“เอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น”
เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หมวดวิชางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

การสร้างเครือข่าย
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงความหมายของเครือข่ายและการสร้างเครือข่าย องค์ประกอบของเครือข่าย
การก่อเกิดของเครือข่าย ความจําเป็นที่ต้องมีเครือข่าย รูปแบบของเครือข่าย ตลอดจนประโยชน์ของการสร้าง
เครือข่าย
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความหมายของการสร้างเครือข่าย
คําว่า “เครือข่าย” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “Network” มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
“เครือข่าย” คือ กลุ่ มของคนหรือองค์กรที่ส มัครใจแลกเปลี่ยนข่ าวสารข้อมูลระหว่างกันหรื อทํา
กิจกรรมร่วมกัน (ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์, http://www.northphc.org/doc/net.ppt) ทั้งนี้ หากมองใน
เชิงโครงสร้าง “เครือข่าย” หมายถึง กลุ่มของจุดต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อด้วยเส้น จุดต่างๆ ที่ว่านี้ คือบุคคลหรือกลุ่ม
ส่วนเส้นที่เชื่อมต่อนี้หมายถึงความสัมพันธ์ที่บุคคล หรือกลุ่มต่างๆ มีต่อกัน เครือข่ายจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของ
กลุ่ม แต่กลุ่มไม่ใช่เครือข่ายเสมอไป (นฤมล นิราทร, 2534: 6)
“เครือข่าย” คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ร่วมกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่า
เที ย มกั น ภายใต้ พื้ น ฐานของความเคารพสิ ท ธิ เชื่ อ ถื อ เอื้ อ อาทรซึ่ ง กั น และกั น โดยประเด็ น ที่ สํ า คั ญ คื อ
(1) ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ (2) กิจกรรมที่ทําในเครือข่ายต้องมีลักษณะ
เท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน (3) การเป็นสมาชิกเครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือ
ความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้นๆ
การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย ไม่ได้หมายถึงการจัดการให้คนมานั่ง “รวมกัน” เพื่อพูดคุย
สนทนากันเฉยๆโดยไม่ได้ “ร่วมกัน” ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด เปรียบเหมือนการเอาก้อนอิฐมากองรวมกัน ย่อมไม่เกิด
ประโยชน์แต่อย่างใด การเชื่อมโยงเข้าหากันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเอาอิฐแต่ละก้อนมาก่อกันเป็นกําแพงโดยการ
ประสานอิฐแต่ละก้อนเข้ากันอย่างเป็นระบบ และก็ไม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจร่วมกัน
เพียงเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือทํา
กิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย และไม่ใช่การรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกัน

-2ไว้ในมือเพื่อสะดวกแก่การติดต่อ การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพิ่มขึ้น ยิ่งได้รายชื่อมามากก็ยิ่ง
ทําให้เครือข่ายใหญ่ขึ้น การกระทําเช่นนี้เปรียบเสมือนการขยายถุงใส่อิฐให้โตขึ้นเพื่อจะได้บรรจุอิฐได้มากขึ้น
แต่กองอิฐในถุงก็ยังวางระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอย่างเป็นระบบ
ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกดําเนินกิจกรรมบางอย่าง
ร่วมกัน เพื่อนําไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจําเป็น เมื่อภารกิจบรรลุ
เป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจําเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่
หรือจะเป็นเครือข่ายที่ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้
การรวมตัวเป็นเครือข่ายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ต้องสกัดเอาส่วนดีหรือ จุดแข็งของแต่ละฝ่ายมา
เรียนรู้และสนับสนุนกันและกัน เป็นการผนึกกําลัง (synergy) ในลักษณะที่มากกว่า 1+1 = 2 แต่ต้องเป็น 1+1
> 2 เรียกว่าเป็น “พลังทวีคูณ” ผลลัพธ์ที่ได้จากการทํางานเป็นเครือข่ายต้องดีกว่าผลรวมที่เกิดจากการปล่อย
ให้ ต่ า งคนต่ า งทํ า แล้ ว นํ า ผลลั พ ธ์ ข องแต่ ล ะคนมารวมกั น (http://www.med.md.kku.ac.th/site_data/
mykku_ med/...//Networking.doc)
ส่วนคําว่า “การสร้างเครือข่าย” หรือ Networking นั้น ก็คือกิจกรรมในการก่อให้เกิดกลุ่ม (ซึ่งอาจจะ
เป็นกลุ่มองค์กร กลุ่มบุคคล) ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรม หรือการผลิตระหว่าง
องค์กรสมาชิก (นฤมล นิราทร, 2534: 8) นอกจากนี้ “การสร้างเครือข่าย” มีความหมายรวมไปถึง การทําให้
มีการติดต่อและการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ (ขนิฏฐา
กาญจนรังสีนนท์, http://www.northphc.org/doc/net.ppt)
ในส่วนต่อไปจะขอกล่าวถึง องค์ประกอบของเครือข่าย, การก่อเกิดของเครือข่าย, การสร้างเครือข่าย
และความจํ า เป็ น ที่ ต้ อ งมี เ ครื อ ข่ า ย รายละเอี ย ดในแต่ ล ะส่ ว นมี ดั ง นี้ (http://www.med.md.kku.ac.th/
site_data/mykku_med/...//Networking.doc)
องค์ประกอบของเครือข่าย
เครือข่ายต่างๆ มีองค์ประกอบสําคัญอยู่อย่างน้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ
1) มีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
สมาชิกในเครือข่าย ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็น
เครือข่าย อาทิเช่น มีความเข้าใจในตัวปัญหาและมีจิตสํานึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประสบกับปัญหาอย่าง
เดียวกันหรือต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิด
ความรู้สึกผูกพันในการดําเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือลดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น

-3การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ทําให้เครือข่ายดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าเริ่มต้น
ด้วยการรับรู้ที่ต่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้ว จะประสานงานและขอความร่วมมือยาก เพราะ
แต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปัญหาหรือความต้องการไปคนละทิศละทาง แต่ทั้งนี้มิได้
หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นที่ต่างกันไม่ได้ เพราะมุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิ ดการ
สร้างสรรค์ ในการทํางาน แต่ความแตกต่างนั้นต้องอยู่ในส่วนของกระบวนการ (process) ภายใต้การรับรู้ถึง
ปัญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นที่ต่างกันจะนําไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด
2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึงการที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้
และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะทําให้
กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้งกับวิสัยทัศน์
หรือเป้าหมายของเครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็จะเริ่มแตกต่างจากแนวปฏิบัติที่สมาชิกเครือข่าย
กระทําร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็จําเป็น
จะต้องทําให้เกิดขึ้น หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือข่าย
ให้มากที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิทจนเป็นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน
3) มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
คําว่าผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน เป็น
ความต้องการ (need) ของมนุษย์ในเชิงปัจเจก (อ่านเรื่องแรงจูงใจในตอนท้าย) อาทิเช่นเกียรติยศ ชื่อเสียง
การยอมรับ โอกาสในความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ
สมาชิกของเครือข่ายเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ต่างก็มีความต้องการเป็นของตัวเอง (human needs)
ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเป็น
แรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ้น
ดังนั้น ในการที่จะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเครือข่าย จําเป็นต้องคํานึงถึง
ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่เขาจะร้องขอ ลักษณะของ
ผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกัน แต่ควรต้องให้ทุกคนและต้องเพียงพอที่จะเป็น
แรงจูงใจให้เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นเข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับเนื่องจากมีตําแหน่งใน
เครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ หรือเมื่อเขาได้ใน
สิ่งที่ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้นก็จะออกจากเครือข่ายไปในที่สุด

-44) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการที่สําคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ทําให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระทําอย่างเข้มแข็ง
ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ “หุ้นส่วน (partner)” ของ
เครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (horizontal relationship) คือความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน มากกว่า
ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (vertical relationship) ในลักษณะเจ้านายลูกน้อง ซึ่งบางครั้งก็ทําได้ยากในทาง
ปฏิบัติเพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้างบริบทแวดล้อมอื่นๆ เข้ามา
ประกอบ แต่ถ้าทําได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมาก
5) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน
องค์ประกอบที่จะทําให้เครือข่ายดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้าง
ความเข้มแข็งให้กันและกัน โดยนําจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วทําให้ได้ผล
ลัพธ์เพิ่มขึ้นในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1 > 2) มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต่างคนต่างอยู่
6) การเกื้อหนุนพึ่งพากัน
เป็นองค์ประกอบที่ทําให้เครือข่ายดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การที่สมาชิกเครือข่ายตกอยู่
ในสภาวะจํากัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน กําลังคน ฯลฯ ไม่สามารถทํางานให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
สมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย จําเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การ
ทําให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น จําเป็นต้องทําให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วน
คนใดคนหนึ่งออกไปจะทําให้เครือข่ายล้มลงได้ การดํารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการ
ดํารงอยู่ของเครือข่าย การเกื้อหนุนพึ่งพากันในลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันโดย
อัตโนมัติ
7) มีปฎิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน
หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฎิสัมพันธ์กันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนที่รวมกันอยู่ใน
ถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายต้องทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดการ
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน โดยที่ผลของการปฎิสัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเครือข่ายตามมาด้วย
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มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับฝ่ายเดียว (unilateral exchange) ยิ่งสมาชิกมีปฎิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็
จะเกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น ทําให้การเชื่อมโยงแน่นแฟ้นมากขึ้น มีการเรียนรู้ระหว่างกันมาก
ขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
การก่อเกิดของเครือข่าย
เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเริ่มต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่างๆกัน แบ่งชนิดของเครือข่าย
ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
1) เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน ทํางานคล้ายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปัญหา
เดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่
ดีกว่า การดํารงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่าย
เช่นนี้มักเกิดขึ้นในพื้นที่ อาศัยความเป็นเครือญาติ เป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิลําเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยจัดตั้งเป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อน เมื่อมีสมาชิก
เพิ่มขึ้นจึงขยายพื้นที่ดําเนินการออกไป หรือมีการขยายเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของกลุ่มมากขึ้น ในที่สุดก็
พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้น
เครือข่ายประเภทนี้ มักใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และ
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
2) เครือข่ายจัดตั้ง
เครื อ ข่ า ยจั ด ตั้ ง มั ก จะมี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ นโยบายหรื อ การดํ า เนิ น งานของภาครั ฐ เป็ น ส่ ว นใหญ่
การจัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และส่วนมากภาคี
หรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพื้นฐาน ความต้องการ ความคิด ความเข้าใจ หรือมุมมองในการ
จัดตั้งเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกัน เป็นการทํางานเฉพาะกิจชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่อง
และมักจะจางหายไปในที่สุด เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้รับการชี้แนะที่ดี ดําเนินงานเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกจนนําไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริง อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพของเครือข่ายไว้ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลง
เมื่อเปรียบเทียบระยะก่อตั้ง
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เป็นการถือกําเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยตรงแต่มี
กระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้างๆ ในการ
สนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีก
ลั ก ษณะหนึ่ ง คื อ ถู ก จุ ด ประกายความคิ ด จากภายนอก ไม่ ว่ า จะเป็ น การได้ รั บ ฟั ง หรื อ การไปได้ เ ห็ น การ
ดําเนินงานของเครือข่ายอื่นๆมา แล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน สร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและ
พัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่านี้แม้จะไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นภายในโดยตรงตั้งแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจ
จริงที่เกิดจากจิตสํานึกที่ดี เมื่อได้รับการกระตุ้นและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่าย
ที่เข้มแข็งทํานองเดียวกันกับเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่มากมาย เช่น
เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น
การสร้างเครือข่าย (Networking)
การสร้างเครือข่าย หมายถึงการทําให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
การร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ให้สมาชิกใน
เครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง
นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่นการส่ง
จดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย
ความจําเป็นที่ต้องมีเครือข่าย
การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใดๆที่ใช้วิธีดําเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรมภายใน
กลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับ
ภายนอก การดําเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงานของตน
ลดความซ้ําซ้อนในการทํางาน ให้ความร่วมมือและทํางานในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการ
เปิดประตูสู่โลกภายนอก

-8ในส่วนต่อไปจะขอกล่าวถึงรูปแบบของเครือข่าย และประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย มีรายละเอียด
ดั ง นี้ (ขนิ ฏ ฐา กาญจนรั ง สี น นท์ , http://www.comcreate.net/northphc/files/net.doc
และ
http://www.northphc.org/doc/net.ppt)
รูปแบบของเครือข่าย
เครื อ ข่ า ยมี รู ป แบบมากมาย โดยการจํ า แนกโดยใช้ คุ ณ ลัก ษณะของสมาชิ ก พื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร์
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ และโครงสร้างของเครือข่ายเป็นเกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะของสมาชิก
เครือข่ายอาจจําแนกตามประเภทของสมาชิก เช่น ชาวนา นักวิจัย หรือวิศวกร บางคนรวมคนที่
ทํางานในระดับเดียวกันเป็นประเภทเดียวกันหรือเน้นเครือข่ายแนวราบ เช่น เครือข่ายชาวนา (ประกอบด้วย
คนที่เป็นชาวนาเท่านั้น) บางคนก็รวมคนที่ทํางานสาขาเดียวกันแต่ต่างระดับกันเข้าด้วยกัน หรือเน้นเครือข่าย
แนวตั้ง เช่น ชาวนา นักวิจัยด้านการเกษตร หน่วยงานกําหนดนโยบายการเกษตร และหน่วยงานระหว่าง
ประเทศที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นต้น บางเครือข่ายมีสมาชิกแบบบุคคล แต่บางแห่งก็มีสมาชิกเป็น
องค์กรหรือสถาบัน และบางแห่งมีปะปนกัน
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์
เป็นการจําแนกเป็นเครือข่ายที่ดําเนินงานในพื้นที่หนึ่ง บางแห่งก็เป็นเครือข่ายระดับประเทศ บางแห่ง
เป็นเครือข่ายระดับภูมิภาค บางเครือข่ายก็เป็นเครือข่ายระดับชุมชนลุ่มน้ํา เช่น เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ
เป็นต้น หรืออาจแบ่งตามเขตที่มีระบบนิเวศทางการเกษตรเหมือนกัน เช่น เครือข่ายข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
แห้งแล้ง (Arid Lands Information Network)
กิจกรรมหลักและวัตถุประสงค์ของเครือข่าย
เครือข่ายจํานวนมากตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก และการแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสารเป็นวัตถุประสงค์หลักของเครือข่าย บางเครือข่ายตั้งขึ้นเพื่อความร่วมมือในการวิจัยศึกษา
ฝึ ก อบรม หรื อ ตลาด บางเครื อ ข่ า ยมุ่ ง เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเครื่ อ งมื อ ในการประกอบอาชี พ (เช่ น เครื อ ข่ า ย
เครื่องจักรกลทางการเกษตร) บางเครือข่ายมุ่งเป็นกลุ่มพลังกระตุ้นความตระหนักของสังคม และเข้าไปมี
อิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายของรัฐ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของสมาชิก เครือข่ายหลายแห่งมีวัตถุประสงค์
หลายด้าน ทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งร่วมมือกันในการจัดการฝึกอบรมและวิจัย รวมทั้งผลักดันนโยบาย
โครงสร้างของเครือข่าย
บางเครื อข่ ายมี รู ปแบบเป็ นทางการและรวบอํ านาจ โดยมี การส่ งข่ าวถึ งกั นผ่ านองค์ กรแกนที่ เป็ น
ศูนย์กลาง เครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง แต่บางแห่งก็รวมเป็นเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ และกระจายอํานาจ โดย
เน้นการติดต่อกันโดยตรงระหว่างสมาชิก เครือข่ายไม่เป็นทางการมักจะเกิดขึ้นจากระดับรากหญ้า หรือในองค์กร
ที่ให้ความสําคัญกับการตัดสินใจขององค์กรระดับล่าง แต่ก็มีแนวโน้มที่พัฒนาเป็นเครือข่ายที่รวมศูนย์มากขึ้น

-9ประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย
1) ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เครื่องมือ และสื่อ
2) ช่วยลดการทํางานและการใช้ทรัพยากรซ้อน
3) เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น นําไปสู่การทํางานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย
4) ให้ความต้องการของประชาชนได้รับการสนองจากรัฐ
5) ช่วยชี้ให้เห็นปัญหาและประเด็นการพัฒนาที่ซับซ้อนและท่วมท้นในหมู่บ้าน
6) ช่วยเชื่อมหน่วยงานวิชาการและแหล่งทุนกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
7) ทําให้คนและองค์กรได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนได้รับกําลังใจ การจูงใจ และการยอมรับ
บทสรุป
การสร้างเครือข่ายนับเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในปัจจุบัน เนื่องด้วยเครือข่ายเป็นการจัดระบบให้กลุ่ม
บุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกดําเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพื่อนําไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน การรวมตัว
เป็นเครือข่ายจึงควรทําในลักษณะการแลกเปลี่ยน ต้องสกัดเอาส่วนดีหรือ จุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และ
สนับสนุนกันและกัน เป็นการผนึกกําลัง (synergy) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการทํางานเป็นเครือข่ายมักจะมีผลที่ดีกว่า
ผลรวมที่เกิดจากการปล่อยให้ต่างคนต่างทําแล้วนําผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน ดังนั้นการสร้างเครือข่ายในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้การดําเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
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