รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและบริหารเครือข่ายทางสังคม รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560
ณ ห้องชวนชม 1 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติก ารรวมทั้งสิ้น 51 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารโครงการ/ แผนงาน/องค์กร
ผู้จัดการโครงการ/แผนงาน/องค์กร
ผู้ประสานงานโครงการ/แผนงาน/องค์กร
นักปฏิบัติงานโครงการ/แผนงาน/องค์กร
สามารถเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาการอบรมทั้ง 2 วัน
สามารถเป็นตัวแทนโครงการ/แผนงาน/องค์กร ได้
เป็นภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะและมีการดาเนินงานอยู่ในช่วงปีงบประมาณ 2558-2561
ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติจากกรมคุมประพฤติ จานวน 3 คน ได้แก่
1. นางพรประภา แกล้วกล้า
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
ผู้บริหารโครงการ “การพัฒนาระบบการดูแลผู้กระทาผิดบนฐาน
ชุมชนเพื่อคนเป็นสุข”
2. นางสาวนฤมล แสนทวีสุข

หัว หน้ ากลุ่ มกิ จกรรมชุมชนและแผนงาน ส านัก งานคุ มประพฤติ
จังหวัดอุบลราชธานี คณะทางานโครงการ “การพัฒนาระบบการดูแล
ผู้กระทาผิดบนฐานชุมชนเพื่อคนเป็นสุข”

3. นางสาวหิรัญญา คาปัด

พนั กงานคุ มประพฤติ ชานาญการ สานัก งานคุมประพฤติจั งหวั ด
ลาพูน คณะทางานโครงการ “การพัฒนาระบบการดูแลผู้กระทาผิด
บนฐานชุมชนเพื่อคนเป็นสุข”

รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ธวัช หมัดเต๊ะ

ที่ปรึกษาพัฒนาการเปลี่ยนแปลง สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้
เพื่อสังคม (สคส.)

อาจารย์วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ

มหาวิทยาลัยมหิดล, ประธานธนาคารจิตอาสา

อาจารย์ธีระพล เต็มอุดม

ธนาคารจิตอาสา

วิทยากร

วัตถุประสงค์การจัดอบรม
เพื่อ สร้า งความเข้ าใจพื้ น ฐานด้ านหลัก การและกระบวนการในการสร้า งและบริ ห ารเครื อข่ า ย
สามารถระบุได้ ว่าปัจจั ยสาคัญ ของการสร้างและรัก ษาความเข้มแข็ งของเครือข่า ยคืออะไร แนวคิดการมองเห็ น
เครื อข่ า ย และการสร้ า งความเชื่ อ ใจ วิ เคราะห์ ความเข้ มแข็ ง ความต้อ งการ จุ ดแข็ งจุ ดอ่ อนได้ อ ย่า งถู กต้ อ ง
รวมทั้งฝึกฝนและนามาปรับใช้กับการบริหารเครือข่ายของตนเบื้องต้นได้

ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและบริหารเครือข่ายทางสังคม รุ่นที่ 1 สรุปได้ดังนี้
วันที่ 23 มกราคม 2560
ความจาเป็นพื้นฐานในการทางานทางสัง คม
เครื อข่ ายไม่ ใช่ ผลลั พธ์ แต่เป็ น เครื่อ งมื อในการทางานที่ ช่ว ยให้ง านสาเร็ จ ไม่ไ ด้มีอายุยื นยาวถาวร
มีการเกิดขึ้นและตายได้
ธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางสัง คม
เครื อข่ า ย คื อ ความสั มพั น ธ์ข องผู้ คนในสั งคม ถ้า เราเข้า ใจปรากฏการณ์ ท างสั งคมก็ จ ะสามารถ
ออกแบบ หรือจัดการปัจจัยต่า งๆ ให้สอดคล้องกับ ธรรมชาติ ทางสังคม แล้วทาให้ เกิดความสาเร็จตามเป้าหมาย
ได้
ลักษณะธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางสัง คม
มีความหลากหลาย (diversity) ซับซ้อน (เหมือนต้นไม้)
มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (dynamic and constantly changing)
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและมีลักษณะพึ่ง พาอาศัยกัน (interdependent)
ดังนั้น โครงการต่างๆ ที่เราทา คือ เราทาเหตุ เพื่อให้เกิดผลที่ต้องการ (เพราะเราทาผลไม่ได้ )
การ “เกิดขึ้น”ของปรากฏการณ์ทางสังคม
-การ “เกิด ขึ้น ” ของปรากฏการณ์ต่ า งๆ ในสั งคมย่อ มมี เหตุ หรื อ เงื่อ นไขที่แ ตกต่ างกัน ซึ่ง เหตุห รื อ
เงื่อนไขก็มีได้มากกว่า 1
-สาเหตุ หรื อเงื่อนไขต่า งๆ ที่ เอื้อ ให้ เกิด ปรากฏการณ์ มีค วามส าคั ญไม่เ ท่า กัน บางเหตุ มีค วามส าคั ญ
มากกว่าสาเหตุอีกหลายๆ อย่าง
-แต่เงื่อนไขหรือสาเหตุทั้งหมดรวมกันแล้วจึงทาให้ปรากฏการณ์นั้น เกิดขึ้น
-เงื่อ นไขที่ เป็ น สากล (universal) คือ เงื่อ นไขที่ เจอในการเกิ ดขึ้ นของปรากฏการณ์ ช นิด เดี ยวกั นใน
พื้นที่และเวลาต่างๆ กัน เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชน
-เงื่อนไขเฉพาะ (unique) คือ เงื่อนไขที่ หนุน ให้เกิ ดปรากฏการณ์ นั้นๆ ในบางพื้น ที่/บางเวลา เท่านั้ น
(ทุนเดิมของชุมชน เช่น แกนนา, สภาพความสัมพันธ์ฯ)
-เงื่อ นไขหรื อปั จ จัย ที่ หนุ น ให้ เกิ ดปรากฏการณ์ ทางสั งคม อาจแบ่ งได้เ ป็น เงื่ อนไขที่ จาเป็ น (ถ้ าขาด
เงื่อ นไขนี้ อาจจะไม่ เกิ ด) และเงื่อ นไขที่ พอเพี ยง (เงื่อ นไขที่ เป็ นแรงผลั กส าคั ญ ที่ท าให้เ กิด แต่ ต้อ งมี เงื่อ นไขที่
จาเป็นประกอบด้วย)
“งานของเราต้อ งสร้ างสาเหตุ/ เงื่อ นไขที่จ าเป็น และเพี ยงพอ ที่จ ะท าให้ เกิดความสาเร็จ ” ดัง นั้ น
“เครือข่าย” จึงเป็นคาตอบสาคั ญในโลกปัจจุ บัน เพราะเชื่อว่าปัจจุบัน 1+2 ≠ 2 แต่เท่ากับ 11
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วงจรชีวิ ต (life cycle) ของปรากฏการณ์ทางสั งคม 4 ช่วง แบ่งเป็น 1) เริ่ มก่อกาเนิด 2) การด ารงอยู่ 3) การ
เปลี่ยนแปลง 4) การสิ้นสุดลง
ปัจเจก กลุ่มเครือข่าย : ความหมาย ความเหมือนและความแตกต่าง
 ปัจเจก คือ อะไรที่เป็นเดี่ยวๆ
 กลุ่ม คือ การรวมตัวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (ดอกไม้แต่ละชนิด มีหน้าที่เฉพาะของมันอยู่ )
 เครือข่ าย คื อ ความเชื่อ มโยงสัมพัน ธ์กัน ของแต่ละกลุ่ม การติดต่ อสื่อ สารภายใต้ วัตถุป ระสงค์
อย่างใดอย่ างหนึ่งร่ วมกัน อย่า งเป็น ระบบ เกิ ดเป็ นสิ่ง หรือระบบใหม่ (พวงมาลั ยที่ร้ อยดอกไม้
แต่ละชนิดเข้าด้วยกัน)
ธรรมชาติของเครือข่าย
แบบแผนพื้นฐาน
ของการจัด
องค์กรในระบบ
ชีวิต (เครือข่าย
ปฏิกิริยาเคมีใน
เซลล์ของ
ร่างกาย ข่ายใย
อาหารของระบบ
นิเวศ)

รากฐานของสังคม
ข่ายใยชีวิต
เครือข่าย
เครือข่ายทางสังคม

สิ่งที่เกิดขึ้น
จากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่ง
ต่างๆ เช่น
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความสัมพันธ์ของคนในสังคม

การวิเคราะห์เครือข่าย
1. Social Mapping
ฐานคิ ดมาจากงานชุ มชน-ท้อ งถิ่ น ที่มีความพยายามจะระบุ ทรั พยากรสาคัญ ของ
พื้นที่ กายภาพหนึ่งๆ (Area bass-approach) หรือประยุกต์ใช้ในแง่อื่นๆ)
พื้นที่ – กายภาพหนึ่งๆ
ทรัพยากร
ป่า/แหล่งน้า/ดิน
พื้นที่เสี่ยง/ทางน้า

กลไก/สถาบัน
บ้านผู้นา/ศาสนา/วัด
พื้นที่ปลอดภัย

คน
แกนนา
คนเปราะบาง/คนป่ วย
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2. ประเด็นปัญหาที่เรากาลังแก้ ไขอยู่ ตรงไหน??
Known unknowns
Known unknowns
ปัญหา
ปัญหายุ่งยากเชิงสังคม
สลับซับซ้อน
(ส ร้ า งสั ม พั น ธภ า พ แ ล ะ
ความเห็นร่วม)
Known unknowns
Known unknowns
ปัญหาเชิงเดี่ยว
ปัญหาสลับซับซ้อน
(ใช้แผนและการควบคุม)
ปัญหายุ่งยากเชิงเทคนิค
(ทดลอง,ใช้ผู้เชี่ยวชาญ)

ความเห็นพ้องของผู้เกี่ยวข้อง

น้อย

มาก
มาก

ความชัดเจนในการแก้ปัญหา

น้อย

ใช้ ดู แ น วโน้ มของปั ญ หา ว่ า อยู่ ใ น ระดั บ ไหนโดยแบ่ ง เป็ น การวิ เครา ะห์ ปั ญ หา 4 แบบ คื อ
1) ปัญหายุ่งยากเชิงสังคม 2) ปัญหาสลับซับซ้อน 3) ปัญหาเชิงเทคนิค 4) ปัญหาเชิงเดี่ยว
3. โครงการกับอิทธิพลที่จากั ด.....เครือข่ายจึงสาคั ญ
พื้นที่ตรงนี้
ควบคุมไม่ได้
และซับซ้อน
เกินไป

ครอบครัวหนึ่งใน
สลัมคลองเตย
Project

Beneficiaries

นักเรียนคนหนึ่ง
ในชนบทแห่งหนึ่ง
คนบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ

ขอบเขตที่
ควบคุมได้

Operational
Environment

ขอบเขตทีส่ นใจ

social, economical,
environmental states & trends
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4. วิธีการวิเคราะห์ภาคีเครือข่าย
ภาคีเครือข่ายคือใคร รู้แล้วได้อะไร
 บุค คลที่ มีส่ วนเกี่ ย วข้ องกับ ปั ญ หาที่เ รากาลั งจะต้ องแก้ ไข เกี่ย วข้ อ งกั บงาน กิ จ กรรม หรื อ
โครงการที่ เรากาลั งออกแบบการทางาน อาจเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบทั้ง เชิงลบและเชิงบวก
ซึ่งอาจตอบโต้กับงานที่เราทาได้ทั้งในแง่เสริมแรง ขัดขวางจนงานเราล้มไปเลยก็ได้
 โดยปกติเน้นไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
 ถ้าเราสามารถระบุท่ าที หรือ จุด ยืนของบุคคลเหล่านี้ ได้อย่ างชัดเจน ก็จ ะช่วยให้เราสามารถ
ออกแบบการท างานไม่ ว่า จะเป็ นการสร้างความเข้ าใจ การสื่ อสาร การสร้า งความร่ วมมื อ
อย่า งใกล้ชิ ด หรือ แค่ ติด ตามอยู่ห่ าง ทั้งนี้ เพื่ อเพิ่ มโอกาสในงานประสบความส าเร็จ และลด
ข้อจากัดหรืออุปสรรคให้น้อยลงเท่าที่จะทาได้
 Stakeholder Analysis จึงมีไว้เพื่อการนี้นั่นเอง
ขั้นที่ 4.1 : Identify Stakeholders
รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง
1.............
2.............
3.............
4.............
5.............
6.............
ขั้นที่ 4.2 : Prioritize Stakeholders
แบบ 2 เมทริกซ์ (ตัวแปร) ตามแรงสนับสนุนและอิท ธิพ ลที่ภาคีนั้นมี ต่อ ปั ญหา
วิธีที่ 1 : Influential-Support Graph แบ่งตามอิทธิพลที่มีต่อกิจกรรม-งาน และการสนับสนุนที่ให้กับเรา
มีอานาจ-อิทธิพลมาก
1. แกนตั้ง : อ านาจ-อิ ท ธิพลด้า นบนคื อ
(สอดคล้องกับเป้าหมายของเรา)
คนมี อานาจหรืออิ ทธิพลกั บผู้อื่ นสูง เช่ น
จับตาอย่าได้ห่าง
ต่อต้านไม่
เห็นด้วย

น่าสนใจและต้อง
ทางานกับคนแถวนี้

มีอานาจ-อิทธิพล

ให้ ค ว า ม
ร่ ว ม มื อ
อ ย่ า ง
เข้ม แข็ งกั บ
เป้ าห ม าย
หรื อ จุ ด ยื น
ของเรา

พู ดอะไรเกี่ ยวกั บ เรื่ อ ง นี้ ใ ครๆ ก็ เ ชื่ อ
สมมติเราทาเรื่องสิ่งแวดล้ อม จะมี คนที่
เป็นกระบอกเสียง มีฐานแฟนคลับด้านนี้
มีอิทธิพลสูงในเรื่องนี้ ความเห็นของเขา
มีคนเชื่อถือและคล้อยตาม ส่วนด้านล่าง
ของกราฟเป็นคนที่มีอานาจหรืออิทธิพล
น้อย
2. แกนน อน : กา รให้ ควา มร่ วม มื อ
ด้า นซ้ า ยคื อ กลุ่ ม คนที่ ต่อ ต้ า นเรา ส่ ว น
กลุ่มขวาคือคนที่สนับสนุนงานของเรา
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ความสนใจ/ประโยชน์

คนกลุ่มนี้แม้ไม่มีอานาจ เป็นคน
ธรรมดาทั่วไป แต่สนใจและอยาก
ร่วมงานกับเรา เราควรแจ้งข่าวสาร
และติดต่อกับคนกลุ่มนี้ไว้ พยายามทา
ให้คนกลุ่มนี้เข้าใจ และร่วมกิจกรรม
บ่อยๆ

กลุ่มนี้คือผู้ร่วมทางหลักของเราเป็น
ปัจจัยสาคัญที่จะผลักดันให้งานของ
เราก้าวหน้าและประสบ
ความสาเร็จ หรือ ล้มเหลวได้

พยายามทาให้กลุ่มคนนี้
พอใจ และหลีกเลี่ยงการ
กระทบกระทั่งหรือมีปัญหา
จะได้ที่สุด เพื่อไม่ให้เขามา
ขัดขวางเรา

ไม่ต้องให้น้าหนัก
กับคนกลุ่มนี้

น้อย

ความสาคัญ

มาก

วิธีที่ 2 : Power/Interest Grid คื อการแบ่ ง stakeholder เป็ น 4 กลุ่ มหลัก ๆ ตามระดั บความสนใจ
และความมีอิทธิพล/อานาจในการขับเคลื่อนเรื่องที่เราจะทา

น้อย
ขั้นที่ 4.3 : ทาความเข้าใจภาคี
จาแนกว่าใครเป็น BPs vs SPs
Boundary Partners
1.
2.
3.
4.
5.

อิทธิพล/อานาจ

มาก

Strategic Partners
1.
2.
3.
4.
5.

ภาพรวม ปัจจัยความสาเร็จของเครือข่าย
 เรื่อง “ยุ่งยาก” อาจมีมาก แต่ถ้าเราใช้เวลาเราจะค่อยๆ เรียนรู้กับมันได้หมด
 “ความซั บซ้ อ น” คื อเราไม่ส ามารถคาดเดาสถานการณ์ ได้ ดั งนั้ น เวลาจั ด การเรื่ อ งที่ ซับ ซ้อ น เราใช้
เครื่องมือเดิมๆ ไม่ได้ ต้องยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
 คนทางานเรื่องที่ซับซ้ อน จึงต้อ งมี หนึ่งสมอง (ความรู้ ) สองมื อ (ปฏิบัติ การ) และสี่ห้องหัวใจ (การรู้จั ก
ตัวเอง และรู้จักผู้อื่น การให้)
 เป้าหมายของโครงการ แท้จ ริงคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ พึงประสงค์ของทั้ง คนทางาน
และกลุ่มเป้าหมาย (การเรียนรู้ การสร้างความตระหนัก และระบบคุณค่า ให้เกิดขึ้น)
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Prelude ฐานใจ
ปัญญา 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานกาย ฐานใจ ฐานหัว
ฐานหัว = คิด วิเคราะห์ ใช้เหตุผล ตระหนักรู้
ฐานใจ = อารมณ์ความรู้สึก
ฐานกาย = เจตจานง
มิติด้านใน (ฐานใจ) : กิจกรรมสามเหลี่ยมด้านเท่า
 การรู้จัก ตนเอง เข้า ใจตนเอง เพื่อ นาสู่ ความเข้ าใจในการอยู่ ร่วมกัน และการท างานร่ว มกั น
อย่างมีความหมาย (self-reflection และเข้าใจคนอื่นจากการมองตนเอง)
 การสร้างและดูแลความสัมพันธ์
 ฐานใจอยู่ในทุกคน แต่เราไม่ค่อ ยรู้ว่า เราใช้ ใจ บางทีเราก็ถูกมั นใช้ โดยธรรมชาติ มนุษ ย์คิดว่ า
เราใช้ เหตุผ ลในการตัด สินใจ ในหนึ่งวั นการตัดสิ นใจที่ เกิดขึ้ น คนตัดสิ นใจใช้เหตุ ผลเป็ นหลั ก
ไม่ถึง 10% ในชี วิต แต่ คนใช้อ ารมณ์ และความรู้สึ กในการตัดสิน ใจถึง 90% แต่ คนเราไม่ค่อ ย
มีเ ครื่ อ งมื อ ในการจั ด การกั บ อารมณ์ ข องตัว เอง ไม่รู้ เท่ า ทั น วรรคทองของฐานใจ คื อ ให้
ความสาคัญ กับความสัมพันธ์ และความเข้าใจ ก่อนการแก้ไขปัญหา
วันที่ 24 มกราคม 2560
หลักการพื้นฐานในการสร้างและบริ หารเครือข่า ย
หลักคิดพื้นฐานชองเครือข่าย
ความสาคั ญของเครือข่ายในโลกปัจจุ บัน : เพราะโลกปัจ จุบันหรือ โลกใบใหม่นั้น เศรษฐกิจเปลี่ยน เกิ ด
สังคมใหม่ /เปลี่ยน วัฒ นธรรมใหม่ ดังนั้ น ปั ญหาสังคมจึง มีความซั บซ้ อนมากขึ้ น (ปั ญหาเดิ ม แต่ เงื่อ นไขต่างๆ
เปลี่ยน ปัญหาจึงซับซ้อนขึ้น
ฐานคิด ของเครือ ข่า ยจึ งมี ฐานคิ ดเชิ งระบบที่ เชื่ อว่ า สรรพสิ่ งต่ างๆ ล้ วนพึ่ง พาอาศั ยกั น และเชื่ อมโยง
ต่อเนื่องกัน ไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้
เครือ ข่า ยเป็ นโครงสร้า งพื้ นฐานที่ มีอยู่ แล้ วตามธรรมชาติและปรากฏการณ์ ทางสั งคม การก่อ ตัว และ
สภาวะเครือข่ ายเป็ นส่ว นหนึ่ งของระบบชี วิต (living organism) ที่มีรากฐานมาจากความสัมพั นธ์ข องระบบที่
ซับซ้อน
การเกิด เครือข่ าย มีฐ านคิด จาก 1) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน : ต่างฝ่า ยต่างเห็ นประโยชน์ ที่ตนได้ รับจาก
การร่วมมือเครือข่าย 2) แนวคิดการรวมพลัง (synergy) และ 3) แนวคิดเรื่องทุนทางสังคม (social capital)
องค์ประกอบของเครือข่า ย : สมาชิ กของกลุ่ มที่หลากหลาย, มีเป้าหมายร่วมกัน แต่ก็ ไม่ได้ทิ้ง เป้าหมาย
ของกลุ่ม มีผลประโยชน์ร่วมกัน, มีกิจกรรมร่วมกัน และมีระบบความสัมพันธ์และสื่อ สาร
ประเภทของเครื อข่า ย : ขึ้น อยู่ กับ เกณฑ์ ที่ใ ช้ในการจ าแนก เช่ น คุ ณลั กษณะของสมาชิก (เครือ ข่า ย
แม่ บ้ า น), ลั ก ษณะความสั มพั น ธ์ ท างสั ง คม (ความสั มพั น ธ์ แ นวราบ -แนวดิ่ ง ), ลั ก ษณะหรื อ กลไกส าคั ญ
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(เครือ ข่ ายจั ดตั้ ง-ตามธรรมชาติ, โครงสร้า งหน้ า ที่ (เครื อข่ ายภาครั ฐ -ภาคประชาชน), พื้น ที่ ท างภูมิ ศ าสตร์
(เครือข่ายลุ่มน้า)
เครื อข่ ายแนวนอน (เครือข่ ายที่ภ าคี สสส.เป็น ส่ว นใหญ่ ) โดยเฉพราะเครือ ข่ายแนวนอนขนาดใหญ่
มักจะมีแม่ข่าย และลูกข่าย ซึ่งแม่ข่ายไม่ได้มีอานาจมากกว่าลูกข่าย แต่ทางานอยู่ส่วนกลางในการจัดการ
เครือข่ ายแนวตั้ง : มีความสัมพั นธ์เชิ งอานาจอยู่ มีคนที่มีอานาจสั่ งการได้ และมีคนข้างล่ างที่ส ามารถ
เรียกร้องบางสิ่งจากคนข้างบนได้
ลักษณะของเครือข่ายในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
อดี ต (ในยุ ค เกษตรกรรม) : เครื อ ข่ า ยมี ค วามสั มพั น ธ์ เ ป็ น ทั้ ง แนวนอนและแนวตั้ ง แต่ ส่ ว นใหญ่
ความสัมพั นธ์เป็ นแบบแนวนอน เรี ย กความสั มพัน ธ์แบบแนวตั้งมากขึ้ น เพราะมี สถาบันทางสั งคมเกิดขึ้น เช่ น
โรงเรี ยน โรงพยาบาล ตารวจ รูป แบบความสัมพั นธ์ในแนวนอนจึ งน้อยลง กลายมาเป็น ความสัมพั นธ์ระหว่า ง
สถาบันแทน เรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่า “ความสัมพันธ์ทุติยภูมิ”
อนาคต : เครื อข่า ยมี ความสัมพั น ธ์แบบแนวนอน (ผ่า น social network) และความสั มพั นธ์ แนวตั้ ง
(ความสัมพันธ์ผ่านสถาบัน ยังมีอยู่) แต่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไป
ธรรมชาติและวงจรชีวิตของเครือข่าย
วงจรชีวิตของเครือข่าย

ระยะ
ก่อตัว

ระยะ
รุ่งเรือง

ระยะ
ขยายตัว

ระยะ
ฟื้นตัว
ระยะ
ถดถอย

เครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของวงจรชีวิต

เครือ ข่ายไม่ใช่สิ่ งที่ค งทนถาวร มีเกิ ด มีดั บ เครือข่ ายจึง มีวงจรชีวิ ต ถ้า เรารู้ ว่าเครือข่า ยที่ เ ราเข้ า
ไปอยู่ในระยะไหน ก็จะสามารถใช้เครื่องมือที่จัดการเครือข่ายได้ถูกต้อง
เรีย นรู้ การสร้า งและบริห ารเครือ ข่า ยจากกรณีศึ กษา: (คุณกรรณิก าร์ สรวยสุว รรณ เครือ ข่า ย
ผู้จัดการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา จ.ลาปาง)
สภาพปัญ หาร่วมของชาววารี ตาบลวารี อ.แม่สรวย จ.เชี ยงราย คนส่ว นใหญ่เป็ นชนเผ่า 7 ชน
เผ่า ผลิตภั ณฑ์ที่ มีชื่อ เสีย ง คือ กาแฟดอยช้าง ชาวารี ผ้ าปัก ชาวเขา มี คนพิ การที่ได้รั บการจดทะเบี ยนและยั ง
ไม่ได้ จดทะเบีย นเนื่ องจากยงไม่ไ ด้สัญ ชาติไทย พื้น ที่เป็ นภู เขา การคมนาคมลาบาก ยากที่ คนพิก ารจะเข้ าถึ ง
การบริก ารสุ ขภาพ คนพิ การไม่ มีอาชีพเลี้ย งตนเอง (ปี 2551 มีเด็ กสมองพิการ 42 คน จากคนพิ การทั้ง หมด
276 คน, ปี 2559 มีเด็กพิการ 78 ราย จากคนพิการ ตาบลวารี 460 ราย) อุปสรรคด้านการสื่อสาร คือมีหลาย
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ชนเผ่า จึงเป็ นที่มาของคุณกรรณิ การ์ (ครูปุ๋ย ) มีจิตอาสาอยากท างานช่ วยเหลื อคนพิ การ และทาคนเดี ยวไม่ไ ด้
จึงต้องเป็น “เครือข่าย”
ทาคนเดียวไม่ได้/ต้องการสหวิชาชีพ
งบประมาณซ้าซ้อน/แต่มี
เป้าหมายเดียวกัน
ช่วยกันแบ่งเบาความ
รับผิดชอบ… ได้งานใหญ่

จานวนเป้าหมายมีจานวนมาก
มีแม่งานที่
เข้มแข้ง

SHARE

 เริ่มต้นการเข้าไปทางานในพื้นที่ อย่าแสดงตัวเป็นผู้ให้แต่แรก ต้องเรียนรู้เข้าใจคนพื้นที่ก่อน
 เริม่ ด้วยการหาอาสาสมัครในแต่ละชนเผ่า ทางานกับเด็กพิการ และผู้ปกครองของเด็ก
 เป้ าหมายคือ We also Belong “เราเดิ น ทางด้ ว ยกั น ก้า วเดิ น ไปพร้ อ มๆ กั น ช่ ว ยกั น ดู แ ล/แก้ ไ ข
ปัญหาร่วมกัน”
 การทางานต้องดูแลเครือข่ายคนทางาน (อาสาสมัคร) ด้วย อย่ามุ่งแต่ จะทาให้เป้าหมายสาเร็จ
 การชวนใครเข้า มาเป็ นเครื อข่าย เข้า ไปแบบมิต ร เข้า ไปขอสิ่งที่ เขามี ไม่ได้ เพิ่มงานเขา กลั บทาให้เขา
ได้ผลงาน ได้ผลประโยชน์ที่ดีร่วมกัน (2-3 ปีแรก เราทางานแบบให้ประโยชน์เขาก่อน)







การทางานร่วมกันของเครือข่าย
แบ่งความรับผิดชอบ ทั้งเรื่ององค์ความรู้ งบประมาณ / แบ่งปันทั้งทุกข์+สุข
มีการอบรมความรู้อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องที่พวกเรามีปัญหาและอยากแก้ปัญหาให้เด็ก พิการ
มีการจัดกิจกรรม “CBR” ประจาเดือน
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการทางานร่วมกัน
จัดกิจกรรมถอดบทเรียน และ จัดทาแผนพัฒนาร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน…. ให้เครดิตซึ่งกันและกัน…..SHARE ทกุเรื่อง

ปัจจัยความสาเร็จของเครือข่าย
 ครอบครัวยคนพิก ารมี การพั ฒนาจิต ใจของพ่อ แม่ ให้ เห็น ความส าคั ญ จึ งท าให้ มาร่วมกิจ กรรมอย่า ง
สม่าเสมอ และนากลับไปทาที่บ้านต่อเนื่อง ทาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 มีกิจกรรมพบปะประจาเดือ น ทาให้ค นพิการและครอบครัว อาสาสมัครและองค์กรที่เกี่ยวข้อ งมีโอกาส
พบปะพูดคุยอย่างสม่าเสมอ และมีแผนที่จะพัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเด็กพิการ” ในอนาคต
 เครื อ ข่า ยมหามิ ตรที่ ร่ว มลงนาม ทาด้ วยใจมิใ ช่เ พีย งตามหน้ าที่ เครื อข่ ายแต่ล ะหน่ วยจั ดสนับ สนุ น
งบประมาณของตนเอง ทั้ง การเงิ น บุค ลากร เข้ าร่ ว มกิ จกรรม ท าให้ ไม่ เป็ น ภาระงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบลจนมากเกินไป
 มีองค์กรเอกชนที่มีความเชี่ ยวชาญด้า นงานฟื้ นฟู สมรรถภาพคนพิก ารโดยชุมชน เป็น แกนน าหลั กใน
ระยะแรก ทาให้การประสานงาน การชี้แนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิ การทาได้
 มีการสรุป ประเมินผลและถอดบทเรียนอย่างสม่าเสมอ
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วิเคราะห์เชื่อมโยงจากกรณีศึก ษา เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายตนเอง
การจัดการความสัมพันธ์
งาน ภารกิจ ประเด็น
การจัดการเครือข่าย
การจัดการความสัมพันธ์ใจ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อน
-คุณเห็นการ “ร้อยใจ” ภาคีในระยะก่อตัวอย่างไรบ้าง
-คุณมีวิธี “รักษาประคองใจ” ภาคที่สาคัญในระยะรุ่งเรือง และระยะขยายตัว อย่างไรบ้าง
ขั้นตอนในการสร้างเครือข่าย
1) ขั้นตระหนักถึงความจาเป็นในการสร้างเครือข่าย และการก่อตัวของเครือข่าย
2) ขั้นการสร้างพันธกรณีร่วมกันและการบริหารเครือข่าย
3) ขั้นการพัฒนาความสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์
4) ขั้นการรักษาความสัมพันธ์และความต่อเนื่อง
ข้อจากัดของเครือข่าย
ข้ อ โต้ แ ย้ งที่ ส าคั ญ ของ
การทางานเชิงเครือข่าย
ควา มยั่ ง ยื น
ของเครือข่าย

ความเป็นไปได้จริงของ
การทางานเชิงเครือข่าย
ในสังคมทุนนิยมเสรีใหม่
ที่เน้น เสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคล

ปัจจัยเงื่อนไขที่มีต่อความมั่นคงของเครื อข่าย
 ความหลากหลายของสมาชิก
 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
 การสร้างระบบฐานข้อมูลของเครือข่ายที่เป็นระบบ
 การมีพันธะสัญญาที่หนักแน่นระหว่างกัน
 การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
 การเสริมพลังการทางาน
 การเลื่อนไหลของข้อมูลข่าวสารภายในเครือข่าย
 ต้องมีการสร้างเงื่อนไขให้มีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ส ม่าเสมอ
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การมีศูนย์ประสานงาน (hub) ที่หลากหลาย
การมีผู้จัดการเครือข่าย (network manager)
การประสานงานในเชิงผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างสมาชิก
มีทุนทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน
การส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมี การสร้างเครือ ข่ายในแนวตั้ ง เพื่ อหนุ่ นช่ว ยเครื อข่า ยในแนวนอน เพื่อลดข้อ จากั ดของเครื อข่า ย
ในแนวนอน

ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างให้เครือข่ายมี ความมั่น คง
1. -การสร้ างระบบฐานข้อ มูลเครือ ข่ายที่ป ระกอบด้ วยข้อมู ลเกี่ยวกั บสมาชิ ก กิจกรรมการดาเนินงาน และ
ความรู้ที่จาเป็นในการทางาน
-การพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
-สมาชิกส่วนใหญ่ต้องสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได้ง่าย
2. สร้างเงื่อนไขให้สมาชิกในเครือข่ายมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่าเสมอ
-รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
-ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
-การนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการสื่อสาร
3. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้โดยประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน เพื่ อให้เข้า
มามีบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเครือข่าย
4. การเสริมสร้างให้ผู้นารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
-ให้รับผิดชอบงานของเครือข่าย
-การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกรุ่นใหม่
5. การสรุปบทเรียนของเครือข่ายอย่างสม่าเสมอและถือเป็นภารกิจ หนึ่งของเครือข่าย
สรุป
-เครือข่ายมีความจาเป็นและสาคัญกับการขับเคลื่อนงานทางสังคม
-ไม่ว่า สังคมจะมีการปรั บเปลี่ ยนไปอย่ างไร สัง คมนั้ นๆ ยังต้ องขับ เคลื่ อนโดยพลังเครือข่ ายอยู่เช่ นเดิ ม
แต่อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบของเครือข่ายไปให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนไป
-เพราะแท้ จริง แล้ว “เครือข่ าย” ก็คื อ “ความสัมพัน ธ์ระหว่า งผู้ค น” เครือ ข่ายจึงมิ อาจแยกออกจาก
สังคมได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ เครือข่าย คือ “รากฐานของความเป็นสังคมหรือชุมชน” นั่นเอง
ถ้าเราต้องการสร้ างเครื อข่า ยให้เข้ มแข็ ง เราต้ องสร้างเงื่ อนไขปัจจัย ให้เข้ มแข็ง ขึ้ น เมื่ อเราเริ่มประเด็ น
แรกจะเป็น เหมือ นประตูที่เปิ ดให้ป ระเด็ นอื่น ไหลตามเข้ ามา เราต้อ งสามารถเชื่อมโยงหลากหลายประเด็ น
เข้ า ร่ วมกั น ต้ อ งเรี ย นรู้ ใ ห้ ไวและปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ สั ง คมที่ ซั บ ซ้ อ น ต้ อ งท าความเข้ า ใจเครื อ ข่ า ยว่ า มี
ธรรมชาติแบบไหนและจัดการกับมัน เพราะเราไม่สามารถหนีเรื่องการทางานเครือข่ายได้พ้น
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