเสียทางตรงและความสูญเสียทางอ้อม โดยร้อยละ 90 เป็น
ความสูญเสียทางอ้อม โดยมูลค่าความสูญเสียทางอ้อมที่มากที่สุดมาจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  
รองลงมา คือ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการขาดงาน ส่วนความสูญเสียทางตรง ประกอบด้วย 
ต้นทุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และต้นทุนในกระบวนการยุติธรรม (การดำเนินคดี
และมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สิน) จะเห็นได้ว่าแอลกอฮอล์นั้นทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทางตรง
และทางอ้อมเป็นเม็ดเงินมหาศาลรวมถึงส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างอีกด้วย 
 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบที่ เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาในวงกว้าง
ในสังคม ทุกคนควรตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผล
อันยั่งยืน มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ความสนใจแก้ไขปัญหาในกลุ่มเฉพาะทั้งเพศหญิง
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และกลุ่มวัยรุ่นที่มีอัตราการดื่มเพ่ิมขึ้น รวมถึงการปลูกค่านิยมที่ถูกต้องดีงามเกี่ยวกับการดื่มสุราให้
ตรงกลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละเขตพ้ืนที่ก็จะมีพฤติกรรมการดื่มรวมถึงค่านิยมที่แตกต่างกัน หน่วยงาน
จากส่วนกลางจึงไม่ใช่หน่วยงานที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาเพียงฝ่ายเดียว จึงควรเกิดการร่วมมือกัน
ทำงานเป็นเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยน สนับสนุนกันและกันตามบทบาทหน้าที่ที่สามารถกระทำได้
ภายใต้ความมุ่งหมายในการลด ละ เลิก รวมถึงแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่ม
สุรา ทั้งนี้มีหลายองค์กรเข้ามามีบทบาทในการณรงค์ด้านสุรา ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน โดยเฉพาะประชาชน เข้ามาร่วมกันภายใต้การทำงานรูปแบบเครือข่าย หรืออาจ
เรียกว่า ภาคี โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มี
บทบาทสำคัญในการจัดการและเชื่อมโยงงานเพ่ือรณรงค์ในการลดการสุรารวมกับเครือภาคี อาทิ 
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กรมสุขภาพจิต ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ควส.)  
 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๔  มีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังคมในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือให้บรรลุผลในการลด
อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเชื่อ 
และการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อคุณภาพชีวิต ช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ สสส. ถือว่าการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนและทุกองค์กร ซึ่ง สสส. จะ
การสนับสนุน และร่วมมือกับบุคคล กลุ่ม และองค์กรต่าง ๆ ในการเป็นภาคีเครือข่ายร่วมสร้างเสริม
สุขภาพของคนไทย และการทำงานจะไม่จำกัดเฉพาะบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรในภาคส่วนใดภาคส่วน
หนึ่ง แต่สัมพันธ์กันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ, 2560ง, น. 2) 
 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับภาคีคือ
ส่วนงานภาคีสัมพันธ์ (สภส.) ประกอบด้วย 1) กลุ่มแผนงานภาคีสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้น การจัดกลุ่ม สร้าง
ความเข้าใจ สร้างความมีส่วนร่วมของภาคี (Segment & Engagement) สร้างกระบวนการในการรับ
ฟังเสียงสะท้อนจากภาคี และการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานพัฒนาระบบสนับสนุนและการสื่อสาร
กับภาคีที่มีประสิทธิภาพ 2) กลุ่มแผนงานพัฒนาศักยภาพ ที่มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถ ภาคี 
(CAPACITY BUILDING) โดยขยายเครือข่ายและเน้นการสร้างความยั่งยืน พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ 
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ 3) กลุ่มแผนงานวิเทศสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นขยายการทำงานของ 
สสส. และ ภาคี เครือข่ายสู่ นานาชาติ  (CAPACITY BUILDING) เคลื่ อนไหวผลักดันนโยบาย 
(โดยเฉพาะด้าน กิจกรรมทางกาย และปัจจัยเสี่ยง NCDs) และขยายเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์ 



 4 

(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ม.ป.ป.) ในปีงบประมาณ 2559 สสส. ดำเนินการ
สนับสนุนการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาวะผ่านภาคีผู้รับทุนทั้งสิ้น 3 ,241 ราย โดยเป็นภาคีเดิม
ผู้รับทุนทำต่อเนื่องจำนวน 392 รายและภาคีผู้รับทุนรายใหม่จวน 2,859 ราย เมื่อวัดเป็นสัดส่วนการ
กระจายทุนในการดำเนินโครงการใหม่ตามลักษณะการดำเนินงานขององค์กรผู้รับทุนนั้นเป็นมูลนิธิ
หรือองค์กรสาธารณประโยชน์มากที่สุดคือร้อยละ 40 รองลงมาคือ หน่วยงานรัฐร้อยละ 33 บุคคล
ร้อยละ 16 และคณะบุคคลร้อยละ 3 ตามลำดับ (กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560ง, น. 
106-107) 
 การทำงานด้วยแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำงานทั้งในเชิงป้องกัน ควบคุมและบำบัด
อาทิ การพัฒนานโยบายสาธารณะและการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การพัฒนาเครือข่ายและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การพัฒนารูปแบบและระบบบริการเลิกสุรา โดยการทำงานร่วมกันของ 8 กลุ่มแผนงาน 
ซึ่งแต่ละกลุ่มแผนงานมีภารกิจของตนเองเพ่ือส่งเสริมให้เป้าหมายที่วางไว้บรรลุผลสำเร็จ และทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกนั้นคือเครือข่ายภาค โดย สสส. มีภาคีหลักด้านการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  ได้แก่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กรมควบคุมโรค  
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. 
เครือข่ายหมออนามัย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายพระ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 
มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพ่ือการพัฒนา มูลนิธิสื่อเพ่ือเยาวชน ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เครือข่ายมหาวิทยาลัย 
อาชีวศึกษา มูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภาคธุรกิจเอกชนต่าง ๆ ฯลฯ และ
ยังมีภาครายใหม่เข้าร่วมในทุกปี (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560ข, น. 41-
56) 
 ความร่วมมือจากการประสาน 3 พลังของ สสส. อันประกอบด้วย 1) พลังปัญญา ได้แก่ การ
ขยายพ้ืนที่ทางปัญญา (Wisdom Space) 2) พลังนโยบาย ได้แก่ การขยายพ้ืนที่การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Space of Participatory Policy Process)  และ 3) พลังสังคม 
ได้แก่ การขยายพ้ืนที่ทางสังคม (Social Space) โดยมีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผ่านกลไกการมี
ส่วนร่วม คือ สสส กำหนดประเด็นและพัฒนาร่วมกับภาคีเพ่ือแก้ปัญหาด้านสุรา โดยเป็นฝ่ายรุกเข้าไป
ทำการเชื่อมประสานภาคีที่มีศักยภาพทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับของการ
กำหนดนโยบายและการพัฒนาสู่โครงการเพ่ือดำเนินงานร่วมกัน นอกจากนี้ สสส. ก็กำหนดประเด็นที่
ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ภาคีและพ้ืนที่ในการเสนอโครงการ โดยมีแนวคิดในการสนับสนุนโครงสร้าง
เสริมสุขภาพขนาดเล็กสำหรับภาคีรายย่อยเพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลทั่วที่สนใจได้ริเริ่มทำโครงการ
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ที่สร้างสรรค์ตรงกับความต้องการและปัญหา ซึ่งเปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี (สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2554, น.  12, 2560ก, น. 10-15, 2560ค, น. 17-18)  
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นว่าสุราเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็น
อย่างมากและยังส่งผลต่อสังคมเป็นวงกว้าง ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ควรเกิดจากความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนในสังคม ซึ่งได้มี สสส. อันเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทอย่างชัดเจนและพยายามที่จะประสานความ
ร่วมมือจากองค์การต่าง ๆ ในการดำเนินการแก้ไข ป้องกัน และบรรเทาผลกระทบสุราตั้งแต่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือไม่ดื่มสุราด้วยการรณรงค์และจัดโครงการหลายโครงการ อาทิ โครงการงด
เหล้าเข้าพรรษา โครงการให้เหล้าเท่ากับแช่ง โดยทำงานร่วมกับภาคี รวมกันเป็นเครือข่าย ก่อเกิด
ความร่วมมือเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิกการดื่มสุราเรื่อยมา ซึ่งมีทั้งท่ีสำเร็จเป็นรูปธรรม โดย
มีความร่วมมือที่เหนี่ยวแน่นกับภาคีหลักและมีความร่วมมือในวงกว้างกับภาคีต่าง ๆ ที่มีเพ่ิมขึ้นทุกปี
ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ในด้านการบริหารองค์การเครือข่ายของ สสส. ด้านการลดการดื่ม
สุรา เป็นตัวอย่างที่ดีของการบริหารจัดการเครือข่าย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
องค์การเครือข่ายของ สสส. แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการไม่ได้มีแต่ความราบรื่นเสมอไป ย่อมเกิดมี
ปัญหาและอุปสรรคบางประการซึ่งเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจศึกษาด้วยเช่นกัน จนนำไปสู่
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์การเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ ล้วนเป็นเรื่องที่
น่าสนใจและควรแก่การแสวงหาคำตอบซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการบริหารองค์การเครือข่ายทั้งในด้าน
สุราและอ่ืน ๆ ของในสังคมต่อไป 
 

1.2 คำถามในการวิจัย 

 1.2.1 สสส. มีกระบวนการบริหารองค์การเครือข่ายเพ่ือลดการดื่มสุราอย่างไร 
  1) เครือข่ายมีลักษณะและความเชื่อมโยงของเครือข่ายเป็นอย่างไร 
  2) กิจกรรมความร่วมมือของภาคีในเครือข่ายมีอะไรบ้าง อย่างไร 
  3) การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความเหนียวแน่นในเครือข่ายทำได้อย่างไร 
 1.2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารองค์การเครือข่ายเพื่อลดการดื่มสุรามีอะไรบ้าง 
  1) ภาคีของ สสส. มีปัญหาและอุปสรรคในความร่วมมืออะไรบ้าง อย่างไร 
 1.2.3 การบริหารองค์การเครือข่ายเพ่ือลดการดื่มสุราให้ประสบความสำเร็จมีแนวทางอย่างไร 
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1.3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 1.3.1 เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา 
 1.3.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบริหารองค์การเครือข่ายเพ่ือลดการดื่มสุรา 
 

1.4  ขอบเขตในการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาเรื่องการบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา ประกอบด้วย 

1) การศึกษากระบวนการบริหารองค์การเครือข่ายจะทำการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของการบริหารเครือข่าย โดยศึกษาสภาพทั่วไปของเครือข่ายอย่างไร ศึกษาลักษณะของเครือข่ายและ
ความเชื่อมโยงเครือข่ายของเครือข่าย ศึกษากิจกรรมความร่วมมือ ศึกษาการพัฒนาเครือข่ายและ
รักษาความเหนี่ยวแน่นของเครือข่าย 

2) การศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา 

3) การศึกษาถึงการเสนอแนะแนวทางในการบริหารองค์การเครือข่ายเพ่ือลดการดื่ม
สุรา 

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในศึกษาประกอบด้วย 

1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 1 คน 
2) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จำนวน 1 คน 
3) ผู้ประสานงานจังหวัดสมุทรสาคร คณะทำงาน ผู้นำและทีมงานในชุมชนต้นแบบ 

ภาคี จำนวน 10 คน 
4) ผู้ประสานงานจังหวัดปทุมธานี คณะทำงาน ผู้นำและทีมงานในชุมชนต้นแบบ ภาคี 

จำนวน 5 คน 
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1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาทำการศึกษาคือ เดือนมีนาคม 2561- พฤศจิกายน 2564 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย 

 1.5.1 ทำให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารองค์การเครือข่ายเพ่ือลดการดื่มสุรา 
 1.5.2 ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์การเครือข่ายเพ่ือลดการดื่มสุรา 
และนำไปสู่การจัดการความรู้ในการบริหารองค์การเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
 1.5.3 สามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์การเครือข่ายอ่ืนได้ 
 

1.6 การจัดเรียงบท 

 งานวิจัยฉบับนี้จะถูกจำแนกออกเป็น 6 บท ดังนี้  โดยบทที่  1 จะเป็นการอธิบายถึง
ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหาเพ่ือบอกให้ทราบถึงความสำคัญ ปัญหา และเหตุผลอันนำมาสู่
การศึกษาในครั้งนี้ โดยมีคำถามในการวิจัย มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือใช้เป็นการระบุ
กิจกรรมที่ผู้วิจัยทำในการหาคำตอบในการวิจัย และได้กำหนดขอบเขตการศึกษาเพ่ือเป็นทิศทางที่
ชัดเจนให้กับงานวิจัย รวมถึงอธิบายให้เห็นถึงประโยชน์จากการศึกษาไว้ในบทนี้  บทที่ 2 สภาพทั่วไป
ของ สสส. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะต่าง ๆของ สสส. การทำงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และเครือข่ายภาคีของ สสส. บทที่ 3 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบ
ไปด้วย แนวคิดเกี่ยวกับบริหารองค์การเครือข่าย แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย 
กรณีศึกษาการบริหารองค์การเครือข่าย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดบทที่ 4 กล่าวถึง ระเบียบ
วิธีการวิจัยที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แนวทางการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวมรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5 กล่าวถึง ผลของ
การศึกษา โดยละเอียดจำแนกตามหัวข้อที่ศึกษา บทที่ 6 ซึ่งเป็นบทสุดท้าย กล่าวถึง การสรุป  
อธิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ 



บทท่ี 2 
 

สภาพทั่วไปของ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 สสส. กำเนิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2544 โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยตรง มี
ฐานะเป็นองค์กรของรัฐที่ไม่ใช่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
รายได้ของกองทุนไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน สสส. ถือกำเนิดด้วยเจตนาที่จะให้มีกองทุนเพ่ือ
ทำหน้าที่ในการโน้มนำให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพให้ดีตั้งแต่ต้นและส่งเสริมให้
ประชาชนมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจาก
การบริโภคสุรา ยาสูบ  สารอ่ืนที่ทำลายสุขภาพและพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ไม่ถูกต้องอันส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพ สสส. มีรายได้จากส่วนที่รัฐเรียกเก็บเพ่ิมจากการเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราใน
อุตสาหกรรมด้านบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี (สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ, 2560ก, น. 3-4) 
 

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทการทำงาน เป้าหมาย และยุทธศาตร์ของ สสส.  

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2560ก , น. 3-5) ได้กล่าวถึง วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และบทบาทการทำงานของ สสส. ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
“ทุกคนบนแผ่นดินไทย มีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อสุขภาวะ” 
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พันธกิจ 
“จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลัง บุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถและ
สร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ” 
 
บทบาทการทำงาน  

“1) จุดประกาย กระตุ้น และสนับสนุนงบประมาณ (สมทบ) แก่ภาคีผู้รับผิดชอบ
นโยบายสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ตระหนักถึงปัญญาของโทษภัยของสุราและยาสูบและ
ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ต่อสุขภาพ 

 2) กระตุ้นและสนับสนุนภาคีวิชาการ ภาคีปฏิบัติการ ภาคีนโยบายให้ทำงานร่วมกัน
เพ่ือพัฒนาความรู้ กระบวนการเรียนรู้และจัดการข้อมูลสารสนเทศ  

 3) สนับสนุนงบประมาณสมทบเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและการบริหาร
จัดการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน  

4) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสื่อสาธารณะ  สื่อมวลชนและ
เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนค่านิยม  ความเชื่อ พฤติกรรมของ
ประชาชนให้ไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงและเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ”  

 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 กรอบแนวคิดในการทำงานของ สสส. มุ่งเน้นการเสริมและสานพลังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น เพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยกำหนดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์จากเป้าหมายหลักของประเทศและเป้าหมายที่กองทุนสมควรจะมีบทบาทจาก
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 วิสัยทัศน์  และพันธกิจของ สสส.  
การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์จึงเกิดจากการที่  สสส. ดำเนินการจุดประกาย กระตุ้น สานและ
เสริมพลัง บุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนเป็นหลัก ไม่ใช่เป็นงานที่ สสส. จะไปปฏิบัติการโดยตรงทั้งนี้
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เป็นทั้งเป้าหมายที่บรรลุร่วมกัน เป็นเครื่องมือและแนวทางการเรียนรู้สำหรับ
การทำงานร่วมกันของภาคี สสส. ทั้งหมด (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560ค, 
น. 11) 
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ยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (2555-2564) 

 

 
 
ภาพที่ 2.1 ไตรพลัง 
แหล่งที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2554, น. 11). 
  
ยุทธศาสตร์หลัก 
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2554, น. 12, 2560ก, น. 10, 2560ค, น. 
17-18) สสส. ใช้ยุทธศาสตร์ไตรพลังเป็นกลไกหลักในการผลักดัน  สร้างความเปลี่ยนแปลงและ
ขับเคลื่อนสุขภาวะ โดยที่ สสส.เป็นกลไกที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง
ของพลังทั้งสามอันประกอบไปด้วย 
  1) พลังปัญญา ได้แก่ การขยายพ้ืนที่ทางปัญญา (Wisdom Space) โดยมีองค์
ความรู้ที่พอเพียง รู้เท่าทันสถานการณ์และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย บริบท  ซึ่งเป็นการรวมความรู้
จากทุกภาคส่วนของสังคมก่อเกิดพ้ืนที่ปัญญาร่วมกัน 
  2) พลังนโยบาย ได้แก่ การขยายพ้ืนที่การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ (Space of Participatory Policy Process)  ซึ่งนโยบายนั้นก่อให้เกิดระบบและโครงสร้าง 
ของการสร้างเสริมสุขภาพที่ส่งผลกระทบแก่ประชาชนในวงกว้างและจะมีผลสืบเนื่องยาวนานและ
ยั่งยืนหากนโยบายนั้นเกิดจากพ้ืนฐานทางปัญญาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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  3) พลังสังคม ได้แก่ การขยายพ้ืนที่ทางสังคม (Social Space) ซึ่งเครือข่ายภาคีทาง
สังคมที่ที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายร่วมกันจะก่อให้เกิดการระดมพลังในการสร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องและยิ่งเครือข่ายมีการเชื่อมโยงกันดีก็จะก่อให้เกิดพลังผลักดันที่ยิ่งใหญ่  และที่สำคัญอีก
ประการคือการทำงานร่วมกันนั้นจำเป็นต้องมีบูรณาการและพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันระหว่าง
เครือข่าย  

 
ยุทธศาสตร์เฉพาะ 
 1) พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลและองค์กร ให้เท่าทันพลวัตของปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบ
ต่อสุขภาพ 2) พัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมทางสังคม 3) เสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชนและท้องถิ่น 4) พัฒนาระบบและกลไกทางสังคมที่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาวะ และ 5) พัฒนา
ระบบการเรียนรู้และสื่อสารสาธารณะ 
 

2.2 รูปแบบและโครงสร้างแผนการทำงานของ สสส. 

2.2.1  รูปแบบ Working Model การสร้างเสริมสุขภาพตามแบบของ สสส.  
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2560ก, น. 11-12) ตัวแบบการทำงาน
ระดับองค์กรของ สสส. (Thai Health Working Model) เป็นตัวแบบที่ประยุกต์มาจากตัวแบบใน
การสร้างเสริมสุขภาพของ Green & Tones ที่นำหลักการของการสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตร
ออตตาวา จากการวิเคราะห์การทำงานของ สสส. พบว่าการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนนั้นมาจากการ
ปรับเปลี่ยนที่สำคัญ 2 ประการ คือ    
 1) การปรับเปลี่ยนสังคม และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ ซึ่งมักจะมีการตั้งต้นมา
จากการที่แผนเชิงประเด็น (Issues Based) ใช้ทุนทางปัญญาในการวิจัยหาสาเหตุของปัญหาสุขภาพ 
(สมุทัย) รวมถึงหาแนวทางการแก้ไข (มรรค) ก่อนนำไปสู่การเผยแพร่ให้แก่เครือข่ายสร้างเสริม
สุขภาพเพ่ือใช้ในการชี้แนะ/ ผลักดัน/ เจรจากับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเป็นนโยบาย
สาธารณะ (Policy Advocate) ในระดับต่าง ๆ ทั้งกฎหมาย มาตรการ นโยบาย ฯลฯ ที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาวะของประชาชน อีกท้ังบางครั้งอาจมีการเผยแพร่องค์ความรู้นั้น ๆ ผ่านทางสื่อมวลชนหรือการ
ใช้เครื่องมือทางการตลาด (Marketing Tools) เพ่ือสร้างกระแสในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ
นั้น ๆ อีกทางหนึ่งด้วย  
 นอกจากนั้นแผนเชิงประเด็นยังทำการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม/ ต้นแบบ/ กรณีตัวอย่าง/ 
หลักสูตร/ แนวทาง ก่อนนำไปเผยแพร่ผ่านทางภาคีและเครือข่ายของแผนเชิงประเด็นเองหรือผ่าน
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ทางแผนเชิงพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย (Setting Based) ที่ได้รับการพัฒนาหรือมีความพร้อมในการเป็น 
Platform และมีความเหมาะสมกับประเด็นนั้น ๆ 
 (2) การปรับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของประชาชนควบคู่กันไปด้วย  ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นที่
แผนเชิงระบบ (System Based) นำองค์ความรู้จากแผนเชิงประเด็นมาทำการเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ผ่านสื่อหลัก การรณรงค์ การเผยแพร่ผ่านนิทรรศการของศูนย์เรียนรู้ การ
สนับสนุนข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Website ของ สสส. และเครือข่าย รวมทั้งการสนับสนุนโครงการ
เปิดรับทั่วไปทั้งในรูปแบบ Open Grant หรือ Small Grant ที่จะช่วยขยายฐานประชาชนทั่วไปที่มี
ความสนใจให้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ 

 
2.2.2  ความร่วมมือกับเครือข่าย 

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2560ก, น. 15) สสส เป็นองค์กร ทำงาน
โดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่ายผ่านกลไกการมีส่วนร่วม โดยมีช่องทางการสนับสนุน 2 ช่องทาง
ดังนี้  
 1) สสส กำหนดประเด็นและพัฒนาร่วมกับภาคี เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงหลักทางสุขภาพ 
การสนับสนุนโครงการเชิงรุกดำเนินการโดย สสส. กำหนดประเด็นที่จะพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ
ทั้งด้านการลดปัจจัยเสี่ยงและเสริมสร้างสุขภาวะขึ้นและเป็นฝ่ายรุกเข้าไปทำการเชื่อมประสานภาคีที่
มีศักยภาพทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงในประเด็นดังกล่าวทั้งในระดับของการกำหนด
นโยบายและการพัฒนาสู่โครงการเพื่อดำเนินงานร่วมกัน  
 2) สสส กำหนดประเด็นที่ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ภาคีและพ้ืนที่ในการเสนอโครงการ  เพ่ือ
เปิดโอกาสและให้พ้ืนที่กับทุกคนในการสร้างนวัตกรรม โดยมีแนวคิดในการสนับสนุนโครงสร้างเสริม
สุขภาพขนาดเล็กสำหรับภาคีรายย่อยเพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลทั่วที่สนใจได้ริเริ่มทำโครงการที่
สร้างสรรค์ตรงกับความต้องการและปัญหาของการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี  
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2.3 การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ สสส. 

 แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เน้นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับ
วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทในแต่ละพ้ืนที่และกลุ่มประชากร  ตลอดจนพัฒนา
นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพรองรับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ การสื่อสาร การจัดการ 
และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้แก่สังคมไทย
ดำเนินงานสอดคล้องตามแนวทางของยุทธศาสตร์โลกในการจัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
(Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol) รวมทั้งมุ่งเน้นการทำงานเชื่อมโยง
ระบบและกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาหลัก สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่ประเทศไทยได้ร่วม
ปฏิญญากับสหประชาชาติและประชาคมโลก 
 ยุทธศาสตร์การดำเนินการตามหลักสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาอันได้แก่  1) การสร้างมาตรการ 
นโยบายสาธารณะ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) การ
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เพ่ือให้ความรู้และผลักดันมาตรการ 
3) การพัฒนาเครือข่ายเพื่อรณรงค์และสนับสนุนนโยบายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
รวมทั้งการส่งเสริมให้มีระบบบริการเลิกสุรา และ สสส. มีบทบาทในการเชื่อมประสานเครือข่ายเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ, 2560ค, น. 67-68) 
 

2.3.1 ยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2560ค, น. 75-78) กล่าวถึงยุทธศาสตร์
หลักและยุทธศาสตร์หลักรองโดยสรุปความดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์หลักการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ประสานการดำเนินงานทางวิชาการ การเคลื่อนสังคมและการพัฒนานโยบายให้

เชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่างมีประสิทธิภาพในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยมี
การพัฒนารูปแบบบริการเลิกสุรา และการทดแทนทุนอุปถัมภ์จากธุรกิจแอลกอฮอล์ ซึ่งสนับสนุนแผน
ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ 

2) ยุทธศาสตร์รอง ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
(1 ) ยุทธศาสตร์สนับสนุนการสร้างเสริมและพัฒนาความรู้และต้นแบบ 

(Knowledge Generation & Model Development) 
  (2) ยุทธศาสตร์สนับสนุนผลักดันนโยบาย (Policy Advocacy) 
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  (3) ยุทธศาสตร์สนับสนุนการสื่อสารเพ่ือปรับเปลี่ยนค่านิยมสังคม  (Cultural 
Change/Health Literacy Communication) 
  (4) ยุทธศาสตร์สนับสนุนการพัฒนากลไกพ้ืนฐานและการสร้างนวัตกรรม (System 
Enhancing Mechanism Building) 
  (5) ยุทธศาสตร์สนับสนุนการขยายการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงระบบ 
  (6) การกำกับ ติดตามและประเมินผล (Monitoring and evaluation)  

 
2.3.2 วัตถุประสงค์ของการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2560ค, น. 73) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ

การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้  
“ 1) ลดอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนไทยและป้องกันนักเสพหน้า

ใหม ่
2) พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้และการจัดการความรู้ที่จำเป็น เพ่ือการควบคุม

บริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
3) พัฒนาให้เกิดมาตรการ สิ่งแวดล้อม นโยบายและกฎหมายเพ่ือควบคุมการการ

บริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้นโยบายและกฎหมายที่มีอยู่ 
4) พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสื่อสารและ

สร้างการรับรู้ ความตระหนักในสังคมและในประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยน ค่ านิ ย ม ใน
สังคม และการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

5) พัฒนากลไกพ้ืนฐานและระบบที่สำคัญ  เพ่ือการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

6) พัฒนารูปแบบและบริการเลิกสุราที่มีประสิทธิภาพ 
7) พัฒนาพัฒนาให้เกิดเครือข่าย องค์ความรู้ ฐานข้อมูล และการจัดการความรู้ที่

จำเป็นเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
 

 2.3.3 จุดเน้นของแผน 
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2560ค, น. 69-72)  

1) พัฒนานโยบายสาธารณะและการบังคับใช้กฎหมาย 
2) การพัฒนาวิชาการและระบบข้อมูลข่าวสาร 
3) การพัฒนาเครือข่ายและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
4) การสนับสนุนทุนอุปถัมภ์ทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์ 
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5) การพัฒนารูปแบบและระบบบริการเลิกสุรา  
 
2.3.4  แนวทางการดำเนินงาน 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2560ค, น. 68)  

1) สนับสนุนการออกมาตรการ กฎหมาย และนโยบายที่จำเป็นต่อการลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

2) สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

3) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ งานวิชาการ และวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
4) พัฒนาต้นแบบ นวัตกรรมหรือรูปแบบการดำเนินงานใหม่ 
5) ขยายภาคีเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของเครือข่าย และ

พัฒนามาตรการชุมชน 
6) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิชาการ และวิจัยศึกษาแนวทางการจัดระบบบริการ

บำบัดรักษาผู้ติดสุราในระบบบริการสาธารณสุข  
7) บูรณาการและตั้งเป้าหมายร่วมกับแผนอ่ืน ๆ ของ สสส. ในการดำเนินงานใน

กลุ่มเป้าหมาย องค์กร ชุมชน และพ้ืนที่ต่าง ๆ 
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2.3.5  งบประมาณ 
 

 ตารางที่ 2.1 งบประมาณรวมของแผน 

 งบประมาณ (ล้านบาท) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด 
งบประมาณ 

350 360 360 

 
แหล่งที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2560ค, น. 78) 
 
ตารางที่ 2.2 งบประมาณของแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดประจำปี 2561  
 แยกตามกลุ่มแผนงาน 

กลุ่มแผนงานหลัก 
งบประมาณ  

ปี 2561 (ล้านบาท) 

1. กลุ่มแผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมและพัฒนาความรู้และต้นแบบ  
2. กลุ่มแผนงานสนับสนุนการผลักดันนโยบาย  
3. กลุ่มแผนงานสนับสนุนการสื่อสารเพ่ือปรับเปลี่ยนค่านิยมสังคม  
4. กลุ่มแผนงานสนับสนุนการพัฒนากลไกพ้ืนฐาน และการสร้างนวัตกรรม  
5. กลุ่มแผนงานสนับสนุนการขยายการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิง
ระบบ 
6. กลุ่มแผนงานสนับสนุนการป้องกันนักเสพหน้าใหม่  
7. กลุ่มแผนงานสนับสนุนการบำบัด/ชวน/ช่วย ให้เลิกเสพ  
8. กลุ่มแผนงานสนับสนุนการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด  

รวม 

128.5 
10.0 
106.2 
10.6 
3.0 

 
34.4 
23.5 
33.8 
350 

แหล่งที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2560ข, น. 56) 
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2.3.5 ความร่วมมือ 
 การดำเนินการด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ สสส.นั้น มีรูปแบบการ
ทำงานที่ประสานความร่วมมือทั้งในองค์การโดยการทำงานร่วมกันของ  8 กลุ่มแผนงาน และมีการ
ประสานความร่วมมือระหว่าง สสส.กับองค์การภายนอกซึ่งก็คือเครือข่ายภาคี ดังนี้ 

1) กลุ่มแผนงานสนับสนุนภายใน สสส. ประกอบด้วย 8 กลุ่มแผนงาน ได้แก่ (1) กลุ่ม
แผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมและพัฒนาความรู้และต้นแบบ (2) กลุ่มแผนงานสนับสนุนการ
ผลักดันนโยบาย (3) กลุ่มแผนงานสนับสนุนการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมสังคม (4) กลุ่มแผนงาน
สนับสนุนการพัฒนากลไกพ้ืนฐาน และการสร้างนวัตกรรม (5) กลุ่มแผนงานสนับสนุนการขยายการ
ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงระบบ (6) กลุ่มแผนงานสนับสนุนการป้องกันนักเสพหน้าใหม่ (7) 
กลุ่มแผนงานสนับสนุนการบำบัด/ชวน/ช่วย ให้เลิกเสพ และ (8) กลุ่มแผนงานสนับสนุนการป้องกัน/
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

2) เครือข่ายภาคี ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรม
ควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. 
เครือข่ายหมออนามัย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายพระ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล  
มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพ่ือการพัฒนา มูลนิธิสื่อเพ่ือเยาวชน ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เครือข่ายมหาวิทยาลัย  
อาชีวศึกษา มูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภาคธุรกิจเอกชนต่าง ๆ ฯลฯ 
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ภาพที่ 2.2 เครือข่ายภาคี 
แหล่งที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2560ค, น. 76) 
 



บทท่ี 3 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ศึกษาในเรื่อง การบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา ซึ่งประกอบไปด้วย แนวคิดเกี่ยวกับบริหารองค์การเครือข่าย
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย กรณศีึกษาการบริหารองค์การเครือข่าย งานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง และกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์การเครือข่าย 

ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซึ่งจะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้าน
กลไกของรัฐ 2) ปัจจัยด้านประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 3) ปัจจัยด้านแกนนำเครือข่ายที่ต้องการพัฒนา 
และ 4) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ทำการประเมินผล พบว่า หลายกิจกรรมได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
ทั้งจากกลไกรัฐ และแกนนำเครือข่ายขององค์กรด้านชุมชนและภาคีเครือข่ายพันธมิตร จะเห็นได้จาก
หน่วยงานภาครัฐทั้งจากกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ. สาธารณสุข
จังหวัด สำนักพระพุทธศาสนา สำนักงานวัฒนธรรม โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาชนต่าง ๆ ให้การสนับสนุนส่งตัวแทนมาร่วมงาน 
หรือกิจกรรม และสนับสนุนอุปกรณ์ แรงงาน รวมทั้งกระจายข่าวสารต่าง  ๆ เป็นจำนวนมาก
พอสมควร แต่ทว่าการเข้ามาสนับสนุนของกลไกภาครัฐในหลายพ้ืนที่ยังไม่โดดเด่นมากนัก ซึ่งขึ้นอยู่
กับโลกทัศน์ของผู้นำและภาวะการเป็นผู้นำประกอบกับความสามารถของแกนนำเครือข่าย ในการ
เข้าถึงและประสานกับผู้นำภาครัฐในพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มราชการส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. 
หรือเทศบาล แม้ว่าได้เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์งดเหล้ากันมากข้ึน แต่โดยภาพรวมแล้วถือว่า
ยังเข้ามามีบทบาทในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างน้อย สำหรับปัจจัยด้านประชาชนกลุ่มเป้าหมายและปัจจัย
ด้านแรงจูงใจของกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งยังไม่ได้แสดงบทบาทในการมีส่วนร่วมที่
ขยายกว้างออกไปมากกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติ ตามกำหนดการที่กำหนดประเด็นนี้จึงเป็น
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โจทย์ที่น่าท้าทายอีกประการหนึ่งในการนำไปสู่การสร้างแรงจูงใจ เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการรณรงค์งดเหล้าของชุมชนให้เข้มแข็ง และมีความต่อเนื่องในระยะยาว 
 

3.1.1 ความหมายขององค์การแบบเครือข่าย (Network Organization) 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2556) อธิบายคําว่า “เครือข่าย” โดยทั่วไปหมายถึง โครงสร้าง
ของสายสัมพันธ์ (Ties) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน (Actor) ในระบบสังคม โดยบุคคลหรือ
หน่วยงานดังกล่าวอาจหมายรวมถึงบทบาทปัจเจกบุคคล องค์การ อุตสาหกรรม หรือกระทั้งรัฐ สาย
สัมพันธ์ดังกล่าวจะมีพ้ืนฐานจากการสนทนา มิตรภาพ ความรัก ความเป็นเครือญาติ อํานาจหน้าที่  
การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และสิ่งอ่ืนในรูปแบบของความสัมพันธ์ 

ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์  (2559 , น. 29) ได้ให้ความหมายเครือข่าย หมายถึง การ
เชื่อมโยงระหว่างระบบการปฏิบัติงาน หรือเชื่อมโยง บทบาทของกลุ่มบุคคล องค์กร/ หน่วยงานต่าง  
ๆ ที่เป็นหน่วยย่อยรวมตัวกัน ด้วยความสมัครใจภายใต้ความต้องการในวัตถุประสงค์ร่วมกัน จัด
โครงสร้างและรูปแบบการทํางานด้วยระบบใหม่ในลักษณะสร้างความร่วมมือประสานงานกันใน
แนวราบ ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยการระดมสรรพกำลังร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาด้วยการ
ให้สมาชิกได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล และ
ร่วมรับผลประโยชน์การสร้างเครือข่าย 

สรัญญา จุฑานิล (2556 , น. 15) ให้ความหมายเครือข่ายว่า หมายถึง การทํางานร่วมกนของ
กลุ่มคนหรือองค์กรที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม และมีเป้าหมาย หรือมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีโครงสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีการ
เชื่อมโยงและประสานงานร่วมกันในลักษณะพ่ึงพาอาศัย ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกัน โดยลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่ายจะมีการเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่ม
คน และองค์กร ทั้งนี้มีการติดต่อซ่ึงกันและกันทั้งในระดับภายในองค์กร และภายนอกองค์กร  

ต่วนเปาซี กูจิ (2554, น. 17) ให้ความหมาย เครือข่ายว่า หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มที่มี
การประสานงานหรือทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีระยะเวลานานพอควรมีวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายร่วมกัน และหากบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งแล้วเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ใหม่ได้ 
และยังเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์กร ผ่านรูปแบบของ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรม การสื่อสาร ความร่วมมือ การพ่ึงพาอาศัย การ
แลกเปลี่ยน การเรียนรู้ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนมีเป้าหมาย
ร่วมกัน  
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Starkey (อ้างถึงใน จํานงค์ แจ่มจันทรวงษ์, 2553, น. 34) จากการสังเคราะห์เครือข่ายใน
หลายประเทศ พบว่า เครือข่ายอาจจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ จากหน่วยราชการหรือหน่วยงาน
พัฒนาเอกชน หรืออาจเกิดขึ้นแบบไม่เป็นทางการ ด้วยการวางแผนการทํากิจกรรมร่วมกันของบุคคล
หรือองค์กรที่สมัครใจ โครงสร้างของเครือข่ายมีได้หลายรูปแบบ แต่ก็มีความสําคัญน้อยกว่า
กระบวนการติดต่อกันหลายทิศทางของสมาชิกภายในเครือข่าย ไม่ใช่การส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิก
ตามรายชื่อเท่านั้น แต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน ช่องทางการแลกเปลี่ยนและ
ร่วมมือภายในเครือข่ายสามารถจัดขึ้นในลักษณะการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการ
ทดลอง การสัมมนา การเผยแพร่เอกสาร และการทํากิจกรรมร่วมกัน  

วิชัย แสงศรี (2552, น. 27) ให้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีหลักการ ข้อตกลง และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนระหว่างคนกับ
คน คนกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม และเครือข่ายต่อเครือข่าย ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยอาจผ่านเข้ามาทางผู้นํากลุ่ม หรือสมาชิกของกลุ่มให้
สมาชิกของกลุ่มที่ประกอบอาชีพเดียวกัน และทํางานร่วมกัน เป็นวิธีการถ่ายทอดที่ทําให้ทุกคนมีส่วน
ร่วม ทั้งนี้จะประสบความสําเร็จได้เพราะมีผู้นําที่ดี ที่มุ่งให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน กิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึน จึงประสบความสําเร็จ นอกจากนี้การเรียนรู้ของสมาชิกในเครือข่ายมีอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้
บางอย่างก็รับจากภายนอกเข้ามาเกือบทั้งหมด แต่บางอยย่างก็จะมีการปรับ และประยุกต์ให้ใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
วิชาชีพ  

 
3.1.2 องค์ประกอบและโครงสร้างของเครือข่าย 
เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะ

แลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนใน
เครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซึ่ง
กันและกัน การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือทำกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กร
ที่เป็นสมาชิกดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพ่ือนำไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็น
กิจกรรมเฉพาะกิจตามความจำเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้า
มีความจำเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้ 
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เครือข่ายมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันไป และมีโครงสร้างของเครือข่ายที่ชัดเจน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543 , น. 36-44) กล่าวว่า องค์ประกอบสําคัญอยู่อย่าง
น้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ 

1) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception) การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของ
เครือข่าย เพราะหากสมาชิกไม่มีความเข้าใจในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย จะมีผลทําให้การ
ประสานงาน และการขอความร่วมมือในการดําเนินการเป็นไปได้ยากลําบาก แต่ทั้งนี้มิได้หมายความ
ว่าสมาชิกของเครือข่ายไม่สามารถมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เพราะมุมมองที่แตกต่างย่อมมีประโยชน์ 
ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ในการทํางานแต่ต้องอยู่ภายใต้จุดร่วมของเครือข่ายที่สมาชิกยอมรับกัน หา
ไม่แล้วความแตกต่างที่มีอยู่จะนําไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด ยกตัวอย่างการรับรู้มุมมอง
ร่วมกัน อาทิ มีความเข้าใจในปัญหา มีสํานึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีประสบการณ์ในปัญหา
ร่วมกัน มีความต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น  

2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) สมาชิกในเครือข่ายจะต้องมองเห็น
จุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกนระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การรับรู้เข้าใจถึงทิศทางเดียวกัน และการมี
เป้าหมายที่จะดําเนินไปด้วยกัน จะช่วยทําให้ขบวนการเคลื่อนไหวมีพลัง เกิดเอกภาพ และช่วย
บรรเทาความขัดแย้ง อันเกิดจากมุมมองที่แตกต่างลงไปได้ แม้ว่าวิสัยทัศน์ร่วมจะเป็นสิ่ งที่ต้องใช้เวลา
ในการสร้างให้เกิดขึ้น แต่ก็จําเป็นต้องสร้างให้เกิดข้ึนได้ และสมาชิกของเครือข่ายก็ควรมีวิสัยทัศน์ย่อย
ส่วนตัว ที่สอดคล้องไปด้วยกันกับวิสัยทัศน์ของเครือข่าย  

3 ) การมีผลประโยชน์ และความสนใจร่วมกัน  (Mutual Interests/Benefits) 
เครือข่ายเกิดจากการที่สมาชิกแต่ละคนต่างก็มีความต้องการของตนเอง แต่ความต้องการเหล่านั้นจะ
ไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จได้ หากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ ความจํากัดนี้ทําให้เกิดการรวมตัวกันบนฐาน
ของผลประโยชน์ร่วมที่มากเพียงพอ จะดึงดูดให้รวมเป็นเครือข่าย ดังนั้น การรวมเป็นเครือข่ายจึงต้อง
ตั้งอยู่บนฐานของผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน ผลประโยชน์ในที่นี้ อาทิ เกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับ 
โอกาสในความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจ เป็นต้น  

4 ) การมีส่ วนร่วมของสมาชิก เครือข่ ายอย่ างกว้ างขวาง (All Stakeholders 
Participation) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย จะต้องเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
ในเครือข่าย ซึ่งการมีส่วนร่วมย่อมเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วม
ลงมือกระทําอย่างแข็งขัน สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรเป็นไปในลักษณะของความเท่าเทียมกัน 
(Equal Status) ในฐานะหุ้นส่วน (Partner) ของเครือข่าย ซึ่ งเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ 
(Horizontal Relationship) ที่เท่าเทียมกันแทนความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (Vertical Relationship) 
หมายความว่า หากการรวมตัวเป็นเครือข่ายเกิดขึ้นระหว่างรัฐกับชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐก็
ต้องวางสถานะของตนเองเทียบเท่ากับประชาชน ในฐานะของสมาชิกเครือข่าย  
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5) กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship) คือ การ
ที่สมาชิกของเครือข่ายต่างก็ต้องเสริมสร้างซึ่งกันและกัน โดยที่จุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไข
จุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจะทําให้ผลตอบแทน หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จากการรวมตัวเป็น
เครือข่ายมากกว่าการไม่สร้างเครือข่าย แต่ต่างคนต่างอยู่  

6) การพ่ึงอิงร่วมกัน (Interdependence) สมาชิกของเครือข่ายต่างจําเป็นต้องพ่ึงพา
ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน การจะทําให้สมาชิ ก
หรือหุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันให้แน่นหนา จําเป็นต้องทําให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอา
หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไป จะทําให้เครือข่ายล้มลงไปได้ การดํารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงจําเป็น
ต่อการดํารงอยู่ของเครือข่าย ซึ่งการพ่ึงพิงอิงร่วมกันนี้ จะส่งผลทําให้สมาชิกต้องมีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ  

7) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการ
ปฏิสัมพันธ์กันแล้วย่อมไม่มีทางที่จะเกิดความร่วมมือกันได้ และจะไม่เกิดเครือข่ายความร่วมมืออย่าง
แท้จริง ดังนั้น สมาชิกในเครือข่ายต้องทํากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ด้วยกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียนหรือการพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งผลของการปฏิสัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน
ระหว่างกัน (Reciprocal Exchange) มิใช่ปฏิสัมพันธ์ฝ่ายเดียว (Unilateral Exchange) ยิ่งสมาชิกมี
การปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะยิ่งผูกพันภายในระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยง
ในระดับที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น (Highly Integrated) นอกจากนี้การปฏิสัมพันธ์ยังช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น อันจะช่วยให้เครือข่ายเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ (2559 , น. 38) กล่าวถึงองค์ประกอบของเครือข่าย ดังนี้ 1) 
สมาชิกเครือข่าย 2) เป้าหมายร่วมกัน 3) การมีประโยชน์ร่วมกัน 4) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 5) การ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ และ 6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งการที่จะวิเคราะห์ว่าเครือข่ายมี
องค์ประกอบอะไรบ้างนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของเครือข่ายเป็นสําคัญ  

สนธยา พลศรี (2550 , น. 216-217) กล่าวว่า เครือข่ายมีองค์ประกอบที่สำคัญหลาย
ประการดังนี้  

1) สมาชิกของเครือข่าย อาจเป็นบุคคล กลุ่มคน องค์กร หรือชุมชน ขนาดต่าง ๆ ตาม
ระดับของเครือข่าย สมาชิกเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของเครือข่ายเพราะถ้าไม่มีสมาชิกแล้วเครือข่าย
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกของเครือข่ายจะต้องมีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายร่วมกัน มารวมกันเป็นเครือข่าย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน  
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3) ระบบความสัมพันธ์ของเครือข่าย สมาชิกของเครือข่ายมารวมกันด้วยความสมัครใจ 
สมาชิกยังมีอิสระในการดำเนินงาน มีความเท่าเทียมกันในการดำเนินกิจกรรม มีระบบในการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้เกิดความยั่งยืน 

เครือข่ายเทียม (Pseudo network)  หมายถึง เครือข่ายชนิดที่เราหลงผิดคิดว่าเป็นเครือข่าย 
แต่แท้จริงแล้วเป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มีเป้าหมาย
ร่วมกัน และไม่ได้ตั้งใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสาระพา หรือรวมกันตาม
กระแสนิยมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  ดังนั้น การทำความเข้าใจกับองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมี
ความสำคัญ เพ่ือช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแท้แทนการสร้างเครือข่ายเทียม  

 
3.1.3 การก่อเกิดของเครือข่าย และการสร้างเครือข่าย  
เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเริ่มต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน แบ่งชนิดของ

เครือข่ายออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  
1) เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน 

ทำงานคล้ายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน  เข้ามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดและประสบการณ์  ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า การดำรงอยู่ของกลุ่มสมาชิกใน
เครือข่ายเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่ายเช่นนี้มักเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
อาศัยความเป็นเครือญาติ เป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิลำเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่
คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยจัดตั้งเป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อน เมื่อมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น
จึงขยายพ้ืนที่ดำเนินการออกไป หรือมีการขยายเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของกลุ่มมากขึ้น ในที่สุดก็
พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพ่ือให้ครอบคลุมต่อความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้น เครือข่าย
ประเภทนี้ มักใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะเข้มแข็ง  ยั่งยืน และมี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มข้ึน  

2) เครือข่ายจัดตั้ง เครือข่ายจัดตั้งมักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการ
ดำเนินงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่  การจัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิด
งานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และส่วนมากภาคีหรือสมาชิกท่ีเข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพ้ืนฐาน ความ
ต้องการ ความคิด ความเข้าใจ หรือมุมมองในการจัดตั้งเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกัน 
เป็นการทำงานเฉพาะกิจชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด  เว้นแต่ว่า
เครือข่ายจะได้รับการชี้แนะที่ดี ดำเนินงานเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็น
ความผูกพันระหว่างสมาชิกจนนำไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริง   อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่ม
สมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพของเครือข่ายไว้ได้  แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อ
เปรียบเทียบระยะก่อตั้ง  
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3) เครือข่ายวิวัฒนาการ เป็นการถือกำเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก 
และไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยตรงแต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กร
มารวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้าง ๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้าง
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจาก
ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการได้รับฟัง หรือการไปได้เห็นการดำเนินงานของเครือข่ายอ่ืน ๆ มา แล้วเกิด
ความคิดที่จะรวมตัวกัน สร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่านี้แม้
จะไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นภายในโดยตรงตั้งแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตสำนึก
ที่ดี  เมื่อได้รับการกระตุ้นและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ทำนองเดียวกันกับเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  เครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่มากมาย เช่น 
เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น  

การสร้างเครือข่าย หมายถึง การทำให้มีการติดต่อสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอำนวยความ
สะดวกให้สมาชิกในเครือข่ายมีความพัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการ
คบค้าสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการ
เผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่น การส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่จะต้องมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย  
  การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใด ๆ ที่ใช้วิธีดำเนินงาน ในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็น
วัฒนธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่
มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอก การดำเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่
ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะออกแบบ
ใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ 
การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงาน
ของตน ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ให้ความร่วมมือและทำงานในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก 
 

3.1.4 กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
การสร้างเครือข่ายเป็นกิจกรรมในการก่อให้เกิดกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน

การจัดกิจกรรมหรือการผลิตระหว่างองค์กรสมาชิกเครือข่ายนั้น จำเป็นต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน มาก่อนที่จะทำความตกลงเป็นองค์กรเครือข่าย  (นฤมล นิราทร, 2543 , น. 8) การสร้าง
เครือข่ายอาจปรากฏในรูปของการจัดตั้งเป็นเครือข่ายใหม่ การสร้างเครือข่ายนั้น มีหลายลักษณะไม่
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ว่าจะเป็นในองค์กรธุรกิจซึ่งถือว่า เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมในการเชิงธุรกิจ ส่วนด้านการพัฒนาสังคม
นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในวัฒนธรรมชุมชนของชาวบ้านแล้ว การสร้างเครือข่ายในงานพัฒนาปรากฏในหลาย
ลักษณะ เช่น เครือข่ายขององค์กรระหว่างชุมชน เครือข่ายตามกิจกรรมและในหลายกรณีที่มี
เครือข่ายที่เกิดจากการจัดตั้ง โดยความพยายามของหน่วยงานรัฐเอง การสร้างเครือข่ายในการทำงาน
ด้านพัฒนาสังคม มีแนวโน้มที่จะเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรที่ทำงานพ่ึงพิงซึ่งกันและกัน 
มากกว่าที่จะมีการแข่งขันกันถึงแม้ว่าภาวะการแข่งขันระหว่างกันจะมีอยู่ แต่ก็มีน้อยกว่าในองค์กร
ธุรกิจ การสร้างเครือข่ายการทำงานในการพัฒนาสังคมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในอันที่จะนำไปสู่
การสร้างผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อปัญหาสังคมมีความซับซ้อนและหลากหลายมากยิ่งขึ้น และมี
ทรัพยากรจำนวนมาก ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่องค์กรใดองค์หนึ่งจะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ด้วย
ตนเองจำเป็นต้องมีการร่วมกันระหว่างองค์กรหรือการสร้างเครือข่ายในการทำงาน (1) ต้องการมี
เพ่ือนในการทำงาน ต้องการมีหมู่ มีพวก (2) ต้องการทรัพยากรในการทำงาน (3) ต้องการรับภาระ
ความเสี่ยงในกิจกรรมร่วมกัน (4) ต้องการความชำนาญเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา (5) ต้องการ
ประหยัด และ (6) ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน รวมไปถึงมีปัจจัยเสริมที่เป็น
เงื่อนไขสำคัญ คือ ความเต็มใจที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  

กระบวนการสร้างเครือข่าย Starkey (อ้างถึงใน ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์, 2557) ได้เสนอ
แนวทางในการสร้างเครือข่าย ดังนี้ 

1) เชิญองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วม หรือเป้าประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกัน มอบหน้าที่ในการบริหารจัดการการประชุม
ให้กับบรรดาผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันรับผิดชอบ การหาข้อตกลงร่วมในกิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์ร่วม
ดังกล่าว  

2) กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่าย ทิศทางกิจกรรมหลัก และคุณสมบัติ
ของสมาชิกให้ชัดเจนโดยให้สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดด้วย เพ่ือป้องกันการ
ครอบงำจากกลุ่มคนบางกลุ่ม ทั้งนี้ควรมีการทบทวนเป็นระยะ ๆ เพ่ือปรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ของสังคม และความต้องการของสมาชิก  

3) จัดตั้งกลุ่มแกนของเครือข่ายที่ปวารณาตัวเข้ามาทำหน้าที่ประสานงาน จัดการ และ
ส่งกำลังบำรุงให้กับสมาชิก ซึ่งต้องไม่ติดอยู่กับกิจกรรมประจำวันขององค์กรตัวเอง และกลุ่มแกนต้อง
ดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มผู้นำ
เครือข่ายเพ่ือพัฒนาภาวะผู้นำของสมาชิก และป้องกันการผูกขาดอำนาจ  

4) ความรู้สึกมีส่วนเป็นเจ้าของและความผูกพันที่เหนียวแน่น มีส่วนอย่างสำคัญต่อ
ความสำเร็จของเครือข่าย ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจการเลือก
กิจกรรม  
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5) วิธีการทำงานของเครือข่ายในลักษณะประชาธิปไตยและความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง ทรัพยากรนี้ไม่ได้หมายถึงเงินทุนเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมไปถึงคุณภาพของสมาชิก 
วิธีการจัดการแบบมีส่วนร่วมเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ  

6) ทำให้เครือข่ายมีสถานภาพถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือให้เครือข่าย และผู้นำเครือข่าย
ได้รับการสนับสนุน และความไว้เนื้อเชื่อใจจากสมาชิกเครือข่าย อีกทั้งยังได้สามารถดำเนินงานได้
กว้างขวาง อาจมีชื่อและสัญลักษณ์ของเครือข่าย เพื่อให้เป็นที่จดจำได้ง่ายและอาจส่งข่าวสารไปให้กับ
บุคคลเป้าหมายที่สามารถให้การรับรองเครือข่ายได้  

7) สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย เพ่ือเสริมให้เครือข่ายมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งมีได้ทั้งทางแนวราบ แนวตั้ง หรือในภูมิภาคต่างระดับกัน การเชื่อมเครือข่าย
ทำได้ทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการด้วยการมีกิจกรรมร่วมกัน หรือเป็นตัวแทนร่วมกัน ใน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง และการร่วมกันประสานงานการประชุม  

8) มีการติดตามผลและประเมินผลเป็นประจำสม่ำเสมอและถี่ถ้วน โดยดูความ
สอดคล้องของแผนการทำงานกับวัตถุประสงค์ความก้าวหน้า และความสำเร็จของเครือข่ายในแต่ละ
ระยะ ทั้งนี้ควรให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดวิธี และเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพของ
กิจกรรมเครือข่าย และร่วมเรียนรู้ตลอดกระบวนการติดตาม และประเมินผล  

9) มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการเครือข่ายให้กับองค์การแกน และผู้นำ
เครือข่ายสม่ำเสมอ  

10) ถ้าวัตถุประสงค์ของเครือข่ายดีการเชื่อมโยงภายในเครือข่ายเหมาะสม เอ้ือให้เกิด
ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมและความแข็งขันของสมาชิก โครงการหรือกิจกรรมมีลักษณะกระจาย
อำนาจไปให้กับมวลสมาชิกท่ีได้รับประโยชน์ การดำเนินงานของเครือข่ายจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้ในที่สุด การสร้างเครือข่ายนั้น จำแนกเป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  

ขั้นที่ 1 การตระหนักถึงความจำ เป็นในการสร้างเครือข่าย (Realization) เป็นขั้นตอนที่
ผู้ปฏิบัติงานหรือฝ่ายจัด การตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างเครือข่าย เพ่ือที่จะทำงานให้บรรลุ
เป้าหมาย คำถามที่สำคัญ เหล่านี้จะเกิดขึ้น ได้แก่ จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การใด จะได้รับ
ประโยชน์หรือจะต้องเสียสละประโยชน์ด้านใดบ้างในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ระยะเวลาในการเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายจะนานเท่าใด  

ขั้นที่ 2 การติดต่อกับองค์กรที่จะเป็นสมาชิกหรือภาคีสมาชิก (Courtship) หลังจากตัดสินใจ
เลือกองค์กรที่เห็นว่าเหมาะสมจะเข้าร่วมเครือข่ายได้แล้ว ก็เป็นขั้นตอนของการติดต่อสัมพันธ์เพ่ือ
ชักชวนให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการทำงาน ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการสร้างความคุ้นเคยและการยอมรับ
รวมทั้งความไว้วางใจระหว่างกันและถือว่าเป็นขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกัน และ
กันอาจเรียกว่าเป็นขั้นตอนการเตรียมกลุ่มหรือเตรียมเครือข่าย (Pre-group)  
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ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการสร้างพันธกรณีร่วมกัน (Commitment) เป็นขั้นตอนของการสร้างความ
ผูกพันร่วมกัน หมายถึง การตกลงในความสัมพันธ์ต่อกัน ขั้นตอนนี้เป็นการตกลงว่าจะทำงานร่วมกัน
อาจกระทำได้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่ม หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์การภายนอก เช่น 
ศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น อาจเรียกว่า กลุ่มศึกษาเรียนรู้  (Learning 
Group)  

ขั้นที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ (Building) เป็นขั้นตอนที่การสร้างเครือข่ายปรากฏ
ผลงานเป็นรูปธรรม เป็นขั้นตอนของการเริ่มทำกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ขณะเดียวกันมีการ
ตกลงร่วมกัน ในการบริหารจัดการกลุ่ม โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทสมาชิก เป็นต้น อาจ
เรียกขั้นตอนนี้ว่าขั้นกลุ่มกิจกรรม (Action Group)  

ขั้นที่ 5 หลังจากข้ันตอนการพัฒนาความสัมพันธ์จนนำไปสู่การทำกิจกรรมร่วมกันเมื่อผลงาน
เป็นที่ปรากฏ องค์กรเครือข่ายรู้สึกว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายจะแน่นแฟ้นขึ้น พร้อมกับการเรียนรู้ร่วมกัน 

 
3.1.5 การบริหารเครือข่าย ปัญหาการทำงาน และการประเมินผลของเครือข่าย  
เครือข่ายเป็นองค์กรประเภทหนึ่งเครือข่ายจะบรรลุเป้าหมายของการจัดตั้ง ได้ต้องอาศัยการ

บริหารจัดการที่ดี หากจะถามว่าการบริหารจัดการที่ดีควรมีลักษณะเช่นไรซึ่งไม่มีคำตอบที่สำเร็จรูป 
การบริหารจัด การเครือข่ายถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญไม่น้อยกว่ากระบวนการอ่ืน  ๆ ของการทำงาน
ลักษณะเครือข่าย โดยที่  โรบิน ชาร์ป กล่าวว่า การบริหารเครือข่ายงานพัฒนาไม่มีกฎเกณฑ์ที่
แน่นอนตายตัว ไม่มีแม้กระทั่งแนวทางที่อาจจะยอมรับเอามาใช้ทั่วไปได้ เพราะว่าปกติแต่ละเครือข่าย
จะประดิษฐ์คิดค้นวิธีการบริหารของตนเองให้เหมาะสมกับสมาชิก และสภาพการณ์แวดล้อม 
กระบวนการคิดค้นนี้มักจะมีลักษณะลองผิดลองถูกแนวทางในการจัดการเครือข่าย มีหลักการที่สำคัญ 
2 ประการ คือ 1) การพิจารณาสภาพของเครือข่ายว่าอยู่ในช่วงใดของวงจรชีวิต และ 2) การบริหารที่
สร้างโดยภาครัฐและภาคเอกชน/ชุมชน มีเงื่อนไข ค่านิยม และวัฒนธรรมที่ต่างกัน การก่อรูป
เครือข่าย อาจเกิดได้จาก 2 แนวทางใหญ่ ๆ คือ รัฐมีส่วนเป็นผู้ริเริ่ม และเครือข่ายที่ประชาชนเป็น
แกนนำจัดตั้ง  

ปรีดา เรืองวิชาธร (2547 , น. 15) ให้ความหมาย “การบริหารองค์กร” ว่า หมายถึง “การ
จัดการปัจจัยทั้งด้านกำลังคน ซึ่งหมายถึง สติปัญญา จิตใจ ทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ ของแต่ละ
คน และปัจจัยด้านวัตถุอุปกรณ์ รวมถึงทุนทรัพย์ในการดำเนินงานแล้วผสมผสานให้ดำเนินตาม
ยุทธศาสตร์หรือแผนงานที่วางไว้อย่างสมดุลลงตัว เพ่ือนำไปสู่ผลหรือเป้าหมายที่ต้องการ” ดังนั้น หาก
นำแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการบริหารเครือข่ายชุมชน ย่อมหมายถึง การที่ องค์กรชุมชนที่
รวมตัวกัน และทำกิจกรรมร่วมกันต้องมีการจัดการปัจจัยกำลังคนด้วยการพัฒนาสติปัญญา ทักษะ 
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ความสามารถในการดำเนินงาน และพัฒนาความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย รวมทั้งการจัดการปัจจัย
ด้านวัตถุและทุนในการดำเนินงานของเครือข่ายด้วย ซึ่งทุนในที่นี้น่าจะหมายความรวมทั้งทุนทรัพย์ที่
จำเป็นทุนมนุษย์ และทุนทางสังคมด้วย  

ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ (2557) ได้นำเสนอแนวทางการบริหารงานเครือข่ายไว้ว่า ต้องให้
ความสำคัญใน 3 เรื่อง คือ 1) การจัดการให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิก 2) การจัดการให้มีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก และ 3) การจัดการให้มีความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิก อย่างไรก็
ตาม การที่จะบ่งบอกว่าการบริหารจัดการของเครือข่ายให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น จะต้องพิจารณาถึง
ประเด็นการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังขององค์กรสมาชิก ปัญหาในการทำงานเครือข่าย เกณฑ์ที่ใช้วัด
ประสิทธิผลของเครือข่าย เป็นต้น ดังนั้นคำถามที่น่าจะต้องถามในการบริหารจัดการเครือข่าย ได้แก่ 
1) ปัญหาในการทำงานเครือข่ายมีอะไรบ้าง 2) เกณฑ์อะไรที่จะนำใช้ในการวัดประสิทธิผลของ
เครือข่าย 3) จะบริหารจัดการเครือข่ายอย่างไร บทบาทขององค์กรภาคีเครือข่ายควรมีอะไรบ้าง 4) มี
ความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างการบริหารเครือข่ายชนิดต่าง ๆ เช่น เครือข่ายตามกิจกรรม 
เครือข่ายตามพ้ืนที่ หรือเครือข่ายที่มีแม่ข่าย และเครือข่ายที่ไม่มีแม่ข่าย และ 5) องค์ประกอบ
ความสำเร็จในการทำงานแบบเครือข่าย 

ปัญหาในการทำงานเครือข่าย สามารถแบ่งเป็น 2 ระดับ (ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์, 2557) 
ได้แก่  

1) ปัญหาการดำเนินงานภายใน ความแตกต่างในด้านวัฒนธรรมในการทำงานระหว่าง
เครือข่าย ความแตกต่างทั้งในด้านบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถระหว่างบุคคลที่มาร่วมเป็น
เครือข่าย ปัญหาที่มักพบในการทำงาน ประการแรก ได้แก่ การแบ่งหน้าที่ในการทำงานเครือข่าย
เนื่องจากสมาชิกทุกคนมีงานประจำอยู่ ไม่มีใครต้องพ่ึงพิงเครือข่าย จึงทำให้เครือข่ายอาจไม่มีผลใน
การเคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมเท่าที่ควร ประการที่สอง เป็นปัญหาเรื่องความสามารถในการบริหาร
จัดการเครือข่ายโดยเฉพาะเรื่องการประสานงาน ส่วนปัญหาอ่ืน ๆ เช่น การขาดทุน เพ่ือการดำเนิน
กิจกรรม ไม่มีทุนสนับสนุน และขาดวิธีการประเมินผลเครือข่าย ฯลฯ 

2) ปัญหาของเครือข่ายในภาพรวมปัญหาที่พบ ได้แก่ 1) เครือข่ายมุ่งเน้นความสำเร็จ
มากเกินไปทำให้มองข้ามความสำคัญของการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน 2 ) 
เครือข่ายขาดความชัดเจนในกระบวนการทำงาน ขาดความสามารถในการมองสภาพการณ์ทั้งใน
ระดับลึก และระดับกว้าง และขาดการทำงานอย่างต่อเนื่อง 3 ) ขาดแนวร่วมในการทำงานเนื่องจาก
เครือข่ายที่จะสามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ต้องมีแนวร่วมที่หลากหลายมิใช่เฉพาะองค์กร
ประเภทเดียวกันเท่านั้น แต่ต้องมีแนวร่วมในระดับกว้าง เช่น นักวิชาการและสื่อต่าง ๆ และ4) 
เครือข่ายขาดผู้นำที่มีความสามารถและมีวิสัยทัศน์  
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Starkey (1997, อ้างถึงใน ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์, 2557) พบว่า ปัญหาของเครือข่ายมี
หลายประการดังนี้  

1) เครือข่ายที่ไม่มีทิศทางวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนยากที่จะพัฒนากิจกรรมของเครือข่าย 
ให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง 

2) เครือข่ายที่มีสมาชิกหลากหลายประเภทหรือมีความแตกต่างมาก ระหว่างฐานะ
ขนาดความเข้มแข็งและสถานภาพอ่ืน ๆ ของสมาชิก หน่วยงานใหญ่มีทรัพยากรมากและสถาบันที่
เจ้าหน้าที่มีการศึกษาสูง เชื่อมั่นในตัวเองมีแนวโน้มที่จะครอบงำองค์กรที่มีขนาดเล็กกว่า  

3) การรวมศูนย์เกิดขึ้นเมื่อผู้ประสานงานของเครือข่าย เลขานุการ คณะทำงาน และ
คณะกรรมการเริ่มควบคุม และดำเนินการเครือข่ายในนามของตนเองมากกว่าการประสานงาน และ
อำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมของสมาชิก การตัดสินใจถูกรวมศูนย์และการติดต่อสื่อสารภายใน
เครือข่ายดำเนินการโดยเลขานุการ  

4) บ่อยครั้งที่เครือข่ายประสบปัญหาเนื่องจากการขาดเงินทุนสำหรับกิจกรรมและการ
ประสานงานภายในเครือข่าย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือให้สมาชิกมาร่วมในกิจกรรมของ
เครือข่าย ส่วนเครือข่ายที่มีทุนก็มักเกิดความเครียด เนื่องจากปัญหาในการจัดการและจัดสรร
ค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกให้ทั่วถึง 

5) เนื่องจากภายในเครือข่ายข้อมูลข่าวสารจะแพร่กระจายไประหว่างคนหนึ่งไปให้กับ
คนอ่ืน ๆ ได้เสรีทำให้อาจมีการส่งข่าวสารข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง เครือข่ายต้องสร้างบรรยากาศที่
เอ้ืออำนวยให้คนซักถาม หรือวิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารภายใน
เครือข่ายได้ 

6) เครือข่ายสามารถถูกกระทบจากการแข่งขันของเครือข่ายหรือองค์กรอ่ืนที่มีงาน
คาบเกี่ยวกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การร่วมมือกัน แต่ก็อาจนำไปสู่การแข่งขันเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ การ
สนับสนุนทรัพยากรและการเพ่ิมจำนวนสมาชิกได้เช่นกัน แหล่งทุนสามารถใช้จำนวนเครือข่ายที่มีให้
เลือกเป็นข้ออ้างที่จะไม่ให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายที่คล้ายคลึงกัน 

7) การแข่งขันระหว่างเครือข่ายที่มีขอบเขตการดำเนินงานเหลื่อมซ้อนกัน อาจนำไปสู่
ความร่วมมือกันและการช่วงชิงเพ่ือให้ได้รับการยอมรับการสนับสนุน และการเข้าเป็นสมาชิกได้ ใน
ขณะเดียวกัน ทั้งนี้พบว่า การแข่งขันเป็นตัวการสำคัญในการทำลายเครือข่าย  

8) การติดตามและประเมินผลเครือข่ายมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากธรรมชาติของ
เครือข่ายคือความไม่เป็นระบบ และมีโครงสร้างหลวม ที่ มุ่งเน้นความก้าวหน้าในอนาคตไม่ใช่
ประสบการณ์ในอดีต นอกจากนี้ยังพบว่าเป็นการยากท่ีจะนิยามตัวชี้วัดความสำเร็จของเครือข่าย และ
คุณลักษณะของผลและประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายให้มีความเที่ยง  
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9) เครือข่ายระดับชาติและเครือข่ายระหว่างประเทศหลายแห่งพบปัญหาอุปสรรคทาง
การเมือง ทำให้มีสภาพที่ไม่มั่นคงและถูกควบคุมอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข่าวสารและ
การวิจารณ์รัฐบาล 
 

การประเมินประสิทธิผลของเครือข่าย  

ปัญหาหนึ่งที่เกิดข้ึนในการประเมินประสิทธิผลของระบบใด ๆ คือ จะประเมินตรงจุดใดที่ควร
เป็นประเด็นหลักในการประเมิน คือ แนวคิดของ Daft (1998, อ้างถึงใน ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์, 
2557) ซึ่งใช้ทฤษฎีในการประเมินประสิทธิผลขององค์กรทั้ง 4 ทฤษฎี คือ 1) Goal Model ประเมิน
ประสิทธิผลขององค์กรจากระดับของการบรรลุเป้าหมาย 2) System-Resource Model ประเมิน
ประสิทธิผลขององค์กรจากความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น  3) Internal Process 
Model ประเมินประสิทธิผลขององค์กรจากกระบวนการในการทำงาน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน และเป็นการสื่อสารแบบสองทาง การกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจไปให้แก่ฝ่ายที่มีข้อมูลสำคัญต่อการตัดสินใจในประเด็นนั้น  ๆ บรรยากาศการทำงานที่เป็น
มิตรและปรึกษาหารือกันโดยสม่ำเสมอ ฯลฯ และ 4) Strategic Constituencies Model ประเมิน
ประสิทธิผลจากความพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ  

 
3.1.6 ปัจจัยสำคัญและบทบาทต่อการบริหารเครือข่าย  
ปัจจัยที่สำคัญต่อการบริหารเครือข่าย 
Badaracco (1998) ได้กล่าวว่า จุดเริ่มต้นที่จะเข้าใจในการบริหารเครือข่ายคือ การ

ตรวจสอบปัจจัยที่สนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลของเครือข่าย ซึ่งมีน้ำหนัก
ไม่เท่ากันในแต่ละสถานการณ์ ได้แก่ 

1) ความชัดเจนในเป้าหมายของเครือข่าย 
2) แรงจูงใจที่จะสร้างและแบ่งปันความรู้ในการทำงาน มีทรัพยากรต่าง  ๆ อย่าง

เพียงพอ รวมถึงคนท่ีมีคุณภาพด้วย 
3) มีผู้นำที่ให้ความสำคัญด้วย 
4) ทำงานเป็นทีมและมีความผูกพันต่อความสำเร็จของทุกองค์กรที่เป็นเครือข่าย 
5) สนับสนุนซึ่งกันและกัน พร้อมเผชิญความสำเร็จหรือล้มเหลวร่วมกัน 
6) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

บทบาทของเครือข่ายในการพัฒนา 
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การรวมตัวกันเป็นเครือข่าย หรือเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย มีพลังในการปกป้องผลประโยชน์
ของตนเอง หรือเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ และมีบทบาทสำคัญดังนี ้

1) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สื่อ อุปกรณ์  
2) ประสานงานทำให้ไม่ซ้ำซ้อน หรือแข่งขันกันเอง ทำงานเร็วขึ้น มีผลกระทบวงกว้าง

ขึ้น 
3) เครือข่ายเชื่อมคนต่างระดับ ต่างภูมิหลัง ต่างองค์กร ซึ่งหากไม่มีเครือข่ายก็จะไม่มี

โอกาสได้ปฏิสัมพันธ์  
4) ช่วยให้คนร่วมมือ ให้กำลังใจ ช่วยเหลือกัน ประสานพลังเป็นหนึ่งในการดำเนินงาน

จนบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
การสร้างเครือข่ายสามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่องค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้  

1) แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ความคิด แนวทาง วิธีการแก้ปัญหา ทักษะความ
ชำนาญ แบ่งปันทรัพยากร และเครื่องมือ 

2) ร่วมกันคิด ร่วมกันทำกิจกรรมต่อเนื่องสม่ำเสมอ บางอย่างเป็นครั้งคราว บางอย่าง
ลงทุนลงแรงลงขันร่วมกัน 

3) ช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้กำลังใจ รวมพลังสามัคคี  
4) สร้างระบบการจัดการ การตลาด แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนา 

 
3.1.7 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายเพื่อความย่ังยืน  
จุดประสงค์ของการตั้งเครือข่ายก็เพ่ือดำเนินกิจกรรม เมื่อกิจกรรมลุล่วง เครือข่ายก็น่าจะ

สลายตัวไป ในทางปฏิบัติ มีทั้งเครือข่ายที่สลายตัวไปเมื่องานสำเร็จ และเครือข่ายที่สลายตัวไปเพราะ
ไม่มีกิจกรรมเครือข่ายองค์กรชุมชนจะเติบโตและยั่งยืนได้ หาก “ชุมชนเป็นเจ้าของ” เครือข่าย ผู้นำ
ชุมชนเป็นแกนนำและเป็นหลักสำคัญ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม เป็นตัวประสาน เป็นผู้เสริมให้เครือข่าย
เข้มแข็ง เครือข่ายองค์กรชุมชนเป็น “สมบัติ” ของชุมชนพวกเขาเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่สมบัติของ
หน่วยงานใด เครือข่ายที่เติบโตและยั่งยืนจะมี “วัฒนธรรมเครือข่าย” ซึ่งจัดความสัมพันธ์แนวราบ 
เคารพให้เกียรติกัน ไม่ใช่จัดองค์กรแบบเจ้านาย หัวหน้าลูกน้อง แต่ “เป็นพี่เป็นน้อง” สัมพันธ์กันด้วย
ใจ ด้วยจิตวิญญาณ ไม่ใช่ด้วยผลประโยชน์ โดยมีหลักในการทำงาน (De la Sierra, 1995) ดังนี้ 

1) สร้างความผูกพันและรับผิดชอบต่อการสร้างเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงาน “เอาด้วย” มี
ความพร้อมที่จะทำงานร่วมกัน 

2) การสร้างเครือข่ายต้องใช้เวลา ผู้บริหารต้องให้เวลากับการสร้างเครือข่าย และสร้าง
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ 
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3) มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ข้อนี้เป็นสำคัญยิ่ง หากไม่ไว้ใจในองค์กรหรือบุคคลที่
จะเข้าไปสร้างเครือข่ายด้วย เลิกคิดเรื่องการสร้างเครือข่ายได้  

4) ยึดหลักเสมอภาคในการทำงาน และมีความโปร่งใส 
5) ยึดอัตตาและประโยชน์ของตัวองค์กรให้น้อย มองให้ชัดถึงเป้าหมายของเครือข่าย 
6) ผลประโยชน์ร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็น สมาชิกอาจต้องยอมเสียสละบางอย่างเพ่ือ

เครือข่ายประสบความสำเร็จ 
7) การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง ต้องทำอย่างรอบคอบและมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควร เพราะสถานการณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง และต้องเข้าใจในข้อจำกัด
ของแต่ละฝ่าย 

8) ต้องมีความคาดหวังที่ตรงกันและมีความสุขในการทำงานเครือข่าย 
9) ตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพ้ืนที่ 
10) ตระหนักในความเป็นอิสระขององค์กรที่ร่วมเป็นเครือข่าย 
11) รับผิดชอบในความสำเร็จหรือล้มเหลวร่วม 

 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย 

คําว่า “เครือข่าย” โดยทั่วไปหมายถึงโครงสร้างของสายสัมพันธ์ (Ties) ระหว่างบุคคลหรือ 
หน่วยงาน (Actor) ในระบบสังคม โดยบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวอาจหมายรวมถึงบทบาทปัจเจก
บุคคล องค์การ อุตสาหกรรม หรือกระทั้งรัฐ สายสัมพันธ์ดังกล่าวจะมีพ้ืนฐานจากการสนทนา 
มิตรภาพ ความรัก ความเป็นเครือญาติ อํานาจหน้าที่ การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยน
สารสนเทศ และสิ่งอ่ืนในรูปแบบของความสัมพันธ์ ดังนั้นในความหมายกว้างเครือข่ายจึงเป็น
โครงสร้างขององค์การทางสังคม อย่างไรก็ตามความหมายของเครือข่ายที่แพร่หลายในปัจจุบันมี
ขอบเขตที่แคบกว่าความหมายดังกล่าวข้างต้น โดยความหมายหนึ่งหมายถึง องค์การในอุดมคติซึ่งมี
ความแตกต่างจากองค์การรูปแบบราชการ (Weberian Bureaucracy) อย่างสิ้นเชิง โดยมีลักษณะ
ของความสัมพันธ์ ซึ่งไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของโครงสร้างสายการบังคับบัญชา หรือการแลกเปลี่ยนทาง
การตลาด การเกิดขึ้นขององค์การเครือข่ายเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมอย่างไม่
แน่นอนสูงขึ้น และเพ่ิมความต้องการการประมวลผลสารสนเทศมากข้ึน (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ , 
2556 , น. 434)  
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3.2.1 องค์ประกอบของการบริหารงานแบบเครือข่าย  
จากผลงานทางวิชาการของสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (จิรประภา 

อัครบวรและประยูร อัครบวร, 2552 , น. 23) กล่าวว่า การบริหารงานในรูปแบบเครือข่ายภาครัฐ 
(Governing by Network) เป็นการดําเนินงานของภาครัฐที่สร้างคุณค่าของสังคม (Public Value) 
โดยพยายามตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงต้องเข้าใจมุมมอง
ของประชาชนต่อการดําเนินกิจกรรมหรือบริการของภาครัฐ เพ่ือจะได้กำหนดรูปแบบการดําเนิน
กิจกรรมหรือบริการที่เหมาะสม และให้เกิดคุณค่าทางสังคมสูงสุดจากความรู้สึกของประชาชน  

องค์ประกอบพื้นฐานในการบริหารงานแบบเครือข่าย  
การบริหารจัดการภาครัฐเครือข่ายมีวิธีการปฎิบัติ ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก  ๆ 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548 , น. 2) ดังต่อไปนี้  
1) ยุทธศาสตร์การกำหนดยุทธศาสตร์ที่ เหมาะสม คือ การให้ความสําคัญกับ

ภาระหน้าที่หลักในการบริหารจัดการและการตั้งคําถามสําคัญที่มีผลต่อความสําเร็จ นั่นคือ องค์กร
กำลังพยายามสร้างมูลค่าสาธารณะใด เจ้าหน้าที่รัฐต้องทราบเกี่ยวกับเป้าหมายของนโยบายและทราบ
ว่าหน่วยงานควรแสดงบทบาทใดที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายนั้น อาทิเป้าหมายนโยบายใดที่องค์กร
คาดหวังว่าจะประสบความสําเร็จและทําอย่างไรให้เป้าหมายนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งที่องค์กร (ภาครัฐ) 
ต้องการให้สมาชิกในเครือข่ายดําเนินการ  

2) การออกแบบเครือข่ายความสําเร็จหรือล้มเหลวของการบริหารจัดการ โดยอาศัย
เครือข่ายมักขึ้นอยู่กับการออกแบบเครือข่าย ภายหลังจากการกำหนดแนวทางและโครงสร้างการ
บริหารเครือข่ายแล้ว โครงสร้างดังกล่าวก็จะต้องให้การสนับสนุนการไหลเวียนของข้อมูลและ
ทรัพยากรไประหว่างหน่วยต่าง  ๆ ภายในเครือข่ายนั้น การออกแบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพก็จะ
ช่วยให้ภาครัฐดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายและนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ในการเลือก
รูปแบบเครือข่ายที่เหมาะสม เนื่องจากเครือข่ายมีหลายประเภท สิ่งแรกที่ต้องพิจารณา คือ เครือข่าย
ประเภทใดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสถานการณ์เฉพาะนั้น ๆ ได้แก่ สัญญาบริการ ห่วงโซ่อุปทาน งาน
เฉพาะกิจ ช่องทางการให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร หรือสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ปัจจัยที่ควรนํามา
พิจารณา ได้แก่ เป้าหมายหลักในการดําเนินงานสิ่งที่ เกิดต่อเนื่องหรือเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจบ 
ตัวอย่างเช่น เครือข่ายนี้เป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องปฏิบัติเพ่ือตอบสนองเหตุการณ์เฉพาะ เช่น เรื่องฉุกเฉิน 
อมหันตภัย หรือความจําเป็นที่ต้องมีเครือข่ายเป็นเรื่องต่อเนื่อง และเรื่องงบประมาณ ถ้ายิ่งมี
งบประมาณน้อย ความเป็นไปได้ที่จะสร้างเครือข่ายประเภทจ้างเหมางานยิ่งน้อย เนื่องจากเครือข่าย
ลักษณะนี้มักมารวมกันได้ด้วยเงินงบประมาณ และความสําคัญที่ เกี่ยวเนื่องกันระหว่างความ
รับผิดชอบกับความยืดหยุ่น หากเป้าหมายคือความรับผิดชอบมีความสําคัญมากกว่าเครือข่าย การทํา
สัญญาที่มีเป้าหมายชัดเจนและมีแรงจูงใจ สําหรับผลงานยอมเป็นวิธีที่ดีที่สุด ทว่าหากความยืดหยุ่นมี
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ความสําคัญมากกว่าความรับผิดชอบ การทํางานแบบหลวม ๆ ย่อมเหมาะสมมากกว่า (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548 , น. 17)  

รูปแบบขององค์การที่เป็นทางการทุกองค์การถูกจัดโครงสร้างตามกิจกรรม การติดต่อสื่อสาร 
อํานาจหน้าที่ อํานาจ และความรับผิดชอบ องค์การที่เป็นทางการมีรูปแบบที่แตกต่างกันหลายอย่าง 
(สมยศ นาวีการ, 2540 , น. 30-33) ดังนี้  

1) การออกแบบองค์การ โดยใช้หน้าที่อาจกล่าวได้ว่าการออกแบบองค์การที่ธรรมดา
มากที่สุดคือ การออกแบบโดยใช้หน้าที่ที่สําคัญขององค์การถูกแสดงไว้ที่ระดับสูงขององค์การ หน้าที่
การตลาด การผลิต วิศวกรรม การเงิน และการที่บุคคลถูกแสดงให้เห็น โดยระดับรองประธานบริษัท
ในองค์การอื่น ๆ อาจจะมีหน้าที่แตกต่างกันอยู่ที่ระดับนี้ 

 

 

ภาพที่ 3.1 การออกแบบองค์การโดยใช้หน้าที่ 
แหล่งที่มา: สมยศ นาวีการ (2540 , น. 30) 

 
2) การออกแบบองค์การ โดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือสายผลิตภัณฑ์ ในขณะที่องค์การที่เป็น

ทางการเจริญเติบโตและซับซ้อนมากขึ้น องค์การที่เป็นทางการอาจจะเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่
ระดับสูงไปเป็นการออกแบบ โดยใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือสายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างจะถูก
บริหารงานโดยผู้บริหารที่รายงานตัวต่อประธานบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง ความรับผิดชอบต่อ
ความสําเร็จของผลิตภัณฑ์ของแผนกงานอยู่ที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัท General Motor เป็น
ตัวอย่างหนึ่งขององค์การที่ออกแบบองค์การ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ระดับสูงขององค์การ ดังภาพแสดงให้
เห็นถึงการออกกแบบองค์การโดยใช้ผลิตภัณฑ์ 
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ภาพที่ 3.2 การออกแบบองค์การโดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือสายผลิตภัณฑ์ 
แหล่งที่มา: สมยศ นาวีการ (2540 , น. 31) 

 
3) การออกแบบองค์การโดยใช้พ้ืนที่เมื่อองค์การดําเนินงานอยู่ในพื้นที่ กระจายออกไป

ตามเขตภูมิศาสตร์ การออกแบบองค์การโดยใช้พ้ืนที่จะเกิดขึ้น พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ตามส่วนต่าง  
ๆ ของประเทศ มักจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มตามพ้ืนที่พร้อมด้วยการจัดการที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบ
พ้ืนที่แต่ละแห่ง โรงงานอาจจกระจายออกไปตามพ้ืนที่ด้วย การจัดแผนกงานตามพ้ืนที่อย่างเต็มที่ควร
จะเป็นการมอบหมายงานให้กับผู้บริ หารระดับสูงควบคุมกิจกรรมทุกอย่างของบริษัทภายในส่วนของ
พ้ืนทีท่ี่มอบหมายให้โดยบริษัท ดังภาพเป็นตัวอย่างหนึ่งของการออกแบบองค์การโดยใช้พ้ืนที 

 
 
ภาพที่ 3.3 การออกแบบองค์การโดยใช้พื้นที่ 
แหล่งที่มา: สมยศ นาวีการ (2540 , น. 31) 
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4) การออกแบบองค์การแบบเมทริกซ์ เมื่อไม่นานมานี้แนวความคิดขององค์การแบบ
เมทริกซ์ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น ความนิยมส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่อุตสาหกรรมยานอวกาศ การ
ออกแบบองค์การแบบเมทริกซ์จะสร้างตาข่ายหรือเมทริกซ์ของกระแสอํานาจหน้าที่ขึ้นมา อํานาจ
หน้าที่ภายในแผนกงานจะมีทิศทางตามแนวดิ่ง ส่วนอํานาจหน้าที่ตามขวางแผนกงานจะมีทิศทางตาม
แนวนอน ทิศทางของอํานาจหน้าที่ที่มี 2 ทางจะสร้างเมทริกซ์ขึ้นมาที่เป็นชื่อของรูปแบบขององค์การ 
ดังภาพแสดงให้เห็นทิศทางของอํานาจหน้าที่ที่มี 2 ทาง 

 
 
ภาพที่ 3.4 การออกแบบองค์การแบบเมทริกซ์ 
แหล่งที่มา: สมยศ นาวีการ (2540 , น. 32) 
 

5) การออกแบบองค์การแบบผสม การออกแบบองค์การที่ใช้วิธีการหลายอย่างเป็นสิ่ง
ที่มีเหตุผลต่อองค์การขนาดใหญ่และซับซ้อน ตัวอย่างเช่น การออกแบบองค์การจะใช้พ้ืนที่ผลิตภัณฑ์ 
หน้าที่ และวิธีการแบบเม ทริกซ์ในส่วนต่าง ๆ ขององค์การที่เป็นทางการ 
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ภาพที่ 3.5 การออกแบบองค์การแบบผสม 
แหล่งที่มา: สมยศ นาวีการ (2540 , น. 33) 
 

การเชื่อมโยงของเครือข่ายในการเชื่อมโยงเครือข่ายจะต้องพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้ทําหน้าที่
บูรณาการ หรือเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยจะต้องนึกถึงทักษะและความช่วยเหลือที่จะ
ทําให้การบูรณาการเครือข่ายนั้นประสบความสําเร็จด้วย ทั้งนี้กลไกการเชื่อมโยงเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยใน
การบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่าย และการร่วมมือกัน ทั้งในแบบธรรมดาและแบบซับซ้อน การที่
หน่วยงานรัฐเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากที่มีขอบเขตการให้บริการแคบ ๆ และไม่ยืดหยุ่น การ
ผสมผสานกระบวนการเข้าด้วยกันจึงเป็นสิ่งจําเป็นแทนที่จะจ้างให้หน่วยงานข้างนอกให้บริการงานแต่
ละอย่าง เจ้าหน้าที่รัฐจําเป็นต้องเชื่อมโยงสมาชิกของเครือข่ายหลาย ๆ หน่วยเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้าง
รูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548 , น. 18) การ
ผสมผสานกระบวนการเข้าด้วยกันที่ถูกต้องอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายกิจกรรมต่าง  ๆ ของ
หน่วยงานจํานวนมากเข้าด้วยกัน หน่วยงานเหล่านี้ บางส่วนอาจเป็นหน่วยงานอ่ืน ๆ และหน่วยงาน
รัฐในระดับต่าง ๆ ในกรณีนี้และกรณีอ่ืน ๆ การแยกย่อยส่วนต่าง ๆ ให้เป็นสัญญาจ้างงานที่ย่อยลง 
อาจทําให้เกิดปัญหาในการดําเนินการที่รุนแรงหรืออาจจะล้มเหลวในอนาคต  

โครงร่างการบูรณาการเครือข่ายหรือเชื่อมโยงมี 3 แบบ โดยองค์การมีทางเลือก 3 ทางเมื่อ
ต้องตัดสินใจว่าใครควรเป็นผู้แบกรับภาระในการบูรณาการเครือข่าย ได้แก่ รัฐสามารถเป็นผู้ลงมือ
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บูรณาการเองและทํางานประจําวันของเครือข่ายในองค์กร รัฐสามารถมอบหมายงานทั้งหมดให้แก่
ผู้รับจ้างเหมาหลัก รัฐว่าจ้างเหมาบุคคลที่ 3 หลาย ๆ สัญญาให้เป็นผู้ประสานงานเครือข่าย ดังภาพ 

 

 

ภาพที่ 3.6 รัฐสามารถเป็นผู้ลงมือบูรณาการเองและทํางานประจําวันของเครือข่ายในองค์กร 
แหล่งที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548 , น. 18) 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.7 รัฐสามารถมอบหมายงานทั้งหมดให้แก่ผู้รับจ้างเหมาหลัก 
แหล่งที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548, น. 18) 
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ภาพที่ 3.8 รัฐว่าจ้างเหมาบุคคลที่ 3 หลาย ๆ สัญญาให้เป็นผู้ประสานงานเครือข่าย 
แหล่งที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548 , น. 18) 
 

3.3 กรณีศึกษาการบริหารองค์การเครือข่าย 

3.3.1 กรณีศึกษาการบริหารองค์การเครือข่ายในประเทศไทย 
กรณีศึกษา การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของหน่วยงานราชการ จังหวัดอุดรธานี เมื่อมีนโยบาย

เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขึ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในขณะนั้นล็งเห็นว่า ทางจังหวัด
และอำเภอคงไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะตั้งศูนย์บริการร่วม เพ่ือบริการประชาชนนอกเหนือจาก
สถานที่ราชการ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงติดต่อประสานงานกับนายกเทศบาลเมืองอุดรธานี เพราะ
เห็นว่าทางส่วนท้องถิ่น อาทิ เทศบาลเมืองมีความยืดหยุ่นทางงบประมาณมากกว่าส่วนจังหวัด 
ในขณะที่ เป้าหมายของทางจังหวัดและเทศบาลก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ก็คือการให้บริการ
ประชาชนเป็นหน้าที่สำคัญ ซึ่งในที่สุดได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมที่ห้ างสรรพสินค้าใจกลางอำเภอ
เมือง ที่ประชาชนนิยมมาจับจ่ายใช้สอยอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะ ในช่วงวันหยุด รวมทั้งให้บริการทั้ง
เสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งทางเทศบาลเมืองรับผิดชอบในด้านงบประมาณและกำลังคนเป็นส่วนใหญ่ โดย
ทางจังหวัดจะประสานงานให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำเจ้าหน้าที่มาให้บริการร่วมด้วยตามวันที่ ได้
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กำหนดไว้เพ่ือให้มีการบริการที่หลากหลายในศูนย์บริการร่วมแห่งนี้ (จิรประกา อัครบวร และประยูร 
อัครบวร, 2552) 

 
3.3.2 กรณีศึกษาการบริการองค์การเครือข่ายในต่างประเทศ 
การบริหารงานองค์การเครือข่ายของประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา มีการนำรูปแบบ

ภาครัฐเครือข่ายมาใช้ เริ่มต้นจากการบริหารงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกามีกฎระเบียบ และขั้นตอน
ปฏิบัติงานมากมายไม่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ โดยการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐมักจะประสบความล้มเหลวอยู่เสมอในอดีต ยกตัวอย่างเช่น กรรักษาความปลอดภัยของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หากปฏิบัติงานกันเพียงตามลำพังแล้ว ทั้งหน่วยสอบสวนกลางสหรัฐ หรือ FBI 
และหน่วยข่าวกรองกลางสหรัฐ หรือ CIA จะไม่สามารถหยุดยั้งผู้ก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิผล 
หน่วยงานทั้งสองต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเครือข่ายของสำนักงานตำรวจที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
สำนักงานและหน่วยงานของรัฐในระดับต่าง ๆ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีระบบการสื่อสารที่รวดเร็ว 
ประหยัด และมีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีต เพ่ือติดตามวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล ปฏิบัติงานข้าม
ระหว่างองค์กรของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนภายใต้สารสนเทศท่ีมีอยู่ ซึ่งตัวอย่างดังกล่าวนั้นเป็นการ
นำรูปแบบเครือข่ายเข้ามาใช้ในองค์กรภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โกลด์สมิท และเอกเกอร์ส , 
2552) 

 

3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สมัญญา โพธิ์วิจิตร (มปป.) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์” ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ผู้ผลิตรายการมีความเห็น
เกี่ยวกับการนำหลักเกณฑ์ในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ไปปฏิบัติอยู่ใน 
ระดับสูง สำหรับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การก่อตัวของการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ 
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน มีความเห็นแตกต่างกัน โดยภาครัฐและภาคประชาสังคมมี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า การก่อตัวของการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือเกิดจากการมองเห็น
ปัญหาของความรุนแรง กระบวนการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ  

อภิษฎาข์ ศรีเครือดง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานของเทศบาล
นครนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานของเทศบาลนคร
นนทบุรี โดยรวมทั้ง 5 ด้าน ส่งผลต่อการพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรี อยู่
ในระดับมาก ปัจจัยด้านการมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ควรมีการกำหนดโครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้
ให้ชัดเจน มีการจัดกีฬาสันทนาการระหว่างชุมชน มีการวางแผนงานร่วมกัน ควรมีการพบปะเพ่ือ
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ประเมินผลร่วมกันประจำทุกเดือน และให้มีการจัดงานประเพณีท้องถิ่นร่วมกัน ปัจจัยด้านการมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คือ การมีความจริงใจต่อกัน รับฟังความคิดเห็น ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ของชุมชน มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันระหว่างสมาชิกปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก การเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน และการตัดสินใจ คิดและเสนอ
ปัญหา การแบ่งปันผลประโยชน์ การประเมินผล การสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง  ๆ ในการ
พัฒนาชุมชน ปัจจัยด้านการมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน การมีเป้าหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะ
เกี่ยวกันด้วยประโยชน์สาธารณะและของสมาชิก มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเป็น
หมู่บ้านชุมชนอ่ืน ๆ ท้องถิ่น ภาคราชการ องค์กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอ่ืน ๆ ในลักษณะ
ของการมีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน การมีจิตสำนึกของการพ่ึงตนเอง มีความรักท้องถิ่นรักชุมชน 
ปัจจัยด้านการมีทีมงานที่ดีการไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ ซื่อสัตย์ต่อกัน สื่อสารกันอย่างเปิดเผย ไม่มีลับ
ลมคมใน มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน สมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยอมรับ
ภารกิจหลักของทีมงาน 

สมศักดิ์ เอ่ียมดี (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบที่มี
ประสิทธิผลของระบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เป็นเครือข่ายผสมผสานระหว่างบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งอย่างไม่
เป็นทางการและเป็นทางการช่วยการทํางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย (1) 
องค์การของเครือข่าย (2) การจัดการเครือข่าย (3) การใช้ประโยชน์จากเครือข่าย (4) การธํารงรักษา
เครือข่าย 2) ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเครือข่าย โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีความเป็นประโยชน์
ความเป็นไปได้ความเหมาะสม และความถูกต้องในระดับมากที่สุด ยกเว้น องค์ประกอบที่ 3 การใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายความเป็นไปได้ และองค์ประกอบที่ 4 การธํารงรักษาเครือข่าย ความเป็นไปได้
ความถูกต้อง ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 3 ) ผลการประเมินผลการใช้ระบบการ
บริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ความสําเร็จ ในภาพรวมมีความสําเร็จในระดับมากที่สุด การพัฒนาระบบสามารถนําไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับเครือข่ายการจัดการศึกษาได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ความพึงพอใจภาพรวมมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด การพัฒนาระบบมีการจัดศูนย์ประสานงาน ติดต่อสื่อสาร และพัฒนาความรู้ และ
ทักษะระหว่างสมาชิก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ความต่อเนื่องภาพรวมมีความต่อเนื่องในระดับมากที่สุด การ
พัฒนาระบบมีการกําหนดคู่มือการบริหารงานอย่างชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

สรัญญา จุฑานิล (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
สํานักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการบริหารงานใน
รูปแบบเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สํานักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 
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ประกอบด้วย (1) ด้านยุทธศาสตร์มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เครือข่ายเป็นไปตามแผนของสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน และสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร (2) ด้านการออกแบบ
เครือข่าย พบว่า มีโครงสร้างการบริหารงานภายในเป็นไปตามพระราชบัญญัติของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน กําหนดโครงสร้างการทํางานระหว่างหน่วยงานมีประเภท และรูปแบบเครือข่ายที่
คล้ายกัน คือ เน้นการทํางานเชิงพ้ืนที่เชิงประเด็นงานหรือประเด็นกิจกรรม และเชิงโครงสร้าง (3) 
ด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย พบว่า ให้ความสําคัญในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคสวน ทั่งใน
ระดับนโยบายหน่วยงานพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรชุมชนและท้องถิ่นสามารถเป็นแกนหลักในการทํางานพัฒนา โดย
การประสานงานมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย ประชาชน ท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการ และสถาบันการศึกษา (4) ด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ พบว่า มีการสร้างแรงจูงใจ โดย
อาศัยสภาพปัญหาของแต่ละชุมชนเป็นพลังผลักดันให้เกิดความต้องการ และตระหนักที่จะรวมตัวเป็น
เครือข่าย การวัดผลการดําเนินงานเป็นไปตามคํารับรองการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เพื่อการตรวจสอบและ
พัฒนากระบวนการดําเนินงานต่อไป มีการสร้างความไว้วางใจโดยอาศัยกิจกรรมที่สามารถสร้างให้
สมาชิกในเครือข่ายได้เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และมีการแบ่งปันความเสี่ยง โดยประเมินความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดการรับรู้ และหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ และ (5) ด้านการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ พบว่า มีการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมให้กบ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการดําเนินงานในรูปแบบเครือข่ายให้ดียิ่งขึ้น 

เกศินี ประทุมสุวรรณ และพีรพัฒน์ พันศิริ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง การขับเคลื่อนประเด็นสุข
ภาวะระดับพ้ืนที่: บทเรียนจาก Node สสส. นครปฐม ผลการศึกษาพบว่า Node นครปฐมสามารถ
ทำงานได้บรรลุความสำเร็จตามบันไดผลลัพธ์ที่กำหนด เป็น “กลไก” สำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ
สร้างเสริมสุขภาวะอย่างมีพลัง ความหมายและความสำคัญของ Node มิใช่เพียงการทำหน้าที่เป็น 
“นายไปรษณีย์” หรือกลไกการสื่อสารที่สื่อนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายจาก สสส. ถึงภาคีเครือข่าย
ในชุมชนท้องถิ่น ในลักษณะจากบนลงล่าง หรือสื่อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชนท้องถิ่นถึง 
สสส. ในลักษณะจากล่างขึ้นบนเท่านั้น แต่ได้ทำหน้าที่เป็นกลไกการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม
ศักยภาพ ติดตามภาคีที่ได้รับทุนให้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งถ้า Node จังหวัดมีความเข้มแข็งก็จะช่วยพัฒนาให้กลุ่มบุคคล ชุมชนหรือองค์กรในพ้ืนที่ “เข้าถึง” 
แหล่งทุนภายนอกและสามารถขับเคลื่อนชุมชนได้อย่างแท้จริงโดยยืนยันได้จากข้อมูลหรือหลักฐาน
ของตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

ธิติรัตน์ ราศิริ และอาจินต์ สงทับ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาพบว่า มุ่งเน้นการดำเนินงาน
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รูปแบบใหม่ โดยการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในหลายภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น และ
ภายในครอบครัวโดยการผนวกภาคีเครือข่ายที่มีอยู่ทั้งภายในภาคส่วนราชการระหว่างส่วนราชการ 
และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเฉพาะระหว่างภาคสาธารณะและภาคเอกชนมีความจำเป็นยิ่ง การสร้าง
ความร่วมมือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จด้วยการสร้างภาคีหุ้นส่วนใหม่ ๆ ทางสุขภาพระหว่างภาค
ส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับของสังคมบนพ้ืนฐานแห่งความเท่าเทียมกัน การหาแนวทางการมีส่วนร่วม 
โดยมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการของผู้สูงอายุร่วมกับชุมชนเป็นหลัก อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้สูงอายุ และชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี ชราอย่างมี
คุณค่า และดำรงชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี 

อลงกต สารกาล และศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ (2561) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม: กรณีศึกษา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดผ่านโครงการศูนย์
ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนนอกระบบการศึกษาใน
เขตเทศบาลมีการริเริ่มเครือข่ายความร่วมมือร่วมกัน มีตัวแสดงทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ที่เข้ามาทำงานร่วมกัน มีการวางแผน ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ และระดมทรัพยากร
ร่วมกัน มีการจัดโครงสร้างการทำงานร่วมกันและมีเป้าหมายร่วมกัน และผลจากการศึกษานี้สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสภาพปัญหาใกล้เคียงกัน มีความพร้อมในด้าน
งบประมาณ สถานที่ และบุคลากร โดยเน้นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย หรือการสนับสนุน
ของรัฐบาล รวมไปถึงศักยภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการแสวงหาและรักษาภาคีความ
ร่วมมือในการสนับสนุนงานต่าง ๆ 
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3.5 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
 

 

 

 

 

สภาพทั่วไปของเครือข่าย 
 
ภาพที่ 3.9 กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากแนวคิดข้างต้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการการบริหาร
องค์การเครือข่าย ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทํางานในรูปแบบเครือข่าย และ เสนอแนะ
แนวทางในการทํางานในรูปแบบเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา โดยการศึกษาครั้งนี้ มีคําถามหลักของการวิจัยว่า สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีกระบวนการบริหารงานเครือข่ายอยางไร ซึ่งมีการพิจารณา
ในหลายมิติ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการบริหารองค์การเครือข่าย 
แนวคิดการเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย กรณีศึกษาการบริหารองค์การเครือข่ายและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.6.1 สภาพทั่วไปของเครือข่าย ต้องการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึง 1) วัตถุประสงค์ในการทำงาน
ของเครือข่าย 2) พ้ืนที่ดำเนินงาน ภาคีร่วม กลุ่มเป้าหมาย 3) การก่อเกิดของเครือข่ายและการสร้าง
เครือข่าย การออกแบบโครงสร้าง การเริ่มต้นของเครือข่าย ที่มีผลต่อการบริหารองค์การบริหาร
เครือข่าย 

 
3.6.2 ลักษณะและความเชื่อมโยงของเครือข่าย ต้องการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึง 1) โครงสร้าง

ภายในของเครือข่าย 2) บทบาทของภาค ีการหาภาคีเข้าร่วม สิ่งจูงใจในการเข้าร่วม 3) บทบาทและ
หน้าที่ของเครือข่าย 

1. สภาพทั่วไปของเครือข่าย 

2. ลักษณะและความเข่ือมโยงของเครือข่าย 

3. กิจกรรมความร่วมมือ 

4. การพัฒนาและรักษาความเหนียวแน่นของ
เครือข่าย 

การบริหารองค์การเครือข่าย
ของสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่ม

สุรา 
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3.6.3 กิจกรรมความร่วมมือ ต้องการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึง กิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึน มีกิจกรรมอะไรบ้าง ใครเข้าร่วมบ้าง ผลที่ได้รับ ความต่อเนื่องของกิจกรรม ความถี่ในการจัด
กิจกรรม กิจกรรมนั้นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานใดบ้าง  

 
3.6.4 การพัฒนาและรักษาความเหนียวแน่นของเครือข่าย ต้องการศึกษาเพ่ือให้ทราบว่ามี

การพัฒนาเครือข่ายอย่างไร มีแผนในการพัฒนาเครือข่ายต่อไปอย่างไร ความเหนียวแน่นในเครือข่าย
เป็นอย่างไร จะมีการสร้างและรักษาความเหนียวแน่นได้อย่างไรต่อไป ซึ่งส่งผลการบริหารองค์การ
เครือข่ายให้ประสบความสำเร็จ 

 



บทท่ี 4 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการ
บริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่ม
สุรา 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบริหาร
องค์การเครือข่ายเพ่ือลดการดื่มสุรา โดยนำเสนอระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาครอบคลุมเนื้อหาที่
สำคัญดังนี้ 1) แนวทางการวิจัย 2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 4) การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และ 5) การวิเคราะห์ข้อมูล 6) สรุป 
 

4.1 แนวทางการวิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแนวทางในการแสวงหา
คำตอบของคำถามการวิจัยที่กำหนดไว้ การเลือกแนวทางเชิงคุณภาพในการวิจัยนี้สอดคล้องกับความ
มุ่งหมายที่ต้องการการศึกษาถึงกระบวนการบริหารองค์การเครือข่าย ศึกษาปัญหาและอุปสรรคนำมา
ซึ่งแนวทางการบริหารองค์การเครือข่ายเป็นระบบที่ประสบความสำเร็จ จากการทบทบวนวรรณกรรม
นั้นทำให้ทราบว่าการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารองค์การเครือข่ายเพ่ือลดการดื่มสุราในประเทศไทยยัง
ขาดองค์ความรู้ที่มีความชัดเจน รวมถึงการบริหารองค์การเครือข่ายเป็นงานที่มีความซับซ้อนและไม่มี
ขั้นตอนการทำงานที่ตายตัวชัดเจน  มีความเกี่ยวข้องกับหลายองค์การซึ่งแต่ละองค์การมีความเฉพาะ 
ดังนั้นความร่วมมือในการทำงานที่เกิดขึ้นจะมีความหลากหลาย ซับซ้อนและต้องอาศัยความเข้าใจใน
เชิงลึก ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพจะช่วยในการตอบคำถามการวิจัยได้เป็นอย่างดี 
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4.2 แหล่งที่มาของข้อมูล 

 วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุมตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์  (Snowball Sampling) ใน
ทุกกลุ่มตัวอย่าง โดยได้ข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงาน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ผู้ประสานงานจังหวัด  ให้ข้อมูลบุคคลและหน่วยงานที่เข้าเกณฑ์ใน
การคัดเลือกเพ่ือนำมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงในการทำงานเครือข่าย ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาประกอบด้วย 
 4.2.1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 1 คน 
 4.2.2 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จำนวน 1 คน 

4.2.3 ผู้ประสานงานจังหวัดสมุทรสาคร คณะทำงาน ผู้นำและทีมงานในชุมชนต้นแบบ ภาคี 
จำนวน 10 คน 

4.2.4 ผู้ประสานงานจังหวัดปทุมธานี คณะทำงาน ผู้นำและทีมงานในชุมชนต้นแบบและภาคี 
จำนวน 5 คน 

 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 4.3.1 แนวคำถามที่ใช้สัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้างในลักษณะปลายเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้
ถูกสัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ในหัวข้อดังนี้ ข้อมูลทั่วไปขององค์การ  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ การวางโครงสร้างเครือข่าย ภาคี บทบาทและความรับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ทำ ภาคีมีองค์การใดเป็นภาคีบ้าง ร่วมมือในด้านไหน เรื่องอะไร ร่วมมือกันอย่างไร มี
ความสัมพันธ์แบบใด ครั้งคราวหรือต่อเนื่อง ทรัพยากรที่แลกเปลี่ยนกัน งบประมาณ กิจกรรมที่ทำ 
องค์การรับทราบแผนของ สสส.หรือไม่ โดยสังเขปเป็นอย่างไร องค์การนี้มีแผนการดำเนินการของตน
หรือไม่ แผนแป็นอย่างไร ผลการดำเนินการขององค์การเป็นไปตามแผนหรือไม่ กิจกรรมหรือโครงการ
ที่ทำอยู่ได้มีการประเมินผลหรือไม่ ทำอย่างไร ได้รับการกำกับติดตามจาก สสส. หรือ สคล.บ้างหรือไม่ 
อย่างไร มีหน่วยงานภายใต้หรือหน่วยงานที่ต้องกำกับ ติดตามหรือไม่ คือที่ใด ทำอย่างไรบ้าง เมื่อ
ใดบ้าง มีช่องทางการติดต่อสื่อสารข่องทางใดบ้าง มีปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารบ้างหรือไม่  มี
ทรัพยากรใดที่เกิดการแบ่งปันระหว่างกัน ด้วยช่องทางใด วิธีการใด มีแผนการพัฒนาเครือข่าย
ในตอนนี้อย่างไร เครือข่ายจะพัฒนาต่อ ๆ ไปได้อย่างไร ความเหนียวแน่นในเครือข่ายตอนนี้เป็น
อย่างไรบ้าง สร้างความเหนียวแน่นนี้มาได้อย่างไร จะมีการสร้างและรักษาความเหนียวแน่นนี้ รวมถึง
เพ่ิมพูน ได้อย่างไรบ้างในอนาคต  ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก มีอะไรบ้าง ปัญหาที่เกิดจากปัจจัย
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ภายใน มีอะไรบ้าง ปัจจัยใดในตอนนี้ขององค์การที่ทำให้เกิดความสำเร็จ แล้วคิดว่าปัจจัยใดที่จะทำให้
เกิดความสำเร็จในระยะยาว ไม่ว่าตอนนี้มีจะเป็นอยู่หรือไม่ก็ตาม ภาพในอนาคตที่คาดหวังส่วนตัวเป็น
อย่างไร มีข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการเครือข่ายอย่างไร มีช้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมที่น่าสนใจ
หรือไม่ สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ 
 4.3.2 เครื่องบันทึกเสียงเพ่ือบันทึกบทสนทนา โดยใช้แอฟพลิเคชั่นบันทึกเสียงในโทรศัพท์ ตั้ง
ชื่อไฟล์พร้อมระบุวันที่เข้าสัมภาษณ์ 
 4.3.3 กล้องถ่ายภาพและสมุดบันทึกเพ่ือบันทึกภาพและข้อมูลระหว่างการเก็บข้อมูล 
ถ่ายภาพเอกสารและจดบันทึกเอกสาร รวมถึงจดบันทึกคีย์สำคัญในบทสนทนาไว้ เพื่อเอาไปประกอบ
กับบันทึกเสียง ให้สามารถนำมาใช้งานได้เพ่ือเขียนผลการศึกษาต่อไป 
 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ (qualitative methodology) ด้วยวิธีการ
ศึกษาวิจัยเอกสาร (documentary research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) รวมทั้ง
การจัดสนทนากลุ่ม (focus group) ซึ่งผู้วิจัยมีแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล อธิบายได้ดังนี้ 
  
 3.4.1 การศึกษาวิจัยเอกสาร (documentary research) 
 การศึกษาวิจัยเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับทุติยภูมิ โดยแบ่งกลุ่ม
เอกสารในการศึกษา ดังนี้ 

1) เอกสารเกี่ยวกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
(1) พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 
(2) ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 10 ปี 
(3) แผนหลักระยะ 3 ปี  
(4) แผนการดำเนินการประจำปี 
(5) รายงานประจำปี 
(6) คู่มือต่าง ๆ สำหรับภาคี 
(7) สรุปการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมา 
(8) และอ่ืน ๆ ฯลฯ 

2) เอกสารเกี่ยวกับองค์การภาคี 
(1) ข้อมูลทั่วไปขององค์การภาคี 
(2) บทบาท การทำงานเครือข่าย 
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3) เอกสารเกี่ยวกับรายงานต่าง ๆ ของเครือข่ายจังหวัด 
(1) ข้อเสนอโครงงานประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยง

จังหวัดสมุทรสาคร 
(2) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงงานประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ

ปัจจัยเสี่ยงจังหวัดสมุทรสาคร 
(3) ข้อเสนอโครงงานประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยง

จังหวัดสมุทรสาคร 
(4) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงงานประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ

ปัจจัยเสี่ยงจังหวัดสมุทรสาคร 
 4) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 4.4.2 การศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview)  
 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) 
แบบการสัมภาษณ์ภาคสนามแบบตัวต่อตัว ใช้คำถามในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และเป็น
คำถามปลายเปิด (Semi-structured) โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 
รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ เป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาคำตอบของวิจัยนอกเหนือจากคำถามสัมภาษณ์ที่คิดไว้ 
โดยมีปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมได้ตามสถานการณ์ ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเพ่ือทราบ
ถึงแนวนโยบายและการบริหารงานในภาพรวมขององค์การ และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานจริง ขยายการสืบค้นต่อเนื่องไปสู่ผู้ให้ข้อมูลในระดับพ้ืนที่จริง โดยบันทึกเทปการสัมภาษณ์
พร้อมการจดบันทึกและถอดคำสัมภาษณ์  แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา  

ในการศึกษานี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  โดยทำการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ สสส. และเครือข่ายในพ้ืนที่จริง ดังนี้ 

1) สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสำนัก 1 ของ สสส. จำนวน 1 คน โดยผู้วิจัยดำเนินการเก็บ
ข้อมูลเองเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ สสส. ทั้งข้อมูลในเชิงการบริหารและเชิงปฏิบัติการในประเด็นที่
เกี่ยวกับการทำงานของ สสส. ในการบริหาร เชื่อมโยง และสัมพันธ์กับองค์การภายนอกนั่นคือภาคี
เครือข่าย และสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 

2) สัมภาษณ์เครือข่ายในพ้ืนที่จริง ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประสานงานจังหวัดสมุทรสาคร 
ผู้นำและทีมงานในชุมชนต้นแบบ คณะทำงาน และภาคี จำนวน 10 คน ผู้ประสานงานจังหวัด
ปทุมธานี ผู้นำและทีมงานในชุมชนต้นแบบ คณะทำงาน ภาคี จำนวน 5 คน 
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นอกจากนี้ยังใช้การพูดคุยและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  (informal interview) ใน
ระหว่างทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิ การพูดคุยถามไถ่ระหว่างทานข้าว การพูดคุยขณะล่องเรือชม
ชุมชน เป็นต้น 

4.4.3 การศึกษาโดยการจัดสนทนากลุ่ม (focus group)  
การศึกษาโดยการจัดสนทนากลุ่ม (focus group) โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ สร้าง

บรรยากาศ ถามคำถามกลุ่มตัวอย่างแต่ละท่านให้ได้แสดงความคิดเห็นตามประเด็นในคำถาม
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในลักษณะปลายเปิดที่เตรียมมา รวมถึงให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เติมเพ่ิมนอกเหนือจากคำถามที่เตรียมมาที่นำไปสู่ความคิดเห็นทั้งที่ต่างแตกและคล้ายคลึง จนนำไปสู่
ข้อสรุปในแต่ละประเด็น 

การศึกษาโดยการจัดสนทนากลุ่ม (focus group) ทำการศึกษาใน 2 กลุ่มดังนี้  
 1) กลุ่มชุมชนต้นแบบ จังหวัดสมุทรสาคร 

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยแกนนำและคณะทำงานในชุมชนต้นแบบ จำนวน 3 คนที่สามารถ
ระบุนาม และอีก 3 คนที่ร่วมพูดคุยกันแต่ไม่ประสงค์ออกนาม เมื่อใช้การสัมภาษณ์แบบกลุ่มที่มีหลาย
คนร่วมในการสนทนา ทำให้เกิดบรรยากาศของความเป็นกันเอง เพ่ือนช่วยเชียร์ให้เล่าเรื่องรวมถึง
กระตุ้นให้จดจำเรื่องราวแล้วถ่ายทอดออกมาได้ดีขึ้น แต่ละคนจะถูกถามด้วยคำถามเดียวกัน แล้วให้
แต่ละคนตอบในแบบของตัวเอง ผู้วิจัยดูแลการสนทนากลุ่มให้ทุกคนได้ตอบคำถามสัมภาษณ์อย่าง
ทั่วถึง รวมถึงช่วยกันไม่ให้คนอื่น ๆ พูดแทน จนเสร็จสิ้นการสนทนากลุ่มด้วยดี ได้ข้อมูลครบถ้วน 
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2) กลุ่มของคณะกรรมการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปทุมธานี 
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบุคคลจำนวน 4 คน ซึ่งอยู่ในคณะทำงานของคณะทำงานเครือข่าย

องค์กรงดเหล้าจังหวัดปทุมธานีในหลากหลายหน้าที่ รวมถึงมีอีกบทบาทคือเป็นผู้นำในชมรมจักรยาน
ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการทำงานเครือข่ายองค๋กรงดเหล้าของจังหวัดปทุมธานี ใช้การสัมภาษณ์แบบ
กลุ่มที่มีหลายคนร่วมในการสนทนาถึงการทำงานเครือข่ายที่ทุกคนทำงานร่วมกันอยู่แล้ว อาทิ ด้าน
การจัดกิจกรรม ด้านการออกรณรงค์ ด้านการออกชวน ชม เชียร์ในเลิกดื่มเหล้าตามชุมชน เป็นต้น 
รวมถึงถามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเครือข่าย ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นของตัวเอง และแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน อันนำไปสู่ข้อสรุปร่วมกันของกลุ่มสนทนา  

 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์จากเนื้อหา  (content 
analysis) โดยจะครอบคลุมกรณีศึกษาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
ปทุมธานี โดยคลอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  กระบวนการบริหารองค์การเครือข่ายจะทำการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารเครือข่าย โดยศึกษาสภาพทั่วไปของเครือข่าย ลักษณะของ
เครือข่ายและความเชื่อมโยงเครือข่ายของเครือข่าย กิจกรรมความร่วมมือ ศึกษาการพัฒนาเครือข่าย
และรักษาความเหนี่ยวแน่นของเครือข่าย ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารองค์การเครือข่าย และ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารองค์การเครือข่ายเพื่อลดการดื่มสุรา จากนั้นทำการตีความเพ่ือเป็น
การศึกษาหาความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจต่อประเด็นที่
ทำการศึกษาและหาข้อสรุป อันเป็นการแสวงหาคำตอบของการศึกษาในครั้งนี้ 
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4.6 สรุป…. 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา โดยมีระเบียบวิธีวิจัยครอบคลุมดังนี้ 1) แนวทางการวิจัย 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research Methodology) เป็นแนวทางในการ
แสวงหาคำตอบของคำถามการวิจัยที่กำหนดไว้ เนื่องจากการบริหารองค์การเครือข่ายเป็นงานที่มี
ความซับซ้อน ไม่มีขั้นตอนการทำงานที่ตายตัวชัดเจน มีความร่วมมือในการทำงานที่มีความ
หลากหลาย ซับซ้อนและต้องอาศัยความเข้าใจในเชิงลึก  2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ (Snowball Sampling) ทุกกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย สสส. จำนวน 1 คน 
สคล. จำนวน 1 คน ผู้ประสานงานจังหวัดสมุทรสาคร คณะทำงาน ผู้นำและทีมงานในชุมชนต้นแบบ 
ภาคี จำนวน 10 คน ผู้ประสานงานจังหวัดปทุมธานี คณะทำงาน ผู้นำและทีมงานในชุมชนต้นแบบ 
ภาคี จำนวน 5 คน 3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แนวคำถามที่ใช้สัมภาษณ์เป็นแบบมี
โครงสร้างในลักษณะปลายเปิด เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพและสมุดบันทึกเพ่ือบันทึกภาพและ
ข้อมูลระหว่างการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นคำถาม 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการ
ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ
การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) และ 5) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์จากเนื้อหา 
(Content Analysis) ครอบคลุมกรณีศึกษาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
ปทุมธานี ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารองค์การเครือข่ายจะทำการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของการบริหารเครือข่าย โดยศึกษาสภาพทั่วไปของเครือข่าย ลักษณะของเครือข่ายและความ
เชื่อมโยงเครือข่ายของเครือข่าย กิจกรรมความร่วมมือ การพัฒนาเครือข่ายและรักษาความเหนี่ยว
แน่นของเครือข่าย ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารองค์การเครือข่าย และข้อเสนอแนะแนวทางใน
การบริหารองค์การเครือข่ายเพ่ือลดการดื่มสุรา เพ่ือแสวงหาคำตอบของงานวิจัย 
 
  



บทท่ี 5 

ผลการการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษากระบวนการบริหารองค์การเครือข่ายของ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา โดยในบทนี้จะเป็นการ
นำเสนอผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
และการสนทนากลุ่มโดยนำเสนอผลการศึกษาครอบคลุมในประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) 
เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารองค์การเครือข่ายของ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา และ 3) เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางในการบริหารองค์การเครือข่ายเพ่ือลดการดื่มสุรา โดยมีผลการศึกษาอธิบายได้ดังนี้ 

 

5.1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

พ.ศ.2544 ได้มีการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตาม
พระราชบัญญัติสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 ขึ้น สสส. เป็นองค์กรมหาชนที่ได้รับงบประมาณจาก
ภาษีสรรพสามิตของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบที่เก็บเพ่ิมเติมขึ้นอีกร้อยละ 2 และเป็นองค์กรที่มี
บทบาทสำคัญในการสนับสนุนและจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา ซึ่งได้แก่ 1) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ถูกจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2546 โดยมีบทบาทเป็นภาค
ประชาสังคม 2) คณะกรรมการดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ (คบอช.) 
ภายในกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำหน้าที่พัฒนากฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายโดยกลุ่มงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ (คบยอ.) สำนักโรค
ไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ก่อนที่จะพัฒนาต่อมาให้เป็น สำ นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน 3) ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2547 โดยมี
บทบาทเป็นหน่วยวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้และทำวิจัย ทั้งสามหน่วยงานหลักนี้ได้รับการสนับสนุน
จากสสส. เพ่ือให้ทำงานร่วมกันตามหลักแนวคิดของสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาในควบคุมปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น 
สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ
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เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน คือ กาย จิต ปัญญา และสังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่า
อยู่ด้วยการสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ด้านสร้างเสริมสุขภาพของประเทศ โดยการสร้างวัฒนธรรม
สร้างเสริมสุขภาพให้การจัดการสุขภาพเป็นความรับผิดชอบของบุคคล ครอบครัวและชุมชน และการ
จัดการปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย กำหนดสุขภาพให้เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ โดยมีการดำเนิน
ทำงานและบทบาทแตกต่างไปจากระบบราชการ หรือหน้างานของกระทรวงสาธารณสุข สสส.ทำ
หน้าที่เป็นผู้ประสาน เชื่อมโยง ส่งเสริม เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง สนับสนุนบุคคลและองค์กรภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ประเด็นต่าง ๆ ในกลุ่มคนและพ้ืนที่หลากหลายตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาหรือ
ยุทธศาสตร์สามพลังอันประกอบด้วยพลังทางปัญญาหรือความรู้พลังทางสังคมหรือภาคประชาชน 
และพลังนโยบายหรือภาครัฐในการขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหา
สุขภาวะที่สำคัญ โดยมีกลไกการทำงานที่ให้ความสำคัญกับ (1) การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 
และขีดความสามารถของบุคคลและเครือข่ายให้เท่าทันพลวัตของปัจจัยต่าง ๆ ของปัญหาสุขภาวะ (2) 
การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมทางสังคม  (3) การเสริมสร้างศักยภาพของ 
ชุมชนและท้องถิ่น (4) การพัฒนาระบบและกลไกทางสังคมที่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาวะ และ (5) การ
พัฒนาระบบการเรียนรู้และสื่อสารสาธารณะ  

โครงสร้างการทำงานของ สสส.ประกอบด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลหลายระดับและ
แผนงานหลัก 15 แผน ซึ่งแบ่งตามการทำงานสร้างเสริมสุขภาพทั้งเชิงประเด็น  (Issue Based) เชิง
ชุมชนหรือพ้ืนที่  (Area Based) เชิงองค์กร (Setting Based) และเชิงกลุ่มประชากร  (Target 
Population Based) สำหรับการสนับสนุนของ สสส. ในการดำเนินงานด้านการควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยนั้น มีแผนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด
รับผิดชอบได้รับงบประมาณ ในปีพ.ศ. 2561 ในการดำเนินงานร้อยละ 9 ของงบประมาณท้ังหมดของ 
สสส. (หรือ 350 ล้านบาท ของวงเงินอนุมัติโครงการใหม่ในปีงบประมาณ 2561 จำนวนเงิน 3,931 
ล้านบาท) มีการแบ่งแผนงาน หลักเป็น 5 ด้านได้แก่ 1) การพัฒนานโยบายสาธารณะและการบังคับใช้
กฎหมาย 2) การพัฒนาวิชาการ และระบบข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
(ศวส.) ในปีพ.ศ. 2547 เพ่ือเป็น หน่วยงานหลักในการพัฒนาองค์ความรู้การทำงานวิจัยและงาน
สนับสนุนด้านวิชาการเพ่ือเพ่ือการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยในแต่ละปี  สสส. ได้
กำหนดเป้าหมายให้เกิดงานวิจัยในประเด็น แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 3) การพัฒนาเครือข่าย
และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนโยบายโดยเฉพาะจัดตั้งเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ในปี
พ.ศ. 2546 และขยายเครือข่ายองค์กรงดเหล้าไปในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อการดำเนินงานในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ เครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือบน ภาคเหนือ ล่าง ภาคอีสานบน ภาคอีสานล่าง ภาคตะวันออก 
ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ ตอนล่าง และกรุงเทพมหานคร ตลอดจนในระดับ
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จังหวัดก็ได้มีการพัฒนาให้มีประชาคมงดเหล้าระดับจังหวัดอีกด้วย 4) การสนับสนุนทุนอุปถัมภ์เพ่ือ
ทดแทนทุนอุปถัมภ์ของธุรกิจแอลกอฮอล์โดยในแต่ละปี สสส. ได้ตั้งเป้าหมายให้เกิดการสนับสนุนงาน
ประเพณีปลอดเหล้าเฉลี่ยปีละ 150 งาน และ 5) การพัฒนารูปแบบบริการการเลิกดื่มสุรา ซึ่งเป็นการ
ดำเนินงานด้านการพัฒนาวิชาการและวิจัยเพ่ือสนับสนุนการ  บริการเลิกดื่มสุราในระบบสุขภาพ 
ชุมชนและระบบต่าง ๆ ผ่านแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหา การดื่มสุรา (ผรส.) กรม
สุขภาพจิต ที่จัดตั้งในปีพ.ศ. 2551 และปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว นอกจากนี้ สำนักสื่อสารการตลาด
เพ่ือสังคมของ สสส. ยังมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่จัดทำสื่อการรณรงค์เพ่ือปรับทัศนคติของ
สังคมให้เอ้ือต่อการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ สสส. ยังสนับสนุนการสร้างความ
ร่วมมือและการสร้างเครือข่ายด้านต่าง ๆ ในระดับนานาชาติและภูมิภาคในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ด้วย เช่น โครงการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายแอลกอฮอล์ ในประเทศกำลัง
พัฒนาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 การเป็นสมาชิกของเครือข่ายนโยบายควบคุมแอลกอฮอล์โลก 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 และโครงการสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือการพัฒนานโยบาย แอลกอฮอล์ในระดับ
นานาชาติ เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

สสส. มีกระบวนการดำเนินงานมุ่งเน้นการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยมีบทบาท
การดำเนินงานที่สำคัญคือ 1) ด้านวิชาการ สังเคราะห์องค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยที่จำเป็นต่อการ
สนับสนุนนโยบายและสื่อสารสังคม รวมถึงการเชื่อมร้อยเครือข่ายนักวิชาการ 2) ด้านนโยบาย 
สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ 3) ด้าน
สังคมเชื่อมประสานเครือข่ายภาคสังคม สื่อสารสร้างกระแสสาธารณะเพ่ือสร้างความตระหนัก ในการ
ลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 1) หยุดการส่งเสริมการตลาดธุรกิจ
แอลกอฮอล์ในการทดลองจำหน่ายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ  2) พัฒนาจังหวัดต้นแบบควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5 จังหวัด 3) เกิดรูปธรรมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า กว่า ๓๐๐ พ้ืนที่
ปฏิบัติการ 4) สร้างกระแสรณรงค์บ้านไม่ใช่เวทีมวย ผู้ชายไม่ทำร้ายผู้หญิง ลดปัญหาความรุนแรงจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ สามารถนำเสนอโดยสังเขปได้ดังนี้ 

1) การสร้างความเท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สนับสนุนการทำงาน
ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ก่อให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชน  ในทุกจังหวัด ในการเฝ้า
ระวังและสนับสนุนให้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้อย่างเท่า
เทียมและทั่วถึงทั้งประเทศ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ (1) สนับสนุนสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ในการเฝ้าระวังกลยุทธ์ทางการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (2) สนับสนุนเครือข่ายทั้งภาควิชาการ 
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และภาคประชาสังคม ร่วมสื่อสารสาธารณะ เพ่ือเรียกร้องให้ร้านสะดวกซื้อยุติการจำหน่ายเบียร์สด 
(3) คณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องกำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องจ่าย  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้า
สะดวกซื้อ พ.ศ. 2561  

2) การสร้างความเข้มแข็งของกลไกการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด  สสส. 
ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และสำนักงาน  
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักควบคุมยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข สนับสนุนให้จังหวัดจัดทำแผนยุทธศาสตร์การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด 
และมีการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด ซึ่งต่อมาได้
พัฒนาการ ทำงานโดยเน้นการบูรณาการการทำงานระหว่างการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับ
ยาสูบ เพื่อให้ จังหวัดมีการดำเนินการทั้งการเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
(1) สสส. บูรณาการการทำงานประเด็นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในระดับจังหวัด  
โดยเน้นการเชื่อมประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักควบคุมยาสูบ สำนักงานป้องกันควบคุม
โรค และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (2) จังหวัดต้นแบบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ มี
กลไกการดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าบุหรี่และสุรารับทราบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย บุคลากรในหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องในการควบคุมบุหรี่และสุรา มี
ทักษะชวนให้ประชาชน เลิกสูบและเลิกดื่ม เกิดชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่และสุรา (3) โรงพยาบาล
ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบลของจังหวัดต้นแบบมีการให้บริการ  เลิกบุหรี่และสุราทั้ง
เชิงรับและเชิงรุก โดยผสมผสานการให้บริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  (4) โรงเรียนทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของจังหวัดต้นแบบเข้าร่วมโครงการโรงเรียน ปลอดบุหรี่และสุรา  

3) การขยายต้นแบบงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
ดำเนินการขยายต้นแบบงานปลอดเหล้าไปยังการจัดงานในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมในการลดการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้โอกาสต่าง ๆ มีผล
การดำเนินงาน ดังนี้ (1) สสส. จัดเวทีปรึกษาหารือของประชาคมภาคประชาคมจังหวัด ให้สามารถ
สื่อสาร สร้างความเข้าใจในการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า โดยขอความร่วมมือจากเจ้าภาพงาน
บุญประเพณี ประชาชน และผู้ประกอบการ (2) สนับสนุนให้เกิดรูปธรรมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า
จำนวนมาก ได้แก่ งานแข่งเรือ ปลอดเหล้า งานลอยกระทงปลอดเหล้า งานเทศกาลอาหารอร่อยได้  
ไร้แอลกอฮอล์ งานกาชาดปลอดเหล้า  งานเทศกาลดนตรีโคตรอินดี้ไม่สูบไม่ดื่ม ไม่เสพ และพ้ืนที่
กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรี งานเทศกาลดนตรีปลอดเหล้า งานวัดงานประจำปีปลอดเหล้า งานกีฬา
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ปลอดเหล้า งานสงกรานต์ปลอดเหล้า พ้ืนที่เล่นน้ำปลอดเหล้าปลอดภัย และงานเทศกาลบุญบั้งไฟ
ปลอดหล้า (3) สนับสนุนให้เกิดนโยบายสาธารณะงานสงกรานต์ปลอดเหล้า  

4) รณรงค์บ้านไม่ใช่เวทีมวย ยุติความรุนแรงจากน้ำเมา สร้างกระแสรณรงค์ ประเด็น “บ้าน
ไม่ใช่เวทีมวย ผู้ชายไม่ทำร้ายผู้หญิง” เพ่ือรณรงค์เนื่องในโอกาสวันยุติความรุนแรงต่อ สตรีสากล โดย
ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนร่วมสนับสนุนการสื่อสาร อาทิ คลิปวิดีโอ รณรงค์ และ
กิจกรรมการถ่ายภาพพร้อมเขียนข้อความ “บ้าน...ไม่ใช่เวทีมวย” ลงสื่อสังคมออนไลน์  พร้อมติดแฮช
แท็ก #ผู้ชายไม่ทำร้ายผู้หญิง 

บทบาทการดำเนินงานของ สสส. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สสส. ได้ดำเนินการลด ละ 
เลิกการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ด้วยการขยายผลการดำเนินงานโครงการนายอำเภอชวนเลิกเหล้า 
และการ สร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้  นายอำเภอชวนเลิกเหล้า 
การมุ่งเป้าในการลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการได้ตรง
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น จากสถานการณ์พบว่า ผู้ดื่มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์อยู่นอกเขตเทศบาล 
มากกว่าในเขตเทศบาล ทำให้การทำงานต้องหากลวิธีที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น สสส. 
ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ดำเนินโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยประสานพลังทุก
ภาคส่วน ร่วมรณรงค์และขับเคลื่อนสังคม สสส. จึงมุ่งขยายเพ่ือนร่วมทำงานโดยพยายามหาบุคคล
แกนนำในพ้ืนที่ มุ่งที่ “นายอำเภอนักรณรงค์” เป็นการสร้างต้นแบบผู้นำการรณรงค์ ด้วยความเชื่อมั่น
ว่า หากผู้นำชุมชนที่ ชาวบ้านให้ความไว้วางใจอย่าง “นายอำเภอ” ลุกขึ้นมาเป็นแกนนำรณรงค์งด
เหล้าจะทำให้เกิดความร่วมมือและผลักดันนโยบายปลอดเหล้าในชุมชน สร้างชุมชนคนสู้เหล้า ได้
อย่ างชั ด เจน  โดย สสส . ร่ วมกับสำนั กงาน เครือข่ ายองค์ กรงด เหล้ า  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวง สาธารณสุข ได้
ดำเนินงาน 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ (1) การพัฒนาแคมเปญรณรงค์ “พลังมดชวนงดเหล้าครบพรรษา” 
สื่อสารให้ทุกคน ทุกองค์กร หน่วยงาน ร่วมเป็น 1 พลังมดช่วยรณรงค์และเชิญชวนคนเข้าร่วม
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ในช่วง 3 เดือน ด้วยกลยุทธ์ อาทิ ลูกชวนพ่อแม่เลิกเหล้า ร้านค้าร่วม
รณรงค์งดจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชุมชนคนสู้เหล้า (2) ขยายพันธมิตรร่วมทำงาน โดยหนุน
เสริมให้ภาคีเครือข่ายเกิดการขับเคลื่อนงานงดเหล้า เข้าพรรษาอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือร่วมทำงานให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับนโยบายจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ กระจายสู่ระดับพ้ืนที่ อำเภอ ตำบล และชุมชน ตลอดจนการสื่อสารระหว่างบุคคล เพ่ือเชิญ
ชวนให้เกิดกิจกรรม รณรงค์งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาและตลอดทั้งปี (3) สนับสนุนให้เกิดประชาคมงด
เหล้า ซึ่งมีตัวแทนครอบคลุมทุกจังหวัดร่วมดำเนินโครงการ งดเหล้าเข้าพรรษา เน้นการทำงานดูแล
พ้ืนที่ของตนเอง ตั้งแต่การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา การจัดกิจกรรมลงนามบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา 
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การเชิดชูเกียรติคนงดเหล้าครบพรรษา รวมถึงการยกระดับสู่ “ชุมชนคนสู้เหล้า” การผสานพลังการ
ทำงาน ภายใต้แนวคิด “รวมพลังเครือข่าย ชวน ช่วย เชียร์ งดเหล้า ครบพรรษา” ทำให้ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย เพ่ิมเวลาให้แก่ครอบครัว  

นอกจากนี้ยังมีโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยเหล้า ประชากรนอกเขตเมืองติดสุราเรื้อรังใน
ระดับรุนแรงและหยั่งรากลึก จนกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ที่ส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาททั้งภายในครอบครัว และกับชุมชนอ่ืน การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน แหล่งมั่วสุมในชุมชน การเกิดนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชน ความสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานบุญประเพณีในชุมชนที่ต้องเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มาร่วมงาน แผนสร้างสรรค์โอกาส
และนวัตกรรมสุขภาวะ สสส. มีบทบาทร่วมหนุนเสริมและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการชุมชน 
โดยเฉพาะการสร้างกลไกสภาผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นกลไกการพัฒนาให้ชุมชน  ระดับหมู่บ้านได้ฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนา จนกระทั่งสามารถค้นหา แนวทางแก้ไขปัญหาได้
ตรงกับบริบทและความต้องการชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน  และการทดลองใช้
เครื่องมือการประเมินความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้กลไกสภาผู้นำชุมชนได้ทบทวน สถานการณ์ของ
การดื่ม ก่อนนำมาพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติในชุมชน ทั้งมิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ สสส. สนับสนุนโครงการชุมชนน่าอยู่ ขับเคลื่อนด้วย
กลไกสภาผู้นำชุมชน นำไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนที่ อาทิ  การปลูกผักปลอด
สารพิษเพ่ือบริโภคในครัวเรือน การลดใช้สารเคมีทางการเกษตร การจัดการขยะ การลด ละ เลิก ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่สำคัญ ส่งผลให้  ชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพให้เกิดข้ึนในระดับหมู่บ้าน 

ลักษณะโครงการที่  สสส. สนับสนุน  โครงการที่  สสส. สนับสนุนต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานของ กองทุน โครงการที่เข้าข่ายจะได้รับการพิจารณาสนับสนุน
จาก สสส. ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  (1) เป็นโครงการที่สอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ และกิจการของกองทุน ตลอดจนสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานแผนใดแผนหนึ่งของ
กองทุน ที่คณะกรรมการเห็นชอบไว้ ซึ่งจะมีการปรับปรุงเป็นประจำทุกปี (2) เป็นโครงการที่เข้าข่าย
การสนับสนุนประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โครงการด้านการพัฒนาและปฏิบัติการ โครงการ
ด้านการศึกษาวิจัย โครงการด้านการอุปถัมภ์กิจกรรม (๓) เป็นโครงการที่ควรมีลักษณะพิเศษเพ่ิมเติม 
อาทิ มีภาคีเครือข่ายเจ้าของเรื่อง/ องค์กรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นสมทบงบประมาณหรือทรัพยากร
อย่างอ่ืน สสส. มีนโยบายสนับสนุนให้แผนงานและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนดำเนินงานโดยให้ยึด
หลัก การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในลักษณะของภาคี ทั้งในกระบวนการวางแผนและการดำเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และความตระหนักต่อปัญหาร่วมกัน เป็นหลักประกันว่าแผนงานและโครงการ  
ดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยไม่ต้องยึดติดกับการสนับสนุนจาก สสส.  
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สสส.ทำหน้าที่เป็นผู้ประสาน เชื่อมโยง ส่งเสริม เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง สนับสนุน
บุคคลและองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  โดยจัดตั้งและ
สนับสนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (ศคล.) ดูแลด้านงานงดเหล้าโดยเฉพาะ 
สสส. ไม่ได้ลงมือดำเนินการเอง แต่มอบหลักการและคอยติดตามในภาพกว้าง จะมีการกำกับเป็นขั้น 
ๆ ลงไปจนถึงระดับชุมชนในพ้ืนที่ งบประมาณจะถูกแบ่งสรรลงไปตามลำดับจนถึงระดับจังหวัด มีสาย
การทำงานตั้งแต่ ศคล. ส่วนกลาง ศคล.ภาค มีผู้ประสานงานภาคดูแล จนถึงระดับจังหวัด มีผู้
ประสานงานจังหวัดดูแล ในส่วนรายละเอียดของจังหวัดจะเป็นความรับผิดชอบของคณะทำงานใน
จังหวัดในการดูแล แต่ทั้งนี้ก็จะได้รับวัตถุประสงค์จากส่วนกลาง และต้องทำรายงานเพ่ือส่งส่วนกลาง
ตามงวดหน้าเพ่ือให้ได้งบประมาณประจำปี  ในส่วนของ สสส. จะมีการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์บุคคล
ตัวอย่างในชุมชน จัดสัมนาต่าง ๆ จัดกิจกรรมในภาพกว้างให้ภาคีเข้าร่วม และ ศคล.ก็จัดกิจกรรม
สัมมนาในระดับย่อยลงมาอีก ภาคเองก็จะกิจกรรมเพ่ือให้แต่ละจังหวัดในภาคเข้าร่วม โดยจะมี
แผนงานประจำปีไว้ก่อน ทำให้มีทิศทางเอ้ือตามกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน  ดังที่คนหัวใจ
เพชร (2562, ภาคผนวก ข, น. 131) ได้อธิบายเกี่ยวกับ สสส. ไว้ว่า  

สสส. เคยมาที่จังหวัด มาทำคลิปวิดิโอสัมภาษณ์คนหัวใจเพชร ถามประวัติว่าเป็นมา
ยังไง แล้วทำไมถึงเลิกเหล้าได้ จะเลิกตลอดชีวิตเลยหรือไม่ ได้ทำงานอะไรบ้างเกี่ยวกับงดเหล้า
บ้าง เชิญชวนคนมาเข้าร่วมเครือข่ายต่อยังไง อยากได้อะไรสนับสนุนการทำงาน 

สสส. มีเชิญไปงานสัมนาคนหัวใจเพชร เขาให้บอกว่าทำงานอะไรบ้างในพ้ืนที่ ก็จะมี
คนหัวใจเพชรที่อ่ืน ๆ มาร่วมด้วย มีหลายงานให้เข้าร่วม ทีนี้ก็แล้วแต่ผู้ประสานงานจังหวัดเรา
จะบอกให้ไป เขาก็คัดคนไปเข้าร่วมแต่ส่วนมากก็ได้ไปตลอด ภาคก็จัดงานอันนี้จะเป็นพวก
จังหวัดใกล้ ๆ มาร่วม ก็ดีที่ได้รู้สึกคนอ่ืน ๆ เพ่ิม แต่ละคนเขาก็มีประวัติน่าสนใจ ตอนแรกที่ไป
ก็กล้า ๆ กลัว ๆ ไม่ค่อยกล้าพูด แต่ได้พูดมาหลายเวทีแล้วก็เกร็งน้อยลง เขาก็ให้ความรู้หลาย
เรื่อง สอนพูดกับคนอ่ืน ๆ ด้วย ทำให้เรามั่นใจขึ้นเวลาต้องไปพูดให้คนอ่ืนฟัง ได้ไปสัมนาก็ดี 
ชอบเข้าร่วม แต่เพ่ือนบางคนก็ไม่สะดวกเพราะว่าต้องทำงาน งานเครือข่ายนี่ต้องมีเวลาแล้วก็
มีใจอาสาด้วย ไม่ใช่งานที่ทำง่ายเลย อยากให้ สสส. ช่วยสนับสนุนงบให้ผู้ประสานงานจังหวัด
มากขึ้น เขาจะได้ทำงานง่ายข้ึนด้วย 

 
 

  



 
 

61 

5.2 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (ศคล.) 

 

ภาพที่ 5.1 ภาพรวมโครงสร้างของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
แหล่งที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (ศคล.). 2561 

  

สสส.

สคล.
ส่วนกลาง 
(กรุงเทพฯ)

เครือข่ายงดเหล้า
ภาคเหนือบน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
จังหวัด

คณะทํางานในพื้นท่ี

เครือข่ายงดเหล้า
ภาคเหนือล่าง

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
จังหวัด

คณะทํางานในพ้ืนท่ี

เครือข่ายงดเหล้า
ภาคอีสานบน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
จังหวัด

คณะทํางานในพื้นท่ี

เครือข่ายงดเหล้า
ภาคอีสานล่าง

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
จังหวัด

คณะทํางานในพื้นท่ี

เครือข่ายงดเหล้า
ภาคตะวันออก

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
จังหวัด

คณะทํางานในพื้นท่ี

เครือข่ายงดเหล้า
ภาคกลาง

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
จังหวัด

คณะทํางานในพื้นท่ี

เครือข่ายงดเหล้า
ภาคตะวันตก

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
จังหวัด

คณะทํางานในพื้นท่ี

เครือข่ายงดเหล้า
ภาคใต้ตอนบน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
จังหวัด

คณะทํางานในพื้นท่ี

เครือข่ายงดเหล้า
ภาคใต้ตอนล่าง

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
จังหวัด

คณะทํางานในพื้นท่ี
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ตารางที่ 5.1 รายชื่อจังหวัดในแต่ละภาคของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
 

เหนือบน เหนือล่าง อีสานบน อีสานล่าง กลาง ตะวันออก ตะวันตก ใต้บน ใต้ล่าง 

พะเยา 
เชียงราย 

แพร่ 
น่าน  

ลำปาง 
ลำพูน 

เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน  

พิษณุโลก 
สุโขทัย 

เพชรบูรณ ์
ตาก 

พิจิตร 
กำแพงเพชร 

อุทัยธานี 
ชัยนาท 

นครสวรรค ์
อุตรดิตถ์ 

ร้อยเอ็ด 
บึงกาฬ 
สกลนคร 

มหาสารคาม 
เลย 

หนองคาย 
กาฬสินธุ์ 

หนองบัวลำภู 
อุดรธานี 
ขอนแก่น 
นครพนม 

ชัยภูมิ 
นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ 
สุรินทร ์

ศรีศะเกษ 
อุบลราชธานี 
อำนาจเจริญ 
มุกดาหาร 

ยโสธร 

สิงห์บุรี 
ลพบุรี 
สระบุร ี
อ่างทอง 
อยุธยา 

ปทุมธานี 
นนทบุร ี

นครนายก 
กทม 

ปราจีนบุรี 
ระยอง 
จันทบุรี 
ตราด 
ชลบุร ี

ฉะเชิงเทรา 
สระแก้ว 

สมุทรปราการ 

เพชรบุร ี
ราชบุร ี

ประจวบคีรีขันธ ์
กาญจนบุรี 
สุพรรณบุร ี
นครปฐม 

สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม 

ชุมพร 
ระนอง 

สุราษณ์ธานี 
พังงา 
กระบี ่
ภูเก็ต 

นครศรีธรรมราช 

ตรัง 
สตูล 
พัทลุง 
สงขลา 
ปัตตานี 
ยะลา 

นราธิวาส 

 
แหล่งที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (ศคล.). (2561) 

 

ทิศทางการทำงาน 

1) ด้านการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ชุมชนคนสู้เหล้า คนหัวใจเพชร และนายอำเภอนัก
รณรงค ์

ในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ทางแผนงานฯ ได้เพ่ิมการทำงานชุมชนคนสู้เหล้า และการ
ประสานนโยบายระดับอำเภอ จากเดิมจะเน้นการประสานนโยบายระดับชาติ และการรณรงค์สร้าง
กระแสในระดับจังหวัดเท่านั้น เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มนักดื่มที่จะลด ละ เลิก โดยในปี 59 ได้
ดำเนินงานใน 700 ชุมชน ต่อมาในปี 60 ได้ปรับเพ่ิมเป็น 1,259 ชุมชน ในปี 2561 ทางแผนงานฯ ได้
ปรับกระบวนการเลือกนำร่องชุมชนที่สามารถดำเนินงานอย่างเข้มข้น 430 แห่ง แทน เนื่องจาก
จำนวนชุมชนที่มาก แต่งบประมาณมีจำกัดทำให้เกิดผลงานไม่ได้ผลมากนัก ทั้งนี้ เมื่อผลการนำร่อง
ของชุมชนมาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้แล้ว จึงจะขยายผลต่อไปเป้าหมายคนหัวใจเพชร โดยในปี 
2560 ได้เพ่ิมเป้าหมายการพัฒนาคนเลิกเหล้าตลอดชีวิตเป็นคนหัวใจเพชร โดยรวบรวมได้ 7,000 คน 
มีการอบรมพัฒนาคนหัวใจเพชร 250 ในปี 2561 มีคนหัวใจเพชรเข้าร่วมโครงการ 1,580 คน  ในปี 
2561 ได้มอบรางวัลนายอำเภอนักรณรงค์ จำนวน 155 นายอำเภอ ซึ่งได้ทำงานรณรงค์กับแผนงานฯ 
มาตั้งแต่ ปี 2560 (โดยปี 2559 มอบรางวัลไป 148 ท่าน ในปี 2557 มอบรางวัลนายอำเภอไป 152 
ท่าน) ซึ่งนายอำเภอได้ไปคำเนินการขับเคลื่อนการรณรงค์งดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยง ในพ้ืนที่เพ่ิมมา
อีก 2 แห่ง รวมเป็น 157 พื้นที่ จากการดำเนินงานประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เป็น
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การทำงานเชิงนโยบายพ้ืนที่ และขับเคลื่อนในชุมชน มีการมอบเข็มคนหัวใจเพชร และคนหัวใจเหล็ก 
และมีใบประกาศงดเหล้าครบ 3 เดือน 

2) ด้านสนับสนุนนโยบาย การสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย และการเฝ้าระวังการตลาด
ของธุรกิจแอลกอฮอล์  

กรมควบคุมโรคได้พัฒนาระบบการร้องเรียน TAS (Tobacco Alcohol Surveillance) 
ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งแผนงานฯได้ร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทำผิด  มีการประชุมหารือกับ
เจ้าหน้าที่ และดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียน ในระยะ 3 ปีสามารถส่งเรืองร้องเรียนผ่านระบบ TAS การ
เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อออนไลน์(Online) จำนวน 600 
แห่ง และการเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลงพ้ืนที่ (On 
location) จำนวน 308 แห่ง และได้มีการจัดทำฐานข้อมูลร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท 
ผับ บาร์ ร้านอาหารจำนวน 600 แห่ง เพ่ือติดตามการทำผิดอย่างต่อเนื่องโดยปัญหาสำคัญ คือ ใน
ระยะแรกระบบการร้องเรียนมีการเปิดเผยชื่อผู้ร้อง ทำให้เกิดการตามหาว่าใครเป็นคนร้องเรียน และมี
การแสดงความไม่พอใจที่มีการร้องเรียนในบางจังหวัด ต่อมาจึงแก้ไขให้ใช้นามแฝงในการส่งเรื่อง แต่
ปิดลับข้อมูลส่วนตัวไม่เปิดเผย ต่อมาพบว่าเรื่องร้องเรียนมีข้อมูลไม่เพียงพอ ทำให้ต้องพัฒนาความ
เข้าใจในการทำข้อมูลร้องเรียนให้ครบถ้วน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ยัง
พบว่า ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัด ไม่อยากเปิดเผยตัวว่าตนเองเป็นคนร้องเรียน จึงปรับ
ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับภาค ได้ช่วยจัดการเรื่องร้องเรียนส่วนการเฝ้าระวังและติดตามนโยบาย
และการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ในช่วง 3 ปีนี้ ทางแผนงานได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ร่วม
ขับเคลื่อนได้แก่ การควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษาตามคำสั่ง คสช. 22/58 เกิดกรณีการขอแก้ไข
เขตโซนนิ่งของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขานครราชสีมา กรณีการนำตู้เบียร์กดขายเบียร์แบบ
สะดวกซื้อที่ร้านเซเว่นอีเลเว่น และร้านแฟมิลี่มาร์ท การติดตามการโฆษณาแฝงโดยใช้ดาราโพสต์ภาพ
ยกขวดแก้วดื่มแอลกอฮอล์ การขายผ่านแอลกอฮอล์ออนไลน์ และการใช้ลานเบียร์เพ่ือส่งเสริมการ
ขายปัญหาสำคัญ คือ ธุรกิจแอลกอฮอล์ได้ทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ และแฝงโดยใช้ดารา หรือ ใช้
สินค้าเสมือนสินค้าแอลกอฮอล์ รวมทั้ง การเป็นสปอนเซอร์ การทำการกุศล เป็นกลยุทธ์ที่ยังสามารถ
ตอกย้ำตราสินค้าและการภักดีต่อสินค้าได้อย่างดี 

3) ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมการดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณีเทศกาล งานกิจกรรม
สร้างสรรค์เยาวชน  

จากการทำงานขับเคลื่อนเพ่ือเปลี่ยนแปลงค่านิยมในงานบุญประเพณีที่ทำแบบ Event ใน
ระยะแรกเริ่ม ด้วยการติดบ้ายรณรงค์เพ่ือสร้างการสื่อสารและความตื่นตัวของผู้คน ในงานบุญและ
เทศกาลใหญ่ที่เกิดผลกระทบมาก อาทิ สงกรานต์ ลอยกระทง อาหาร บังไฟ แข่งเรือ กาชาด ซึ่งเป็น
ทุนทางสังคมของประเทศที่ร่ำรวยงานทางด้านประเพณีวัฒนธรรม จนธุรกิจแอลกอฮอล์ใช้งานบุญ
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ประเพณีเป็นช่องทางในการส่งเสริมการขาย สู่การยกระดับการขับเคลื่อน ใช้กิจกรรมงานบุญ
ประเพณีเป็นเครื่องมือนำไปสู่การสร้างนโยบายสาธารณะ (Event for Policy) ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับอำเภอ ระดับจังหวัดจนเกิดพ้ืนที่ต้นแบบพ้ืนที่ขยายผลและพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ ที่สำคัญความรู้
และข้อค้นพบที่เกิดขึ้น เริ่มนำไปสู่การยกระดับเป็นนโยบายและมาตรการระดับชาติ(Scaling UP) ใน
กระทรวงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เห็นร่วม อาทิ การประกาศโซนนิ่งพ้ืนที่เล่นน้ำปลอดเหล้าจากบทเรียน 
50 ถนนเล่นน้ำตระกูลข้าว ที่นำโดยถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ไม่เพียงแต่ดำเนินการ
เพ่ือมุ่งเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคม แต่ยังนำไปสู่การสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ ถึงเหตุผลความ
จำเป็นที่ต้องมีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณี ซึ่งส่วนใหญ่จัดงานในพ้ืนที่
สาธารณะ มีเด็กเยาวชนและครอบครัวเข้ามาร่วมเป็นจำนวนมาก ยังนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดความ
ตื่นตัวของกลไกบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมของผู้คนในท้องถิ่นในการฟ้ืนคืนคุณค่า
ความหมายของงานบุญประเพณีแทนที่จะปล่อยให้ธุรกิจแอลกอฮอล์ไช้เป็นช่องทางในการส่งเสริมการ
ขายเหล้าและการพนัน การเปิดพ้ืนที่กิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กเยาวชน การตั้งวงพูดคุยถึงเรื่อง
ค่านิยมประเพณีที่ดีของงานบุญบ้านเรา เป็นต้น ซึ่งสัดส่วนการขยายตัวของงานประเพณีปลอดเหล้า
นั้น ครอบคลุมไปมากกว่าร้อยละ 50 ของงานประเพณีต่าง  ๆ  แสดงให้เห็นว่า 16 ปีของการ
ขับเคลื่อน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและนยอมพร้อมใจ เนื่องจากส่วนใหญ่เห็นถึง
ผลดีที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความปลอดภัยที่เพ่ิมมากขึ้นในงานที่ถูกจัดขึ้น ไม่มีการทะเลาะวิวาทต่อยตี
จากคนเมา คนมาเที่ยวชมงานมีความสบายใจสุขใจมากขึ้น และจะจำไปสู่ความท้าทายในการขยายสู่
งานบุญตลอดทั้ง 12 เดือน รวมทั้งมายาคติทางสังคม ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงลึก ที่รอคอย
การแก้ไขปรับเปลี่ยนในอนาคต 

4) ด้านส่งเสริมเครือข่ายงดเหล้าในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และกลุ่มเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า  
ในปี 2559 ได้วางกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการหลัก คือ โรงงาน สถานที่ราชการค่ายทหาร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้เลิกสุรานิรนามที่เน้นช่วยเหลือกันเอง (AA) และกลุ่ม ผู้เลิกสารเสพ
ติด (NA) เป็นต้น โดยมุ่งให้กลุ่มเฉพาะนี้ออกมาแก้ปัญหาในกลุ่มเองในกลุ่มตนเอง โดยแผนงานทำ
หน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง ต่อมาในปี 2560 ทาง สำนัก 1 สสส. ได้ปรับแนวทางการทำงานให้แผนงานฯ ลด
บทบาทด้านการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเฉพาะลง ยังคงมีกลุ่มช่วยเหลือกันเอง AA และNA ที่ประสาน
สนับสนุนกับหน่วยงานสาธารณสุขทั้งนี้ กลุ่มเฉพาะที่ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง คือ การรณรงค์กลุ่ม
เฉพาะเยาวชนงดเหล้าในการพัฒนาเป็นเครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า ซึ่งมี กลุ่มเยาวชนนัก
รณรงค์งดเหล้าใน 35 จังหวัดที่สามารถขับเคลื่อนร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัดอย่างจริงจัง โดย
การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ โดยมีการดำเนินงานในกิจกรรมสำคัญ คือ การรณรงค์ในงานประเพณี
เทศกาลปลอดเหล้า การรณรงค์เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทดแทนกิจกรรมของธุรกิจแอลกอฮอล์ และ
ส่งเสริมกิจกรรมสนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ เช่น ดื่มนมชมบอล กิจกรรมฟุตซอล NO-L, กิจกรรม Drink 
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revolution นอกจากนั้น ยังได้จัดเวทีรวมพลงเครือข่ายเยาวชนงดเหล้าประจำปี National Youth 
Camp จำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คนทั่วประเทศ เป็นการสร้างโอกาส และพัฒนาศักยภาพ 
รวมทั้งการทำให้เยาวชนรู้สึกภูมิใจในพลังของเครือข่ายเยาวชน 

5) การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาประชาคมงดเหล้าจังหวัดให้เข้มแข็ง 
ประชาคมงดเหล้าจังหวัดได้ก่อร่างสร้างตัวในช่วงปี 2549 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2551 จน

สามารถจัดการเป็นโครงสร้างได้ชัดเจนปี 2552 โดยมีศูนย์ประสานงานภาค และผู้ประสานงานภาค
และคณะทำงาน พร้อมคลังสื่อระดับภาคเพ่ือหนุนเสริมประชาคมงดเหล้าจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ต่อมา
ได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนบางจังหวัดที่มีความพร้อมและมีปัญหาการดื่มสูง โดยในปี 2559  ได้
ดำเนินการสนับสนุนโครงการพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์ จำนวน 25 จังหวัด โดยมุ่งพัฒนาให้ประชาคม
งดเหล้าจังหวัดได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ควบคุมแอลกอฮอล์จังหวัด มี 
ผลลัพธ์ที่สำคัญ แบ่งเป็น 7 กลุ่ม คือ 

(1) ขับเคลื่อนเข้าแผนยุทธศาสตร์จังหวัด จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา ลำปาง 
มหาสารคาม สกลนคร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อำนาจเจริญ ขับเคลื่อนเข้าแผนคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว(ระหว่างกระตุ้นผลักดันเชื่อม/บูรณาการ 

(2) แผนพัฒนาจังหวัด) จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชวรบุรี ตาก 
ศรีษะเกษ 

(3) ขับเคลื่อนเข้าแผนคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว (บริบท/
สถานการณ์/จังหวะและ โอกาส ยังไม่เอ้ือในการใช้แผนคณะทรรมการควบคุมฯ เชื่อมยุทธศาสตร์
จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เลย สิงห์บุรี ร้อยเอ็ด 

(4) ระหว่างขับเคลื่อนผลักดันเข้าแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานต่าง ๆ  (ทำงานภายใต้แผน
ของภาคประชาสังคม) โดยเขื่อมและบูรณาการ ไม่เกี่ยวข้องแผนพัฒนาจังหวัดและแผนคณะกรรมการ
ควบคุมฯ จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ขอนแก่น สุโขทัย สุรินทร์ 

(5) อยู่ระหว่างการผลักดันเขาสู่แผนพัฒนาจังหวัด จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ น่าน ลพบุรี 
(6) อยู่ระหว่างการผลักดันหรือพัฒนาแผนคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 1 

จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ 
(7) อยู่ระหว่างการจัดทัพ จัดทีม จัดขบวน ยังไม่เข้าแผน จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

เชียงราย แพร่ และได้ผลิตเอกสารบทเรียนจากโครงการจังหวัดยุทธศาสตร์ 2 ฉบับ คือ หนังสือ
ถอดรหัสการเคลื่อนงานเครือข่ายงดเหล้า 5 จังหวัดยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนบน ลำปาง พะเยา แพร่ 
น่าน เชียงใหม่ และหนังสือถอดบทเรียนพ้ืนที่ต้นแบบภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุนยุทธศาสตร์
ควบคุมแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด โดยเป็นงานถอดบทเรียนของสำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ 
(สวน.) มาผลิตแต่ปี 2560 สสส. ได้ยุติในการดำเนินการจังหวัดยุทธศาสตร์ โดยปรับแนวทางการ
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ทำงานจังหวัดยุทธศาสตร์ไปให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นแกนหลักแทน ดังนั้นในปี 60 -61 
สคล.ปรับแผนเป็นการสนับสนุนความเข้มแข็งของประชาคมงดเหล้าจังหวัด 77 จังหวัด และเน้นการ
ผลิตผลงานตามตัวชี้วัดที่ สสส. กำหนด และรวบรวมเป็นผลร่วมกันทั้งประเทศ โดยมีกระบวนการ
จัดการความรู้ (KM.) มาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมจังหวัด ดังนั้น ในการดำเนินงานใน
ระดับพ้ืนที่จังหวัด และภูมิภาค เพ่ือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมสังคม การช่วยให้ลดละเลิกการดื่มโดย
การรณรงค์ การใช้มาตรการสังคมชุมชน และการใช้กฎหมายมาควบคุมนั้น เป็นมาตการที่ต้องใช้ไป
พร้อมกันและเพ่ิมมาตรการด้านราคา การจำกัดการอนุญาตการขายของกรมสรรพสามิต ก็เป็นปัจจัย
ที่จะมาเสริมในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะมีแต่ภาคราชการที่จะสามารถทำเองนี้ได้ หรือ กล่าวอีก
ทางหนึ่งหากสามารถทำได้ ก็ไม่ต้องมีการจัดตั้งกองทุน สสส. ออกนอกระบบเพ่ือมาแก้ปัญหานี้ และ
การแก้ปัญหาก็ไม่สามารถทำได้รวดเร็ว หรือ ทำได้ง่าย แต่ต้องใช้เวลา การเปลี่ยนคุณค่า การส่งเสริม
ค่านิยมไม่ดื่ม การเปลี่ยนพิธีกรรมที่ต้องมีเหล้าในงาน ไม่ใช่สามารถสั่งการให้ทำได้โดยฝ่ายราชการ 
แต่ปัจจัยสำคัญที่สุด คือ 1) ประสานพลัง 2) ใช้เวลา 3) มีคนที่ทำได้ต่อเนื่อง 4) ใช้กุศโลบายทำงาน 
ไม่ทำให้เกิดแยกเขาแยกเรา แยกคนดื่มคนไม่ดื่ม แต่ให้มาทำร่วมกันจนคนดื่มยอมที่จะเปลี่ ยนเป็นไม่
ดื่ม 5) ใช้ความรู้ 6) มีนโยบายราชการมาเสริมหนุน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเจตนารมณ์ที่อยู่ในแผนนโยบาย
ควบคุมแอลกอฮอล์ระดับชาติ ปี 2554-2563 ซึ่งภาคประชาสังคม มีบทบาทอย่างยิ่งในการประสาน
พลัง และการทำงานที่ต่อเนื่อง เพราะไม่ได้ย้ายไปไหน มีจิตใจที่มุ่งมั่น 

 

5.3 กรณีศึกษาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร 

5.3.1 สภาพทั่วไปของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร 
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาครจะดูแลและทำงานหลักในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ซึ่งมี ที่ตั้ง อาณาเขต การปกครอง ประชากร สรุปดังนี้ 
 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนและปากอ่าวไทย อยู่ในเขต  
พ้ืนที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ประมาณ 30 กิโลเมตร 
มีพ้ืนที่ 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร่ จังหวัดสมุทรสาครมีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

- ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม  
- ทิศใต้ ติดทะเลอ่าวไทย  
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร  
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี 
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(ท่ีทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร, 2562, อ้างถึงใน สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2564, น. 2) 

 
 
ภาพที่ 5.2 แผนที่แสดงขอบเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
แหล่งที่มา: (ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร , 2562, อ้างถึงใน สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร, 
2564, น. 2) 

จังหวัดสมุทรสาครแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 3 อำเภอ 40 ตำบล 290 หมู่บ้าน 1
โดย 1) อำเภอเมืองสมุทรสาคร มี18 ตำบล 116 หมู่บ้าน 2) อำเภอกระทุ่มแบน มี 10 ตำบล 76 
หมู่บ้าน และ 3) อำเภอบ้านแพ้ว มี12 ตำบล 98 หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่ง
ออกเป็น 2 เทศบาลนคร 1 เทศบาลเมือง 9 เทศบาลตำบล และ 25 องค์การบริหารส่วนตำบล (ที่ทำ
การปกครองจังหวัดสมุทรสาคร, (2562, อ้างถึงใน สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2564, น. 5) 

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบทกึ่ง
เมือง ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและสาย
รอง มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว ส่วนการตั้งบ้านเรือนของประชากรในชนบทจะกระจายอยู่ตามริม
แม่น้ำลำคลอง ประชากรของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน และเชื้อสายรามัญ  ปัจจุบัน
ประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัดสมุทรสาคร ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 มีจำนวนรวม 
583,948 คน เป็นเพศชาย 281,874 คน เพศหญิง 302,074 คน ความหนาแน่นเท่ากับ 669 คน ต่อ
ตารางกิโลเมตร อำเภอที่มีประชากรมากที่สุดคือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีประชากร 302,435 คน 
รองลงมาคืออำเภอกระทุ่มแบนมีประชากร 181,188 คน และอำเภอบ้านแพ้ว มีประชากร 100,325 
คน (ท่ีทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร, 2562, อ้างถึงใน สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2564, น. 
4) 
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จังหวัดสมุทรสาครมีประชากรแฝงที่มาจากต่างจังหวัดต่าง ๆ  เข้ามาเป็นลูกจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรมจำนวนมากและมีประชากรต่างชาติ หลายเชื้อชาติ เข้ามาประกอบถาชีพอีกหลายแสน
คน อีกทั้งยังมีชาวไทยเชื้อสายมอญ ชาวไทยทรงดำ ชาวไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งรกรากประกอบ
อาชีพหลากหลายกระจายอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ประชากรที่หลากหลายต่างชาติ พันธ์จำนวนมาก
เหล่านี้ ย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ประชากรตั้งเดิมส่วนมาก
จะประกอบอาชีพด้านเกษตร ประมงพ้ืนบ้าน เป็นหลัก ส่วนหนึ่งจะทำโรงงานบ้าง ส่วนประชากรแฝง
จะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก ประชากรต่างด้าวจะใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมงและ
ตามสวนเกษตร (ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร, 2562 อ้างถึงใน สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร, 
2564, น. 4) 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ในจังหวัดสมุทรสาคร มีเป็นจำนวนมากและ เป็น
ปัญหาที่มีความซับซ้อนยากในการทำความเข้าใจต่อประชากรเหล่านี้ จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมือง
อุตสาหกรรมที่มีเศรษฐกิจดีมากข้าราชการทุกระดับชั้นให้ความสำคัญกับผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจและ
เป็นเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจแอลกอฮอล์ และบุหรี่ จึงมีการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติยาสูบ กันอย่างมากมาย และส่งผลต่อการเกิดปัญหาทางสาธารณสุข 
ปัญหาทางสังคม และปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ตามมาเทศกาลเข้าพรรษานับเป็นเทศกาลงานบุญ
ประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมานานตั้งแต่ครั้งโบราณ ควรรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีงามกีฬา
แข่งเรือยาว นับเป็นงานบุญประเพณีที่งดงามและมีเอกลักษณ์ที่น่าชม งานบุญประเพณีเทศกาล
สงกรานต์ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในอดีตมีผู้คนออกมาท่องเที่ยว รื่นเริงสนุกสนานรับสงกรานต์
จังหวัดสมุทรสาครมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานบุญประเพณี ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มนักตื่มหน้าใหม่ที่เป็นเด็กและเยาวชน ที่น่าเป็นห่วงคือครอบครัวที่ยากจน มีรายได้
น้อยในหมู่บ้านและชุมชน สมาชิกในครอบครัวมีทั้งเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตมาเป็นนักดื่มหน้าใหม่ 
หมู่บ้านชุมชนที่อยู่กันมานานอย่างเป็นสุข ต่างได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่และการ
บริโภคเกินความจำเป็นซึ่งจะนำไปสู่ความเสี่ยง ของคนในชุมชนและความเสื่อมของชุมชนในที่สุด  
(เครือข่ายองค์กรงดเหล้าสมุทรสาคร, 2561, น. 1-2) 

การทำงานด้านการรณรงค์งดดื่มเหล้าจำเป็นที่จะต้องประสานความร่วมมือกับทุกภาคี
เครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนผลักดันสร้างวัฒนธรรมหรือหามาตรการที่เหมาะสม สามารถ
ทำให้งานบุญและงานประเพณีของไทยในเทศกาลต่าง ๆ ให้ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
อบายมุขต่าง ๆ  และต้องทำซ้ำติดตามประเมินจนเกิดเป็นกระแสหรือวัฒนธรรมในการลด ละ เลิก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ได้ และต้องคิดค้นมาตรการใหม่ ๆ มาใช้ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง อบายมุขต่าง ๆ  
ในจังหวัดสมุทรสาครลง โดยเฉพาะการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชน โดยใช้พระราชบัญญัติ
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ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติยาสูบ และนโยบายการลดอุบัติเหตุ 
และเพ่ือส่งเสริมให้มีพ้ืนที่รูปธรรมในการงดเหล้าชุมชนหนองสองห้องซึ่งมีืองค์ประกอบที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาเป็นชุมชนรูปธรรมงดเหล้า เนื่องจากมีบ้าน วัด โรงเรียน ร่วมกันแกนนำมีความมุ่ งมั่นในการที่
จะทำให้ชุมชนปลอดเหล้า สมควรพัฒนาชุมชนหนองสองห้องให้เป็นพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนงดเหล้า 
โดยมุ่งเน้นลงไปในชุมชนหนองสองห้อง ให้เกิดเป็นชุมชนด้นแบบลดปัจจัยเสี่ยง และขยายไปชุมชน
อ่ืน ๆ ต่อไป (เครือข่ายองค์กรงดเหล้าสมุทรสาคร, 2561, น. 1-2) 

 
วัตถุประสงค์ในการทำงาน 

แหล่งที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าสมุทรสาคร (2561, น. 1-2) 
 

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (ศคล.) จะกำหนดวัตถุประสงค์และกระจายลงไปในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาครผ่านทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก โดยมีการประชุมเพ่ือรับทราบ

1) วัตถุประสงค์ทั่วไป 
ภาคประชาสังคมร่วมดำเนินการเพ่ือลดจำนวนการดื่มหน้าเก่าและหน้าใหม่ ลดปัญหา

จากแอลกอฮอล์ เปลี่ยนค่านิยมการดื่ม และสนับสนุนภาครัฐให้บังคับใช้กฎหมายจริงจัง 
2) วัตถุประสงค์เฉพาะ 

(1) การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา สามารถใช้มาตรการชุมชนส่งเสริมคนเลิกเหล้าครบพรรษา 
เลิกเหล้าตลอดชีวิต จัดตั้งเป็นชมรมคนหัวใจเพชร และไปเชื่อมต่อกับนโยบายอำเภอในการขยาย
ผลในระดับอำเภอ และร่วมเสนอนโยบายระดับชาติ 

(2) ภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายของธุรกิจแอลกอฮอล์ และกระตุ้นกลไก
ภาครัฐให้มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ และร่วมเสนอนโยบายระดับชาติ 

(3) ค่านิยมและปัญหาจากการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเทศกาลประเพณีหลัก (งาน 
ประเพณี งานกาชาด) และกิจกรรมเยาวชน (งานดนตรี กีฬา อ่ืนๆ) ในพ้ืนที่จัดงาน มีการ 
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน และร่วมเสนอนโยบายระดับชาติ  

(4) เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัด เครือข่ายเยาวชนมีความเข้มแข็ง และมีเครือข่ายกลุ่ม 
เฉพาะร่วมถักทอเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง  

ภาพที่ 5.3 วัตถุประสงค์ในการทำงานของเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร 
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วัตถุประสงค์ เพื่อนำไปสู่การเขียนโครงการ (ข้อเสนอโครงการ) โดยโครงการที่จัดทำจะต้องประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในปีนั้น ๆ  โดยปี 2561 มีวัตถุประสงค์
การทำงาน 4 ข้อ ในแต่ละวัตถุประสงค์จะมีการทำกิจกรรมเพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ ดังที่ผู้
ประสานงานจังหวัดสมุทรสาคร (2562,ภาคผนวก ข, น. 131) ได้อธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การ
ทำงานไว้ว่า 

 
 จังหวัดได้รับวัตถุประสงค์ในการทำงานมาจากภาคตะวันตก ซึ่งภาคเองก็ได้รับ
วัตถุประสงค์มาจากศคล. ส่วนกลางที่โพธิ์แก้วอีกทีที่เขาทำเรื่องเครือข่ายงดเหล้าให้ สสส. 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ภาคจะจัดประชุม พูดคุย บอกวัตถุประสงค์ ให้เราเอาไปเขียน
โครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ส่งในช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นแผนโครงการคร่าว  ๆ 
ในปีนั้นทำกิจกรรมอะไรบ้าง อย่างงดเหล้าเข้าพรรษาก็อยู่ใน ว.1 ว. ก็หมายถึงวัตถุประสงค์ 
ปี 2561 มี 4 ว. แต่ละปีไม่เหมือนกันซะทีเดียว ปี 2561 ทางจังหวัดเราเน้นงานชุมชนที่แต่
เดิมก็เข้มข้นให้เข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีก แต่ก็ไม่ทิ้ง ก็ยังทำครอบคลุมทุก ว. 
 
 เช่นเดียวกับผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก (2562, 
ภาคผนวก ข, น. 131) ได้อธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การทำงานไว้ว่า 
 
 ปี 2561 มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อเหมือนกัน ในทุกจังหวัดได้วัตถุประสงค์เดียวกัน เน้น 
ว.1 เป็นหลัก ทำต่อเนื่องมาหลายปี  จะเป็นเรื่องของคนสู่ เหล้า มีจังหวัดสมุทรสาคร 
กาญจนบุรี ประจวบคิริพันธ์ เป็นจังหวัดนำร่อง ว.2 งานเฝ้าระวัง ว.3 รณรงค์งดเหล้าใน
ประเพณี ว.4 พัฒนาศักยภาพการทำงานเครือข่าย แต่ละจังหวัดก็จะทำกิจกรรมให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อนี้ ตามท่ีได้ทำข้อเสนอโครงการมาไว้แล้ว  
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พื้นที่ดำเนินงาน ภาคีร่วม กลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร 

ตารางที่ 5.2 พ้ืนที่ดำเนินงาน ภาคีร่วม กลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร 

พ้ืนที่ดำเนินงาน ภาคีร่วม กลุ่มเป้าหมาย 

1. จังหวัดสมุทรสาคร 3 อำเภอ 
1) อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
2) อำเภอกระทุ่มแบน 
3) อำเภอบ้านแพ้ว 

2. พ้ืนที่ชุมชนแหล่งเรียนรู้ 
- ชุมชนหนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว 
จ.สมุทรสาคร 
3. พ้ืนที่หมู่บ้านชุมชน 5 หมู่บ้าน 
(ผลักดันให้เป็นชุมชนรูปธรรม ชุมชน
ต้นแบบ) 
1) หมู่บ้านปทุมทองพัฒนาหมู่ 2 ต.
หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว (ชุมชน
เข้มข้น) (ผลักดันเป็นชุมชนแหล่ง
เรียนรู้) 

2) หมู่บ้านบ้านดอนหมู่ 6 ต.
หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว (ชุมชน
เข้มข้น) 

3) บ้านบ่อ หมู่ 2 ต.บ้านบ่อ อ.
เมือง (ชุมชนเข้มข้น) 

4) บ้านคลองหลวง หมู่3 ต.
บ้านบ่อ อ.เมือง (ชุมชนเข้มข้น) 

5) หมู่บ้านสหกรณ์ ต.โคกขา
มอ.เมือง (ชุมชนเข้มข้น) 
4. พ้ืนที่หมู่บ้านชุมชน 3 หมู่บ้าน
(ผลักดันให้เป็นชุมชนพัฒนา) 

1) ชุมชนค่ายกำแพงเพชรอัคร 

1. เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส
วัดในจังหวัด เครือข่าย
พระสงฆ์ในจังหวัด 
2. ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร นายอำเภอ 3 
อำเภอ ผู้กำกับ สถานีตำรวจ 
3. สถานศึกษาในจังหวัด
สมุทรสาคร 
4. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต. 
5. สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
6. ผู้นำชุมชน(กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำกลุ่ม
องค์กร) 
7. ชุมชน /อาสาสมัคร 
8. สำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 5 
9. หอการค้าจังหวัด
สมุทรสาครและสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 
 

1. อำเภอบ้านแพ้ว 
2. ชุมรมคนเลิกเหล้า 
3. ชุมชนแหล่งเรียนรู้ 
4. ชุมชนรูปประธรรม
ขยายผล  
5. หน่วยราชการที่รับ
ขอร้องเรียน 
6. ประขาชน/
นักท่องเที่ยว 
7. แกนนำเยาวชน 
8. เครือข่ายโรงเรียน
ปลอดอบายมุข 
9. เครือข่ายศูนย์เด็ก 
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พ้ืนที่ดำเนินงาน ภาคีร่วม กลุ่มเป้าหมาย 

โยธิน ต.สวนหลวง อ.กระทุ่ม
แบน (ชุมชนพัฒนา) 

2) บ้านคลองสะพานดำ หมู่ 1 
ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน 
(ชุมชนพัฒนา) 

3) บ้านโคกหลวง หมู่ 4 ตำบล
โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว (ชุมชนพัฒนา) 
 

  

 
แหล่งที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าสมุทรสาคร (2561, น. 2-12) 
 

คณะทำงานพยายามประสานเครือข่ายโยงใยลงไปให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ได้กำหนดพ้ืนที่
ดำเนินการดังในตารางโดยมิติอำเภอครอบคลุมทั้ง 3 อำเภออันได้แก่ อำเภอเมืองฯ อำเภอกระทุ่ม
แบน และอำเภอบ้านแพ้ว ในมิติด้านชุมชนนั้นเน้นไปที่การสร้างชุมชนต้นแบบโดยจะทำให้เป็นชุมชม
แหล่งเรียนรู้ด้วย ในด้านพ้ืนที่หมู่บ้านชุมชุมได้เริ่มผลักดันใน 5 ชุมชนก่อน ได้แก่ 1) หมู่บ้านปทุม
ทองพัฒนาหมู่ 2 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว (ชุมชนเข้มข้น) (ผลักดันเป็นชุมชนแหล่งเรียนรู้) 2) 
หมู่บ้านบ้านดอนหมู่ 6 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว (ชุมชนเข้มข้น) 3) บ้านบ่อ หมู่ 2 ต.บ้านบ่อ อ.
เมือง (ชุมชนเข้มข้น) 4) บ้านคลองหลวง หมู่3 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง (ชุมชนเข้มข้น) 5) หมู่บ้านสหกรณ์ 
ต.โคกขามอ.เมือง (ชุมชนเข้มข้น) และในด้านพ้ืนที่ชุดชมอีก 3 หมู่บ้านเพ่ือเป็นชุมชนพัฒนาได้แก่ 1) 
ชุมชนค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน (ชุมชนพัฒนา) 2) บ้านคลองสะพานดำ 
หมู่ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน (ชุมชนพัฒนา) และ3) บ้านโคกหลวง หมู่ 4 ตำบลโรงเข้ อ.บ้าน
แพ้ว (ชุมชนพัฒนา) ในเชิงประมาณกระจายพื้นที่ทำงานให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ในด้านคุณภาพเน้น
ผลักดันชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบ ชุมชนแหล่งเรียนรู้ ชุมขมพัฒนา ดำเนินงานในชุมชนเหล่านี้ให้
เข้มข้น เป็นตัวอย่างให้ชุมชนอ่ืน ที่มีความพร้อมให้เริ่มตาม ๆ กันไป โดยได้รับความช่วยเหลือ 
แนะนำและทำกิจกรรมร่วมกับคณะทำงานในพ้ืนที่ ดังที่ผู้ประสานงานจังหวัดสมุทรสาคร (2562 , 
ภาคผนวก ข, น. 131) ได้อธิบายเกี่ยวกับพ้ืนที่ดำเนินงานไว้ว่า 

 
 พ้ืนที่ดำเนินงานที่กำหนดไว้พยายามให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดในทั้ง 3 อำเภอเป็นภาพ
กว้าง และเจาะลึกในชุมชนให้เกิดชุมชนเข้มข้น ชุมชนพัฒนา ชุมชนต้นแบบ เน้นที่ชุมชน
หนองสองห้องก็พยายามผลักดันให้เป็นชุมชนแหล่งเรียนรู้ ตอนแรกทำที่ปทุมทองแต่มาเห็น



 
 

73 

ศักยภาพของชุมชนหนองสองห้องทีมีความพร้อม มีทีมงาน จึงได้มาเน้นผลักดันที่ชุมชนหนอง
สองห้องก่อนให้เป็นชุมชนต้นแบบ แต่ก็ไม่ได้ทิ้งชุมชนอื่น ๆ   

 
เช่นเดียวกับคณะทำงานในพ้ืนที่ตำบลหนองสองห้อง (2562, ภาคผนวก ข, น. 131) ได้

อธิบายเกี่ยวกับพ้ืนที่ดำเนินงานไว้ว่า 
 
ทำงานช่วยกัน บ้านคุณปฏิวัฒน์ก็ไปประชุม แต่หลัก ๆ แล้วจะเน้นในชุมชนหนองสองห้อง

ของเรา เน้นขวนคนในชุมชนให้เลิกเหล้า 
 
เราเน้นทำในชุมชน จะให้หนองสองห้องเป็นชุมชนต้นแบบ จริง ๆ เราทำกันมานานแล้ว แต่ปี

นี้เราเน้นเลย จะให้เป็นต้นแบบให้ที่อ่ืน  
 

ภาคีในภาพรวมในระดับจังหวัดได้แก่ 1) เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดในจังหวัด เครือข่าย
พระสงฆ์ในจังหวัด 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอ 3 อำเภอ ผู้กำกับ สถานีตำรวจ 3) 
สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต. 5) สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 6) ผู้นำชุมชน(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำกลุ่มองค์กร)7. ชุมชน /อาสาสมัคร 8) 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 9) หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ดังที่ผู้
ประสานงานจังหวัดสมุทรสาคร (2562, ภาคผนวก ข, น. 131) ได้อธิบายเกี่ยวกับภาคีไว้ว่า 

 
อันนี้เป็นภาพรวมภาคีกว้าง ๆ  แล้วในชุมชนที่ทำงานจริงก็มีภาคีในพ้ืนที่อีกที อย่างหนอง

สองห้องก็จะมีนายอำเภอให้ความร่วมมือดี สาธารณสุขอำเภอให้ความร่วมมือดี 
 

การก่อเกิดของเครือข่าย และการสร้างเครือข่าย  
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาครเกิดจากการทำงานเชิงประเด็นเรื่องการลดการดื่ม

สุรา ส่วนคณะทำงานของจังหวัดเกิดจากการถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือทำงานเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่สมุทรสาคร เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (ศคล.) ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลเรื่องงดเหล้าให้ สสส.
โดยแบ่งเป็นลำดับชั้นลดหลั่นกันลงมาจากส่วนกลาง ภาค จนถึงระดับผู้ประสานงานจังหวัด หลังจาก
นั้นอาจมีการแบ่งลดหลั่นไปอีกตามแต่ละจังหวัดแต่ไม่ได้ถูกกำหนดเป็นทางการแล้ว เป็นการออกแบบ
เองเพ่ือการทำงานของแต่ละจังหวัด แต่ทั้งนี้แล้วเครือข่ายภาคีในพ้ืนที่จังหวัดจะร่วมกันทำงานเชิง
ประเด็น ไม่ได้ถูกบังคับด้วยกฎหมาย กฎระเบียบใด แต่ใช้การสร้างความตระหนักในปัญหาคือปัญหา
การดื่มสุรา และการสร้างความตระหนักให้ในพ้ืนที่ร่วมกันทำงานช่วยกันเป็นเครือข่าย โดยมีกิจกรรม
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ที่ทำร่วมกันเป็นแกนให้เกิดความร่วมมือ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อชุมชน 
รวมถึงต่อประเทศชาติในที่สุด 

ปฏิวัฒน์ อุ่นเมืองอินทร์ ผู้ประสานงานจังหวัด เข้ามาร่วมทำงานโดยการเชิญชวนของ
อาจารย์วีรวัฒน์ ตู้จินดา เข้ามาสานต่องานเครือข่ายงดเหล้า ตั้งแต่ปี พ.ศ 2553 จนถึงปัจจุบัน 
จากนั้นผู้ประสานงานจังหวัดได้สร้างทีม สร้างคณะทำงานครอบคลุมไปในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัด 
รวมถึงสร้างและขยายความร่วมมือกับสมาชิกของเครือข่าย เกิดเป็นภาคีร่วมมือกันทำงานด้านงดเหล้า
ของจังหวัดสมุทรสาครเรื่อยมา 

 
อาจารย์วีระวัฒน์ ตู้จินดาเป็นผู้ริเริ่มทำเครือข่ายของจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ปี 

พ.ศ 2546-2552 รวมกับนางอุบลวรรณ ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานของภาคตะวันตกใน
ขณะนั้น ท่านอาจารย์เป็นผู้ทาบทามให้ผมสานต่องานแล้วผมก็ได้มาทำตรงนี้ตั้งแต่ พ.ศ 
2553 จนถึงตอนนี้  

 
สรรหาคนเข้ามาเป็นคณะทำงานโดยดูจากความตั้งใจบวกกับความสนใจ มีเวลา รวมถึง

สามารถ คือมีองค์ประกอบที่ดีในการทำงานเครือข่าย มีความจริงใจ ตั้งใจ สนใจจริง ไม่ใช่เข้ามาเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ฉาบฉวยซึ่งเคยมีกรณีเกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อหมดประโยชน์ก็หายไปทำให้งานที่ทำ
อยู่ขาดช่วง ทีมงานต้องเข้าซัพพอร์ตงานตรงจุดนั้นแทน จึงต้องมองหาคนที่มีความตั้งใจจริง ไม่ท้ิงงาน 
มีจิตใจทำเพ่ือประโยชน์ชุมชนด้วย มีจิตอาสา คณะทำงานไม่ได้เงินเดือนทุกคน มีเพียงงบประมาณ
สนับสนุนด้านการเดินทางเล็กน้อย ซึ่งก็ถือว่าน้อยไม่สามารถยึดเป็นอาชีพเพ่ือเลี้ยงชีพได้ ทำได้ในเชิง
งานอาสาเพื่อตอบสนองความภาคภูมิใจในตนเอง 

สมาชิกมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันคือ ลดพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยสมาขิกแต่ละส่วนจะมีและวัตถุประสงค์แต่ลงรายละเอียดแตกต่างกันไป 
โดยคณะทำงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาครจะมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ (1) การรณรงค์
งดเหล้าเข้าพรรษา สามารถใช้มาตรการชุมชนส่งเสริมคนเลิกเหล้าครบพรรษา เลิกเหล้าตลอดชีวิต 
จัดตั้งเป็นชมรมคนหัวใจเพชร และไปเชื่อมต่อกับนโยบายอำเภอในการขยายผลในระดับอำเภอ และ
ร่วมเสนอนโยบายระดับชาติ (2) ภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายของธุรกิจ
แอลกอฮอล์ และกระตุ้นกลไกภาครัฐให้มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมเสนอนโยบายระดับชาติ (3) ค่านิยมและปัญหาจาก
การการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเทศกาลประเพณีหลัก (งาน ประเพณี งานกาชาด) และ
กิจกรรมเยาวชน (งานดนตรี กีฬา อ่ืน ๆ ) ในพ้ืนที่จัดงาน มีการ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และร่วม
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เสนอนโยบายระดับชาติ และ (4) เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัด เครือข่ายเยาวชนมีความเข้มแข็ง 
และมีเครือข่ายกลุ่ม เฉพาะร่วมถักทอเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง  

สมาชิกมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมเครือข่ายของตนเอง แตกต่างกันไป ดังที่คณะทำงานจังหวัด
สมุทรสาคร (2562, ภาคผนวก ข, น. 131) ได้อธิบายเกี่ยวกับภาคีไว้ว่า 

 
ทำงานอาสาอยู่แล้ว แล้วมีอาจารย์วีระวัฒน์ ตู้จินดา มาทาบทามให้เข้ามาทำตรงนี้ 

ส่วนตัวก็ไม่ดื่มเหล้าอยู่แล้ว ก็เลยเข้ามาลองทำงานตรงนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
 
แต่ก่อนที่กินเหล้า ครอบครัวก็ได้ผลกระทบตาม ๆ กัน พอได้เริ่มเข้ามาทำตรงนี้ก็เลย

เลิก แล้วแม่ก็เลิกตามมา เห็นได้ว่ามีประโยชน์ 
 
มีจุดพีคคือ ฝนตก น้ำท่วมสวน แต่ตอนนั้นมัวเมาเหล้า แฟนก็ไม่อยู่ ทำให้พืชตาย 

เลยคิดได้ว่าเพราะตัวเองเมา ไม่น่าเมาเลย ก็เลยเลิกเหล้าแล้วก็ดีกับตัวเอง แล้วพอมีคนมา
ขวนให้ทำเรื่องงดเหล้าก็เลยเข้าร่วม เลิกแล้วมันดีกับตัวเอง แล้วก็มีความสุขที่ได้ทำเพ่ือคนอ่ืน
ด้วย  ภูมิใจนอกจากเราเลิกยังช่วยให้คนอ่ืนเลิกด้วย  

 
เพราะพ่อกินเหล้าแล้วได้รับผลกระทบเลยไม่ชอบ พอมีเรื่องงดเหล้าก็เห็นดีด้วย 
 
เพราะมีจิตอาสา ต้องการช่วยเหลือสังคม ได้บุญ ต้องทำให้สำเร็จจึงเกิดความภูมิใจ 

จะทำจนกว่าจะทำไม่ไหว  
 
ตั้งแต่ 7-8 ขวบ ที่บ้านขายเหล้าเถื่อน ตั้งแต่ราคาขวดละ 4 บาท กินเหล้ามาตลอด

ตั้งแต่สมัยหนุ่ม ๆ จนแก่ เริ่มเลิกเหล้าเพราะพ่ีสำรวยมาชวน ตัวแกเลิกแล้วมาชวนให้เลิกต่อ 
พอเลิกแล้วชีวิตดีขึ้น สุขภาพดี มีเงินใช้หนี้ แต่ก่อนเป็นหนี้เพราะกินเหล้า กินหนัก รายได้ไม่
พอรายจ่าย ตอนนี้ไม่คิดจะกลับไปกินอีกแล้ว ครอบครัวมีความสุขดีแล้ว เห็นข้อดีข้อเสียแล้ว 

 
ความสัมพันธ์ของเครือข่าย คณะทำงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาครและ

สมาชิกของเครือข่ายมีความสัมพันธ์ในทางสมัครร่วมกันในการทำงานเครือข่าย มีปฎิสัมพันธ์กัน มี
ความรับรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือ ร่วมมือ สนับสนุน อาทิ ร่วมกับวัดและพระสงฑ์ในกิจกรรมสวดมนต์ 
ประเพณีกฐินปลอดเหล้า ร่วมกับตำรวจ สรรพสามิต นายอำเภอ สาธารสุขจังหวัดในการรณรงค์ เฝ้า
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ระวัง การให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 2551 ร่วมกับสมาชิกทั้งหมดในการ
ถอดบทเรียนร่วมกันในเวทีสาธารณะ เป็นต้น 

 
5.3.2 ลักษณะของเครือข่ายและความเชื่อมโยงเครือข่ายของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

จังหวัดสมุทรสาคร 
 

โครงสร้างภายในคณะทำงานของจังหวัดสมุทรสาคร 

 

 
 
ภาพที่ 5.4 โครงสร้างภายในคณะกรรมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสมุทรสาคร 
แหล่งที่มา : คณะทำงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร (2562, ภาคผนวก ข, น. 131) 
 

โครงสร้างภายในจะประกอบไปด้วยผู้ประสานงานจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีฝ่าย
การเงิน  1 คน แล้วกระจายคณะทำงานครอบคลุมใน 3 อำเภอ โดยจะมีแกนนำและทีมทำงานอีก
ด้วย ในอำเภอเมืองจะแบ่งอีกใน 2 พ้ืนที่คือโคกขามและบ้านบ่อ ในอำเภอบ้านแพ้วจะไม่ได้แบ่งแล้ว 
แต่จะเน้นทำงานร่วมกับชุมชนแทน ชุมชนต้นแบบอยู่ในอำเภอบ้านแพ้วนี้ และอำเภอกระทุ่มแบน มีผู้
ประสานงานจังหวัดเองดูแลเองด้วย รวมคณะกรรมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสมุทรสาครที่ระบุรายชื่อ
จำนวน 16 คน  

ผู้ประสานงานจังหวัด

ผู้ประสาน
อําเภอเมืองฯ

ทีมงานโคกขาม

ทีมงานบ้านบ่อ

ผู้ประสานอําเภอ
บ้านแพ้ว

ทีมงานหนองสองห้อง

ผู้ประสาน
อําเภอกระทุ่มแบน

ทีมงานกระทุ่มแบน
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ภาพที่ 5.5 ภาพรวมโครงสร้างเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสมุทรสาคร 
แหล่งที่มา: คณะทำงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร (2562, ภาคผนวก ข, น. 131) 

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
สมุทรสาครและภาคี

คณะทํางานเครือข่ายงดเหล้า
จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ประสานงานและ
ทีมงานตามพื้นที่

บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

ชุมชน /อาสาสมัคร

เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดใน
จังหวัด เครือข่ายพระสงฆ์ใน

จังหวัด

สถานศึกษา

ภาคี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
นายอําเภอ 3 อําเภอ ผู้กํากับ สถานี

ตํารวจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./
เทศบาล/อบต.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
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โครงสร้างภายนอก ภาคีมีระดับการร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ มีการร่วมกันทํางานโดยไม่มี
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีผู้ทำงานในจังหวัดประสานการทำงานร่วมกันในแต่ละกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับอำนาจ หน้าที่ ผลประโยชน์ของตนเอง ความพึงพอใจของตนเอง ประกอบด้วย เจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าอาวาสวัดในจังหวัด  เครือข่ายพระสงฆ์ในจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
นายอำเภอ 3 อำเภอ ผู้กำกับ สถานีตำรวจ สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำ
กลุ่มองค์กร) ชุมชน /อาสาสมัคร  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 และหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
 โครงสร้างในภาพรวม การทำงานเครือข่ายงดเหล้าในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร จะเชื่อม
ประสานระหว่างคณะทำงาน บวร (บ้าน วัด โรงเรียน ตรงนี้เน้นงานชุมชน) และภาคีอ่ืน  ๆ  ที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอ 3 อำเภอ ผู้กำกับ สถานีตำรวจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 5 หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในภาพกว้าง 
 โครงสร้างในระดับชุมชน ชุมชนหนองสองห้อง จะประกอบด้วย วัด ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน 
ศูนย์ไทยทรงดำ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอ เทศบาล กองสาธารณสุขเทศบาล 
รพสต. โดยมีคณะทำงานประสานและจัดกิจกรรม โดยได้รับการส่งเสริม และได้รับความร่วมมืออย่าง
ดีจากภาคี กล่าวคือวัดเป็นสถานที่จัดงาน ศูนย์เด็กเล็กและโรวเรียนส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรม ทำการ
แสดงรำไทยทรงดำ นายอำเภอมาร่วมกิจกรรม มาช่วยเปิดงานให้ พูดสนับสนุนในที่ประชุมให้ชุมชน
อ่ืน ๆ ในอำเภอเอาแบบอย่างชุมชนหนองสองห้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม 
สาธารณสุขมาร่วมกิจกรรม มาร่วมประชุม เทศบาลสนุบสนันอาหารกลางวันเมื่อเครือข่ายออกทำ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สามารถขอสนับสนุนอาหารกลางวันได้ รพสต.ร่วมกิจกรรม 
 
บทบาทของภาคี 
 
ตารางที่ 5.3 บทบาทของภาคี 
 

ภาค ี บทบาท 

1. คณะทำงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด
สมุทรสาคร 

-ทีมทำในการทำกิจกรรม 

2. เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดใน
จังหวัด เครือข่ายพระสงฆ์ในจังหวัด 

-สนับสนุนกิจกรรม 
-เสริมสร้างการมีส่วนร่วม/เชื่อมประสานการดำเนินงาน
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ภาค ี บทบาท 

ตามแผนงาน 
 
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
นายอำเภอ 3 อำเภอ ผู้กำกับ สถานี
ตำรวจ 

-สนับสนุนกิจกรรม 
-เสริมสร้างการมีส่วนร่วม/เชื่อมประสานการดำเนินงาน
ตามแผนงาน 

4. สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร -สนับสนุนกิจกรรม 
-เสริมสร้างการมีส่วนร่วม/เชื่อมประสานการดำเนินงาน
ตามแผนงาน 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./
เทศบาล/อบต. 

-สนับสนุนกิจกรรม 
-เสริมสร้างการมีส่วนร่วม/เชื่อมประสานการ 
-ดำเนินงานตามแผนงาน 

6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด -สนับสนุนกิจกรรม 
-เสริมสร้างสุขภาพชุมชน 
-ให้ความรู้/ส่งเสริมกำลังใจ 

7. ผู้นำชุมชน(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำ
กลุ่มองค์กร) 

-ประสานงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
-ปฏิบัตงานตามภารกิจ/สอดส่อง/เฝ้าระวัง 
-แจ้งข้อมูลข่าวสาร 

8. ชุมชน /อาสาสมัคร -ร่วมการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติงานร่วมกัน 
9. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 -ให้ความรู้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
10. หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและ
สภา 

-สนับสนุนกิจกรรม 
-เสริมสร้างการมีส่วนร่วม/เชื่อมประสานการดำเนินงาน
ตามแผนงาน 

 
แหล่งที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าสมุทรสาคร (2561, น. 12) 
 
บทบาทและหน้าทีข่องเครือข่าย 
 
 คณะทำงานเครือข่ายจังหวัดสมุทรสาครมีบทบาทเป็นทีมทำในพ้ืนที่ ภายใต้การสนับสนุน
และประสานงานจากสคล ซึ่งได้รับระดับส่งเสริม/และการให้คําปรึกษาจาก สสส. รวมถึงงบประมาณ
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แก่คณะทำงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด เพ่ือส่งเสริมให้ เกิดกิจกรรมที่ตอบสนองเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ทีส่อดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 

นอกจากบทบาทในการเป็นคณะกรรมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสมุทรสาครแล้วสวมหมวก
หลายใบ มีบทบาทอ่ืน ๆ ด้วย คือ นางอำพร คณะทำงานทำงานในพ้ืนที่อำเภอเมือง ยังเป็น อสม. อพ
ม. อสร. แพทย์ประจำตำบล ข้อดีของการมีหมวกหลายใบคือช่วยเพ่ิมช่องทางสื่ อสารและดึงความ
ร่วมมือจากหน่วยงานนั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งคนทำงานอาสาก็จะคุ้นเคยในกลุ่มหน้าเดิม ๆ  คนเดิม ๆ ใน
จังหวัดอยู่แล้ว  
 ชุมชน /อาสาสมัคร เป็นทีมทำงานร่วม โดยร่วมการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติงานร่วมกันใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่าย โดยเฉพาะกิจกรรมในชุมชน ชุมชนต้นแบบหนองสองห้อง 
 ภาคีอ่ืน ๆ เป็นทีมสนับสนุนกิจกรรม โดยสนุบสนุนกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ตามความ
เชี่ยวชาญ อำนาจหน้าที่ ผลประโยชน์ ความพึงพอใจของภาคี 
 
ความเชื่อมโยงเครือข่าย 
 

การเชื่อมโยงภายในเครือข่ายของคณะทำงานเอง จะมีการเชื่อมโยงกันตามโครงสร้างภายใน
ของคณะทำงาน ทั้งจากบนลงล่างคือผ่านผู้ประสานงานจังหวัด ผู้ประสานอำเภอ ทีมงานในพ้ืนที่ไปถึง
ชุมชน และจากล่างขึ้นบนคือจากชุมชนขึ้นไปจนถึงผู้ประสานงานจังหวัด ในการบอกกล่าว ชี้แจ้ง ขอ
อนุญาติในการทำงานและทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับสายเครือข่าย รวมถึงเชื่อมโยงร่วมกันจากการ
ประชุมร่วมทั้งคณะทำงาน  

การแจ้งข่าวกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะทำงานผ่านผู้ประสานงานและทีมงานตาม
พ้ืนที่นั้น ๆ ตามลำดับ แม้ไม่ใช่ด้วยความเป็นทางการที่จำเป็นต้องรายงานตามลกดับขั้น แต่ก็จะได้รับ
ความสำคัญในการบอกล่าว แจ้ง รวมถึงขออนุญาติเป็นลำดับสายตามโครงสร้างภายในของ
คณะกรรมการ 

การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย ในภาพรวมนั้นจะเชื่อมโยงประสานของทั้งเครือข่ายผ่านผู้
ประสานงานจังหวัดเป็นหลักก่อน โดยแต่ละกิจกรรมนั้นผู้ประสานงานจังหวัดจะเป็นผู้ประสานความ
ร่วมมือของภาคีเพื่อให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วง 

ในภาพย่อยแยกตามพ้ืนที่หรือชุมชน ผู้นำชุมชน แกนนำ จะมีการเชื่อมประสานกับภาคีใน
พ้ืนที่เองเลยด้วย พูดคุย แจ้งภาคีโดยตรง แต่ก็ยังบอกกล่าวแก่คณะทำงานโดยเฉพาะผู้ประสานงาน
จังหวัดเสมอ  

การติดต่อสื่อสาร โดยมีการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ แชทไลน์ โดยการสร้างกลุ่ม อาทิ กลุ่ม
คนหัวใจเพชร กลุ่มคณะทำงาน กลุ่มท่ัวไป กลุ่มภาคตะวันตก เป็นต้น 
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5.3.3 กิจกรรมความร่วมมือของเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร 
1) กิจกรรมการประชุม 

ประชุมคณะทำงานและเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมโดยมีผู้ประสานงานจังหวัดเป็นผู้จัดประชุม 
โดยทำการแจ้งให้คณะทำงานและเครือข่ายรับทราบและเข้าร่วมประชุม พูดคุยทำความเข้าใจ
กระบวนงานและทำงานประสานสอดคล้องกันในงานกิจกรรมที่จะดำเนินการ นอกจากนั้นยังมีการ
ประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เช่นการประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพ่ือหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์และวางมาตรการลดอุบัติเหตุ ประชุม
ร่วมกับคณะทำงานวัฒนธรรมจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดงานแห่เทียนพรรษา 
ประชุมร่วมกับฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ประชุมร่วมกับติดต่อประชุมร่วมกับสำนักงานควบคุมป้องกัน
โรคที่ 5 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(เหล้า บุหรี่) ประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนและวิทยาลัย ในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ผลของการ
ประชุมในวาระต่าง ๆ ดังกล่าวทำให้เกิดภาคีร่วมและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2) กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังการบังคับใช้พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 
กิจกรรมรณรงค์ในวันวิสาขบูชาที่เทศบาลบางปลา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวัน

มาฆบูชาถือเป็นวันพระใหญ่ที่สำคัญ เครือข่ายได้รณรงค์โดยแจกเอกสารและจัดกิจกรรมรณรงค์ตาม
วัดที่มีการทำบุญในสถานปฏิบัติธรรม รณรงค์ทั้งก่อนและหลังวันพระใหญ่ รณรงค์งดขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในวันออกพรรษา รณรงค์กฐินบลอดเหล้าหลังออกพรรษา 3 วัด โดยคณะทำงานและ
เครือข่ายจัดตั้งกองกฐินเองและนำไปร่วมเป็นกฐินสามัคคีไปทอดที่วัดใกล้บ้านในตำบล กิจกรรม
รณรงค์ในวันสำคัญ คณะทำงานได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์และเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ ยาเสพ
ติด ในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังวัดสมุทรสาคร ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย รณรงค์ วันต่อต้านยา
เสพติดและร่วมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน และในโรงงาน นอกจากนั้นทาง
คณะทำงานยังได้ เก็บข้อมูลการกระทำผิดพรบ.เรื่องการโฆษณา ส่งให้ทางเครือข่ายเฝ้าระวังภัย
แอลกอฮอล์  (Alcohol watch) และภาค แจกเอกสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง
แอลกอฮอล์ ให้บริการน้ำดื่มทางเลือก เชิญชวนวัดและโรงเรียนร่วมกันเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนไม่ให้
ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และส่งเสริมให้ลูก ๆ ชวนพ่อแม่เลิกเหล้า การรณวงค์เฝ้าระวังช่วงเทศกาลส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ โดยทีมงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ 
สรรพสามิต นายอำเภอสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานควบคุมโรคที่5 ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทาง
ถนน ผลของกิจกรรมรณรงค์ ทำให้ประชาชนได้รับทราบโทษและพิษภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
บุหรี่ รับรู้เรียนรู้กฎหมาย เกิดความตระหนักลดพฤติกรรมเสี่ยง ลด  งด การดื่ม เกิดผลดีต่อสุขภาพ 
ลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย ส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมต่อไป 
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3) กิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษาร่วมกับวัฒนธรรม
จังหวัดที่ศาลากลางจังหวัด 

ทางคณะทำงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้ประชุมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดและคณะทำงาน
จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาของจังหวัดสมุทรสาคร ที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวง เพื่อวางแผนการ
ทำงานร่วมกัน มีกิจกรรมปฏิญาณตนที่ศาลากลางจังหวัด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
กล่าวนำการปฏิญาณตน และมีขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับหน่วยงานราชการและโรงเรียนต่าง ๆ  
3 อำเภอ กิจกรรมนี้ส่งเสริมประเพณีให้งดงามสร้างจิตสำนึกในการรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่สืบทอดกัน
มายาวนาน และคงเอกลักษณ์ในการรักษาศีลในข้อที่ 5 และชักชวนให้ หน่วยงานต่าง ๆ  เข้ามามีส่วน
ร่วม ผลของกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 อำเภอรวมมากกว่าหนึ่งพันเก้าร้อยคน และตัวแทน
สมาชิกเครือข่าย 3 อำเภอที่ลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาเข้าร่วมปฏิญาณตนด้วย 

4) ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในชุมชน  
กิจกรรมนี้มีการรับสมัครสมาชิกชมรมคนบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษาครบพรรษา (อำเภอเมือง

อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว) โดยรับสมัครผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และต้องการงด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาเข้าสู่กระบวนการงดเหล้าแบบเข้มข้นในแต่ละหมู่บ้าน มี
หมู่บ้านที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 หมู่บ้าน โดยร่วมปฏิญาณตนตามวัดในหมู่บ้านตนเอง
เป็นหลักและท่ีศาลาประชาคมในหมู่บ้าน ส่วนหนึ่งได้มาปฏิญาณที่หน้าศาลากลางจังหวัด 

(1) ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในโรงงาน (บ.อิตัลไทย) ได้รับการประสานจาก
บริษัทอิตัลไทยจัดกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเลิกบุหรี่ในบริษัท โดยมีผู้ที่ดื่มเหล้าเข้าร่วม 40 คนและ
สามารถงดเหล้าได้ครบพรรษา 39 คน ในระหว่าง 3 เดือน มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 ครั้ง และมีการมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่งดเหล้าได้ครบพรรษา 

(2) ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน มีผู้ เข้าร่วม
ปฏิญาณจำนวนมาก มีกิจกรรมขอความร่วมมือร้านค้าในค่ายให้ปฏิบัติตามพรบ.พร้อมมอบเอกสาร 
ให้ความรู้แก่ร้านค้า โดยผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร ส.พัน101 

5) พื้นที่รูปธรรมชุมชนปลอดเหล้า กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลติดตามผล  
เก็บข้อมูลหมู่บ้านชุมชนที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเข้มข้น ชุมชนรูปธรรม และผู้เข้าร่วม

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาครบพรรษาโดยเก็บข้อมูลประวัติการดื่มเหล้า ประวัติครอบครัวก่อน
เข้าพรรษา เพื่อติดตามผลและเสริมกำลังใจผู้ร่วมโครงการที่มีอาการ หรือผลกระทบข้างเคียง และเก็บ
ข้อมูลหลังจากออกพรรษาแล้ว เพ่ือประเมินผลผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละราย ว่าการงดเหล้าครบพรรษา
ส่งผลดีหรือไม่ดีอย่างไรต่อผู้ร่วมปฏิญาณตน และบุคลรอบข้าง ผลจากการเก็บข้อมูล มีผู้ลงชื่อเข้าร่วม
ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา 226 คน งดเหล้าทุกวันพระ 1 คน มีคนต้นแบบ 8 คน ครอบครัว
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ต้นแบบ 3 ครอบครัว เลิกเหล้าตลอดชีวิต 7 คน ร้านค้าขายตามพรบ. 8 ร้าน คนหัวใจเพชรเพ่ิม 15 
คน สามารถประหยัดเงินได้ 2,112,780 บาท 

6) รณรงค์ในงานบุญประเพณีกฐินปลอดเหล้า  
ทางคณะทำงานจัดให้มีกิจกรรมงานบุญประเพณีกฐินปลอดเหล้า เครือข่ายได้จัดกิจกรรม

รณรงค์ตามวัดต่าง ๆ ทั้ง 3 อำเภอ โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์มีบูทกิจกรรมแจกเอกสารรณรงค์และ
ร่วมกิจกรรมกับวัดที่เข้าร่วมโครงการ และตั้งกองกฐินปลอดเหล้า 3 วัด ทั้ง 3 อำเภอ โดยเครือข่าย
ดำเนินการตั้งกองกฐินเองและชักชวนชุมชนงดเหล้าเข้าพรรษาและผู้ที่ร่วมปฏิญาณตนงดเหล้า
เขา้พรรษาเข้าร่วม และนำไปทอด ณ.วัดในชุมชน 

7) เวทีสาธารณในชุมชนรูปธรรม หมู่บ้านเข้มข้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเหล้า จากคน
ต้นแบบเลิกเหล้า  

จัดเวทีสาธารณในชุมชน 3 เวที คือเวทีชุมชนตำบลหนองสองห้อง 2 เวที เวทีบ้านบ่อ 1 เวที 
ในแต่ละครั้ง ชุมชนจะมีเนื้อหาสาระ ในการสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการที่จะ
ร่วมกันลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย
ถึงผลกระทบต่าง ๆ ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลดีของการงดเหล้าเข้าพรรษาจนครบ
พรรษา และบางคนเลิกดื่มเกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว ร่วมกันสอบถามความคิดเห็น ความรู้สึก
ของคนงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งมีความเห็นว่าการงดเหล้าเข้าพรรษา ส่งผลดีต่อตนเองและครอบครัว มี
การชักชวนให้เลิกต่อ และเชียร์ให้เลิกตลอดชีวิตและต่างมีความเห็นว่าควรที่จะส่งเสริมให้คนในชุมชน
ค่อย ๆ ลด ละ และเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกดิมเครื่องดื่มเต่อไป 

8) เวทีเชิดชูเกียรติคนงดเหล้าครบพรรษา จัดขึ้นที่วัดหนองสองห้อง  
โดยเชิญคณะทำงานแกนนำชุมชนงดเหล้าเข้าพรรษาครบพรรษา มาร่วมเวที มอบเกียรติบัตร

โดยนายอำเภอบ้านแพ้ว มอบเกียรติบัตรให้คนหัวใจหินและมอบผ่านแกนนำในชุมชนอ่ืน ๆ เพ่ือให้
แกนนำ ได้นำเกียรติบัตรไปมอบให้แก่ ผู้ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาครบพรรษาในชุมชนของตนใน
วันสำคัญต่าง ๆ เช่น ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยมอบหมายให้ผู้นำชุมชนผู้บริหาร พระผู้ใหญ่เป็นผู้
มอบ มีผู้ลงชื่อเข้าร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา 226 คน งดเหล้าครบพรรษาแบบเข้มข้นจำนวน
171 คนสามารถงดเหล้าได้ครบพรรษา 156 คน ในจำนวนนี้ มีผู้สมัครใจงดเหล้าต่อถึงสิ้นปี 10 คน 
งดเหล้าทุกวันพระ 1 คน มีคนต้นแบบ 8 คน ครอบครัวต้นแบบ 3 ครอบครัว เลิกเหล้าตลอดชีวิต 7
คน ร้านค้าขายตามพรบ. 8 ร้าน คนหัวใจเพชรเพิ่ม 15คน สามารถประหยัดเงินได ้2,112,780 บาท 

9) กิจกรรม ถอดบทเรียนและพัฒนาศักยภาพ คณะทำงานและภาคีเครือข่าย  
คณะทำงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยเน้นการทำงานในชุมชนรูปธรรม การสร้างความเป็น

กันเองกับชุมชน เน้นความสามัคคีในกลุ่มทำงาน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการทำกิจกรรม
หลัก ๆ ที่ผ่านมา หาจุดบกพร่องและวางแนวทางแก้ไข ให้คณะทำงานเสนอแนวทางใหม่ ๆ ในการทำ
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กิจกรรมหลัก ๆ เพ่ือพัฒนาการรณรงค์และการเฝ้าระวัง เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาแต่
ละสถานการณ์ การวางแผนรณรงค์ในชุมชน เชิญชวนร้านค้าให้ ขายเครืองดื่มแอลกอฮอล์ตาม
กฎหมาย งดขายเหล้าเบียร์ในวันพระ และนำเสนอหน้าเวที เสวนาแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน การ
ใช้ระบบ Tas ส่งข้อมูลเฝ้าระวังการติดป้ายโฆษณาผิดกฎหมายของร้านค้า และสำรวจการติดป้ายห้าม
ดื่มห้ามขายในวัด และเฝ้าระวังการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย เน้นชุมชนรูปธรรมแหล่ง
เรียนรู้ปลอดเหล้า และการสกัดนักดื่มหน้าใหม่ โดยมีทีมเยาวชนในชุมชนร่วมด้วย 

10) กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน คนหัวใจเพชร  
เครือข่ายกงค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมพัฒนาแกนนำชุมชนที่เป็นคนหัวใจ

เพชร โดยร่วมกับภาคีชมรมคนหัวใจเพชรในชุมชนแหล่งเรียนรู้และชุมชนรูปธรรมงดเหล้า เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ทักษะในการสื่อสาร การพูดในที่สาธารณะ การเป็นวิทยากรเรื่องการงดเหล้า โดยให้เล่าประวัติ
ของตนเอง ตั้งแต่เริ่มหัดดื่ม ผลของการดื่ม มีลเสียอย่างไรบ้าง แรงบันดาลใจในการเลิกดื่ม เลิกแล้ว
เกิดผลดีอย่างไร ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยสะท้อนผลในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ของตนเองและครอบครัว ความสัมพันธ์ของลูก คู่ครอง ญาติมิตร ส่งผลต่อเศรษฐกิจในครอบครัว
อย่างไร และส่งผลต่อสังคมในชุมชน สังคมภายนอกอย่างไร จากนั้นให้ลองพูดเรื่องอ่ืน  ๆ ตาม
ประสบการณ์ เพ่ือประยุกต์ใช้และเพ่ิมทักษะการกล้าพูดกล้าแสดงออกในที่ชุมชน กิจกรรมนี้เพ่ือ
เตรียมนักพูด นักสื่อสาร ในชุมชน ให้ชวนคนในชุมชน ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ในชุมชนต่อไป 

11) กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน  
เยาวชนมีบทบาทสำคัญในการทำงานในทุก ๆ มิติ โดยเฉพาะงานรณรงค์เยาวชนสามารถ

สร้างสีสันความแปลกใหม่ได้ดีมาก การเก็บข้อมูลกับกลุ่มเยาวชนด้วยกัน และการเฝ้าระวังก็สามารถ
ทำได้กลมกลืนแนบเนียน เพื่อส่งเสริมให้ทีมเยาวชนมีความเข้มแข็ง และเพ่ิมทักษะในการรณรงค์ การ
เก็บข้อมูล การเฝ้าระวังได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เครือข่ายองกรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัด
กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนขึ้น โดยนำทีมเยาวชนงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร และทีม
เยาวชนในชุมชนรูปธรรม ชุมชนแหล่งเรียนรู้เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ เรียนรู้ทักษะการรณรงค์ การเฝ้า
ระวัง การเก็บข้อมูลและการทำงานเป็นทีม เพ่ือขับเคลื่อนงาน การสื่อสารกับเยาวชนในจังหวัด
สมุทรสาคร ให้รู้โทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รู้เท่าทันธุรกิจแอลกอฮอล์ เพ่ือลดการดื่ม
ของนักดื่มเยาวชน และสกัดนักดื่มเยาวชนหน้าใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นเยาวชนนักดื่ม ทั้งใน
ภาพรวมของจังหวัด และในชุมชนแหล่งเรียนรู้ชุมชนรูปธรรม 

12) กิจกรรมรณรงค์ สงกรานต์ปลอดเหล้า 
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับภาคีภาคส่วนต่าง  ๆ ทั้งราชการและ

เอกชนในจังหวัดเพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการร่วมมือลดอุบัติเหตุต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้
การเล่นน้ำสงกรานต์และการเดินทางปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ โดยร่วมประชุมศูนย์อำนวยการความ
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ปลอดภัยทางถนนเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ปล่อยขบวนรณรงค์ สงกรานต์ปลอดภัย 
รณรงค์กิจกรรมผู้สูงอายุกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำรวจจุดโซนนิ่ง 3 
อำเภอ ออกตรวจเตือน และเยี่ยมจุดตรวจ อำเภอบ้านแพ้วอำเภอกระทุ่มแบน เฝ้าระวังการเล่นน้ำ
สงกรานต์ บนถนนเศรษฐกิจ ช่วงตำบลนาดี วัดบางปิ้ง เฝ้าระวังการจัดงานสวนน้ำสงกรานต์ที่ห้าง
เซ็นทรัล มหาชัย และคอนเสิร์ตช้างที่ห้างพอร์โตชิโน ร่วมเฝ้าระวังสงกรานต์ปลอดเหล้าวัดคลองตัน 
เฝ้าระวังและรณรงค์ร่วมกับนายอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนแหล่งเรียนรู้และ
ชุมชนรูปธรรมในการรณรงค์และเฝ้าระวังในชุมชน 

 
5.3.4 การพัฒนาเครือข่ายและรักษาความเหนี่ยวแน่นของเครือข่าย 

1) การจัดกิจกรรมร่วมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
กิจกรรมเป็นตัวเชื่อมเครือข่ายเข้าหากัน เครือข่ายจะได้มีปฎิสัมพันธ์กันผ่านการทำกิจกรรม

ร่วมกัน ทำให้เครือข่ายยังมีความเคลื่อนไข รู้สึกถึงความเข้มแข็ง กิจกรรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องคือ
กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นกิจกรรมที่ทำมานานแล้ว เหมือนเป็นภาพจำของคนจำนวนมากว่าทำ
เรื่องงดเหล้าเข้าพรรษาจริงจัง รักษาและเพ่ิมจำนวนคนหัวใจหิน เหล็ก เพชร ทำชุมชนต้นแบบให้
แข็งแรงให้ได้ เชื่อว่าที่ได้ทำมาเสมอหลายปีที่ผ่านมา จะทำให้ภาพงดเหล้าเข้าพรรษาติดอยู่ในใจคน
ไทยโดยมากแล้ว แค่เพียงพอทำเนื่องจะทำให้คนยังรู้สึกถึงความเป็นเครือข่ายอยู่ ไม่ใช่ล้มเลิกไปแล้ว  

2) การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย  
การทำงานด้านการงดเหล้านี้จะสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน หากขาด

ความสัมพันธ์ที่ดีก็ยากจะได้รับความร่วมมือ จะทำให้การทำงานเป็นเรื่องยากมาก จำเป็นต้องลดความ
ขัดแย้ง และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันไว้ อีกทั้งงานงดเหล้าไม่ได้ให้ค่าตอบแทนต่อผู้มาร่วม
ช่วยงาน ถึงแม้จะมีเงินสนับสนุนค่าเดินทางบ้างในบางที แต่ก็ไม่ใช่ค่าตอบแทน งานงดเหล้านี้เป็นงาน
ที่ต้องมีใจอาสาถึงจะร่วมกันทำได้ หากผิดใจกัน หรือไม่มีใจร่วมกัน ความร่วมมือย่อมเกิดขึ้นได้ยาก 
แต่ทั้งนี้ความคิดเห็นต่างย่อมมีเกิดขึ้นโดยธรรมดา ต้องมีการจัดการอย่างทันท่วงทีเพ่ือไม่ให้เรื่อง
ลุกลามจนยากเกินแก้ รับฟังความเห็นของทุกฝ่าย เปิดกว้าง และพร้อมพัฒนาร่วมกัน 

3) เสริมสร้างแรงจูงใจอยู่เสมอ 
จากการสัมภาษณ์ทำให้ทราบได้ว่าแต่ละคนมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมแล้วแต่บุคคล อาทิ เพ่ือ

ตนเอง เพราะว่าป่วยจริงดื่มเหล้าไม่ได้ เพ่ือครอบครัวเพราะเมื่อดื่มแล้วมีปัญหาครอบครัว เมื่อเลิกดิ่ม
แล้วสิ่งผลดีต่อครอบครัว ครอบครัวกลับมาอบอุ่น รักใคร่ เพ่ือชุมชนให้ชุมชนที่อยู่นี้เป็นชุมชนที่ปลอด
เหล้า เด็กและเยาวชนในชุมชนก็จะได้ห่างไกลจากเหล้า เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ต่อประเทศชาตติ
ต่อไป จากการสัมภาษณ์นั้นทราบได้ว่าสมาชิกล้วนมีแรงจูงใจที่ดีในการเข้าร่วมอยู่แล้ว เป็นแรงจูงใจที่
ส่งผลต่อใจของสมาชิกเอง ก็ต้องกระตุ้น เสริมแรงนั้นอยู่เสมอ รวมถึงยกย่องให้เกียรติกับสมาชิกดังที่
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ได้จัดงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้คนที่สามารถงดเหล้าได้ครบพรรษาตามที่ได้ปฏิญานตนไว้ในทุก ๆ 
ปี เครือข่ายไม่สามารถให้ค่าตอบแทนเป็นตัวเงินได้ แต่ให้ความสุขทางใจ การได้ทำบุญทำกุศล 

4) การจัดหาทรัพยากรสนับสนุน 
หากได้ทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอจะทำให้เครือข่ายเข้มแข็งกว่านี้  ตอนนี้มีการ

สนับสนุนทรัพยากรจากส่วนกลางคือ งบประมาณ บุคลากรให้ความรู้ ซุ้มโค้งจัดงาน ป้ายไวนิลรณรงค์ 
มาสคอร์ด เต็น ช่วยจัดบูธ ช่วยจัดกิจกรรมเกม น้ำทางเลือก น้ำสมุนไพรไทย มาช่วยในงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งก็จะใช้สนับสนุนสมาชิกในเครือข่ายร่วมกัน หากได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่มากกว่านี้ก็
จะช่วยให้ทำงานเครือข่ายได้ผลที่ดีมากยิ่งข้ึน  

5) การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา 
การผลักดันชุมชนต้นแบบหนองสองห้องให้ประชาชนในพ้ืนที่เขามาเป็นส่วนสำคัญนั้นพบ

ปัญหาหลายประการ และหากปล่อยทิ้งไว้ ชุมชนต้นแบบนี้ก็ไม่สามาถเดินหน้าได้จนถึงกับล้มเลิกทำ 
อาทิ ประชาบางส่วนก็ไม่ได้เห็นด้วย พูดต่อต้าน นานวันเข้าสมาชิกเครือข่ายก็มีเกิดความท้อใจบาง 
ทั้งนี้ก็ให้คำแนะนำแนวทางในการเข้าไปพูดคุย ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้างก็ได้ลองวิธีการใหม่  ๆ หรือใช้
กลยุทธ์ให้ลูกชวนพ่อแม่เลิกแทน เมื่อสุดท้ายมีกรณีที่ทำได้สำเร็จ ก็จะเป็นกำลังใจให้สมาชิกต่อไป 
หรือถึงแม้บางกรณีจะยังไม่สำเร็จ การได้ช่วยเหลือกันของสมาชิกก็ยังเป็นกำลังใจสำคัญให้ยังทำงาน
เครือข่ายต่อไป  

 
5.3.5 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารองค์การเครือข่ายเพื่อลดการดื่มสุราจังหวัด

สมุทรสาคร 
 

1) ประชาชนและร้านค้าในชุมชนได้รับรู้ เรียนรู้กฎหมาย โทษและพิษภัยเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น อีกจำนวนมากยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้เรียนรู้ และเพียงการ
รับรู้เรียนรู้ก็ไม่เพียงพอ  

2) ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเองก็ยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
ที่ต้องปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเข้าใจแต่ยังไม่เต็มใจกับการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยเห็นว่า
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติ จึงไม่เต็มใจในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็ง 

3) การลงพ้ืนที่ตรวจเตือนของเจ้าหน้าที่ นาน ๆ มาครั้งหนึ่ง และตรวจไม่ทั่วถึง บาง
ร้านไม่ปฏิบัติตามพรบ.ทำให้ร้านที่ปฏิบัติตามพรบ.เห็นว่าไม่เป็นธรรม เกิดความท้อใจ 

4) การฟ้องร้องดำเนินคดีเห็นผลช้า ร้านค้า ผู้ประกอบการไม่กลัว เจ้าหน้าที่รัฐบางคน
ช่วยส่งเสริมธุรกิจแอลกอฮอล์ทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว 
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5) ค่านิยมในการดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณี ในเทศกาลต่าง ๆ การเชียร์การฉลอง
ชัยชนะยังคงมีอยู่ แม้จะรับรู้ถึงกระแสโทษและพิษภัยแอลกอฮอล์ รับรู้กฎหมาย แต่ธุรกิจแอลกอฮอล์
ก็พร้อมจะฝ่าฝืน โดยเฉพาะงานเทศกาลประจำปีของจังหวัด เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ 

6) ภาคีเครือข่ายจังหวัด เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายเฉพาะขาดทักษะการใช้
เทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารที่ดี 

7) ภาคีเครือข่ายจังหวัด เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายเฉพาะ ยังเชื่อมโยงการทำงานกับ
ภาคีส่วนราชการและอปท.ได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

8) ทรัพยากรไม่เพียงพอ อาทิ งบประมาณ สื่อรณรงค์ 
 

5.3.6 ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารองค์การเครือข่ายเพื่อลดการดื่มสุราของจังหวัด
สมุทรสาคร 
1) ควรวางแผนงานเพื่อผลักดันโครงการให้เน้นที่เยาวชนให้มากขึ้น  
2) ควรให้มีกิจกรรมเข้าค่ายครอบครัว ควรอยู่ในช่วงปิดเทอม 
3) ควรจัดโครงการอบรมเด็กและเยาวชน โดยเน้นเข้าสถานศึกษาอย่างจริงจัง 
4) ในจังหวัดสมุทรสาคร มีประชากรแฝงที่ทำงานในโรงงาน และแรงงานต่างด้าว ที่ใช้

แรงงานในกิจการประมงและสวนผลไม้ ควรเข้าให้ถึงกลุ่มประชากรเหล่านี้ 
5) ควรเพ่ิมสื่อต่าง ๆ ให้เพียงพอเช่น สติกเกอร์ แผ่นพับ ให้พอใช้ในการรณรงค์ และ

ควรเพ่ิมอุปกรณ์เสริมที่เป็นสัญลักษณ์เชิงรุก เช่น เต็นท์ ร่ม มาสคอร์ด และน้ำดื่มขวด ให้แต่ละ
จังหวัดมีใช้ได้ทันท ี

6) การขับเคลื่อนการรณรงค์และการเฝ้าระวังจะประสบผลสำเร็จด้วยดี ต้องส่งเสริม
สนับสนุนหรือหาทางให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด และคณะทำงานควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ร่วนในการขับเคลื่อนการรณรงค์และการเฝ้าระวัง อย่างจริงจัง 

7) ควรทำงานในลักษณะป่าล้อมเมือง ขณะเดียวกันต้องยึดหัวใจการบริหาร คือ
หน่วยงานราชการ โดยบังคับใช้พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 

8) ควรให้มีการทำกิจกรรมลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับครอบครัวอย่าง
จริงจัง จะได้ผลดียิ่ง 

9) ควรผลักดันให้เครือข่ายเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพใน
จังหวัดทุก ๆ คณะทุกองค์กร 

10) ควรจัดกิจกรรมงดเหล้ากับครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวยากจน 
11) ส่งเสริมกิจกรรมงานศพปลอดเหล้างานบวชปลอดเหล้าอย่างจริงจังโดยร่วมมือกับ

ทางวัด สำนักงานพระพุทธศาสนา 



 
 

88 

12) วัด โรงเรียน ท้องถิ่น ควรเป็นแกนหลัก ในการรณรงค์ ลด ละ เลิกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

13) ควรมีการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ปีละ2ครั้ง ประชุมคณะทำงาน
ระดับจังหวัด(อนุฯ.) ปีละ 3 ครั้ง 

14) เพ่ิมงบประมาณ เพ่ิมสื่อรณรงค์ และทำระบบติดตามที่ดี 
 

5.4 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปทุมธานี 

5.4.1 สภาพทั่วไปของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปทุมธานี 
 

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปทุมธานีจะดูแลและทำงานหลักในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งมี 
ที่ตั้ง อาณาเขต การปกครอง ประชากรสรุปดังนี้ 
 จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๔ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ 
องศา ตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ๒.๓๐ เมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑ ,๕๒๕.๘๕๖ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๙๕๓,๖๖๐ ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ ๒๗.๘ กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ (กรมประมง, 2564, น. 3) 

- ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางไทร อำเภอบางปะอินและอำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อำเภอ หนองแค และอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา  

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางเลน 
จังหวัด นครปฐม และอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  

- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง  
กรุงเทพมหานคร และอำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
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ภาพที่ 5.6 แผนที่แสดงขอบเขตจังหวัดปทุมธานี  
แหล่งที่มา: กรมประมง (2564, น. 3) 
 

จังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น ๗ อำเภอ ประกอบไปด้วย  อำเภอ
เมืองปทุมธานี อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง อำเภอล าลูกกา อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคก 
และ อำเภอหนองเสือ มีจำนวนตำบล ๖๐ ตำบล หมู่บ้านนอกเขตเทศบาลจำนวน 345 หมู่บ้าน มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 65 แห่ง ประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล
นคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลตำบล 17 แห่ง และองค์การบริการส่วนตำบล 37 แห่ง 
ประชากร ข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (กรมประมง , 
2564, น. 6) 

จังหวัดปทุมธานีมีจำนวน ประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,146,092 คน 
จำแนกเป็นชาย 543,652 คน และหญิง 602,440 คน อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ร้อยละ 50.99 และ
นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 49.01โดยอำเภอที่มี ประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดได้แก่อำเภอลำลูกกา 
รองลงมาคือ อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอเมืองปทุมธานี  อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสาม
โคก และอำเภอหนองเสือ ตามลำดับ จังหวัดปทุมธานีมีอัตราความหนาแน่นของประชากรต่อตาราง
กิโลเมตร อยู่ที่ประมาณ 735.6 คน ต่อตารางกิโลเมตร อำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรต่อ
ตารางกิโลเมตร สูงสุดคือธัญบุรี 1,865.9 คน รองลงมาได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานีประมาณ 1,701.4 
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คนต่อตารางกิโลเมตร อำเภอหนองเสือจะมีความหนาแน่นของ ประชากรต่ำสุดที่ 129.9 คนต่อตาราง
กิโลเมตร เนื่องจากยังมีสภาพส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร (กรมประมง, 2564, น. 6) 

จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีวัดทั้งมหานิกายและธรรมยุต 
จำนวนทั้งสิ้น 186 วัด เป็นศูนย์รวมสถาบันการศึกษา มีมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน 14 แห่ง เป็นที่ตั้งตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ คือตลาดไทตลาดสี่มุมเมือง  เป็นศูนย์รวม
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่น ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เชียร์รังสิต และห้างอ่ืน ๆ อีกจำนวนมาก เป็น
ต้นทางการคมนาคมจากกรุงเทพ สู่จังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นต้นทาง
และศูนย์รวมรถตู้โดยสารขนาดระหว่างจังหวัดเป็นศูนย์รวมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คือนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมบางกะดีและนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จึงทำให้มีประชากรแฝง
ทั้งกลุ่มนักศึกษา/กลุ่มผู้ใช้แรงงาน/ผู้ขับขี่รถโดยสารทั้งประจำทางและไม่ประจำทางและรถรับจ้าง
ทั่วไปและผู้ค้าขาย ทั้งจากต่างจังหวัดต่างประเทศเข้ามาอาศัยประกอบอาชีพในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี
เป็นจำนวนมาก สิ่งที่ตามมา คือร้านค้า ร้านอาหารและแหล่งบันเทิงต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการให้บริการ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้พบข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์และคลิป ต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
เกิดอุบัติเหตุ/การทะเละวิวาท การโจรกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  ตั้งแต่เล็กน้อย ไปจนถึงคดีร้ายแรง เช่น 
การปล้นฆ่า ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่เป็นประจำ (นางพงษ์จันทร์ ประชุมวรรณ และ
คณะ, 2561, น. 3) 

สถิติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ดัชนีคะแนนความเสี่ยงต่อปัญหา
แอลกอฮอล์ของจังหวัด 0.562 (อันดับที่ 18) จาก 77 จังหวัด โดยมีความชุกของนักดื่มในประชากร
อายุ 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 32.4 (อันดับที่ 41) และความชุกของนักดื่มวัยรุ่น อายุ 15-16 ปี ร้อยละ 4.8 
(อันดับที่ 68) ส่วนประเภทเครื่องดื่ม พบว่า เบียร์มีการดื่มมากสุดร้อยละ 83.5 และสัดส่วนของนักดื่ม
ที่ดื่มแล้วก่อปัญหา ร้อยละ 5.5 ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 850 บาท / 
เดือน (นางพงษ์จันทร์ ประชุมวรรณ และคณะ, 2561, น. 3) 

การดื่มในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่จะเป็นการดื่มตามร้านอาหารหรือแหล่งบันเทิงต่าง 
ๆ ในแหล่งชุมชน รวมทั้งบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น และ
ตามบ้านพัก(ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน) อุบัติเหตุที่พบในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวส่วนใหญ่เกิดจากการเมา
แล้วขับ  ฉะนั้น เพ่ือป้องกันและสร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชนและเยาวชนทั้งในและนอก
สถานศึกษา ในการกล่อมเกลาจิตใจและวิถีชีวิตให้ห่างไกลและตระหนักในภัยที่เกิดจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปทุมธานี จึงเสนอโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
และลดปัจจัยเสี่ยง (นางพงษ์จันทร์ ประชุมวรรณ และคณะ, 2561, น. 3) 
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วัตถุประสงค์ในการทำงานของเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดปทุมธานี 

แหล่งที่มา: เครอืข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปทุมธานี (2561, น. 3) 

พื้นที่ดำเนินงาน ภาคีร่วม กลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดปทุมธานี 

ตารางที่ 5.4 พ้ืนที่ดำเนินงาน ภาคีร่วม กลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดปทุมธานี 

พ้ืนที่ดำเนินงาน ภาคีร่วม กลุ่มเป้าหมาย 
1. พ้ืนที่เข้มข้น (ต่อยอดงานเดิม) 
1) ชุมชนรูปธรรม/ชุมชนต้นแบบ 1 
ชุมชน คือ ชุมชนตำบลบ้านกระแชง  
2) สถานศึกษา นำร่องการใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้สื่อใน
ระดับปฐมวัย จำนวน  7 แห่ง          

ภาคีร่วมภาครัฐ   
1. โรงพยาบาลปทุมธานี 
-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี  
2. โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านกระแชง 

1. ชุมชนรูปธรรม ตำบล
บ้านกระแชง  
2. สถานศึกษาในจังหวัด
ปทุมธานี ที่เข้าร่วม
โครงการ 
3. ชมรมจักรยาน 

1) วัตถุประสงค์ทั่วไป 
ภาคประชาสังคมร่วมดำเนินการเพ่ือลดจำนวนการดื่มหน้าเก่าและหน้าใหม่ ลดปัญหา

จากแอลกอฮอล์ เปลี่ยนค่านิยมการดื่ม และสนับสนุนภาครัฐให้บังคับใช้กฎหมายจริงจัง 
2) วัตถุประสงค์เฉพาะ 

(1) การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา สามารถใช้มาตรการชุมชนส่งเสริมคนเลิกเหล้าครบพรรษา 
เลิกเหล้าตลอดชีวิต จัดตั้งเป็นชมรมคนหัวใจเพชร และไปเชื่อมต่อกับนโยบายอำเภอในการขยาย
ผลในระดับอำเภอ และร่วมเสนอนโยบายระดับชาติ 

(2) ภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายของธุรกิจแอลกอฮอล์ และกระตุ้นกลไก
ภาครัฐให้มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ และร่วมเสนอนโยบายระดับชาติ 

(3) ค่านิยมและปัญหาจากการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเทศกาลประเพณีหลัก (งาน 
ประเพณี งานกาชาด) และกิจกรรมเยาวชน (งานดนตรี กีฬา อ่ืนๆ) ในพ้ืนที่จัดงาน มีการ 
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน และร่วมเสนอนโยบายระดับชาติ  

(4) เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัด เครือข่ายเยาวชนมีความเข้มแข็ง และมีเครือข่ายกลุ่ม 
เฉพาะร่วมถักทอเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง  

ภาพที่ 5.7 วัตถุประสงค์ในการทำงานของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปทุมธานี 
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พ้ืนที่ดำเนินงาน ภาคีร่วม กลุ่มเป้าหมาย 

(อำเภอละ 1 แห่ง) เน้นเรื่องการสกัด
นักดื่มหน้าใหม่ 
3) สถานศึกษาที่นำร่องการจัด
กิจกรรมรณรงค์ปลอดเหล้า บุหรี่ ยา
เสพติดและอบายมุข จำนวน 7 แห่ง 
(อำเภอละ 1 แห่ง) เน้นเรื่องการสกัด
นักดื่มหน้าใหม่ 
4) สร้างแกนนำเยาวชนในพื้นที่ให้
เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน 
 
2. พ้ืนที่/ภาคีเครือข่ายเดิม (กิจกรรม
เฝ้าระวัง) ได้แก่ 
 1) อำเภอเมือง ได้แก่  
- โรงพยาบาลปทุมธานี 
- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ปทุมธานี 
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี 
- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 
- สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
ปทุมธานี 
- โรงเรียนวัดเทียนถวาย 
- โรงเรียนวัดดาวเรือง 
- วัดโบสถ ์
- วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
- โรงงาน CP-RAM ลาดหลุมแก้ว 
- ชมรมจักรยานปทุมธานี,บ้าน
กระแชง,บ้านปทุม,สภ.สวนพริกไทย
,คูคต,คลองพระอุดม,บางคูวัด,สาม 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1, เขต 2 
6. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  
7. แขวงการทางหลวง
ปทุมธานี-กองบังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 
8. สนง.คุมประพฤติจังหวัด
ปทุมธานี   
9. คปภ.ปทุมธานี   
10. ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดปทุมธานี  
11. วัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี 
12. พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์  
13. สนง.พระพุทธศาสนา  
14. สรรพสามิต 
15. อุตุนิยมวิทยาปทุมธานี 
16. องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านกระแชง 
17. สถานีตำรวจตำบลสวน
พริกไทย 
 
เครอืข่ายภาคประชาสังคม 
1. ศูนย์ประสานงานสุขภาพ
จังหวัดปทุมธานี 
2. เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดปทุมธานี 

4. กลุ่มคนจิตอาสา 
5. สถานประกอบการ /
โรงงาน 
6. โรงเรียนนำร่องการจัด
กิจกรรมใช้สื่อปฐมวัย 
7. โรงเรียนนำร่องการจัด
กิจกรรมรณ รงค์ป ลอด
เหล้า บุหรี่ ยาเสพติดและ
อบายมุข 
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พ้ืนที่ดำเนินงาน ภาคีร่วม กลุ่มเป้าหมาย 

วัยบางเดื่อ ฯลฯ 
 2) อำเภอลาดหลุมแก้ว 
- โรงงาน CP RAM 
 - โรงงานวิศวกิจ  ลาดหลุมแก้ว 
 3) อำเภอธัญบุรี 
- โรงงานไลท์ออน 
- วัดเขียนเขต   
 4) อำเภอสามโคก 
- ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส 
สามโคก 
- โรงงานผ้าเย็นปฐวิน 
- วัดสวนมะม่วง 
 5) อำเภอคลองหลวง 
- โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 
- โรงเรียนวัดอู่ข้าว 
3. พ้ืนที่ขยาย (เชื่อมร้อยภาคีการ
ทำงาน)   
1) อำเภอเมือง ได้แก่  
 - โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 
 - โรงเรียนวัดโบสถ์ 
 - วัดโพธิ์เลื่อน 
 - โรงเรียนนำร่องการจัดกิจกรรมใช้
สื่อปฐมวัย 
 - โรงเรียนนำร่องการจัดกิจกรรม
รณรงค์ปลอดเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด
และอบายมุข 
2) อำเภอลาดหลุมแก้ว 
- โรงเรียนนำร่องการจัดกิจกรรมใช้ 
สื่อปฐมวัย 
 

3. เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปทุมธานี 
4. มูลนิธิชุมชนไทย   
5. ชมรมจักรยานบ้านกระแชง
,จังหวัดปทุมธานี,สวน
พริกไทย,บ้านปทุม ฯลฯ 
6. เครือข่ายสตรีจังหวัด
ปทุมธานี 
7. ชมรมผู้สูงอายุจังหวัด
ปทุมธานี 
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พ้ืนที่ดำเนินงาน ภาคีร่วม กลุ่มเป้าหมาย 

- โรงเรียนนำร่องการจัดกิจกรรม 
รณรงค์ปลอดเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด
และอบายมุข 
3) อำเภอสามโคก 
- โรงเรียนนำร่องการจัดกิจกรรมใช้
สื่อปฐมวัย 
- โรงเรียนนำร่องการจัดกิจกรรม
รณรงค์ปลอดเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด
และอบายมุข 
4) อำเภอคลองหลวง 
- โรงเรียนวัดผลาหาร  
- โรงเรียนนำร่องการจัดกิจกรรมใช้
สื่อปฐมวัย 

  

 
แหล่งที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปทุมธานี (2561, น. 4-6) 
 

การก่อเกิดของเครือข่าย และการสร้างเครือข่าย  
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปทุมธานีเกิดจากการทำงานเชิงประเด็นเรื่องการลดการดื่ม

สุรา โดยมีชมรมจักรยานเป็นแกนหลักในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ประสารงานจังหวัดและภาคี
เครือข่าย เป็นการทำงานเพ่ือตอบสนองนโยบายของ ศคล. ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลเรื่องงดเหล้าให้ 
สสส. การออกแบบเองการทำงานของแต่ละจังหวัดปทุมธานีไม่ได้ยึดกระจายพ้ืนที่แต่เน้นทำชุมชชน
ให้เข็มแข็งก่อน โดยทำที่ชุมชนบ้านกระแชงรวมร่วมกับเครือข่าย ร่วมมือ ร่วมใจกันทำงานด้วยความ
สมัครใจ ความเข้าใจในประเด็นปัญหาเรื่องสุรา เข้าใจผลกระทบ และมีความปรารถนาดีต่อชมชุน จึง
ได้เข้ามาทำงานร่วมกันตรงนี้ 

นางพงษ์จันทร์  ประชุมวรรณ ผู้ประสานงานจังหวัด เข้ามาร่วมทำงานโดยการเชิญชวนของ
อาจารย์วีรวัฒน์ ตู้จินดา โดยตอนแรกอาจารย์ชวนให้ทำที่จังหวัดสมุทรสาครก่อนระหว่าง พ.ศ. 2546-
2552 จนกระทั้งท่ี 2553 ได้ย้ายมาทำที่จังหวัดปทุมธานีแทน เข้ามาเริ่มทำจากการถูกชักชวน แล้วพอ
ได้ทำแล้วก็รู้สึกสนใจ เพราะว่าเห็นผลได้ว่าทำแล้วใครได้อะไรบ้า ง จากเดิมแต่ก่อนที่เคยเป็น
ข้าราชการมาก่อนที่โดนบีบด้วยระเบียบ พอเกษียรอายุแล้วถูดชักชวนมาทำงานเครือข่ายองค์กรงด
เหล้าแล้วเกิดความชอบ ความสนใจ จึงทำเรื่อยมา  
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เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีมีชมรมจักรยานจำนวนมากและมีความแข็งกร่ง ผู้ประสานงานจังหวัด
ปทุมธานีเลยมองเห็นโอกาสที่จะร่วมกับเครือข่ายจักรยานในการทำงานเครือข่ายงดเหล้าของจังหวัด 
จึงได้ชักชวนเข้ามาทำงานร่วมกัน จนตอนนี้ชมรมจักรยานบ้านกระแชงเป็นแกนนำหลักในการทำงาน
ร่วมกันเป็นอย่างดี พร้อมกับขยายเครือข่ายไปท่ีภาคีอ่ืน ๆ 
สรรหาคนเข้ามาเป็นคณะทำงาน ส่วนมากจะเป็นคนในชมรมจักรยาน ซึ่งจะการ่วมกลุ่มกันทำ
กิจกรรมปั่นจักรยานไปในพื้นที่ต่าง ๆ ในชุมชนอยู่แล้ว  

สมาชิกมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันคือ ลดพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยสมาขิกแต่ละส่วนจะมีและวัตถุประสงค์แต่ลงรายละเอียดแตกต่างกันไป 
โดยคณะทำงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาครจะมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ (1) การรณรงค์
งดเหล้าเข้าพรรษา สามารถใช้มาตรการชุมชนส่งเสริมคนเลิกเหล้าครบพรรษา เลิกเหล้าตลอดชีวิต 
จัดตั้งเป็นชมรมคนหัวใจเพชร และไปเชื่อมต่อกับนโยบายอำเภอในการขยายผลในระดับอำเภอ และ
ร่วมเสนอนโยบายระดับชาติ (2) ภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายของธุรกิจ
แอลกอฮอล์ และกระตุ้นกลไกภาครัฐให้มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมเสนอนโยบายระดับชาติ (3) ค่านิยมและปัญหาจาก
การการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเทศกาลประเพณีหลัก (งาน ประเพณี งานกาชาด) และ
กิจกรรมเยาวชน (งานดนตรี กีฬา อ่ืน ๆ ) ในพ้ืนที่จัดงาน มีการ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และร่วม
เสนอนโยบายระดับชาติ และ (4) เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัด เครือข่ายเยาวชนมีความเข้มแข็ง 
และมีเครือข่ายกลุ่ม เฉพาะร่วมถักทอเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง  

ความสัมพันธ์ของเครือข่าย คณะทำงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาครและ
สมาชิกของเครือข่ายมีความสัมพันธ์ในทางสมัครร่วมกันในการทำงานเครือข่าย มีปฎิสัมพันธ์กัน มี
ความรับรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือ ร่วมมือ สนับสนุน อาทิ ร่วมกับชมรมจักรยานในการเข้าถึงประขาขนใน
ชุมชนโดยนำน้ำหนักสมุนไพรที่ได้รับจากกลุ่มจิตอาสา 9 องค์กรไปด้วย เมื่อผ่านแหล่งน้ำในชุมชนก็
แวะเทน้ำหนักลงไปเพ่ือช่วยบำบัดน้ำเสีย เมื่อผ่านบ้านผู้ปฎิญาณตนเข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาก็แวะ
ชวน ชม เชียร์ เป็นการติดตามและให้กำลังใจ 
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5.4.2 ลักษณะเครือข่ายและความเชื่อมโยงเครือข่ายของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด
ปทุมธานี 

 
โครงสร้างเครือข่าย 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.8 โครงสร้างภายในคณะกรรมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าปทุมธานี 
แหล่งที่มา: ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปทุมธานี, (2562, ภาคผนวก ข, น. 131) 
 

โครงสร้างภายในจะประกอบไปด้วยผู้ประสานงานจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีทีมงาน
หลัก 5-6 คน ทำงานในพ้ืนที่บ้านกระแชงเป็นหลัก รวมคณะกรรมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าปทุมธานี
จำนวน 20-30 คน  

โครงสร้างภายนอก ภาคีมีระดับการร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ มีการร่วมกันทํางานโดยไม่มี
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีผู้ทำงานในจังหวัดประสานการทำงานร่วมกันในแต่ละกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับอำนาจ หน้าที่ ผลประโยชน์ของตนเอง ความพึงพอใจของตนเอง ประกอบด้วย ศูนย์
ประสานงานสุขภาพจังหวัดปทุมธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดปทุมธานี เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปทุมธานี มูลนิธิชุมชนไทย ชมรมจักรยานบ้านกระแชง,จังหวัดปทุมธานี,สวนพริกไทย,บ้าน
ปทุม ฯลฯเครือข่ายสตรีจังหวัดปทุมธานี ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี วัฒนธรรมจังหวัด สนง.
พระพุทธศาสนา 

 
 

  

ผู้ประสานงานจังหวัด ชมรมจักรยานบ้านกระแชง

คณะทำงาน 20-30 คน 
เป็นทีมงานหลัก 5-6 คน 
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ภาพที่ 5.9 ภาพรวมโครงสร้างเครือข่ายองค์กรงดเหล้าปทุมธานี 
 

แหล่งที่มา: คณะทำงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปทุมธานี (2562, ภาคผนวก ข, น. 131-132) 

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
สมุทรสาครและภาคี

คณะทํางานเครือข่ายงดเหล้า
จังหวัดปทุมธานี

ชมรมจักรยานบ้านกระแชง

บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

ชุมชน /อาสาสมัคร

เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดใน
จังหวัด เครือข่ายพระสงฆ์ใน

จังหวัด

สถานศึกษา

ภาคี

ศูนย์ประสานงานสุขภาพจังหวัด
ปทุมธานี

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด
ปทุมธานี

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

มูลนิธิชุมชนไทย

ชมรมจักรยานบ้านกระแชง,จังหวัด
ปทุมธานี,สวนพริกไทย,บ้านปทุม

กลุ่มจิตาสา 9 องค์กร

ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

วัฒนธรรมจังหวัด

สนง.พระพุทธศาสนา
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บทบาทของภาคี 
ตารางที่ 5.5 บทบาทของภาคี 

ภาค ี บทบาท 

1. คณะทำงานเครือข่ายงดเหล้า
จังหวัดปทุมธานี 

-ทีมทำในการทำกิจกรรม 

2. ศูนย์ประสานงานสุขภาพจังหวัด
ปทุมธานี 

-สนับสนุนกิจกรรม 
-เสริมสรา้งการมสี่วนร่วม/เชื่อมประสานการดำเนินงานตามแผนงาน 

3. เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด
ปทุมธานี 

-สนับสนุนกิจกรรม 
-เสริมสรา้งการมสี่วนร่วม/เชื่อมประสานการดำเนินงานตามแผนงาน 

4. เครือข่ายสิ่ งแวดล้อมจังหวัด
ปทุมธานี 

-สนับสนุนกิจกรรม 
-เสริมสร้างการมีส่วนร่วม/เชื่อมประสานการดำเนินงานตามแผนงาน 

5. มูลนิธิชุมชนไทย  --สนับสนุนกิจกรรม 
-เสริมสร้างการมีส่วนร่วม/เชื่อมประสานการดำเนินงานตามแผนงาน 

6. ชมรมจักรยานบ้านกระแชง ,
จังหวัดปทุมธานี,สวนพริกไทย,บ้าน
ปทุม ฯลฯ 

-ประสานงานท้ังภายในและภายนอกชุมชน 
-ปฏิบัตงานตามภารกิจ/สอดส่อง/เฝ้าระวัง 
-แจ้งข้อมูลข่าวสาร 

7. กลุ่มจิตอาสา 9 องค์กร -สนับสนุนกิจกรรม 
-เสริมสร้างการมีส่วนร่วม/เชื่อมประสานการดำเนินงานตามแผนงาน 

8. ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี -สนับสนุนกิจกรรม 
-เสริมสร้างการมีส่วนร่วม/เชื่อมประสานการดำเนินงานตามแผนงาน 

9. วัฒนธรรมจังหวัด -สนับสนุนกิจกรรม 
-เสริมสรา้งการมสี่วนร่วม/เชื่อมประสานการดำเนินงานตามแผนงาน 

10. สนง.พระพุทธศาสนา -สนับสนุนกิจกรรม 
-เสริมสร้างการมีส่วนร่วม/เชื่อมประสานการดำเนินงานตามแผนงาน 

 
 คณะทำงานเครือข่ายจังหวัดปทุมธานีมีบทบาทเป็นทีมทำในพ้ืนที่ชุมชนบ้านกระแชง ได้รับ
งบประมาณ วัตถุประสงต์ประจำปีมาจากสคล ซึ่งได้รับระดับส่งเสริม/และการให้คําปรึกษาจาก สสส. 
เพ่ือดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองเป้าหมาย  

นอกจากบทบาทในการเป็นคณะกรรมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าปทุมธานีแล้วก็สวมหมวก
หลายใบ มีบทบาทอ่ืน ๆ ด้วย คือ เป็นประธานชมรมจักรยานบ้านกระแชง เป็นอสม. เป็นประธานคน
หัวใจเพชร  
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 ชมรมจักรยานบ้านกระแชง เป็นทีมทำงานร่วม โดยร่วมการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติงานร่วมกันใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่าย โดยเฉพาะกิจกรรมในชุมชน ชุมชนรูปธรรมบ้านกระแชง 
 ภาคีอ่ืน ๆ เป็นทีมสนับสนุนกิจกรรม โดยสนุบสนุนกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ตามความ
เชี่ยวชาญ อำนาจหน้าที่ ผลประโยชน์ ความพึงพอใจของภาคี 

 
การจัดระบบติดต่อสื่อสาร 
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ แชทไลน์  
 

5.4.3 กิจกรรมความร่วมมือ 
กิจกรรมการดำเนินโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและลดปัจจัยเสี่ยงปทุมธานี 2561 สามารถ

สรุป ได้ดังนี้  
 
ตารางที่ 5.6 กิจกรรมความร่วมมือ 
 
หัวข้อกิจกรรม ทำอะไรไปบ้าง ใครช่วยทำบ้าง ได้ผลอย่างไร 

1.ชวนคนดื่มมา
ปฏิญาณตนงด
เหล้า 
 

1.ปั่นรณรงค์วัน
สิ่งแวดล้อม 

-กลุ่มจิตอาสา9 องค์กร 
-ชมรมจักรยานอ่ืน ๆ อาทิ 
ชมรมจักรยานปทุมธานี ชมรม
จักรยานปทุมไบรท์ ชมรม
จักรยานบ้านปทุม ชมรม
จักรยานสวนพริกไทย ชมรม
จักยานคลองพระอุดม ชมรม
จักรยานสามวัย ชมรม
จักรยานบางเดื่อ ชมรม
จักรยานบางหลวงฯลฯ 

-ประชาชนเข้าใจ และ
เห็นความสำคัญของ
การรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-เกิดความรักสามัคคีใน
กลุ่มคนที่มีแนวคิด
ร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์ 

2.ชวนชุมชนมา
เตรียมรณรงค์
งดเหล้า
เข้าพรรษา 

1.ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ตามจุดศูนย์รวม 
และตามจุดทาง
แยกทางร่วมทั่วไป 

-สมาชิกชมรมจักรยานบ้าน
กระแชง 

-คนในชุมชนรับรู้และ
ปฏิบัติตาม พรบ.อย่าง
เคร่งครัด 

2.กิจกรรมสวดมนต์ -รพ.สต. -กิจกรรมสวดมนต์สร้าง
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หัวข้อกิจกรรม ทำอะไรไปบ้าง ใครช่วยทำบ้าง ได้ผลอย่างไร 
สร้างสร้างปัญญา 
พัฒนาสุขภาวะ 

-อสม. 
-อบต. 
-บ้านธรรมชาติบำบัด 
-วัดโพธิ์เลื่อน 
-วัดโบสถ ์
-โรงเรียนวัดโบสถ ์
-โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 
-ชมรมจักรยาน 
-ชุมชนบ้านกระแชง 

ปัญญา พัฒนาสุขภาวะ 
ที่ทำในทุกวันพระ 
ติดต่อกันมาเป็นเวลา 3 
ปี แล้วจนเป็นวิถีชีวิต
ของชุมชนบ้านกระแชง 
และกลุ่มคนก็มีทั้ง
ผู้สูงอายุ คนวัยทำงาน
และเยาวชน 

3.ชวนกลไก
อำเภอมาเตรียม
รณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษา 

1.เชิญชวนร่วมทำ
กิจกรรมจิตอาสา
ควบคู่กับการปั่น
จักรยานเพื่อ
สุขภาพ 
 

-รพ.สต. 
-อสม. 
-อบต. 
-บ้านธรรมชาติบำบัด 
-วัดโพธิ์เลื่อน 
-วัดโบสถ ์
-โรงเรียนวัดโบสถ ์
-โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 
-ชมรมจักรยาน 
- ชุมชนบ้านกระแชง 
-โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง
ปทุมธานี 
-สนง.คุมประพฤติจังหวัด
ปทุมธานี 
-สนง.พระพุทธศาสนา 
-สนง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 

 2.ช่วย ชม เชียร์ 
คนที่เข้าร่วม
โครงการ เชิดชูคน
หัวใจเพชรที่ขยาย

-แกนนำชุมชน  
-สมาชิกชมรมจักรยานที่ว่าง 

-คนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับกรเสริมหนุน ด้าน
กำลังใจอย่างต่อเนื่อง 
-คนหัวใจเพชรรุ่นที่ 1 
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หัวข้อกิจกรรม ทำอะไรไปบ้าง ใครช่วยทำบ้าง ได้ผลอย่างไร 
เครือข่าย ได้ขยายเครือข่าย เชิญ

ชวน เชียร์ ให้คนที่ดื่ม 
และสูบ ได้ลด ละ เลิก  
-แกนนำชุมชน 

4.ชวนร้านค้าท่ี
ขายเหล้าเบียร์
มางดขายช่วง
เข้าพรรษา 

แกนนำลงสำรวจ
ข้อมูลและให้
ความรู้เรื่อง พรบ.
แก่ร้านค้าในชุมชน 
พร้อมทั้งขอความ
ร่วมมือปฏิบัติตาม 
พรบ.อย่างเคร่งครัด 

-แกนนำชุมชน 
 

-ร้านค้าปฎิบัติตาม    
พรบ.อย่างเคร่งครัด 
บางร้านงดจำหน่ายบุหรี่ 
และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปเลย 

5. อ่ืน ๆ (ระบุ)  
กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ และ
งานจิตอาสาต่าง  
ๆ เช่น ทำน้ำ
หมัก ,ทำความ
สะอาดศาสน
สถาน 

ปั่นจักรยานตาม
ปฏิทินเส้นทางการ
ปั่น ในช่วงเช้าของ
วันหยุด แวะ
บำเพ็ญประโยชน์
ตามวัด โรงเรียน 
ศาสนสถาน 

-สมาชิกชมรมจักรยานบ้าน
กระแชง และสมาชิกจาก
ชมรมอ่ืน 

-สื่อสาธารณะเห็น
ความสำคัญและ
ประโยชน์ จึงได้มาถ่าย
ทำรายการสูงวัย 
Society 

6.กิจกรรมสวด
มนต์สร้างสร้าง
ปัญญา พัฒนา
สุขภาวะ 

-สวดมนต์ทุกวัน
พระในช่วง
เข้าพรรษา จำนวน 
13 ครั้ง โดยนิมนต์
พระคุณเจ้าจากวัด
โบสถ์มานำสวด
มนต์และแสดง
ธรรมเทศนา 
 

-รพ.สต. 
-อสม. 
-อบต. 
-บ้านธรรมชาติบำบัด 
-วัดโพธิ์เลื่อน 
-วัดโบสถ ์
-โรงเรียนวัดโบสถ ์
-โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 
-ชมรมจักรยาน 
-ชุมชนบ้านกระแชง 

-กิจกรรมสวดมนต์สร้าง
ปัญญา พัฒนาสุขภาวะ 
ที่ทำในทุกวันพระ 
ติดต่อกันมาเป็นเวลา 3 
ปี แล้ว จนเป็นวิถีชีวิต
ของชุมชนบ้านกระแชง 
และกลุ่มคนก็มีทั้ง
ผู้สูงอายุ คนวัยทำงาน
และเยาวชน 

7.แรลลี่ศึกษา -ปั่นจักรยานแรลลี่ -กลุ่มจิตอาสา 9 องค์กร -ประชาชนตามเส้นทาง
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หัวข้อกิจกรรม ทำอะไรไปบ้าง ใครช่วยทำบ้าง ได้ผลอย่างไร 
วิถีชุมชน ศึกษาวิถีชุมชน สืบ

ค้นหาสิ่งดี ๆ ใน
ชุมชน 

-ชมรมจักรยานอ่ืน ๆ อาทิ 
ชมรมจักรยานปทุมธานี ชมรม
จักรยานปทุมไบรท์ ชมรม
จักรยานบ้านปทุม ชมรม
จักรยานสวนพริกไทย ชมรม
จักยานคลองพระอุดม ชมรม
จักรยานสามวัย ชมรม
จักรยานบางเดื่อ ชมรม
จักรยานบางหลวงฯลฯ 
-สภ.สวนพริกไทย 
-สภ.เมืองฯ 
-สภ.ปากคลองรังสิต 
-มูลนิธิร่วมกตัญญู 

การปั่นรับรู้และตอบรับ

การเข้าร่วมกิจกรรม 

-กลุ่มชมรมจักรยานต่าง 

ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม มี

การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการดื่ม การ

สูบ ไปในทางที่ดี บาง

ชมรมเห็นด้วยและเข้า

ร่วมกิจกรรมด้วยความ

เต็มใจ 

 

8.แกนนำลง
สำรวจข้อมูล
และให้ความรู้
เรื่อง พรบ.แก่
ร้านค้าในชุมชน 
พร้อมทั้งขอ
ความร่วมมือ
ปฏิบัติตาม พร
บ.อย่าง
เคร่งครัด 

สำรวจข้อมูลชุมชน 
,ร้านค้า และจุด
เสี่ยงในชุมชน 
รวมทั้งให้กำลังใจ
คนหัวใจหิน คน
หัวใจเพชร   
 

-แกนนำชุมชน 
 

- ผู้นำชุมชนไม่ขัดขวาง
และสนับสนุนกิจกรรม
ในบางกิจกรรม 
-ร้านค้าปฎิบัติตาม    

พรบ.อย่างเคร่งครัด 

บางร้านงดจำหน่าย

บุหรี่ และเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ไปเลย 

9.จัดเวทีถอด
บทเรียนชุมชน 
 

ถอดบทเรียนชุมชน 
จำนวน 2 ครั้ง 

-แกนนำชุมชน 
- ประชาคมจังหวัด 
-สื่อมวลชน 
-ผู้แทนภาค 
-คนหัวใจเพชรรุ่นที่ 1 
-ผู้นำชุมชน 
-ร้านค้าในชุมชน 

คนที่ร่วมเวทีได้แสดง

ความคิดเห็นและ

ร่วมกันวางแผนการ

ขับเคลื่อนงานในชุมชน 

สู่ชุมชนเป็นสุขปลอด

เหล้า ปลอดภัย 
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หัวข้อกิจกรรม ทำอะไรไปบ้าง ใครช่วยทำบ้าง ได้ผลอย่างไร 
  

10. งาน
สงกรานต์ปลอด
เหล้า 

สื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์สงกรานต์
ปลอดภัยไร้
แอลกอฮอล์ 

-พระสงฆ์ 
-แกนนำชุมชน 
-ประชาคมจังหวัด 
-ผู้แทนภาค 
-ชมรมจักรยานบ้านกระแชง 
-คนหัวใจเพชรรุ่นที่ 1 

-ประชาชนในพ้ืนที่รับรู้
การรณรงค์สงกรานต์
ปลอดเหล้า-ปลอดภัย 
-ความร่วมมือระหว่าง
วัด บ้าน ชุมชน รัฐ  
-โรงเรียน/สภา
วัฒนธรรม 
-พ้ืนที่จัดงานปลอด

เหล้า/ไม่พบอุบัติเหตุ

และการทะเลาะวิวาท

ในงาน 

11.ประชุม
คณะทำงาน/
แกนนำ 
 

1.ประชุมวางแผนการ
ทำงาน และสรุปผล
การจัดกิจกรรม รวม 
4 ครั้ง  
 

-ประชาคมจังหวัด/แกนนำ
ชุมชน 
-กลุ่มจิตอาสา 9 องค์กร 
-คนหัวใจหิน /คนหัวใจเพชร 
-เยาวชน 

-แกนนำชุมชนมีความ
เข้าใจและเข้าถึงงานที่
ทำ 
-เกิดแผนงานร่วมที่มา
จากการร่วมคิด ร่วมทำ
ของคณะทำงาน/
ทีมงาน 
-นอกจากนัดหมายกัน
มานั่งประชุมกันแล้ว ยัง
ได้ตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อ
ปรึกษาหารือ /
มอบหมายงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
ความก้าวหน้าการ

ดำเนินโครงการเป็น

ระยะ 
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หัวข้อกิจกรรม ทำอะไรไปบ้าง ใครช่วยทำบ้าง ได้ผลอย่างไร 
12.พัฒนา
ศักยภาพแกน
นำ 

2.ส่งเครือข่ายเข้า
ร่วมกิจกรรมกับ
ส่วนกลาง และ
หน่วยงาน องค์กร
อ่ืนในจังหวัด เพื่อ
มาขยายผลและ
พัฒนางานในชุมชน
ต่อไป 

-ประชาคมจังหวัด/
คณะทำงาน/แกนนำชุมชน 
 
 

-ทีมงานได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  
แกนนำมีทักษะด้านการ

ชวน ชว่ย เชียร์ และมี

ความรู้เรื่องพรบ.

ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ 

13.สานพลัง
ภาค ี

3.ปั่นรณรงค์วัน
สิ่งแวดล้อม 

-ประชาคมจังหวัด/
คณะทำงาน/แกนนำชุมชน 
 -ชมรมจักรยาน และชมรม
คนหัวใจเพชรบ้านกระแชง 
-กลุ่มเครือข่ายนักปั่นจังหวัด
ปทุมธานี  
-สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ปทุมธานี 

-ความร่วมมือ/พลังร่วม
ของภาคี 
ยกระดับการทำงานของ
ชุมชน/ชมรมคนหัวใจ
เพชร ชมรมจักรยาน
บ้านกระแชงให้เป็นที่
ยอมรับในระดับจังหวัด 

 
5.4.4 การพัฒนาเครือข่ายและรักษาความเหนี่ยวแน่นของเครือข่าย 

 
1) การจัดกิจกรรมร่วมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  

จัดกิจกรรมปั่นจักรยานทุกเช้าวันอาทิตย์ จัดสวดมนต์ทุกวันพระใหญ่ 
2) ขยายจำนวนและเชื่อมโยงเครือข่าย 

จังหวัดปทุมธานีมีชมรมจักรยานจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสในการขยายเครือข่ายโดยร่วมมือ
กับชมรมจักรยานในชุมชนอ่ืน ๆ โดยใช้โมเดลจากชุมชนบ้านกระแชง กระจายความช่วยเหลือ และ
ทรัพยากรไปให้ชมรมจักรยานในชุมชนอ่ืน ๆ ส่งเสริมให้คนในชุมชนส่วนร่วม 

3) การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา 
ออกชวน ชม เชียร์อย่างสม่ำเสมอเพ่ือรับรู้เพือปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยเหลือในการแก้ไข

ปัญหาในพื้นที่ชุมชน 
4) การสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง  

ทำกิจกรรมเกี่ยวกับกับเยาวชนให้มากขึ้น เพ่ือดึงเยาวชนมาเป็นเครือข่าย  
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5.4.5 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารองค์การเครือข่ายเพื่อลดการดื่มสุราจังหวัด
ปทุมธานี….. 
1) ผู้นำชุมชนไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร 
2) คนทำงานขาดขวัญกำลังใจ 
3) สื่อของบริษัทน้ำเมาที่เข้ามาในชุมชน 
4) ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดยังรับส่วยจากบริษัทน้ำเมาอยู่ 
5) ประชากรแฝงมีจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
6) ร้านอาหาร สถานบันเทิงรับบริการจากบริษัทน้ำเมาเข้ามามีบทบาทในเชิงโฆษณา 

เช่น ป้ายชื่อร้าน ป้ายไฟที่มีโลโก้ของบริษัทน้ำเมา รวมทั้งผ้าปูโต๊ะ กล่องทิชชู ป้ายรายการอาหาร 
กระป๋องใส่น้ำแข็งฯลฯ 

7) กระบวนการ ช่วย ชม เชียร์ ในชุมชนแหล่งเรียนรู้  ยังขาดการจัดสภาพแวดล้อม 
ร้านค้ายังไม่ให้ความร่วมมือ 

8) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย คือ ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง 

9) งานเฝ้าระวังปรับเปลี่ยนค่านิยมงานบุญประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาตรการนโยบายในระดับอำเภอตำบลยังไม่ปฏิบัติและบังคับใช้อย่างจริงจัง 

10) เครือข่ายเยาวชนยังมีไม่ครอบคลุมทุกอำเภอ  
11) เครือข่ายคณะทำงานระดับอำเภอยังไม่เข้มแข็ง  
12) บริษัทน้ำเมาท่ีโฆษณาและพยายามรุกตลาดอย่าต่อเนื่อง 

 

5.4.6 ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารองค์การเครือข่ายเพื่อลดการดื่มสุราจังหวัด
ปทุมธานี…. 

1) ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่ งสำคัญ ในการดำเนินโครงการให้บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงควรมีการพัฒนาทักษะทีมงานหรือคณะทำงานหลักอย่างต่อเนื่อง แสวงหาโอกาสใหม่ 
ๆ ในการพัฒนาตนเองและทีมงาน 

2) กิจกรรม/งานต่าง ๆ จะสำเร็จได้ด้วยดีต้องอาศัยพลังร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน การ
เชื่อมร้อย/ประสานพลังร่วมจากภาคีต่าง ๆ จึงมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ  

3) สื่อรณรงค์เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งต่อความสำเร็จของโครงการ ในปี 2560 
สคล.ส่วนกลางมีสื่อรณรงค์ที่ส่งให้ภาคีจังหวัดน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการภาคีในพ้ืนที่ ดังนั้น 
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สคล.ส่วนกลาง และสสส.ควรจัดสรรสื่อรณรงค์(Ground War)เพ่ิมมากขึ้น และควรสำรวจความ
ต้องการของภาคีก่อนผลิต 

4) เน้นกระบวนการ ช่วย ชม เชียร์คนงดเหล้าครบพรรษาในพ้ืนที่ชุมชน /งานบุญ
ประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน 

5) เน้นระดับการทำงานการเฝ้าระวัง ชุมชนแหล่งเรียนรู้ ต้องมีการพัฒนา จัด
สภาพแวดล้อมที่ดี และแกนนำในพ้ืนที่ คนต้องมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดี ต้องเชิดชู ค้นหาคนที่ประสบ
เหตุจริง ๆ ในพ้ืนที่ชุมชนนั้น ๆ  

6) ภาคประชาชนกระตุ้นเกิดการบังคับใช้กฎหมาย และ ร้องเรียน 
7) แกนนำระดับอำเภอรณรงค์และประชาสัมพันธ์งานบุญประเพณีและงานบุญ

ประเพณีปลอดเหล้า 
8) ต้องพัฒนาศักยภาพ  และขยายเพ่ือน โดยจัดค่ายเยาวชน  
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5.5 การวิเคราะห์ผลการศึกษา 

ในส่วนนี้ ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดปทุมธานี ว่ามีลักษณะเหมือนหรือต่างกันกันในประเด็นใดบ้าง การวิเคราะห์จะยึดตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเป็นหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย 

5.3.1 สภาพทั่วไปของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด 
โดยสามารถวิเคราะห์มิติด้านสภาพทั่วไปของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดได้ดังนี้ 

5.3.1.1 สภาพทั่วไปของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า 
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาครจะดูแลและทำงานหลักในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่และประชากรน้อย โดยมีพ้ืนที่ 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 545,216 ไร่ มีประชากรรวมเพียง 583,948 คน ความหนาแน่นเท่ากับ 669 คน ต่อตาราง
กิโลเมตร แบ่งพ้ืนที่แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 3 อำเภอ 40 ตำบล 290 หมู่บ้าน และมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 2 เทศบาลนคร 1 เทศบาลเมือง 9 เทศบาลตำบล และ 25 
องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีสภาพสังคม
แบบกึ่งชนบทกึ่งเมือง ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนน
สายหลักและสายรอง มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว ส่วนการตั้งบ้านเรือนของประชากรในชนบทจะ
กระจายอยู่ตามริมแม่น้ำลำคลอง ประชากรของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน และเชื้อสาย
รามัญ แต่มีประชากรแฝงที่มาจากต่างจังหวัดต่าง ๆ เข้ามาเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน
มากและมีประชากรต่างชาติ หลายเชื้อชาติ เข้ามาประกอบอาชีพอีกหลายแสนคน อีกทั้งยังมีชาวไทย
เชื้อสายมอญ ชาวไทยทรงดำ ชาวไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งรกรากประกอบอาชีพหลากหลายกระจาย
อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ประชากรที่หลากหลายต่างชาติพันธ์จำนวนมากเหล่านี้ ย่อมมีความแตกต่าง
กัน ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ประชากรตั้งเดิมส่วนมากจะประกอบอาชีพด้านเกษตร 
ประมงพ้ืนบ้านเป็นหลัก ส่วนหนึ่งจะทำโรงงาน ส่วนประชากรแฝงจะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นหลัก ประชากรต่างด้าวจะใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมงและตามสวนเกษตร  

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ในจังหวัดสมุทรสาคร มีเป็นจำนวนมากและเป็น
ปัญหาที่มีความซับซ้อนยากในการทำความเข้าใจต่อประชากรเหล่านี้ จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมือง
อุตสาหกรรมที่มีเศรษฐกิจดีมากข้าราชการทุกระดับชั้นให้ความสำคัญกับผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจและ
เป็นเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจแอลกอฮอล์ และบุหรี่  จึงมีการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติยาสูบ กันอย่างมากมาย และส่งผลต่อการเกิดปัญหาทางสาธารณสุข 
ปัญหาทางสังคม และปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 
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วัตถุประสงค์ในการทำงาน จะแบ่งเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปคือลดจำนวนการดื่มหน้าเก่าและ
หน้าใหม่ลดปัญหาจากแอลกอฮอล์ เปลี่ยนค่านิยมการดื่ม และสนับสนุนภาครัฐให้บังคับใช้กฎหมาย
จริงจังและวัตถุประสงค์เฉพาะ ประกอบด้วย 1) การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2) การเฝ้าระวังการ
กระทำผิดกฎหมายแอลกอฮอล์ 3) เปลี่ยนแปลงค่านิยมการดื่มในเทศกาล ประเพณี และกิจกรรม
เยาวชน 4) สร้างความเข้มแข็งและมีเครือข่ายภาคี 

พ้ืนที่ดำเนินงาน โดยคณะทำงานพยายามประสานเครือข่ายโยงใยลงไปให้ครอบคลุมทั้ง
จังหวัด ได้กำหนดพ้ืนที่ดำเนินการโดยมิติอำเภอครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอ ในมิติด้านชุมชนนั้นเน้นไปที่
การสร้างชุมชนต้นแบบโดยจะทำให้เป็นชุมชมแหล่งเรียนรู้ด้วย และในด้านพ้ืนที่ชุดชมอีก 3 หมู่บ้าน
เพ่ือเป็นชุมชนพัฒนา ในเชิงประมาณกระจายพ้ืนที่ทำงานให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ในด้านคุณภาพเน้น
ผลักดันชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบ ชุมชนแหล่งเรียนรู้ ชุมชนพัฒนา ดำเนินงานในชุมชนเหล่านี้ให้
เข้มข้น เป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่น ที่มีความพร้อมให้เริ่มตาม ๆ กันไป โดยได้รับความช่วยเหลือ แนะนำ
และทำกิจกรรมร่วมกับคณะทำงานในพ้ืนที่ 

ภาคีในภาพรวมในระดับจังหวัดได้แก่ 1) เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดในจังหวัด เครือข่าย
พระสงฆ์ในจังหวัด 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอ 3 อำเภอ ผู้กำกับ สถานีตำรวจ 3) 
สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต. 5) สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 6) ผู้นำชุมชน(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำกลุ่มองค์กร) 7) ชุมชน/อาสาสมัคร 8) 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 และ 9) หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

การก่อเกิดของเครือข่าย และการสร้างเครือข่าย โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด
สมุทรสาครเกิดจากการทำงานเชิงประเด็นเรื่องการลดการดื่มสุรา ส่วนคณะทำงานของจังหวัด เกิด
จากการถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือทำงานเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่สมุทรสาคร เครือข่ายภาคีในพ้ืนที่จังหวัดจะร่วมกัน
ทำงานเชิงประเด็น ไม่ได้ถูกบังคับด้วยกฎหมาย กฎระเบียบใด แต่ใช้การสร้างความตระหนักในปัญหา
คือปัญหาการดื่มสุรา และการสร้างความตระหนักให้ในพ้ืนที่ร่วมกันทำงานช่วยกันเป็นเครือข่าย โดยมี
กิจกรรมที่ทำร่วมกันเป็นแกนให้เกิดความร่วมมือ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อ
ชุมชน รวมถึงต่อประเทศชาติในที่สุด 

5.5.1.2 สภาพทั่วไปของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปทุมธานี พบว่าเครือข่าย
องค์กรงดเหล้าจังหวัดปทุมธานีจะดูแลและทำงานหลักในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 
๑,๕๒๕.๘๕๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๙๕๓,๖๖๐ ไร่ มีประชากร จำนวน 1,146,092 คน มี
อัตราความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่ประมาณ 735.6 คน ต่อตารางกิโลเมตร จังหวัดปทุมธานีแบ่ง
การปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อำเภอ มี 60 ตำบล มี 345 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 65 แห่ง ประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาล
เมือง 9 แห่ง เทศบาลตำบล 17 แห่ง และองค์การบริการส่วนตำบล 37 แห่ง  
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จังหวัดปทุมธานี มีวัดทั้งมหานิกายและธรรมยุตจำนวนมาก เป็นศูนย์รวมสถาบันการศึกษา มี
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 14 แห่ง เป็นที่ตั้งตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ คือ
ตลาดไทตลาดสี่มุมเมือง เป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่น ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เชียร์รังสิต 
และห้างอ่ืน ๆ อีกจำนวนมาก ทางการคมนาคมจากกรุงเทพ สู่จังหวัดทางภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นต้นทางและศูนย์รวมรถตู้โดยสารขนาดระหว่างจังหวัดเป็นศูนย์รวม
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คือนิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมบางกะดีและนิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ จึงทำให้มีประชากรแฝงทั้งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผู้ขับขี่รถโดยสารทั้ง
ประจำทางและไม่ประจำทางและรถรับจ้างทั่วไปและผู้ค้าขาย ทั้งจากต่างจังหวัดและต่างประเทศเข้า
มาอาศัยประกอบอาชีพในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ตามมา คือร้านค้า ร้านอาหาร
และแหล่งบันเทิงต่าง ๆ ที่ เอ้ือต่อการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้พบข่าวตามหน้า
หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์และคลิป ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ การทะเละวิวาท การโจรกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ  ตั้งแต่เล็กน้อย ไปจนถึงคดีร้ายแรง เช่น การปล้นฆ่า ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินอยู่เป็นประจำ 

การดื่มในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่จะเป็นการดื่มตามร้านอาหารหรือแหล่งบันเทิงต่าง 
ๆ ในแหล่งชุมชน รวมทั้งบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น และ
ตามบ้านพัก (ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน) อุบัติเหตุที่พบในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวส่วนใหญ่เกิดจากการเมา
แล้วขับ 

พ้ืนที่ดำเนินงานเน้นที่ชุมชนต้นแบบ 1 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านกระแชง 
ภาคทีี่สำคัญคือ ชมรมจักรยานบ้านกระแชง จังหวัดปทุมธานี สวนพริกไทย,บ้านปทุม ฯลฯ  

ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระแชง และสนง.
พระพุทธศาสนา 

การก่อเกิดของเครือข่าย และการสร้างเครือข่าย โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด
ปทุมธานีเกิดจากการทำงานเชิงประเด็นเรื่องการลดการดื่มสุรา โดยมีชมรมจักรยานเป็นแกนหลักใน
การทำกิจกรรมร่วมกับผู้ประสารงานจังหวัดและภาคีเครือข่าย การออกแบบเองการทำงานของแต่ละ
จังหวัดปทุมธานีไม่ได้ยึดกระจายพื้นที่แต่เน้นทำชุมชนให้เข็มแข็งก่อน โดยทำที่ชุมชนบ้านกระแชงรวม
ร่วมกับเครือข่าย ร่วมมือ ร่วมใจกันทำงานด้วยความสมัครใจ ความเข้าใจในประเด็นปัญหาเรื่องสุรา 
เข้าใจผลกระทบ และมีความปรารถนาดีต่อชมชุน จึงได้เข้ามาทำงานร่วมกันตรงนี้  ด้วยการชักชวน
จากสมาชิกในเครือข่ายต่อ ๆ กัน 
 จากการวิเคราะห์มิติด้านสภาพทั่วไปของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปได้ว่าทั้งสองจังหวัดนั้นมีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบทก่ึงเมือง มีประชากร
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จำนวนมาก จังหวัดสมุทรสาครจะมีประชากรแฝงที่มาจากต่างจังหวัดต่าง ๆ เข้ามาเป็นลูกจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากและมีประชากรต่างชาติ หลายเชื้อชาติ เข้ามาประกอบอาชีพอีก
หลายแสนคน ส่วนจังหวัดปทุมธานีมีประชากรแฝงทั้งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผู้ขับขี่รถ
โดยสารทั้งประจำทางและไม่ประจำทางและรถรับจ้างทั่วไปและผู้ค้าขาย ทั้งจากต่างจังหวัด
ต่างประเทศเข้ามาอาศัยประกอบอาชีพในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีเป็นจำนวนมาก ความหลากหลาย
ของประชากรในพื้นที่ทำให้เกิดความยากและซับซ้อนในการจัดการปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งสอง
เครือข่ายมีวัตถุประสงค์ในการทำงานเหมือนกันคือจะแบ่งเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปคือลดจำนวนการ
ดื่มหน้าเก่าและหน้าใหม่ลดปัญหาจากแอลกอฮอล์ เปลี่ยนค่านิยมการดื่ม และสนับสนุนภาครัฐให้
บังคับใช้กฎหมายจริงจังและวัตถุประสงค์เฉพาะ ประกอบด้วย 1) การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2) 
การเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายแอลกอฮอล์ 3) เปลี่ยนแปลงค่านิยมการดื่มในเทศกาล ประเพณี 
และกิจกรรมเยาวชน และ 4) สร้างความเข้มแข็งและมีเครือข่ายภาคี ส่วนพ้ืนที่ดำเนินงานนั้นทาง
เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร ได้กำหนดพ้ืนที่ดำเนินการโดยมิติอำเภอครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอ ในมิติ
ด้านชุมชนนั้นเน้นไปที่การสร้างชุมชนต้นแบบโดยจะทำให้เป็นชุมชมแหล่งเรียนรู้ด้วย และในด้าน
พ้ืนที่ชุดชมอีก 3 หมู่บ้านเพ่ือเป็นชุมชนพัฒนา ส่วนเครือข่ายจังหวัดปทุมธานีจะเน้นการทำงานใน
พ้ืนที่ชุมชนบ้านกระแชง ภาคีเข้าร่วมหลักก็คือ บ้าน วัด โรงเรียน พ้ืนที่ ส่วนความร่วมมือจาก
หน่วยงานรัฐแล้วแต่ความสมัครใจของหน่วยงานนั้น ๆ ในขณะนั้น การก่อเกิดของเครือข่ายและการ
สร้างเครือข่าย โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าทั้งสองจังหวัดเกิดจากการทำงานเชิงประเด็นเรื่องการลด
การดื่มสุรา ส่วนคณะทำงานของจังหวัดเกิดจากการถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือทำงานเชิงพ้ืนที่ เครือข่ายภาคีใน
พ้ืนที่จังหวัดจะร่วมกันทำงานเชิงประเด็น ไม่ได้ถูกบังคับด้วยกฎหมาย กฎระเบียบใด แต่ใช้การสร้าง
ความตระหนักในปัญหาคือปัญหาการดื่มสุรา และการสร้างความตระหนักให้ในพ้ืนที่ร่วมกันทำงาน
ช่วยกันเป็นเครือข่าย โดยมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันเป็นแกนให้เกิดความร่วมมือ มีการชักชวนสมาชิก
และภาคีที่มีความพร้อมเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม 
 

5.5.2 ลักษณะของเครือข่ายและความเชื่อมโยงเครือข่าย 
โดยสามารถวิเคราะห์มิติด้านลักษณะของเครือข่ายและความเชื่อมโยงเครือข่ายได้ดังนี้ 

5.5.2.1 ลักษณะของเครือข่ายและความเชื่อมโยงเครือข่ายของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า 

โครงสร้างเครือข่ายของจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่คือ 1) คณะทำงาน 2) บวร 
(บ้าน วัด โรงเรียน) และภาคีอ่ืน ๆ โดยคณะทำงานจะมีผู้ประสานงานและทีมงานตามพ้ืนที่  
ครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอ ส่วน บวร ประกอบไปด้วย บ้าน (ชุมชน) วัด และ โรงเรียน ที่กระจายตัวอยู่
ตามแต่ละพ้ืนที่ซึ่งให้ความร่วมมือมากน้อยต่างกันไปแล้วแต่ละสถานที่ ส่วนภาคีอ่ืนที่สำคัญได้แก่ ผู้ว่า
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ราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอ 3 อำเภอ ผู้กำกับ สถานีตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ./เทศบาล/อบต.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด มีความพยายามออกแบบโครงสร้างให้ครอบคลุมทั้งเชิงประเด็นงดเหล้าและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัด โครงสร้างในระดับชุมชน ชุมชนหนองสองห้อง จะประกอบด้วย วัด ศูนย์
เด็กเล็กโรงเรียน ศูนย์ไทยทรงดำ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอ เทศบาล กอง
สาธารณสุขเทศบาล รพสต. โดยมีคณะทำงานประสานและจัดกิจกรรม โดยได้รับการส่งเสริม และ
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคี  

การเชื่อมโยงภายในเครือข่ายของคณะทำงานเอง จะมีการเชื่อมโยงกันตามโครงสร้างภายใน
ของคณะทำงาน ทั้งจากบนลงล่างคือผ่านผู้ประสานงานจังหวัด ผู้ประสานอำเภอ ทีมงานในพ้ืนที่ไปถึง
ชุมชน และจากล่างขึ้นบนคือจากชุมชนขึ้นไปจนถึงผู้ประสานงานจังหวัด ในการบอกกล่าว ชี้แจ้ง ขอ
อนุญาติในการทำงานและทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับสายเครือข่าย รวมถึงเชื่อมโยงร่วมกันจากการ
ประชุมร่วมทั้งคณะทำงาน  

การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย ในภาพรวมนั้นจะเชื่อมโยงประสานของทั้งเครือข่ายผ่านผู้
ประสานงานจังหวัดเป็นหลักก่อน โดยแต่ละกิจกรรมนั้นผู้ประสานงานจังหวัดจะเป็นผู้ประสานความ
ร่วมมือของภาคีเพ่ือให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วง ในภาพย่อยแยกตามพ้ืนที่หรือชุมชน ผู้นำชุมชน แกนนำ 
จะมีการเชื่อมประสานกับภาคีในพ้ืนที่เองเลยด้วย พูดคุย แจ้งภาคีโดยตรง แต่ก็ยังบอกกล่าวแก่
คณะทำงานโดยเฉพาะผู้ประสานงานจังหวัดเสมอ  

การติดต่อสื่อสาร โดยมีการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ แชทไลน์ โดยการสร้างกลุ่ม อาทิ กลุ่ม
คนหัวใจเพชร กลุ่มคณะทำงาน กลุ่มท่ัวไป กลุ่มภาคตะวันตก เป็นต้น 

5.5.2.2 ลักษณะของเครือข่ายและความเชื่อมโยงเครือข่ายของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
จังหวัดปทุมธานี พบว่า 

โครงสร้างภายในจะประกอบไปด้วยผู้ประสานงานจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีทีมงาน
หลัก 5-6 คน ทำงานในพ้ืนที่บ้านกระแชงเป็นหลัก รวมคณะกรรมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าปทุมธานี
จำนวน 20-30 คน  

โครงสร้างภายนอก ภาคีมีระดับการร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ โดยมีผู้ทำงานในจังหวัด
ประสานการทำงานร่วมกันในแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอำนาจ หน้าที่ ผลประโยชน์ของตนเอง 
ความพึงพอใจของตนเอง ประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานสุขภาพจังหวัดปทุมธานี เครือข่ายสมัชชา
สุขภาพจังหวัดปทุมธานี เครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี มูลนิธิชุมชนไทย  ชมรมจักรยานบ้าน
กระแชง,จังหวัดปทุมธานี,สวนพริกไทย,บ้านปทุม ฯลฯเครือข่ายสตรีจังหวัดปทุมธานี ชมรมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี วัฒนธรรมจังหวัด สนง.พระพุทธศาสนา 
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 คณะทำงานเครือข่ายจังหวัดปทุมธานีมีบทบาทเป็นทีมทำในพ้ืนที่ชุมชนบ้านกระแชง โดย
ชมรมจักรยานบ้านกระแชง เป็นทีมทำงานหลัก โดยร่วมการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติงานร่วมกันใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่าย โดยเฉพาะกิจกรรมในชุมชน ชุมชนรูปธรรมบ้านกระแชง ภาคีอ่ืน 
ๆ เป็นทีมสนับสนุนกิจกรรม โดยสนุบสนุนกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ตามความเชี่ยวชาญ อำนาจหน้าที่ 
ผลประโยชน์ ความพึงพอใจของภาคี ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ แชทไลน์  

 จากการวิเคราะห์มิติลักษณะและความเชื่อมโยงของเครือข่ายของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปได้ดังนี้ จังหวัดสมุทรสาครมีความพยายาม
ออกแบบโครงสร้างให้ครอบคลุมทั้งเชิงประเด็นงดเหล้าและครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัด  โดยกระจาย
ครอบคลุมในระดับจังหวัดและอำเภอในภาพกว้างด้วยคณะทำงานตามพ้ืนที่ และลงพ้ืนที่ชุมชน
ต้นแบบหนองสองห้อง ส่วนเครือจังหวัดปทุมธานีเน้นทำงานในพ้ืนที่บ้านกระแชงเป็นหลักโดยมีชมรม
จักรยานเป็นทีมงานหลัก โดยทั้งสองเครือข่ายมีความร่วมมือกับ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) แต่ความ
ร่วมมือมากน้อยข้ึนอยู่กับสถานที่นั้น ๆ ส่วนภาคีอ่ืน ๆ แล้วแต่ละความพร้อมและความสมัครใจในการ
ร่วมมือไม่ได้ถูกบังคับอย่างเป็นทางการ 

ความเชื่อมโยงของเครือข่ายของจังหวัดสมุทรสาครจะมีความลำดับตามขั้นมากกว่าตั้งแต่
จังหวัดลงไปถึงชุมชน รวมถึงการติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าวด้วย ส่วนเครือข่ายจังหวัดปทุมธานีด้วยความที่
เน้นทำงานที่ชุมชนบ้านกระแชงก็จะไม่ได้มีการเชื่อมโยงไป ในพ้ืนที่ อ่ืนในจังหวัดมากหนัก  การ
ติดต่อสื่อสารจะเป็นลักษณท่ีเป็นกันเองด้วยแอปพิเคชั่นไลน์และทางโทรศัพท์ 

 
5.5.3 กิจกรรมความร่วมมือ 
โดยสามารถวิเคราะห์มิติด้านลักษณะของเครือข่ายและความเชื่อมโยงเครือข่ายได้ดังนี้ 

5.5.3.1 กิจกรรมความร่วมมือจังหวัดสมุทรสาคร 
กิจกรรมความร่วมมือของเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า กิจกรรมความร่วมมือที่

เกิดขึ้นนั้น กระจายตัวครอบคลุมวัตถุประสงค์ ทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ 1) การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2) 
การเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายแอลกอฮอล์ 3) เปลี่ยนแปลงค่านิยมการดื่มในเทศกาล ประเพณี 
และกิจกรรมเยาวชน และ 4) สร้างความเข้มแข็งและมีเครือข่ายภาคี กล่าวคือ มีกิจกรรมรณรงค์งด
เหล้าเข้าพรรษา คือ กิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษาร่วมกับวัฒนธรรม
จังหวัดที่ศาลากลางจังหวัด กิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในชุมชน กิจกรรมเวทีสาธารณใน
ชุมชนรูปธรรม หมู่บ้านเข้มข้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเหล้า จากคนต้นแบบเลิกเหล้า กิจกรรมเวทีเชิด
ชูเกียรติคนงดเหล้าครบพรรษา จัดขึ้นที่วัดหนองสองห้อง กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน 
คนหัวใจเพชร กิจกรรมพ้ืนที่รูปธรรมชุมชนปลอดเหล้า จัดเก็บข้อมูลติดตามผล ส่วนด้านการเฝ้าระวัง
การกระทำผิดกฎหมายแอลกอฮอล์ คือ กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังการบังคับใช้พรบ. ควบคุมเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล์ 2551 ส่วนด้านการเปลี่ยนแปลงค่านิยมการดื่มในเทศกาล ประเพณี และกิจกรรม
เยาวชน คือ กิจกรรมรณรงค์ในงานบุญประเพณีกฐินปลอดเหล้า กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ปลอด
เหล้า กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ส่วนด้านการสร้างความเข้มแข็งและมีเครือข่ายภาคี คือ 
กิจกรรมการประชุม กิจกรรมถอดบทเรียนและพัฒนาศักยภาพ คณะทำงานและภาคีเครือข่าย  
 นอกจากกิจกรรมที่ดำเนินงานเพ่ือตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์แล้วยังความสำคัญกับการ
พัฒนาให้เกิดชุมชนต้นแบบ ซึ่งคือ ชุมชนต้นแบบหนองสองห้อง เป็นการดำเนินกิจกรรมครอบคลุมทั้ง
เชิงประเด็นและลงลึกระดับชุมชน 

5.5.3.2 กิจกรรมความร่วมมือของเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดปทุมธานี พบว่า กิจกรรม
ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนั้น กระจายตัวครอบคลุมวัตถุประสงค์ ทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ 1) การรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษา 2) การเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายแอลกอฮอล์ 3) เปลี่ยนแปลงค่านิยมการดื่มใน
เทศกาล ประเพณี และกิจกรรมเยาวชน และ 4) สร้างความเข้มแข็งและมีเครือข่ายภาคี กล่าวคือ 
ด้านการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา คือ กิจกรรมชวนคนดื่มมาปฏิญาณตนงดเหล้า กิจกรรมชวนชุมชน
มาเตรียมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมชวนกลไกอำเภอมาเตรียมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 
กิจกรรมชวนร้านค้าที่ขายเหล้าเบียร์มางดขายช่วงเข้าพรรษา  ด้านการเฝ้าระวังการกระทำผิด
กฎหมายแอลกอฮอล์ คือ กิจกรรมแกนนำลงสำรวจข้อมูลและให้ความรู้เรื่อง พรบ.แก่ร้านค้าในชุมชน 
พร้อมทั้งขอความร่วมมือปฏิบัติตาม พรบ.อย่างเคร่งครัด ด้านเปลี่ยนแปลงค่านิยมการดื่มในเทศกาล 
ประเพณี และกิจกรรมเยาวชน คือ กิจกรรมงานสงกรานต์ปลอดเหล้ากิจ กรรมสวดมนต์สร้างสร้าง
ปัญญา ด้านสร้างความเข้มแข็งและมีเครือข่ายภาคี คือ กิจกรรมจัดเวทีถอดบทเรียนชุมชน กิจกรรม
ประชุมคณะทำงาน/แกนนำ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ กิจกรรมสานพลังภาคี กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ และงานจิตอาสาต่าง ๆ เช่น ทำน้ำหมัก ทำความสะอาดศาสนสถาน  และมีกิจกรรม
เกี่ยวกับชุมชนคือ กิจกรรมแรลลี่ศึกษาวิถีชุมชน  
 เครือข่ายจังหวัดปทุมธานีเน้นการทำงานในชุมชนต้นแบบบ้านกระแชง โดยทำกิจกรรม
เกี่ยวกับเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมกรรมสวดมนต์ เป็นประจำ  
จากการวิเคราะห์มิติกิจกรรมความร่วมมือของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
ปทุมธานี สามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมความร่วมมือที่ เกิดขึ้นมีความคล้ายคลึงกันในภาพกว้าง 
ดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน กิจกรรมหลัก ๆ คือการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาซึ่งทำ
ต่อเนื่องมาทุกปี จะมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเกี่ยวกับการงดเหล้าเข้าพรรษาหลายกิจกรรม ตั้งแต่ การ
เตรียมการก่อนช่วงเข้าพรรษา ไปจนถึงติดตามผลและเชิดชูเกียรติแก่ผู้งดเหล้าได้สำเร็จตลอดช่วง
เข้าพรรษา งานด้านการเฝ้าระวังจะมีวิธีการและความเข้มข้นแตกต่าง มากน้อย ตามละแต่ละความ
พร้อมของพ้ืนที่ โดยส่วนมากจะเป็นการเฝ้าระวังในเชิงประนีประนอม ขอความร่วมมือ เนื่องจากไม่ได้
มีอำนาจในการตรวจ เตือน ได้โดยตรง นอกจากว่าส่วนกลางจะลงพ้ืนที่มาตรวจและเตือน ส่วนงาน
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ด้านกิจกรรมเกี่ยวกับเทศกาลที่สำคัญคือ สงกรานต์ปลอดเหล้า เป็นอีกกิจกรรมที่ทั้งสองเครือข่าย
ดำเนินการ แต่ทั้งนี้ในส่วนรายละเอียดการติดตามดูแลจะเฉพาะเจาะจงตามพ้ืนที่ อย่างของเครือข่าย
จังหวัดสมุทรสาครจะดูแลกระจายหลายพ้ืนที่เนื่องจากการจัดงานสงกรานต์ในจังหวัดแต่ละโซนจะ
หมุนเวียนวันจัดงานไม่ซ้ำกันทำให้งานสงกรานต์เกิดขึ้นหลายงานและหลายวันในจังหวัด ส่วน
เครือข่ายจังหวัดปทุมธานีเน้นดำเนินการในชุมชนบ้านกระแชงก็ก็จะมีขอบเขตการดูแลที่ เจาะจงลึก 
ประสานกับสถานที่จัดงาน ขอความร่วมมืองดการดื่ม จำหน่าย ในพ้ืนที่จัดงาน กิจกรรมเกี่ยวกับ
เยาวชนก็จะถูกออกแบบต่างกันไป ยังเป็นกิจกรรมใหม่ที่ยังไม่มีความตายตัวในรูปแบบกิจกรรม งาน
สร้างความเข้มแข็งและมีเครือข่ายภาคี ทำการแตกต่างกันโดยใช้จุดแข็งของเครือข่าย  เครือข่าย
สมุทรสาครจะเน้นสร้างความเข้มแข็งไปที่ชุมชนตำบลหนองสองห้องเนื่องจากมองเห็นความพร้อมใน
พ้ืนที่ ทั้งทีมงานในพ้ืนที่ บ้าน วัด โรงเรียน การได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคีในพ้ืนที่ ส่วน
เครือข่ายจังหวัดปทุมธานีมองเน้นการขยายเครือข่ายเพ่ิมด้วยชมรมจักรยานในชุมชนบ้านกระแชง ทำ
กิจกรรมร่วมกัน ร่วมกันปั่นออกจักรยานออกเยี่ยมชมในทุกสัปดาห์ 
 

 5.5.4 การพัฒนาเครือข่ายและรักษาความเหนียวแน่นของเครือข่าย 
โดยสามารถวิเคราะห์มิติด้านลักษณะของเครือข่ายและความเชื่อมโยงเครือข่ายได้ดังนี้ 

5.5.4.1 การพัฒนาเครือข่ายและรักษาความเหนี่ยวแน่นของเครือข่าย จังหวัด
สมุทรสาคร 

ในมิติด้านการพัฒนาเครือข่ายและรักษาความเหนี่ยวแน่นของเครือข่ายนั้น ทางเครือข่าย
จังหวัดสมุทรสาครได้ให้ความสำคัญใน 5 ประการดังนี้ 1) การจัดกิจกรรมร่วมที่ดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมหลักที่ทำมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานคือการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เป็น
กิจกรรมที่ทำทุกปี สมาชิกในเครือข่ายทราบกันดีว่าจะต้องดำเนินกิจกรรมนี้ เมื่อใกล้ถึงเวลาก็จะมีการ
ถามไถ่ และเตรียมตัว และยังเป็นกิจกรรมที่ชูโรงในการชักชวนภาคีใหม่เข้าร่วมได้ง่ายเพราะเป็น
กิจกรรมที่คนทั่วไปเคยได้ยินมากก่อนแล้ว  2) การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
เนื่องจากการทำงานด้านการงดเหล้านี้จะสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน หากขาด
ความสัมพันธ์ที่ดีก็ยากจะได้รับความร่วมมือ จะทำให้การทำงานเป็นเรื่องยากมาก จำเป็นต้องลดความ
ขัดแย้ง และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันไว้ 3) เสริมสร้างแรงจูงใจอยู่เสมอ แรงจูงใจไม่ได้อยู่ใน
รูปของเงินหรือค่าตอบแทน แต่แรงจูงใจจะเป็นในรูปแบบอ่ืนอาทิ ประโยชน์ต่อตนเอง ประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ประโยชน์ต่อชุมชน ประโยชน์ต่อประเทศชาติ สมาชิกล้วนมีแรงจูงใจที่ดีในการเข้าร่วมอยู่
แล้ว เป็นแรงจูงใจที่ส่งผลต่อใจของสมาชิกเอง ควรได้รับการกระตุ้นและเสริมแรงนั้นอยู่เสมอ 4) การ
จัดหาทรัพยากรสนับสนุน ทรัพยากรสนับสนุนที่เพียงพอเป็นเรื่องสำคัญพ้ืนฐานต่อการดำเนินงาน 
ดำเนินกิจกรรมเครือข่าย 5) การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา การทำงานจริงในพ้ืนที่มี
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ปัญหาหน้างานเกิดขึ้นมากมาย หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็คือการเจอทางตันและไม่ได้ดำเนินงาน
ต่อ สมาชิกในเครือข่ายอาจท้อแท้และล้มเลิกไป จึงต้องมีการการช่วยเหลือกันและการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ถึงแม้อาจจะยังแก้ปัญหานั้นไม่ได้ในทันที แต่ก็เป็นกำลังใจที่ดีแก่กันในเครือข่าย 

5.5.4.2 การพัฒนาเครือข่ายและรักษาความเหนี่ยวแน่นของเครือข่ายของเครือข่าย
จังหวัดปทุมธานี 

ในมิติด้านการพัฒนาเครือข่ายและรักษาความเหนี่ยวแน่นของเครือข่ายนั้น ทางเครือข่าย
จังหวัดปทุมธานีได้ให้ความสำคัญใน 4 ประการดังนี้ 1) การจัดกิจกรรมร่วมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยกิจกรรมนั้นคือ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานทุกเช้าวันอาทิตย์ จัดสวดมนต์ทุกวันพระใหญ่ การรณรงค์
งดเหล้าเข้าพรรษา 2) ขยายจำนวนและเชื่อมโยงเครือข่าย ปัจจุบันเครือข่ายหลักที่ทำงานคือชุมชน
จักรยานบ้านกระแชง แต่ในจังหวัดปทุมธานีมีชมรมจักรยานจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสในการขยาย
เครือข่ายโดยร่วมมือกับชมรมจักรยานในชุมชนอ่ืน ๆ โดยใช้โมเดลจากชุมชนบ้านกระแชง กระจาย
ความช่วยเหลือ และทรัพยากรไปให้ชมรมจักรยานในชุมชนอ่ืนๆ ส่งเสริมให้คนในชุมชนส่วนร่วม 3) 
การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา โดยการออกชวน ชม เชียร์อย่างสม่ำเสมอเพ่ือรับรู้เพ่ือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ชุมชน และ 4) การสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยทำกิจกรรมเกี่ยวกับกับเยาวชนให้มากขึ้น เพ่ือดึงเยาวชนมาเป็นเครือข่าย ให้เครือข่าย
ขยายและพัฒนาต่อไป 

จากการวิเคราะห์มิติการพัฒนาเครือข่ายและรักษาความเหนี่ยวแน่นของเครือข่ายองค์กรงด
เหล้าจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปได้ว่ามีปัจจัยที่คล้ายคลึงกันได้แก่ การจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา โดยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากในการพัฒนาและรักษาความเหนี่ยวแน่นของเครือข่าย กิจกรรมที่ทำ
นั้นเชื่อมโยงสมาชิกไว้ด้วยกัน มารวมตัวกันทำกิจกรรม ทำให้มีเกิดปฏิสัมพันธ์ โดยกิจกรรมหลัก ๆ ที่
ทำคือ การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ทำมาอย่างต่อเนื่อง ทุกปี และยังจะทำต่อไปเรื่อยๆ เป็น
กิจกรรมที่ติดอยู่ในใจ เป็นภาพจำของการทำงานด้านงดเหล้า ส่วนการช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา 
เนื่องด้วยปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอ การแก้ไขปัญหาเองก็จำเป็นต้องทำเสมอเช่นกัน ให้เครือข่ายเดินหน้า
ต่อไปได้ ไม่ท้อแท้ ล้มเลิก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืนที่เครือข่ายให้ความสำคัญ อีก ได้แก่ เครือข่าย
จังหวัดสมุทรสาครให้ความสำคัญกับการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย การสร้างเสริม
แรงจูงใจอยู่เสมอ การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอีกด้วย เนื่องจากบริบททางสังคมของจังหวัด
สมุทรสาครและเหตุการณ์ที่เครือข่ายพบเจอจริงในการทำงานเครือข่าย ทั้งการรักษาความสัมพันธ์
เพราะเหตุความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่นทำให้เครือข่ายและผู้ประสานงานจังหวัดซึ่งเป็นคู่แข่งทาง
การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่ทำงานยากขึ้น รักษาความสัมพันธ์อันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่
เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาครให้ความสำคัญนั่นเอง ส่วนปัจจัยการเสริมแรงจูงใจอยู่เสมอนั้น ก็เป็นอีก
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ปัจจัยที่สำคัญ เมื่อสมาชิกในเครือข่ายไมได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน สิ่งที่ได้รับคือความสุขทางใจ 
ฉะนั้นการเสริมเสริมแรงจูงใจอยู่เสมอจึงสำคัญเพ่ือรักษาสมาชิกในเครือข่ายให้เหนี่ยวแน่นและพัฒนา
ร่วมกันต่อไป และการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนที่เพียงพอ ทรัพยากรเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการ
ดำเนินงานที่ส่งผลทำให้ทำงานได้ครอบคลุมและมีประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งนี้เครือข่ายได้พยายามขยาย
การทำงานให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดนั้นย่อมต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากด้วยเช่นกัน  ส่วนเครือข่าย
จังหวัดปทุมธานีได้ให้ความสำคัญกับอีก 2 ปัจจัย ได้แก่การขยายจำนวนและเชื่อมโยงเครือข่าย และ
การสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเครือข่ายจังหวัดปทุมธานีนั้นเน้นการทำงานในพ้ืนที่
ชุมชนเพ่ือให้เกิดชุมชนต้นแบบในชุมชนบ้านกระแชงโดยมีชมรมจักรยานเป็นแกนนำหลัก เป็นการ
งานในพ้ืนเฉพาะแต่ก็มองเห็นโอกาสในการขยายเครือข่ายได้อีกมากผ่านเครือข่ายชมรมจักรยานอื่น ๆ 
ในจังหวัด จึงได้เล็งเห็นความสำคัญเร่งด่วนในการเพ่ิมจำนวนและเชื่อมโยงเครือข่าย รวมไปถึงการ
สร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องด้วย  

 
  



บทท่ี 6 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการ
บริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่ม
สุรา 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบริหาร
องค์การเครือข่ายเพ่ือลดการดื่มสุรา การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
กลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลหลักที่ได้รับการการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ใช้คำถามในการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และเป็นคำถามปลายเปิด  โดยใช้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาเอกสาร  
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม โดย ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์จากเนื้อหา (Content Analysis) และทำการตีความเพ่ือเป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์และ
ความเชื่อมโยงของปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจต่อประเด็นที่ทำการศึกษาและหาข้อสรุป อัน
เป็นการแสวงหาคำตอบของการศึกษา อธิบายได้ดังนี้ 

 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

พ้ืนที่ดำเนินงาน จะเน้นที่ชุมชนต้นแบบเป็นจุดเด่นคือชุมชนต้นแบบหนองสองห้องจังหวัด
สมุทรสาคร และ ชุมชนต้นแบบบ้านกระแชง จังหวัดปทุมธานี 

ภาคีร่วม จะแตกต่างกันตามแต่ละจังหวัดจะมีกลุ่มคน องค์กรที่มีความพร้อมความเข้มแข็งใน
การเข้ามาเป็นภาคีแตกต่างกันไป 

การก่อเกิดของเครือข่าย และการสร้างเครือข่าย โดยการชักชวนของคนที่ทำงานอยู่ก่อนแล้ว
เพ่ือเข้ามาเป็นทีมงานหรือสานต่อ ชักชวนต่อ ๆ กันไป มองหาคนที่มีจิตอาสา มีความตั้งใจ มีเวลา มี
เป้าหมายในงานประเด็นงดเหล้าเพ่ือส่วนรวม แล้วเข้ามาทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายคนทำงานใน
พ้ืนที่ รวมกับภาคีอ่ืน ๆ ในพ้ืนที ่
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ด้านโครงสร้างภายในของเครือข่ายไม่มีความเป็นทางการ ไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องจัดในรูปแบบ
ใด ขึ้นอยู่กับผู้ประสานงานจังหวัดในการจัดทำ โดยสมุทรสาครจะแบ่งย่อยเชิงพ้ืนที่ด้วย ส่วนปทุมธานี
จะไม่ได้แบ่งโครงสร้างตามพ้ืนที่ จะเป็นโครงสร้างในการทำงานร่วมกันกับชมรมจักรยานโดยตรง 

ด้านบทบาท จะมีคณะทำงานหลักในการทำงานกิจกรรมหลัก และจะมีภาคีอ่ืน ๆ มีบทบาท
ในการสนับสนุน ให้ความรู้ หรือทำกิจกรรมร่วมแล้วแต่กิจกรรมที่มีความเก่ียวข้องกับภาคีนั้นๆ 

 ระบบติดต่อสื่อสาร ด้วยโทรศัพท์ แชทไลน์ โดยการสร้างกลุ่มที่ร่วมบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมความร่วมมือหลักที่จัดสม่ำเสมอ 1) กิจกรรมการประชุมทำงาน/ถอดบทเรียน 2) 

กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังการบังคับใช้พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 3) กิจกรรมปฏิญาณ
ตนงดเหล้าเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษาร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดที่ศาลากลางจังหวัด  4) ปฏิญาณ
ตนงดเหล้าเข้าพรรษาในชุมชน 5) พื้นที่รูปธรรมชุมชนปลอดเหล้า กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลติดตามผล 6) 
รณรงค์ในงานบุญประเพณีปลอดเหล้า 7) เวทีสาธารณในชุมชนรูปธรรม หมู่บ้านเข้มข้นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องเหล้า จากคนต้นแบบเลิกเหล้า 8) เวทีเชิดชูเกียรติคนงดเหล้าครบพรรษา จัดขึ้นที่วัดหนอง
สองห้อง และ 9) กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน  

การพัฒนาเครือข่ายและรักษาความเหนี่ยวแน่นของเครือข่าย โดย 1) การจัดกิจกรรมร่วมที่
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2) การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 3) เสริมสร้างแรงจูงใจ
อยู่เสมอ 4) การจัดหาทรัพยากรสนับสนุน 5) การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา 6) ขยาย
จำนวนและเชื่อมโยงเครือข่าย และ 7) การสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง  

ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ 1) ทรัพยากรไม่เพียงพอในบางส่วน อาทิ งบประมาณ สื่อรณรงค์ 
2) ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวจำนวนมากทำให้มีอุปสวรรคด้านการสื่อสาร 3) ไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควรรวมถึงผู้นำในชุมชน วัดบางแห่งในพ้ืนที่ 4) ความรับรู้ของ
ประชาชนต่อกฏหมายและโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น อีกจำนวนมากที่ยัง
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ที่เพียงพอ 5) ค่านิยม วัฒนธรรมในการดื่มแอลกอฮอล์ในงานเทศกาลที่อยู่คู่
สังคมมานาน 6) บริษัทน้ำเมาท่ีโฆษณาและพยายามรุกตลาดอย่าต่อเนื่อง 

ข้อแสนอแนะแนวทางในการบริหารองค์กรเครือข่่าย ได้แก่ 1) สนับสุนทรัพยากรที่เพียงพอ

มากขึ้น ทั้งงบประมาณโดยเปิดโอกาสให้เข้าถึงการของบประมาณสำหรับโครงการเพ่ือการพัฒนาที่

สามารถทำได้จริง 2) สนับสนุนสื่อรณรงค์ สื่อในการจัดกิจกรรม ผลิตสื่อรณรงค์ท่ีไว้สื่อสารกับแรงงาน

ต่างด้าวเพื่อให้เข้าใจและร่วมกันดูแลตนเอง ดูแลชุมชนด้วยการลดการดื่มสุรา 3) พยายามเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรรพสามิตที่เป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย

เกี่ยวกับสุรา สาธาณสุขจังหวัดและอำเภอที่เป็นหน่วยงานราชการดูแลด้านสุขภาพ รวมถึง รพสต. อส

ม.ที่อยุ่ในชุมชน วัด โรงเรียน ที่ควรจะปราศจากสุราอยู่แล้ว ผู้น้ำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก
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องค์กรท้องถิ่น ผู่ว่าราชการ นายอำเภอให้ความสำคัญในการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างการดิ่มสุราเพื่อชีวิต

ความเป็นอยุ่ที่ดีของประชาชนในพื้นท่ี 4) เพ่ิมการรับรู้ทั้งด้านข้อกฎหมายและโทษภัยของสุราแก่ทั้ง

ประชาชนและร้านค้าที่ขาย 5) รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมใหม่อย่างต่อเนื่องเรื่องงานเทศกาลควรปลอด

เหล้า ทั้งงานประจำปีของจังหวัด เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ สนุกได้ไม่พ่ึงเหล้า ช่วยลดความ

เสียหายทั้งต่อร่างกายและทรัพย์สิน 6) รณรงค์ถึงพิษภัยของสุราอย่างต่อเนื่อง ขยายไปให้ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ้นตลอด โดยเฉพาะในชุมชนและเด็กเยาวชน ให้ชุมชนแข็งแข็ง ให้เด็กและเยาวชน

ห่างไกลจากโทษภัยของการดื่มสุรา 

 

6.2 อภิปรายผล 

1) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

(1) ด้านความร่วมมือ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบว่าขาดการสนับสนุนที่ดีจากภาครัฐ เช่น ผู้ว่า
ราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านบางพ้ืนที่ รวมถึงร้านค้าปลีกของ
ชาวบ้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ปฏิบัติตามกฏหมายแอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอก
เวลา ประชาชนหรือผู้นำชุมชนที่เป็นนักดื่มมักจะไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเลิกดื่มเหล้า และในพ้ืนที่ยังมีโรงผลิตเหล้าถึงสามแห่งอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สรัญญา จุฑานิล (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
สํานักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการบริหารงานใน
รูปแบบเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สํานักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วย (1) ด้านยุทธศาสตร์มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เครือข่ายเป็นไปตามแผนของสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน และสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร (2) ด้านการออกแบบ
เครือข่าย พบว่า มีโครงสร้างการบริหารงานภายในเป็นไปตามพระราชบัญญัติของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน กําหนดโครงสร้างการทํางานระหว่างหน่วยงานมีประเภท และรูปแบบเครือข่ายที่
คล้ายกัน คือ เน้นการทํางานเชิงพ้ืนที่เชิงประเด็นงานหรือประเด็นกิจกรรม และเชิงโครงสร้าง (3) 
ด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย พบว่า ให้ความสําคัญในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่ วน ทั่งใน
ระดับนโยบายหน่วยงานพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรชุมชนและท้องถิ่นสามารถเป็นแกนหลักในการทํางานพัฒนา โดย
การประสานงานมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย ประชาชน ท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการ และสถาบันการศึกษา (4) ด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ พบว่า มีการสร้างแรงจูงใจ โดย
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อาศัยสภาพปัญหาของแต่ละชุมชนเป็นพลังผลักดันให้เกิดความต้องการ และตระหนักที่จะรวมตัวเป็น
เครือข่าย การวัดผลการดําเนินงานเป็นไปตามคํารับรองการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เพื่อการตรวจสอบและ
พัฒนากระบวนการดําเนินงานต่อไป มีการสร้างความไว้วางใจโดยอาศัยกิจกรรมที่สามารถสร้างให้
สมาชิกในเครือข่ายได้เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และมีการแบ่งปันความเสี่ยง โดยประเมินความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดการรับรู้ และหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ และ (5) ด้านการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ พบว่า มีการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมให้กบ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการดําเนินงานในรูปแบบเครือข่ายให้ดียิ่งขึ้น 

(2) ด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบว่าผู้นำเครือข่ายและสมาชิกในเครือข่ายต้องใช้งบ 
ประมาณไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมัน ที่ได้รับจัดสรรมาจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการดำเนิน
กิจกรรม จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณส่วนตัว การจัดกิจกรรมบางครั้งจึงต้องประหยัดงบประมาณ 
อาศัยความร่วมมือกับชมรม จิตอาสาในพ้ืนที่ในการดำเนินกิจกรรม  เช่น การประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ด้วยการใช้จักรยาน หรือเดินเท้าแต่หากออกนอกพ้ืนที่ก็จำเป็นต้องใช้รถส่วนตัว โดยแต่ละ
จังหวัดจะได้รับงบประมาณไม่เท่ากัน จึงทำให้การสร้างเครือข่ายในแต่ละพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดมี
ประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศินี ประทุมสุวรรณ และพีรพัฒน์ 
พันศิริ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง การขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะระดับพ้ืนที่: บทเรียนจาก Node สสส. 
นครปฐม ผลการศึกษาพบว่า Node นครปฐมสามารถทำงานได้บรรลุความสำเร็จตามบันไดผลลัพธ์ที่
กำหนด เป็น “กลไก” สำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างมีพลัง ความหมายและ
ความสำคัญของ Node มิใช่เพียงการทำหน้าที่เป็น “นายไปรษณีย์” หรือกลไกการสื่อสารที่สื่อ
นโยบาย ทิศทางและเป้าหมายจาก สสส. ถึงภาคีเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น ในลักษณะจากบนลงล่าง 
หรือสื่อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชนท้องถิ่นถึง สสส. ในลักษณะจากล่างขึ้นบนเท่านั้น แต่
ได้ทำหน้าที่เป็นกลไกการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพ ติดตามภาคีที่ได้รับทุนให้ดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้า Node จังหวัดมีความเข้มแข็งก็จะช่วยพัฒนา
ให้กลุ่มบุคคล ชุมชนหรือองค์กรในพ้ืนที่ “เข้าถึง” แหล่งทุนภายนอกและสามารถขับเคลื่อนชุมชนได้
อย่างแท้จริงโดยยืนยันได้จากข้อมูลหรือหลักฐานของตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

2) แนวทางในการบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ 
(สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

(1) ด้านความร่วมมือ ซึ่งต้องพยายามสร้างความร่วมมือกับสมาชิกรุ่นใหม่หรือสร้างการรับรู้
ให้เยาวชนและเห็นการทำงาน เพ่ือให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้มีการปลูกฝังพัฒนาชุมชนต่อจากสมาชิกรุ่น
ปัจจุบัน และสร้างการตระหนักรู้ว่าสังคมในปัจจุบันเป็นแบบใดอันตรายต่อการดำเนินชีวิตของพวก
เขาเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด เพราะรูปแบบของบริษัทน้ำเมาได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่าง
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รวดเร็วและมีความหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักดิ่มได้มากขึ้นแม้จะมีกฏหมายห้ามโฆษณาบังคับใช้
ก็ตามสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติรัตน์ ราศิริ และอาจินต์ สงทับ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการ
มีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือก้าวสู่ศตวรรษที่ 21  ผลการศึกษาพบว่า 
มุ่งเน้นการดำเนินงานรูปแบบใหม่ โดยการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในหลายภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับ
ชุมชนท้องถิ่น และภายในครอบครัวโดยการผนวกภาคีเครือข่ายที่มีอยู่ทั้งภายในภาคส่วนราชการ
ระหว่างส่วนราชการ และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเฉพาะระหว่างภาคสาธารณะและภาคเอกชนมี
ความจำเป็นยิ่ง การสร้างความร่วมมือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จด้วยการสร้างภาคีหุ้นส่วนใหม่ ๆ 
ทางสุขภาพระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับของสังคมบนพ้ืนฐานแห่งความเท่าเทียมกัน การหา
แนวทางการมีส่วนร่วม โดยมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการของผู้สูงอายุร่วมกับชุมชนเป็นหลัก อาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้สูงอายุ และชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างสังคม
ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชราอย่างมีคุณค่า และดำรงชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี 

(2) ด้านงบประมาณ ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและจัดสรรงบประมาณควรให้
ความสำคัญกับปัญหาการดื่มสุราให้มากขึ้น มีการจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้นและเพียงพอต่อการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันและสภาพความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อลงกต 
สารกาล และศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ (2561) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดผ่านโครงการศูนย์ความร่วมมือด้าน
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลมีการ
ริเริ่มเครือข่ายความร่วมมือร่วมกัน มีตัวแสดงทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม 
ที่เข้ามาทำงานร่วมกัน มีการวางแผน ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ และระดมทรัพยากรร่วมกัน มีการจัด
โครงสร้างการทำงานร่วมกันและมีเป้าหมายร่วมกัน และผลจากการศึกษานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสภาพปัญหาใกล้เคียงกัน มีความพร้อมในด้านงบประมาณ 
สถานที่ และบุคลากร โดยเน้นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย หรือการสนับสนุนของรัฐบาล 
รวมไปถึงศักยภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการแสวงหาและรักษาภาคีความร่วมมือในการ
สนับสนุนงานต่าง ๆ  
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6.3 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ควรนำความต้องการที่แท้จริงของสมาชิก เครือข่าย ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพ้ืนมา

กำหนดกำหนดนโยบายหรือแผนการดำเนินงาน 
2) การสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของสมาชิก เครือข่าย ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใน

พ้ืนให้เกิดสำนึกการมีส่วนร่วมหรือการเป็นส่วนหนึ่งร่วมกัน 
3) การพิจารณางบประมาณให้สอดคล้องเหมาะสมเพียงพอ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในทุก ๆ  

ด้านมากที่สุด 
4) ควรพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้สามารถบริหารจัดการ และ

ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ควรดำเนินกิจกรรมที่สามารถสร้างและขยายเครือข่ายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ 

โดยถอดบทเรียนจากปีก่อนหน้ารวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเครือข่ายเพ่ือวางแผนการ
ดำเนินงานในครั้งต่อ ๆ ไปมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2) ควรกำหนดแผนการดำเนินงานตามความต้องการของสมาชิกเครือข่าย ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนในพ้ืนหลังจากนำไปกำหนดนโยบายเพ่ือการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

3) การสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกเครือข่าย ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพ้ืน เกิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1) เพ่ิมพ้ืนที่ศึกษาจังหวัดอ่ืน ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติเพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้น 

เพ่ือนำผลที่ได้ศึกษามากำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการ
บริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา 
ต่อไป 

2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน และที่มาจากข้อเสนอเชิง
นโยบาย ซึ่งจะช่วยสะท้อนผลการวิจัยที่จัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่เหมาะสมกับประชาชนใน
พ้ืนที่ และสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน 
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แบบสัมภาษณ์การวิจัย 

เร่ืองการบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เพื่อลดการดื่มสุรา 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1) เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารองค์การเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ(สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา 

2) เพ่ื อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารองค์การเครือข่ ายของสำนักงาน
กองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือลดการดื่มสุรา 

3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบริหารองค์การเครือข่ายเพื่อลดการดื่มสุรา 
 
หัวข้อและคำถามสัมภาษณ์ 

1) ข้อมูลทั่วไปขององค์การ 
(1) ทีต้ั่ง 
(2) พ้ืนที่รับผิดชอบ 
(3) ประวัติความเป็นมา 
(4) งบประมาณ 
(5) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
(6) โครงสร้างองค์การ 
(7) บุคลากร 

2) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
(1) อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา ภูมิลำเนา 
(2) เหตุผลหรือแรงถูงใจในการเข้าร่วมงานเครือข่าย 

3) การวางโครงสร้างเครือข่าย 
(1) การออกแบบโครงสร้าง 
(2) การเริ่มต้น 

4) หาภาค ี
(1) สรรหา คัดสรร เชิญชวน อย่างไร 
(2) เกณฑ์ในการเลือก 

5) การแบ่งบทบาทและความรับผิดชอบ 
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(1) มีการแบ่งบทบาทกันมั้ย อย่างไร 
(2) องค์การนี้มีบทบาทในการทำอะไร 
(3) บทบาทท่ีทำแต่ละข้อเกิดมาจากใครเป็นผู้กำหนด สสส หรือ ตนเอง หรือ อื่น ๆ 
(4) ขอบเขตความรับผิดขอบขององค์การนี้ 

6) กิจกรรมที่ทำ 
(1) กิจกรรมอะไรบ้าง 
(2) รายละเอียดกิจกรรม อาทิ ทำอย่างไร งบประมาณ บุคลากร 
(3) ผลที่ได้ 
(4) ความต่อเนื่องของโครงการ มีการต่อยอด หรือจบ 
(5) ความถี่ในการทำกิจกรรม 
(6) กิจกรรมนั้น ๆ ร่วมมือกับหน่วยงานไหบบ้าง 
(7) ผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมนั้น ๆ  

7) ภาค ี
(1) มีองค์การใดเป็นภาคีบ้าง 
(2) ร่วมมือในด้านไหน เรื่องอะไร 
(3) ร่วมมือกันอย่างไร 
(4) มีความสัมพันธ์แบบใด ครั้งคราวหรือต่อเนื่อง 
(5) ทรัพยากรที่แลกเปลี่ยนกัน งบประมาณ กิจกรรมที่ทำ 

8) แผน 
(1) องค์การรับทราบแผนของ สสส.หรือไม่ โดยสังเขปเป็นอย่างไร 
(2) องค์การนี้มีแผนการดำเนินการของตนหรือไม่ แผนแป็นอย่างไร 

9) ผลการดำเนินการ 
(1) ผลการดำเนินการขององค์การเป็นไปตามแผน หรือไม่ 

10) การประเมิลผล 
(1) กิจกรรมหรือโครงการที่ทำอยู่ได้มีการประเมินผลหรือไม่ ทำอย่างไร 

11) การกำกับติดตาม 
(1) ได้รับการกำกับติดตามจาก สสส. หรือ สคล.บ้างหรือไม่ อย่างไร 
(2) ที่นี้มีหน่วยงานภายใต้ หรือหน่วยงานที่ต้องกำกับ ติดตามหรือไม่ คือที่ใด ทำอย่างไร

บ้าง เมื่อใดบ้าง 
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12) การติดต่อสื่อสาร 
(1) มีช่องทางการติดต่อสื่อสารข่องทางใดบ้าง 
(2) มีปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารบ้างหรือไม่ 

13) การแบ่งปันทรัพยากร 
(1) มีทรัพยากรใดท่ีเกิดการแบ่งปันระหว่างกัน ด้วยช่องทางใด วิธีการใด 

14) การพัฒนาเครือข่าย 
(1) มีแผนการพัฒนาเครือข่ายในตอนนี้อย่างไร 
(2) เครือข่ายจะพัฒนาต่อ ๆ ไปได้อย่างไรบ้าง 

15) สร้างและรักษาความเหนียวแน่นในเครือข่าย 
(1) ความเหนียวแน่นในเครือข่ายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง สร้างความเหนียวแน่นนี้มาได้

อย่างไร 
 (2) จะมีการสร้างและรักษาความเหนียวแน่นนี้ รวมถึงเพ่ิมพูน ได้อย่างไรบ้างในอนาคต  

16) ปัญหาและอุปวรรค 
(1) ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก มีอะไรบ้าง 
(2) ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายใน มีอะไรบ้าง 

17) ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 
(1) ปัจจัยใดในตอนนี้ขององค์การที่ทำให้เกิดความสำเร็จ 
(2) คิดว่าปัจจัยใดที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในระยะยาว  

18) ภาพในอนาคตที่คาดหวังส่วนตัว 
(1) ภาพที่ต้องการให้เป็น 
(2) มีวิธีการหรือแผนให้ไปถึงได้หรือไม่ อย่างไร 

19) ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการเครือข่าย 
 (1) เพ่ือเป็นแนวทางแก่ สสส 

(2) เพ่ือเป็นแนวทางองค์การนี้ 
 (3) เพ่ือเป็นแนวทางแก่ภาคีอ่ืน ๆ  

20) ช้อมูลอื่น ๆ เพ่ิมเติม 
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