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ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

“การสร้างเครือข่ายและการด าเนินงานของเครือข่ายแบบบูรณาการ” 

การสร้างเครือข่าย (Networking) 
ความหมาย  

เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยน
ข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็น
อิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซึ่งกันและกัน 

ประเด็นส าคัญของนิยามข้างต้น คือ 
 ความสัมพันธ์ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ  
 กิจกรรมที่ท าต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  
 การเป็นสมาชิก ต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กร

นั้น ๆ 
การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท ากิจกรรมร่วมกัน

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิ ก
ด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน  ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตาม
ความจ าเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจ าเป็นหรือมีภารกิจใหม่
อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้ 
 
องค์ประกอบของเครือข่าย  

เครือข่ายเทียม (Pseudo network)  หมายถึงเครือข่ายชนิดที่เราหลงผิดคิดว่าเป็นเครือข่าย แต่
แท้จริงแล้วเป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มีเป้าหมายร่วมกัน และ
ไม่ได้ตั้งใจที่จะท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสาระพา หรือรวมกันตามกระแสนิยมที่ไม่มี
วัตถุประสงค์ชัดเจน  ดังนั้น การท าความเข้าใจกับองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมีความส าคัญ เพ่ือช่วยให้
สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแท้แทนการสร้างเครือข่ายเทียม 

เครือข่าย (แท้) มีองค์ประกอบส าคัญอยู่อย่างน้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ  
1. มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 
3. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits) 
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation) 
5. มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 
6. มีการเกื้อหนุนพ่ึงพากัน (interdependent) 
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7. มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 
 

มีการรับรู้มุมมองท่ีเหมือนกัน (common perception) 
       ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่าย  เช่น มีความ
เข้าใจในตัวปัญหาและมีจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประสบกับปัญหาอย่างเดียวกันหรือต้องการความ
ช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือลดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น  
        การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าเริ่มต้นด้วย
การรับรู้ที่ต่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้ว จะประสานงานและขอความร่วมมือยาก เพราะแต่
ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปัญหาหรือความต้องการไปคนละทิศละทาง  แต่ทั้งนี้มิได้
หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นที่ต่างกันไม่ได้ เพราะมุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิดการ
สร้างสรรค์ ในการท างาน แต่ความแตกต่างนั้นต้องอยู่ในส่วนของกระบวนการ (process) ภายใต้การรับรู้ถึง
ปัญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นที่ต่างกันจะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 
 
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 
       วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึงการที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้
และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน   การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะท าให้
กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน  ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้งกับวิสัยทัศน์
หรือเป้าหมายของเครือข่าย  พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็จะเริ่มแตกต่างจากแนวปฎิบัติที่สมาชิกเครือข่าย
กระท าร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็จ าเป็น
จะต้องท าให้เกิดขึ้น หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
เครือข่ายให้มากที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิทจนเป็นภาพเดียวกัน  แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
 

มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน ( mutual interests/benefits) 
ค าว่าผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน ถ้าการ

เข้าร่วมในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเป็นแรงจูงใจ
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ้น 

ดังนั้น ในการที่จะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเครือข่าย จ าเป็นต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่เขาจะร้องขอ ลักษณะของ
ผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกัน แต่ควรต้องให้ทุกคนและต้องเพียงพอที่จะเป็นแรงจูง
ใจให้เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฎิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นเข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับเนื่องจากมีต าแหน่งในเครือข่าย 
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แต่ไม่ได้ร่วมปฎิบัติภาระกิจ เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ หรือเมื่อเขาได้ในสิ่งที่
ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้นก็จะออกจากเครือข่ายไปในที่สุด 

  
การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation)  
       การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย  เป็นกระบวนการที่ส าคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็ง 
ของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท าอย่างเข้มแข็ง 
ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ “หุ้นส่วน (partner)” ของ
เครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (horizontal relationship) คือความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน มากกว่า
ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (vertical relationship) ในลักษณะเจ้านายลูกน้อง  ซึ่งบางครั้งก็ท าใด้ยากในทาง
ปฎิบัติเพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้างบริบทแวดล้อมอ่ืนๆ เข้ามา
ประกอบ แต่ถ้าท าได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมาก 

มีการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน ( complementary relationship)  
       องค์ประกอบที่จะท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้างความ
เข้มแข็งให้กันและกัน โดยน าจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง  แล้วท าให้ได้ผลลัพธ์
เพ่ิมข้ึนในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1 > 2) มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต่างคนต่างอยู่  
 
การเกื้อหนุนพึ่งพากัน ( interdependence )  
  เป็นองค์ประกอบที่ท าให้เครือข่ายด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การที่สมาชิกเครือข่ายตกอยู่
ในสภาวะจ ากัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้  เงินทุน ก าลังคน ฯลฯ  ไม่สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
สมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย  จ าเป็นต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การ
ท าให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น จ าเป็นต้องท าให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอา
หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะท าให้เครือข่ายล้มลงได้ การด ารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการด ารงอยู่ของเครือข่าย  การเกื้อหนุนพึ่งพากันในลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมีปฎิสัมพันธ์ระหว่าง
กันโดยอัตโนมัติ  
 

มีปฎิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน ( interaction )  
หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฎิสัมพันธ์กันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนที่รวมกันอยู่ใน

ถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายต้องท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือก่อให้เกิดการปฎิ
สัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน โดยที่ผลของการปฎิสัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเครือข่ายตามมาด้วย  

ลักษณะของปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการแลกเปลี่ยนกัน  (reciprocal exchange)  
มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับฝ่ายเดียว (unilateral exchange)  ยิ่งสมาชิกมีปฎิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็
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จะเกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น ท าให้การเชื่อมโยงแน่นแฟ้นมากข้ึน มีการเรียนรู้ระหว่างกันมาก
ขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย  

องค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการน าไปช่วยจ าแนกระหว่างเครือข่ายแท้  กับ
เครือข่ายเทยีมเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วย  
 

จากการถอดองค์ความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่าน คือ รองศาสตราจารย์สุนันท์ นีลพงษ์ และ  
อ.ดร.เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาชิกภายในสถาบัน  มีรายละเอียด ดังนี้  
 

ประเด็น ข้อมูลถอดองค์ความรู้ 
1. เทคนิคการท างานแบบเครือข่ายอย่างไร 1. มีความจริงใจ การเกาะติดกับคนในชุมชน/การท า

กิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชน/ท าให้เป็นงานอดิเรก 
2. การบูรณาการการท างานร่วมกัน คุยงานด้วยความ 
เชื่อใจ 
3. การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันน าแนวความคิด
ของแต่ละคนมาเชื่อมโยงกัน 
ใช้หลักการท างานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เข้าใจ เข้าถึง  
พัฒนา 
4. การให้เกียรติสมาชิกในแต่ละกลุ่มในการ
ออกแบบความคิด 
5. บุคลิกภาพหน้าตายิ้มแย้ม 
6. ไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ 
7.การท างานเห็นผลคนจะเกิดความศรัทธาจาก
ผลงาน 
8. การเป็นกันเองมีน้ าใจและการแบ่งปัน 

2. ปัจจัยที่ท าให้การท างานแบบเครือข่ายประสบ
ความส าเร็จ 

1. การมองโลกแบบคิดบวก 
2. เข้าใจหัวอกของผู้อ่ืน 
 3. การดูแลเอาใจใส่ผู้ที่ท างานร่วมกัน 
 4. การท างานเป็นเครือข่ายจะเป็นการเชื่อมโยง
และเติบโตไปด้วยกันเรื่อยๆ 
 5. การให้เกียรติกัน 
 6. การช่วยเหลือกัน 
 7. การเสียสละ 
 8. การประสานงานและการแบ่งงานที่ชัดเจน 
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3. ปัญหา และอุปสรรคของการท างานแบบ
เครือข่าย 

1. การส่งตัวแทนไปประชุมแต่รับข้อมูลกลับมาไม่
หมด 
2. การออกแบบการท างานร่วมกันและหาระบบใน
การแก้ปัญหาบางครั้งยังไม่ชัดเจน 
3. ท างานให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการชีวิต 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการท างาน 
4. การประสานงานไม่ทั่วถึงในกลุ่มที่มีคนเป็น
จ านวนมาก 

 
ข้อมูลที่พบจากการแลกเปลี่ยนของสมาชิกในสถาบันมีดังนี้  
 1. เครือข่ายที่ท างานขณะนี้ รวมกันมีทั้งสิ้นมี 27 เครือข่าย   
 2. รูปแบบการประสานงานทั้งเครือข่ายเก่าและเครือข่ายใหม่มีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ 
     2.1 รูปแบบไม่เป็นทางการ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่หรือที่เครือข่ายจัดขึ้น   รวมถึง
การสนับสนุนด้านก าลังคน  เอกสาร  และความต้องการอ่ืนๆของเครือข่ายที่ทางสถาบันสามารถด าเนินการให้
ได้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคย  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  เพ่ือง่ายต่อการท างาน
ร่วมกันในอนาคต 
     2.2 รูปแบบที่เป็นทางการ  คือ 
   2.1 รูปแบบการประชุมอย่างเป็นทางการของเครือข่าย 
   2.2 การติดต่อประสานงานด้วยรูปแบบเอกสารในพ้ืนที่ที่จะท างานร่วมกัน 
   2.3 การจัดท าเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ 
 
  3. การรักษาเครือข่ายเป็นประเด็นส าคัญในการด าเนินการจัดการความรู้  เนื่องจากปัญหาการลดลง
ของเครือข่าย  หรืออัตราการคงอยู่ของเครือข่ายก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องระมัดระวัง   ซึ่งรูปแบบในการรักษา
เครือข่าย  คือ พบปะเครือข่ายอยู่อย่างสม่ าเสมอทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการให้ความ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้เครือข่ายด้วยความยินดี  ตามที่เครือข่ายประสานมาอย่างสุดความสามารถร่วมมือ
กับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆให้กับเครือข่ายตามความ
เหมาะสม ให้ความส าคัญกับวาระส าคัญต่างๆ  เช่น  วันปีใหม่  ในการส่งการ์ดอวยพร  หรือผลิตภัณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยไปยังเครือข่ายนั้นๆ มีช่องทางในการสื่อสารกับเครือข่ายที่แสดงความใกล้ชิดเป็นกันเอง 
 4. การสร้างเครือข่ายเก่า สถาบันจะเข้าไปในพ้ืนที่พัฒนางานอย่างมีส่วนร่วม  และขับเคลื่อนงานไป
ตามสภาพปัญหาและความต้องการของเครือข่ายและมหาวิทยาลัยร่วมกัน  และมีการประเมินผล   
 5. การสร้างเครือข่ายใหม่จะมีการหาข้อมูลในเบื้องต้นถึงความเหมาะสมของเครือข่าย   แล้วจึงจะ
ตัดสินใจเลือกเครือข่าย  หลังจากนั้นจะมีการเชิญเครือข่ายเข้ามาร่วมประชุมในเบื้องต้นและจัดท าความ
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ร่วมมือ (MOU) หลังจากนั้นจะลงขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่โดยการท าเวทีส ารวจปัญหา  ความต้องการซ้ าเพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและพัฒนางานร่วมกันกับเครือข่ายด้วยกระบวนการอย่างมีส่วนร่วม  และท้ายสุดคือ
การประเมินผล 
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การสร้างเครือข่าย 

รูปแบบทางการ รูปแบบไม่เป็นทางการ 

ด้านการวิจัย 

ด้านบริการวิชาการ 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

งานวัด 

งานบุญของชุมชน 

น านักศึกษาร่วม
กิจกรรม 

ช่วยเหลือ
กิจกรรมอื่นๆ
ของชุมชน 

ส่งเอกสาร 

จัดเวทีฟังความ
คิดเห็น 

ประชุมร่วมกับ
ผูน้ าชุมชน 

 

พูดคุยกับคนใน
ชุมชนบ่อยๆ 

 

ท างานด้วยเครือข่าย/กลุ่ม 

ประสานงาน แบ่งงานให้ชัดเจน 

แลกเปลี่ยนความคิดอย่าง
สม่ าเสมอ เชื่อใจกัน 

ท างานจริงใจ จริงจัง เกาะติด
การท างาน 

ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ให้เกียรติคนที่ท างานร่วมกัน 

ดูแลเอาใจใส่กัน  
มองโลกในแง่บวก 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่าย เพื่อความย่ังยืน 
1. สมาชิกท่ีเข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส าเร็จในภาพรวม 
2. สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของสมาชิก 
3. มีกิจกรรมสม่ าเสมอและมากพอที่จะท าให้สมาชิกได้ท างานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ต้องแน่ใจว่าท าได้ 

และกระจายงานได้ทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลส าเร็จ อย่าท ากิจกรรมที่
ยากโดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถ้าท าไม่ส าเร็จอาจท าให้เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิดการแตกสลายได้ 

4. จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง และสม่ าเสมอ 
5. สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกที่ยัง

อ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้ 
6. สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย  
7. สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มก าลังตามศักยภาพและความช านาญที่มีอยู่ โดยร่วมกัน

ตั้งเป้าหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม  ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะด้าน เป็นพื้นฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 

8. สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น  ระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข่ายในลักษณะ
ความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน  

9. จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพ่ือเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดความเป็น
เครือข่ายต่อไป 

การรักษาเครือข่าย   
ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่ส าเร็จย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้  ประคับประคอง

ให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลังจากเครือข่ายได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายแล้ว ก็
จ าเป็นต้องรักษาความส าเร็จของเครือข่ายไว้  หลักการรักษาความส าเร็จของเครือข่าย มีดังนี้ 

1. มีการจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
3. ก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ 
4. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ 
5. ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา 
6. มีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

1. การจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
  เครือข่ายจะก้าวไปสู่ช่วงชีวิตที่ถดถอยหากไม่มีกิจกรรมใดๆที่สมาชิกของเครือข่ายสามารถกระท า
ร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไกที่จะดึงสมาชิกเข้าหากัน สมาชิกของเครือข่ายก็จะไม่มี
โอกาสปฎิสัมพันธ์กัน เมื่อการปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิดลดลงก็ส่งผลให้เครือข่ายเริ่มอ่อนแอ สมาชิกจะเริ่ม
สงสัยในการคงอยู่ของเครือข่าย บางคนอาจพาลคิดไปว่าเครือข่ายล้มเลิกไปแล้ว  
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ความยั่งยืนของเครือข่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง
กิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน (pattern) ของการกระท าที่สมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน ด้วย
เหตุนี้ การที่จะรักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการก าหนดโครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน ทั้งในแง่ของ
เวลา ความถี่ และต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว    ไม่
จ าเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวที่ใช้ส าหรับสมาชิกทุกคน ในส ารวจดูความต้องการเฉพาะของสมาชิกในระดับ
ย่อยลงไปในแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม กล่าวคือควรจะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนอง
ความสนใจของสมาชิกกลุ่มย่อยในเครือข่ายด้วย โดยที่กิจกรรมเหล่านี้ก็ยังต้องอยู่ในทิศทางที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายของเครือข่าย กิจกรรมเหล่านี้อาจจัดในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกัน การ
พบปะเพ่ือประเมินผลร่วมกันประจ าทุกเดือน ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ  เช่น จัดกีฬาสันทนา
การระหว่างสมาชิก จัดงานประเพณีท้องถิ่นร่วมกัน เป็นต้น ในกรณีที่เครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ที่กว้างขวาง
มาก กิจกรรมไม่ควรรวมศูนย์อยู่เฉพาะส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียนกันไปเพ่ือให้สมาชิก
เข้าร่วมได้โดยสะดวก 
2. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย  

สัมพันธภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งในการรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืนต่อไป  ความสัมพันธ์ที่ดีเป็น
เสมือนน้ ามันที่คอยหล่อลื่นการท างานร่วมกันให้ด าเนินไปอย่างราบรื่น  เมื่อใดที่สมาชิกของเครือข่ายเกิด
ความรู้สึกบาดหมางไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกันโดยหาข้อตกลงไม่ได้ สัมพันธ ภาพระหว่าง
สมาชิกก็จะเริ่มแตกร้าว ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที ก็จะน าไปสู่ความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลง
ของเครือข่ายได้  ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
โดยเฉพาะ และควรจัดอย่างสม่ าเสมอไม่ใช่จัดในช่วงที่มีปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น   

นอกจากนี้สมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสัมพันธภาพ เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้น สมาชิกควรแสดงความเป็นมิตรต่อกัน เมื่อเกิดความขัดแย้ง
ต้องรีบแก้ไขและด าเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจกันใหม่ นอกจากนี้ควรมีมาตรการป้องกันปัญหาก่อนที่
จะเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน  เช่น ในการจัดโครงสร้างองค์กรควรแบ่งอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน และไม่
ซ้ าซ้อน การก าหนดเป้าหมายการท างานที่สมาชิกยอมรับร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ  การ
ก าหนดผู้น าที่เหมาะสม การก าหนดกติกาอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เป็นต้น 
3. การก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ  

สมาชิกจะยังเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าที่ยังมีสิ่งจูงใจเพียงพอที่จะดึงดูดให้เข้าไปมีส่วน
ร่วม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดกลไกบางประการที่จะช่วยจูงใจให้สมาชิกเกิดความสนใจอยากเข้ามีส่วนร่วม 
ซึ่งตามทฤษฎีแรงจูงใจแล้ว ปัจเจกต่างก็มีสิ่งจูงใจที่ต่างกัน ดังนั้นควรท าการวิเคราะห์เพ่ือบ่งชี้ถึงแรงจูงใจที่
แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แล้วท าการจัดกลุ่มของสิ่งจูงใจที่ใกล้เคียงกันออกเป็นกลุ่ม ๆ อาทิ 
ค่าตอบแทน เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ อันจะน าไปสู่มาตรการในการสร้างแรงจูงใจส าหรับบุคคลใน
แต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง   
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ถ้าจ าเป็นจะต้องให้ค่าตอบแทนเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจ ควรเป็นการแลกเปลี่ยนกับผลงานมากกว่าการให้
ผลตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย กล่าวคือผู้ที่รับค่าตอบแทนต้องสร้างผลงานเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน  โดย
ผลงานที่ได้ต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเครือข่าย และควรมีการท าสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพ่ือสร้างทักษะผูกพันระหว่างผู้รับทุนและผู้ใช้ทุน การให้ค่าตอบแทนก็ไม่ควรให้
ทั้งหมดในงวดเดียว ทั้งนี้เพ่ือให้มีการปรับลดค่าตอบแทนได้หากผู้รับทุนไม่ด าเนินการตามสัญญา  

ในกรณีที่ต้องการให้เกียรติยศและชื่อเสียงเป็นสิ่งจูงใจโดยเฉพาะในงานพัฒนาสังคมที่มักจะไม่มี
ค่าตอบแทนการด าเนินงาน จ าเป็นต้องหาสิ่งจูงใจอ่ืนมาชดเชยสิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ตามทฤษฎีของ 
Maslow ความต้องการการยกย่องจากผู้อ่ืน (esteem needs) ที่อยู่ในรูปของอ านาจเกียรติยศชื่อเสียง หรือ
สถานะทางสังคม เป็นสิ่งที่น ามาใช้จูงใจได้ อาจท าเป็นรูป “สัญลักษณ์” บางอย่าง ที่สื่อถึงการได้รับเกียรติยศ 
การยกย่องและมีคุณค่าทางสังคม เช่น การประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติ โล่เกียรติยศ เป็นต้น  โดย
สัญลักษณ์เหล่านี้ต้องมีคุณค่าเพียงพอให้เขาปรารถนาอยากที่จะได้ และควรมีเกียรติยศหลายระดับที่จูงใจ
สมาชิกเครือข่ายให้ร่วมมือลงแรงเพ่ือไต่เต้าไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งจะช่วยให้เกิดความต่อเนื่อง และควรมี
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง  

 
4. การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ  

หลายเครือข่ายต้องหยุดด าเนินการไป เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานที่
เพียงพอ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากร   ที่ส าคัญคือเงินทุนในการด าเนินงานซึ่ง
เปรียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงเครือข่ายให้สามารถด าเนินการต่อไปได้  เมื่อขาดเงินทุนเพียงพอที่จะ
จุนเจือ เครือข่ายอาจต้องปิดตัวลงในที่สุด  หากได้รับการสนับสนุนจะต้องมีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายอย่าง
รัดกุม และมีการรายงานผลเป็นระยะ หากการด าเนินงานไม่คืบหน้าอาจให้ระงับทุนได้  
5. การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา   

เครือข่ายอาจเกิดปัญหาระหว่างการด าเนินงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายที่เพ่ิงเริ่มด าเนินการ
ใหม่ๆ การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือจะช่วยให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
และช่วยหนุนเสริมให้ครือข่ายเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ควรมีที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า 
เป็นแหล่งข้อมูลให้ศกึษาค้นคว้า และช่วยอบรมภาวะการเป็นผู้น าให้กับสมาชิกเครือข่าย 
6. การสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

องค์กรหรือเครือข่ายที่เคยประสบความส าเร็จกลับต้องประสบกับความล้มเหลวอย่างรุนแรงเมื่อเวลา
ผ่านไป เพราะไม่ได้“สร้างคน” ขึ้นมารับไม้ผลัดต่อจากคนรุ่นก่อนเพ่ือสานต่อภาระกิจของเครือข่าย 
จ าเป็นต้องสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต้องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  ทั้งด้านความรู้
ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายและที่ส าคัญ คือเป็นที่ยอมรับนับถือและสามารถเป็นศูนย์
รวมใจของคนในเครือข่ายได้ ด าเนินการให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการท าหน้าที่
เป็นสมาชิกแกนหลัก เพ่ือสืบสานหน้าที่ต่อไปเมื่อสมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระไป 
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1) ปัจจัยด้านหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งหมายถึง คณะหรือมหาวิทยาลัย ควรมีนโยบาย หรือแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน ที่ส่งเสริมสนับสนุน และเอ้ือให้นักวิจัยสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และท าวิจัยได้
อย่างราบรื่น เรียบร้อย ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้นักวิจัยมีก าลังใจ และความมุ่งมั่นในการท า
วิจัยให้ส าเร็จ 

2) ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานส าคัญในมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัย คือ สถาบันวิจัยฯ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความ
สะดวกกับนักวิจัยในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสถาบันวิจัยฯ ควรมีการด าเนินการดังนี้ 

2.1) ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อมูลแหล่งทุนต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง และเป็นปัจจุบัน   
2.2) มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพ่ือเป็นที่ปรึกษาการวิจัยให้นักวิจัย 
2.3) มีทีมวิจัยของสถาบันที่เป็นตัวเชื่อมในการหาแหล่งทุน ต่าง ๆ และหาสมาชิกเข้าร่วมทีม

วิจัยตามความเหมาะสมตามศาสตร์ของนักวิจัย และมีการบูรณาการได้หลายๆ ศาสตร์  
2.4) สร้างเครือข่ายและทีมวิจัยจากกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

เครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เครือข่ายสาขาวิชา เครือข่ายคณะ ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับทีมวิจัย
เชิงพ้ืนที่ เพ่ือสามารถหาโจทย์ปัญหาจากชุมชน และแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  

2.5) มีคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ 
2.6) เชื่อมโยงกับโครงการบริการวิชาการ กับงานวิจัย 

3) ปัจจัยด้านแหล่งทุน หมายถึง หน่วยงานที่ให้ทุนส าหรับการท าวิจัยให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัย ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการวิจั ย
แห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และแหล่งทุนอ่ืนๆ 
ควรมีการด าเนินการดังนี้ 

3.1) มีความชัดเจนในการให้โจทย์การวิจัย และกรอบการวิจัย 
3.2) มีระแบบการคัดเลือกงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

4) ปัจจัยด้านวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง หน่วยงานควรมีการจัดโครงการพัฒนานักวิจัยเพ่ือ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โดยเชิญผู้มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการ
พัฒนานักวิจัย หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทุนนั้นๆ เป็นวิทยากร 
เพ่ือสามารถให้ข้อเสนอแนะกับนักวิจัยได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการให้ทุน  

 
การเผยแพร่ข้อมูล 

 1. ข้อมูลที่เสนอเป็นการจัดการความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายการท างานแบบบูรณาการ  ได้น าไป
เผยแพร่ ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
(research.pbru.ac.th)  
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 2. มีผู้น าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ครอบคลุมทั้ง งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
  2.1 โครงการบริการวิชาการด้านวัฒนธรรม จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการเส้นทางเรียนรู้
วัฒนธรรมชุมชน หนองแก้ว ไร่หัวลุ่ม โครงการเส้นทางเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนหนองหญ้าปล้อง 
  2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  น าไปใช้ประโยชน์
ในการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการจัดตั้งและด าเนินงานของสถาบันช่างเมืองเพชร  
  2.3 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  น าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ใน
การสร้างเครือข่ายการท างานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงคราม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


