การผนึกกําลังกันเพื่อเอาชนะปญหายาเสพติดใหโทษ และสุราและ
ปญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการใชยาเสพติดใหโทษและสุรา
โดยนายสมชาติ เอี่ยมอนุพงษ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขฟนฟูและกิจกรรมชุมชน
ยุคศตวรรษที่ 21 การแกปญหาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเนนการแกปญหาโดยรัฐในระดับชาติและระดับโลก
(Drugfreecommunities.pdf p. 16) เปนหันมาเนนการแกปญหาในระดับเพื่อนบานและภูมิภาคแทน แนวโนมนี้จะเนนการทํางานรวมกันเพิ่ม
มากขึ้นซึ่งเหมาะกับ “การผนึกกําลังกันของชุมชน” (Community Coalition) ในรูปแบบตางๆซึ่งสงเสริมการทํางานรวมกัน (Collaboration)
และดึงความรวมมือจากทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในกระบวนการแกปญหาของชุมชน (Community-Based Problems) คําวา
“Coalition” มีคําจํากัดความแตกตางกันมากมายแตก็ไมมีคําจํากัดความใดของคําวา “Coalition”ที่ใชไดกับทุกๆชุมชนแตทุกคําจํากัดความ
สวนใหญมีความคลายคลึงกันในลักษณะโดยทั่วๆไป และเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับคําตางๆที่มีความหมายเกี่ยวกับการทํางานรวมกัน ขอให
เปรียบเทียบ (working_together.pdf p. 9) ความหมายระหวางคําที่มีความหมายใกลเคียงดังตอไปนี้
ลักษณะการทํางานรวมกันแบบเครือขาย หรือ Networking
เปาหมาย
1.เพื่อการโตตอบสื่อสาร และสรางความเขาใจ (Dialog and common understanding)
2.เพื่อเปนแหลงขอมูลขาวสาร (Clearinghouse for information)
3. และเพื่อสรางฐานการสนับสนุนการทํางาน (Create base of support)
ลักษณะของโครงสราง
1.เชื่อมตอกันอยางหลวมๆ และยืดหยุน (Loose/flexible link)
2.บทบาทหนาที่กําหนดไวอยางหลวมๆ (Roles loosely defined)
3.โดยพื้นฐานเปนการติดตอกันระหวางสมาชิกในกิจกรรมของชุมชน (Community action is primary link among members)
ลักษณะของกระบวนการทํางาน
1.ผูนําเครือขายไมจําเปนตองมีความสามารถมากนัก (Low Key Leadership)
2.มีกิจกรรมที่ตองตัดสินใจนอยมาก (Minimal decision making)
3.มีขอขัดแยงเกิดขึ้นนอยมาก (Little conflict)
4.ใชการสื่อสารแบบไมเปนทางการ (Informal communication)
ลักษณะการทํางานรวมกันแบบพันธมิตร หรือ Co-operation or Alliance
เปาหมาย
1.เพื่อเลือกพันธมิตรที่สอดรับกับพันธกิจที่ตองดําเนินการแลวประสานการทํางานรวมกัน (Match Needs and Provide Coordination)
2.เพื่อลดการใหบริการที่ซ้ําซอน (Limit duplication of services)
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3.เพื่อความมั่นใจวาภารกิจทั้งหลายจะตองมีคนทํา (Ensure tasks are done)
ลักษณะของโครงสราง
1.มีคณะกรรมการกลางเปนศูนยการสื่อสาร (Central body of people as communication hub)
2.เชื่อมตอกันแบบกึ่งทางการ (Semi-formal links)
3.บทบาทบางสวนถูกกําหนดไว (Roles somewhat defined)
4.การเชื่อมตอเปนการใหการปรึกษาแนะนํา (Links are advisory)
5.ใชกลุมแสดงพลังและหารายได (Group leverages/raises money)
ลักษณะของกระบวนการทํางาน
1.ผูนําทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการทํางาน (Facilitative leaders)
2.กระบวนการตัดสินใจซับซอน (Complex decision making)
3.ขอขัดแยงไมมากนัก (Little conflict)
4.สื่อสารแบบทางการระหวางคณะทํางานในสวนกลาง (Formal communication within the central group)
ลักษณะการทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวน หรือ Co-ordination or Partnership
เปาหมาย
1.ใชทรัพยากรรวมกันเพื่อแกปญหาที่เปนปญหารวมกันของหุนสวน (Share resources to address common issues)
2.รวมทรัพยากรเขาดวยกันเพื่อสรางสรรคงานใหม (Merge resource base to create something new)
ลักษณะของโครงสราง
1.องคกรกลางประกอบดวยผูมีอํานาจในการตัดสินใจ (Central body of people consists of decision makers)
2.มีการกําหนดบทบาทในการทํางานรวมกัน (Roles defined)
3.เชื่อมตอกันแบบทางการ (Links formalized)
4.กลุมพัฒนาทรัพยากรใหมๆขึ้นมา และใชทรัพยากรรวมกัน (Group develops new resources and joint budget)
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ลักษณะของกระบวนการทํางาน
1.ผูนํามีความเปนอิสระสูงในการมุงแกปญหา (Autonomous leadership but focus in on issue)
2.ในระดับองคกรกลาง และกลุมยอยใชกระบวนการกลุมในการตัดสินใจ (Group decision making in central and subgroups)
3.ติดตอสื่อสารถี่และมีความชัดเจน (Communication is frequent and clear)
ลักษณะการทํางานรวมกันแบบผนึกกําลัง หรือ “Coalition”
เปาหมาย
1.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพรอมใจกันที่จะระดมทรัพยากรจากทุกระบบที่มี (Share ideas and be willing to pull
resources from existing systems)
2.เพื่อสรางขอตกลงรวมกันวาจะทํางานรวมกันไมนอยกวา 3 ป (Develop commitment for a minimum of three years)
ลักษณะของโครงสราง
1.สมาชิกทุกคนตางมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ (All members involved in decision making)
2.มีการกําหนดบทบาทหนาที่ และกําหนดเวลาไว (Roles and time defined)
3.เชื่อมตอกันแบบทางการดวยขอตกลงเปนหนังสือ (Links formal with written agreement)
4.กลุมพัฒนาทรัพยากรและใชงบประมาณรวมกัน (Group develops new resources and joint budget)
ลักษณะของกระบวนการทํางาน
1.ใชผูนํารวมกัน (Shared leadership)
2.ตัดสินใจแบบทางการรวมกับสมาชิกทุกคน (Decision making formal with all members)
3.สื่อสารกันแบบธรรมดาๆและจะจัดลําดับความสําคัญของการสื่อสาร (Communication is common and prioritized)
ลักษณะการทํางานรวมกันแบบ “Collaboration”
เปาหมาย
1.เพื่อมุงใหบรรลุวิสัยทัศนและตัวชี้วัดรวมกัน (Accomplish shared vision and impact benchmarks)
2.สรางระบบพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อจัดการกับปญหาและโอกาส (Build interdependent system to address issues and
opportunities)
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ลักษณะของโครงสราง
1.ใชความยินยอมพรอมกันทั้งหมดในการตัดสินใจรวมกัน (Consensus used in shared decision making)
2.มีการกําหนดบทบาทหนาที่ เวลา และวิธีการการวัดผลแบบทางการ
(Roles, time and evaluation formalized)
3.เชื่อมตอกันแบบทางการและมอบหมายงานดวยลายลักษณอักษร (Links are formal and written in work assignments)
ลักษณะของกระบวนการทํางาน
1.ผูนําตองมีความสามารถสูง มีระดับความไววางใจสูง มีผลิตผลในการทํางานสูง กระบวนการคิดและการตัดสินใจใชกระบวนการ
มีสวนรวมที่ทุกคนตางเทาเทียมกัน (Leadership high, trust level high, productivity high, ideas and decisions equally shared)
2.การสื่อสารไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูง (Highly developed communication)
การใหคําจํากัดความของการทํางานรวมกันแบบ “Coalition” ที่มีประสิทธภาพนั้นจะดูจากการทํางานนั้นวาเปนการทํางาน “รวม
กันระหวางใครบาง”รวมทั้งดูจาก “ขอบขายของงาน” ที่ทํารวมกันนั้นดวย ยกตัวอยางเชน
• โปรแกรมที่สนับสนุนสงเสริมชุมชนปลอดยาเสพติด (Drug Free Community Support Program) ใหคําแนะนําไววาการรวมมือกัน
แบบ “Coalition” ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถจะบรรลุเปาหมายเพื่อการลดปญหายาเสพติดใหโทษและประสานความรวมมือของชุม
ชนไดอยางเขมแข็งนั้นตองเปนการทํางานรวมกันแบบพหุภาคีของทุกภาคสวนและทุกระบบที่เกี่ยวของ
• คําจํากัดความของ “Coalition” ที่ยึดเอาผูรวมงานเปนคําอธิบายคือ “เปนการรวมตัวกันระหวางตัวแทนขององคกรตางๆ กลุมตางๆ
หรือสถาบันตางๆที่ตกลงกันวาจะทํางานใหบรรลุเปาหมายที่รวมกันตั้งไว” (Feighery and Rogers, 1989)
• Community Anti-Drug Coalitions of America หรือCADCA ซึ่งเปนสมาคมที่ไมมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไร ที่สามารถพูด
แทนกลุมตางๆที่ทํางานรวมกันเพื่อเอาชนะปญหายาเสพติดใหโทษแบบ Coalition Drug Free ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใหคํา
จํากัดความของ“Coalition” วา “เปนการตกลงแบบพิธีการที่จะทํางานรวมกันระหวางกลุมทั้งหลาย หรือภาคสวนตางๆของชุมชน
นั้นๆ โดยแตละกลุมไมไดสูญเสียสถานภาพของกลุมไปแตอยางใดเลย แตทุกกลุมตกลงที่จะทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
รวมกัน คือเพื่อใหชุมชนของตนมีความปลอดภัย มีสุขพลานามัยที่ดีและปลอดจากยาเสพติดใหโทษ”
คําจํากัดความเหลานั้นตางมีจุดเนนรวมกันที่จุดๆหนึ่งคือ “ความผูกพันของแตละคนและของแตละกลุม” ที่จะตองรวมกันทํางาน
โดยมีเปาหมายรวมกัน และมีเอกลักษณที่แสดงความเปนพวกพองเดียวกัน การที่มีเปาหมายรวมกัน มีเอกลัษณเดียวกันทําให “Coalition” ก็
เหมือนกับการทํางานขององคกรอื่นๆที่ยึดเอาชุมชนเปนศูนยกลาง (Community-Based Organizations) ที่จะตองรวมกันระดมทรัพยากร ทํา
การตรวจสอบ และพัฒนาโครงสรางของการทํางาน และวางแผนการทํางานของตน
การรวมพลังของชุมชนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ “ความผูกพัน”(Commitment) ที่ทุกคนทุกภาคสวนจะตองรวมมือกันเพื่อใหบรรลุเปา
หมายรวมกัน คือเพื่อใหชุมชนมีชีวิตและความเปนอยูทดีขึ้น จากประสบการณของการทํางานรวมกันของชุมชนจะประกอบไปดวยขั้นตอน
เฉพาะ ที่เริ่มตนดวยปญหาที่ชุมชนเห็นรวมกัน โดยดําเนินเปนกระบวนการตั้งแตการกําหนดภาพในอนาคตรวมกัน การกําหนดพันธกิจรวม
กัน การรวมกันกําหนดกลยุทธที่มุงบรรลุเปาหมายรวมกัน การลงมือปฏิบัติรวมกันเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงชุมชน และสุดทายคือการ
ประเมินและการวัดผล ซึ่งจะนําไปสูการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธเพื่อความสําเร็จในอนาคต
กระบวนการดึงความรวมมือเพื่อการรวมตัวกันของชุมชนตองการแรงสนับสนุนของแตละคนที่เกี่ยวของและที่มีความผูกพันซึ่งเปน
ตัวแทนของกลุมตางๆของชุมชนแหงนั้น แรงสนับสนุนขององคกรที่มีศักยภาพและที่ตองเกี่ยวของ รวมทั้งความตองการของชุมชนที่เปนที่ยอม
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รับกันทั่วไปในชุมชนนั้น ในชวงตนๆของการเริ่มทํางานรวมกัน มีความสําคัญมากที่จะตองประเมินถึงความสามารถของชุมชนในการที่จะรวม
พลังกัน ผล ของการประเมินอาจพบวาชุมชนไมมีศักยภาพที่พรอมจะรวมตัวกันเพื่อเอาชนะยาเสพติดใหโทษไดในชวงเวลานั้น จึงจําเปนที่จะ
ตองมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะตองสงเสริมชวยเหลือชุมชนใหเกิดความพรอมเสียกอน
ขั้นตอนการสรางความรวมมือในการจัดการกับปญหายาเสพติดใหโทษ
ความอททน
ปญหายาเสพติดใหโทษอาจมีอยูแลวในชุมชนแตการจะใหเกิดการรวมตัวกันของชุมชนเปน “Coalition” เพื่อเอาชนะยาเสพติดให
โทษนั้น สมาชิกของชุมชนจะตองเกิดความรูสึกวาไมสามารถจะ
อดทนตอปญหานี้ไดอีกตอไปแลว มีความเชื่อกันวายาเสพติดเปนปญหาของชุมชนอยูแลวหากปญหานี้อยูในระดับหนึ่งที่ชุมชนรับได ชุมชนก็
จะไมเห็นวายาเสพติดเปนปญหา ดังนั้นการคนใหพบถึงระดับความอดทนของชุมชนตอปญหายาเสพติดเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการสราง
ความรวมมือแบบ “Coalition”
การปฏิเสธ
ชุมชนหลายชุมชนที่สมาชิกของชุมชนยืนยันวาในชุมชนของตนไมมีปญหายาเสพติดใหโทษ ชุมชนลักษณะเชนนี้ยากที่จะดึงความ
รวมมือมาสนับสนุนการสรางแนวรวมเพื่อปองกันปญหายาเสพติดใหโทษ หากเจอชุมชนเชนนี้ใหดึงสมาชิกชุมชนเขามารวมปองกันปญหายา
เสพติดใหโทษจากเหตุการณที่เคยเกิดมาแลวในชุมชน ลักษณะยาเสพติดที่ซอนเรนในชุมชนเปน “ขอมูลชุมชน”ที่ตองตรวจสอบเพื่อนํามาสู
การปรึกษาหารือกับสมาชิกชุมชนที่สนใจในการรวมมือกันแกปญหาตอไป
ความตื่นตัว
เมื่อปญหายาเสพติดปรากฎตัวออกมาในชุมชน การผนึกกําลังกันของชุมชนเปน “Coalition” จะตองใชสถานการณนั้นเปนโอกาสใน
การปลุกกระแสความตื่นตัวของชุมชนโดยการแพรขาวสารถึงผลกระทบของยาเสพติดที่จะมีตอชุมชนอยางไร ภาพของยาเสพติดที่ปรากฎ
และผลกระทบที่เห็นเปนเสมือนเศษเสี้ยวของกอนน้ําแข็งที่ลอยโผลพนผิวน้ําเทานั้น แตภาพการแพรระบาดและผลกระทบที่แทจริงยังไมมีผูใด
มองเห็นจนกวาปญหานั้นจะลุกลามจนสุกงอมแลวเทานั้น
กอนที่จะวางแผน
ความตื่นตัวดังกลาวอาจทําใหสมาชิกชุมชนบางคนคิดกลยุทธที่จะจัดการกับปญหานั้นอยูแลวก็ได และบุคคลเหลานั้นนั่นเองที่ตอ
มากลายมาเปนผูนําในการในการกอตั้งแนวรวมเพื่อเอาชนะยาเสพติดในชุมชนของตน
การเตรียมจัดตั้ง
จากขั้นกอนที่จะวางแผนจนมาถึงขั้นเตรียมการจัดตั้งนี้ผูที่จะรวมกอตั้งแตละคนหรือองคกรแตละองคกรจะตองตรวจสอบความผูก
พัน (Commitment) ของตนกอนวาพรอมที่จะเปนสวนหนึ่งของแนวรวมเพื่อการแกปญหายาเสพติดใหโทษหรือไมแลวจึงเริ่มตนออกแบบวา
แตละคนแตละองคกรจะรวมกันทํางานอยางไรตอไปในชุมชน
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การเริ่มตน
กิจกรรมตางๆที่จะนําไปสูการปฏิบัติจริงและที่จะทําใหคืบไปขางหนาตอไปจนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่รวมกันตั้งไวนั้นเปน
กิจกรรมที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในขั้นเริ่มตนดําเนินการนี้ คณะ “Coalition” และสมาชิกจะมีโอกาสที่สําคัญที่จะไดเรียนรูและแสดงออก
มาใหเห็นวาสมาชิกแตละคนหรือองคกรแตละองคกรที่เขามามีสวนรวมตางมีขีดความสามารถที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมของ
“Coalition” อยางไรในการจัดการกับปญหายาเสพติดใหโทษของชุมชน
ความเปนสถาบัน
การพัฒนาตัวเองของ “Coalition” หากพัฒนาไปเกินกวาการเปนเพียงโปรแกรมๆหนึ่งที่ใหบริการดวยระยะเวลาจํากัด และตองพึ่งพาทุน
อุดหนุนจึงจะทําใหการทํางานรวมกันทรงอยูได จนกลายเปนสถาบันหนึ่งของชุมชนนั้น การพัฒนามาถึงจุดนี้ไดนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอกระบวนการวางแผนชุมชน และดูเหมือนวาจะเปนหุนสวนที่มีความสําคัญในกระบวนการพัฒนาชุมชนและการสรางชุมชนอีกดวย
การขยายขอบขายของพันธกิจ
การจัดตั้ง “Coalition” ทั้งหลายสวนใหญมีวัตถุประสงคเบื้องตนเพียงเพื่อปองกันปญหายาเสพติดใหโทษแตครั้นเมื่อดําเนินกิจกรรม
ไปพบวาการปองกันนั้นหากจะใหมีประสิทธิภาพตองสงเสริมการบําบัดรักษา การฟนฟู การจัดหาที่พักอาศัยให การชวยเหลือในการเลี้ยงดู
เด็ก การพัฒนาอาชีพ การใหการศึกษาและการจัดทํานโยบายของชุมชน ซึ่งกิจกรรมตางๆดังกลาวมีความสําคัญพอๆกันกับการปองกัน การที่
จะตัดสินใจวาพันธกิจของคณะ “Coalition” จะขยายขอบขายออกไปอยางไร เปนจุดที่สําคัญเพราะ “Coalition” ยังจะตองดําเนินการตาม
พันธกิจเดิมไปดวย
ทํางานรวมกับมืออาชีพ
เนื่องจากการปองกันปญหายาเสพติดใหโทษนี้(ในประเทศสหรัฐอเมริกา)มีการพัฒนามานานกวา 20 ปจนไดรับการยอมรับวาเปน
วิชาชีพเฉพาะแขนงหนึ่งความพยายามทุกความพยายามของการทํางานรวมกันในระดับชุมชนของสมาชิกทุกคนและอาสาสมัครจึงเปนการ
ทํางานรวมกับผูมีอาชีพดานนี้ในการพัฒนาชุมชนของตน
ขั้นตอนในการสรางความรวมมือ (Drugfreecommunities.pdf pp. 21-25)
ความรวมมือไมสามารถเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดเพียงชั่วขามคืน ความรวมมือตองการเวลาที่พอเพียงและตองอาศัย
ความยืดหยุนเพื่อสรางความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน เพื่อการระดมทรัพยากร เพื่อสรางกลยุทธ สรางฐานสมาชิก และเพื่อสรางกระบวนการ
วัดผล ยิ่งไปกวานั้นยังมีปญหาที่เปนความทาทายอยูมากมายในการพัฒนาการทํางานรวมกันเพราะการทํางานรวมกันโดยปกติก็ไมใชเรื่อง
งายๆอยูแลว ตอไปนี้เปนคําแนะนําบางสวนในการสรางความรวมมือ :
1. ตองมีความชัดเจนในเปาหมาย
2. ดึงความรวมมือจากทุกคนทุกฝายที่เกี่ยวของ
3. ดึงความรวมมือจากประชาชนธรรมดาๆทั่วๆไป
4. เนนกระบวนการตัดสินใจแบบประชาธิปไตย
5. สื่อสารกันอยางสม่ําเสมอ
6. ใหโอกาสทุกคนในการทํากิจกรรม การไดรับความสําเร็จ และการฉลองใหกับความสําเร็จ
7. คนหาและสรางผูนํา
ตองมีความชัดเจนในเปาหมาย
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ความสําเร็จของการทํางานรวมกันทุกรูปแบบขึ้นอยูกับที่คณะผูรวมทํางานทุกคนจะตองรวมกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปา
หมายเพื่อใหทุกคนทุกฝายบรรลุวัตถุประสงคของตนทุกคนทุกฝายซึ่งจะยึดเหนี่ยวใหทุกคนทุกฝายยึดมั่นอยูกับเปาประสงคเดียวกันตลอด
เวลา
ดึงความรวมมือจากทุกคนทุกฝายที่เกี่ยวของ
ผูทีควรดึงเขามามีสวนรวมเปนสมาชิกของกระบวนการประกอบดวยบุคคล 3 ประเภทคือ ผูมีสวนไดเสียที่สําคัญในชุมชน บุคคลที่
ไดรับผลกระทบมากที่สุดจากปญหานั้น และบุคคลจากกลุมคนระดับลางของชุมชนนั้นๆ
ผูมีสวนไดเสียที่สําคัญในชุมชน
ไดแกบุคคลที่มีอิทธิพลจากทุกภาคสวนของชุมชน บุคคลเหลานี้มักมีตําแหนงที่ดีในชุมชนและสามารถลดระดับแรงตานตอความ
พยายามที่จะริเริ่มการทํางานรวมกันลงได และยังจะเปนบุคคลที่ทําใหกิจกรรมที่ตกลงวาจะทํารวมกันดําเนินการตอไปไดในชุมชน ทําใหการ
สื่อสารของกิจกรรมนั้นเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในชุมชน และทําใหการใชจายทรัพยากรของการทํางานรวมกันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
บุคคลที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดจากปญหานั้น
ไดแกผูที่กําลังมีปญหาเกี่ยวของกับยาเสพติดใหโทษ เชน วัยรุนกลุมเสี่ยงทั้งหลาย บิดามารดาหรือผูปกครอง ผูที่กําลังฟนฟูจากยา
เสพติดใหโทษ ผูที่ไดรับเชื้อ HIV/AIDS และบุคคลอื่นๆที่ตองคัดเลือกเขามาเปนสมาชิกของ “Coalition” การเอาผูที่ไดรับผลกระทบจากยาเสพ
ติดใหโทษมากที่สุดเขามาเปนสมาชิกจะทําให Coalition ไดรับขอมูลที่ถูกตองดีที่สุดเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรครวมทั้งความลับจากผูที่เคย
คลุกคลีกับจุดที่เปนความลับมากอนที่จะเปนประโยชนตอการแกปญหาในทางปฏิบัติ
บุคคลจากกลุมคนระดับลางของชุมชนนั้นๆ
ไดแกประชาชนจากกลุมสีผิว คนยากจน และชนกลุมนอยทั้งหลาย ประชากรจากกลุมนี้ควรไดรับการคัดเลือกอยางจริงจังและแข็ง
ขัน การมีสวนรวมและความเห็นของคนกลุมนี้จะตองมีลักษณะถาวร แมวาในการประชุมออกความเห็น ความเห็นจะมีการแตกแยกกันเปน
ฝาย ซึ่งการทํางานรวมกันตองยึดมั่นในความเห็นตรงกลางที่ไดรับความเห็นชอบของสมาชิกสวนใหญ และแมความเห็นที่แตกแยกกันนั้นอาจ
นําไปสูการเผชิญหนากันก็เปนหนาที่ของผูนํา “Coalition” ที่จะตองใชความสามารถประสานความเห็นจากตรงกลางไปยังความเห็นตางของ
ทั้งสองขั้วตอไป
ดึงความรวมมือจากบุคคลธรรมดาทั่วๆไป
หมายรวมถึงบุคคลแตละคนที่เปนประชาชนในชุมชนนั้นและบุคคลที่เปนตัวแทนของกลุมตางๆในชุมชนนั้น เชนกลุมธุรกิจ กลุมแรง
งาน การศึกษา ศาสนา และกลุมผูที่มีความสนใจในปญหานั้นๆ
เนนกระบวนการตัดสินใจแบบประชาธิปไตย
วิธีการตัดสินใจของคณะกรรมการ “Coalition” เปนการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการที่จะบรรลุเปาหมายของคณะกรรมการ วิธีการที่จะ
ใหผูนําและสมาชิกของคณะกรรมการCoalition ปฏิบัติบัติตามมัติของที่ประชุมดวยความรับผิดชอบตอคณะกรรมการนั้นมีความสําคัญอยาง
ยิ่ง กระบวนการที่ใชในการตัดสินใจที่เปนประโยชนคือกระบวนการที่ยึดมั่นตามแนวทางประชาธิปไตยทั้งหลาย มีตั้งแตกฎวาดวยการจัด
ระเบียบของ Robert ไปจนกระทั้งการใชความเห็นพองตองกัน (Consensus) ของทุกคนทั้งหมดแบบธรรมดาๆ แตตองมั่นใจวาการเลือกใช
กระบวนการตัดสินใจรูปแบบใดนั้นจะตองใหทุกคนเกิดความรูสึกสะบายใจ
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สื่อสารกันอยางสม่ําเสมอ
สมาชิกทุกคนของคณะกรรมการ “Coalition” ตองการทราบความเคลื่อนไหวของการทํางานของคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ การ
วางกลยุทธและวางกําหนดการการออกขาวสาร (เชนจดหมายขาว การสงขอมูลขาวสารทาง Fax ทางคอลัมพในหนังสือพิมพ ฯลฯ) ตอง
ตระหนักอยูในใจตลอดเวลาวาวิธีการที่ถายทอดขาวสารออกไปนั้นอาจจะมีผลตอใครก็ตามที่พบขาวสารนั้น และยิ่งไปกวานั้นระดับการรับรู
ขอมูลขาวสารถึงความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการสามารถกอใหเกิดความตึงเครียดในหมูคณะกรรมการไดดวย
ใหโอกาสสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน การไดรับความสําเร็จ และการฉลองใหกับความสําเร็จ
ความสําเร็จที่เห็นไดชัดเจนตั้งแตเริ่มตนของการทํางานรวมกันเปนกุญแจสําคัญที่นําไปสูการไดมาซึ่งการสนับสนุนจากสมาชิกและ
จากชุมชนโดยรวม จงเริ่มตนดวยกลยุทธที่สามารถทําใหประสบผลสําเร็จไดจริงในชวงระยะเวลาอันสั้น จงแนใจวาจะใหมีเวลาฉลองชัยใหกับ
ความสําเร็จดวยการมีสวนรวมในการฉลองชัยจากสมาชิกและของชุมชนโดยรวม การยอมรับและการเห็นความสําคัญของการสนับสนุนและ
การทํางานที่หนักของผูปฏิบัติ และของอาสาสมัคร จะเปนการกระตุน และไดมาซึ่งการสนับสนุนตอๆไป
คนหาและสรางผูนํา
ขณะที่คณะกรรมการเชนนี้เกิดขึ้นอยางมากมายในแตละปจึงจําเปนที่จะตองแสวงหาผูที่จะทําหนาที่เปนผูนําของคณะกรรมการดัง
กลาว คณะกรรมการ “Coalition” ในหลายๆชุมชนที่เกิดจากการนําของบุคคลสองสามคนที่อุทิศตนและไดรับแรงกระตุน และเพื่อใหความ
พยายามตอสูกับปญหายาเสพติดใหโทษมีความยั่งยืน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางบรรยากาสดวยการคนหาผูนําใหมๆที่มีความสามารถ
ในการประสานการทํางานรวมกัน และสามารถนําทีมกาวไปขางหนาไดเปนอยางดี
ขั้นตอนการจัดตั้งคณะกรรมการ “Coalition”
คณะกรรมการ “Coalition” ทั้งหลายที่มีประสิทธิภาพจะเกิดในระดับทองถิ่นเมื่อกลุมคนในระดับรากหญาตองแสวงหาความปลอด
ภัยใหกับตนเองหรือเมื่อตองการมีพลังดวยการรวมตัวกัน และอาจเกิดจากโอกาสเมื่อมีเงินทุนสนับสนุนหรือเมื่อเงินสนับสนุนนั้นถูกตัดไป แต
กลุมคนเหลานั้นยังตองการความรวมมือกันตอไปหรือตองการใหความมั่นคงเกิดขึ้น แนวความคิดพื้นฐานของการถือกําเหนิดเกี่ยวกับการ
ทํางานรวมกันแบบ “Coalition” มาจากแนวคิดที่วา “การรวมมือกันเทานั้นที่จะสามารถเอาชนะและฟนฝาอุปสรรคทั้งหลายได” Community
Anti-Drug Coalitions of America หรือCADCA อธิบายถึงขั้นตอนตางๆในการกอตั้งคณะกรรมการแบบCoalition ที่จะอํานวยการทํางาน
รวมกันไวดังนี้
1. รวมกลุมของคณะบุคคลกลุมเล็กๆเขาดวยกันกอน
2. คนหาปญหาและผลกระทบของปญหานั้นที่มีตอชุมชนนั้นใหพบ
3. คนหาผูมีสวนไดเสียที่สําคัญในชุมชน
4. การจัดการประชุมกันครั้งแรก
5. การเริ่มตนกระบวนการวางแผนกลยุทธ
ขั้นตอนที่ 1.รวมตัวกันดวยกลุมคนกลุมเล็กๆ
การรวมตัวกันครั้งแรกเปนการประชุมของคนเพียงไมกี่คนเกี่ยวกับเหตุการณเฉพาะเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือเหตุการณที่เกี่ยว
กับยาเสพติดใหโทษที่เกิดขึ้นในชุมชน ผูที่จะเริ่มการกอตั้งคณะกรรมการแบบ “Coalition” จําตองจัดใหมีการประชุมเพื่อถกปญหาเกี่ยวกับยา
เสพติด โดยระดมความคิดเห็นจากหลายๆความคิด คนหาผูมีสวนไดเสียที่มีความสําคัญในชุมชนที่จําเปนจะตองนําเขามารวมในการผลักดัน
ใหเกิด “Coalition” แลวกําหนดเวลาการประชุมในครั้งถัดไป
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รายการตรวจสอบสําหรับขั้นตอนที่ 1
• คนหาเหตุการณใดๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเมื่อไมนานมานี้ที่ปลุกกระแสความตื่นตัวเกี่ยวกับปญหาที่ยาเสพติดใหโทษในชุมชนนั้นๆ
• จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลทั้งหลายและกลุมทุกกลุมที่ไดรับผลกระทบจากปญหาที่คณะกรรมการ “Coalition” ตองการจะแกไข
(ปญหายาเสพติดใหโทษ
• คนหาแนวรวมที่ดําเนินกิจกรรมนั้นอยูแลวและระดมคนหาทรัพยากรที่มีศักยภาพเพื่อนํามาใชผลักดันใหเกิดคณะกรรมการเชนวา
นั้น
• กําหนดระเบียบวาระการประชุมครั้งถัดไป
การระดมความคิดเห็น
การประชุมนัดแรกของ “Coalition” จะเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับสาเหตุ และการแพรระบาดของยาเสพ
ติดใหโทษ และแนวทางการแกไขปญหานั้นวาจะแกไขอยางไร วิธีการประชุมระดมความเห็นจะตองใหทุกๆคนไดแสดงความเห็นอยางเต็มที่
ฟงทุกเสียงอยางตั้งใจ จดบันทึกคําแนะนําทั้งหลายไวที่ในที่สุดความเห็นทั้งหลายนั้นจะเปนประโยชนในการจัดทําเปาหมายรวมกันและวิสัย
ทัศนรวมของชุมชนนั้นทั้งชุมชน
ปญหายาเสพติดใหโทษที่เกิดขึ้นในชุมชนใดยอมสงผลกระทบตอทุกคนและทุกครอบครัวในชุมชนแหงนั้น และยังสงผลกระทบในอีก
หลายๆดาน ยกตัวอยางเชนยาเสพติดใหโทษเปนสาเหตุแหงการเกิดอาชญากรรมทั้งหลาย เปนสาเหตุแหงการสูญเสียเพื่อนฝูงที่เคยคบหา
สมาคม เปนสาเหตุนําไปสูการเกิดอุบัติภัยจากการขับขี่ และบุคคลในครอบครัวตองตกเปนเหยื่อของสมาชิกที่เสพยาเสพติดใหโทษที่ลักขโมย
ทรัพยสินของคนในครอบครัวไปเพื่อการเสพ
ในอีกขั้วหนึ่งอาจมองวาปญหายาเสพติดใหโทษเปนปญหาสุขภาพเชนเดียวกันกับปญหาสุขภาพทั้งหลายที่จําเปนตองไดรับการ
บําบัดรักษายิ่งกวาการที่จะมุงลงโทษเยี่ยงอาชญากรแตก็มีอีกหลายคนที่มีความเห็นอยูระหวางกลางความเห็นของทั้งสองฟากดังกลาส
ขั้นตอนที่ 2.คนหาปญหาและผลกระทบของปญหานั้นที่มีตอชุมชนนั้นใหพบ
ในการจัดการกับปญหายาเสพติดใหโทษในชุมชนใดๆกอนอื่นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสํารวจใหรูกอนถึงลักษณะและขนาดของการ
แพรระบาดของยาเสพติดใหโทษในชุมชนนั้น ใครบางที่เปนผูใชยาเสพติดใหโทษ ประเภทของยาเสพติดที่ใชอยู เคยมีการเพิ่มปริมาณการแพร
ระบาดและการลดลงของการแพรระบาดหรือไม เกิดความความเปลี่ยนแปลงใดบางที่มีสาเหตุมาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในชุมชน ชุมชนมี
ความรูสึกอยางไรบางตอปญหายาเสพติดใหโทษที่เกิดขึ้น มีเหตุการณใดบางที่เกิดขึ้นในชุมชนที่พยายามที่จะจัดการกับปญหานั้น การคนหา
คําตอบตอคําถามเหลานี้เปนสวนหนึ่งของขั้นตอนแรกในการแกไขปญหายาเสพติดใหโทษ
ในชวงระยะเวลาการวางแผนกลยุทธเปนชวงเวลาที่คณะกรรมการ “Coalition” จะทํากิจกรรมรวมกันในการรวบรวมขอมูลโดยมีเปา
หมายที่แหลงทรัพยากรทั้งหลายและเพื่อทราบถึงสภาพปญหาทั้งหลายที่ชุมชนตองการแกไข ขั้นตอนนี้จะตองทําการรวบรวมขอมูลจากโรง
เรียน โรงพัก สถานบําบัด อนามัย หนวยงานยาเสพติดในพื้นที่และที่จังหวัด แลวมอบใหแกแกนนําคนสําคัญที่มีสวนไดเสียในชุมชนเพื่อนํา
เสนอเปนสภาพปญหาโดยรวมเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษตอที่ประชุมของคณะกรรมการ “Coalition” เพื่อรวมกันพิจารณาตอไป
รายการตรวจสอบสําหรับขั้นตอนที่ 2.
1. คนหาปญหาที่คิดวามีอยูในชุมชน
2. รวบรวมขอมูลที่มีอยูเกี่ยวกับปญหาดังกลาวจากโรงเรียน โรงพัก สถานบําบัด และแหลงขอมูลอื่นๆ
3. จัดเตรียมรายงานขอเท็จจริงเพื่อแจกในที่ประชุมของคณะกรรมการ
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ขั้นตอนที่ 3.คนหาผูมีสวนไดเสียที่สําคัญในชุมชน
เมื่อถึงขั้นตอนนี้ปญหายาเสพติดใหโทษในชุมชนก็ไดถูกคนพบแลว องคกรทั้งหลายในคณะกรรมการ “Coalition” ยอมตระหนักไดดี
วาคณะกรรมการจะเผชิญกับอะไรตอไป การคัดเลือกบุคคลและกลุมตางๆเขามารวมกันเพื่อใหการแกปญหายาเสพติดใหบรรลุผลเปนองค
ประกอบที่สําคัญในการจัดตั้ง “Coalition” และการคัดเลือกคณะกรรมการมีความสําคัญมากขั้นตอนหนึ่ง
บัญชีรายชื่อบุคคล องคกร และหนวยงานทั้งหลายเปนทรัพยากรของการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อใชในการคนหาปญหา และคนหา
ผูนําที่จะเปนผูกอตั้งคณะกรรมการเพื่อการทํางานรวมกันของบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากปญหายาเสพติดและมีความผูกพันในการที่จะตอง
แกปญหานั้น คณะกรรมการ “Coalition” ควรประกอบดวย
• บุคคลที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดจากปญหานั้น
• ตัวแทนจากทุกภาคสวนของชุมชน
• ตัวแทนจากกลุมวัฒนธรรมและกลุมเชื้อชาติทุกกลุม
• บุคคลที่มีอิทธิพลในชุมชนที่สามารถประสานการทํางานรวมกันได
• บุคคลที่เปนผูควบคุมทรัพยากรในชุมชนและหรือมีชองทางที่จะเขาถึงทรัพยากรทั้งหลายในชุมชน
การคนหาคําตอบตอคําถามตอไปนี้จะชวยในการนํากลุมพลังตางๆมาทํางานรวมกันในการแกปญหายาเสพติดใหโทษในชุมชนได
• ในการประเมินสภาพปญหาของชุมชนพบสภาพปญหาใดบางที่ตองการการแกไขอยางเขมแข็ง
• กลุมเปาหมายเปนวัยรุนหรือไม หากใช กลุมคนที่จะตองนําเขามารวมเปนคณะกรรมการก็ไดแก บิดามารดา วัยรุน ผูฝกสอน ครู
อาจารย ผูบริหารสถานศึกษา ตัวแทนหนวยงานที่ใหบริการแกเด็กวันรุน สมาชิกของครอบครัว และกลุมบุคคลที่มีความสนใจใน
ปญหาของวัยรุน
• มีพื้นที่ใดบางที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ มีผูนําของเขตพื้นที่พิเศษนั้นรวมอยูในคณะกรรมการหรือไม
• และสุดทาย ใครบางที่สรางสิ่งตางๆใหกับชุมชน บุคคลเหลานี้เปนกลุมแรกที่ตองดึงเขามา ผูนําสําคัญของชุมชนตองเขามารวมเพื่อ
ทําใหการทํางานรวมกันประสบผลสําเร็จ การเขาหาเพื่อการติดตอกับบุคคลเหลานี้ตองมีขอมูลและตองทําการบานกอนซึ่งจะชวยใน
การติดตอบรรลุผล
รายการตรวจสอบสําหรับขั้นตอนที่ 3.
1. จัดทําบัญชีรายชื่อของกลุมตางๆที่ทํางานเกี่ยวกับปญหาดังกลาว รวมทั้งบัญชีรายชื่อของกลุมที่จะดรับประโยชนจากการทํางาน
ของคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น
2. ตองแนใจวาตัวแทนขององคกรตางๆที่เชิญเขามาเปนกรรมการ เปนตัวแทนที่มีอํานาจตัดสินใจและผูกพันองคกรที่ตนเปนตัวแทน
3. ตองมั่นใจวาคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นนั้นรวมเอาผูนําคนสําคัญของชุมชนไวและตัวแทนของกลุมตางๆ
ขั้นตอนที่ 4.การจัดการประชุมนัดแรก
การประชุมนัดแรกตองจัดในที่ๆเปนความสะดวกของชุมชน เชนศูนยนันทนาการ หองสมุด โรงเรียน หรือวัด เชิญชวนการเขารวมประชุม
ลวงหนาอยางนอยสัก 2 สัปดาหและมีบริการดูแลเด็กใหดวย สถานที่และเวลาประชุมนัดแรกสําคัญมากจึงจําเปนตองเลือกสถานที่และเวลา
ที่ชุมชนจะใชเพื่อการนัดพบกันอยูเสมอ
บางชุมชนอาจสะดวกในการประชุมพรอมกันในยามเย็นและการเลี้ยงอาหารในการประชุมนัดแรกจะชวยใหการประชุมดําเนินไปไดดี
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ผูมีสวนไดเสียที่มีความสําคัญของชุมชนตองสงจดหมายเชิญลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 3 สัปดาห ผูลงชื่อในหนังสือเชิญ
ควรเปนผูนําคนสําคัญที่ชุมชนยอมรับและคนผูนี้จะเปนประธานกิตติมศักดิ์สําหรับการประชุมครั้งแรก
หนังสือเชิญควรประกอบดวยขอความ 3 พารากราฟ โดยพารากราฟแรกจะกลาวถึงชื่อของ “Coalition” เปาหมายของการประชุม
สถานที่ประชุม และเวลาประชุม พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุม 1 ชั่วโมงนอกจากนี้ใหกลาวถึงการอํานวยความสะดวกเชนสถานที่จอดรถ
และการมีอาหารไวรับรอง
พารากราฟที่ 2 กลาวถึงวาผูที่ไดรับเชิญนั้นเปนผูนําคนหนึ่งของชุมชนแหงนั้นและการเขามารวมประชุมของเขามีความหมายอยาง
ยิ่งและขอรองไมใหสงตัวแทน
พารากราฟที่ 3 เนนใหเห็นความสําคัญของปญหาที่จะรวมกันหารือ กลาวย้ําถึงความสําคัญของการเขารวมประชุมของผูถูกเชิญ
และใหรายชื่อบุคคลและหมายเลขโทรศัพทเพื่อการติดตอตอบกลับ กําหนดวันตอบรับควรเปนวันกอนวันประชุม การติดตามผลของจดหมาย
ใชการโทรศัพทติดตามเปนรายคนกอนการประชุม 3 วัน
ในวันประชุม ผูจัดประชุมตองไปแตกอนเวลาเพื่อตรวจดูความพรอม ผูที่จะตองทําหนาที่ประธานกิตติมศักดิ์ตองไปถึงที่ประชุมกอน
เพื่อนเพื่อเตรียมใหการตอนรับที่หนาประตู ตรวจสอบใหแนใจวามีการเตรียมบัญชีลงชื่อสําหรับผูเขารวมประชุมไวเพื่อใหลงชื่อ ที่อยู อีเมล
และหมายเลขโทรศัพท ผูอํานวยความสะดวกทานนี้ตองสามารถทําใหการประชุมดําเนินไปตามกําหนดการได สามารถประนอมเมื่อมีการเกิด
ฝกฝาย และตอบสนองตอทุกคนดวยความเคารพและใหเกียรติ
การประชุมครั้งที่ 2 ควรจัดภายใน 1 เดือนนับแตการประชุมครั้งแรก โดยประกาศกําหนดวันเวลาและสถานที่ประชุมครั้งตอไปในที่
ประชุมครั้งที่ 1 นั้นเอง
ในการประชุมครั้งที่สอง ควรจัดรูปแบบการประชุมเพื่อการติดตามงานสําหรับใชในการประชุมครั้งตอๆไป รูปแบบการประชุมอาจ
ประกอบดวยผูเปนประธานอานระเบียบวาระการประชุม กลาวสรุปสั้นๆเกี่ยวกับการจัดอบรมเพื่อการฝกฝน การฝกหัดวางแผนกลยุทธ การ
รายงานของอนุกรรมการ และรายการใหมๆที่เกิดในภายหลัง ซึ่งจะทําใหเห็นวา คณะทํางาน “Coalition” เล็งเห็นคุณคาของเวลาและความ
รวมมือของผูรวมประชุม (Inputs)
รายการตรวจสอบสําหรับขั้นตอนที่ 4.
1. สถานที่ประชุม และเวลาในการประชุมสะดวกตอสมาชิกที่จะเขารวมประชุมหรือไม
2. กระบวนการในการตัดสินใจจะใชรูปแบบใดเชน
• หลักการเห็นชอบรวมกันทั้งหมด
• การออกเสียงแบบประชาธิปไตย
• การใชสิทธิคัดคานผานทางองคกร
• การตัดสินโดยการชั่งน้ําหนัก
คําแนะนําในการอํานวยการประชุม
งานหรือภาระกิจสวนใหญของ “Coalition” สําเร็จโดยอาศัยที่ประชุม และการประชุมสาธารณะทั้งหลาย การใหเวลากับการประชุม
เกินไปบางมีความสําคัญ การประชุมออกแบบมาเพื่อการตัดสินใจและเพื่อการรายงานความกาวหนา การประชุมจะทํางานไดดีที่สุด เมื่อ
สมาชิกตระหนักดีวาการตัดสินใจในกระบวนการประชุมเปนของสมาชิกทุกคน และเมื่อการรายงานความกาวหนามีความชัดเจนและแสดงให
เห็นถึงความกาวหนาและความเติบโตของ “Coalition” การประชุมที่มีประสิทธิภาพมีคําแนะนําดังนี้
• การจัดระเบียบวาระการประชุมควรกระทํากันในหมูสมาชิกในที่ประชุมซึ่งจะทําใหเกิดความรับผิดชอบตอการประชุม
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• ใหแลกเปลี่ยนคําแนะนํา ความคิดเห็น หรือทางเลือกทั้งหลายเมื่อการประชุมไมคืบหนาไปดังที่วางแผนไว
• ตองมั่นใจวาไดทําใหระเบียบวาระการประชุมคืบไปขางหนา
• สังเกตุกระบวนการ ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบรรยากาศในการประชุม หรืออารมณของกลุม และปรับสภาพอารมณของที่ประชุม
ถาจําเปน
• เลือกผูรักษาเวลาที่ตรงตอเวลา
ขั้นตอนที่ 5. การเริ่มตนกระบวนการวางแผนกลยุทธ
กระบวนการวางแผนกลยุทธจะเริ่มตนดวยการแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ ภาระกิจของคณะกรรมการวางแผนกลยุทธยิ่ง
ใหญมากกอนอื่นสมาชิกของคณะกรรมการชุดนี้ตองมีความชัดเจนเกี่ยวกับขอผูกพันเกี่ยวกับเวลาที่จะตองทํางานรวมกันและทุกคนจะตอง
ตกลงดวยที่จะสละเวลาให การทํางานจะเริ่มตั้งแตการประเมินปญหาของชุมชน และศักยภาพของชุมชน ที่จะทําใหคนพบปจจัยเสี่ยง และ
ปจจัยคุมครองทั้งหมดในชุมชน และทําใหทราบถึงลักษณะ และขนาดของสภาพปญหาของการระบาดของยาเสพติดใหโทษในชุมชน คณะ
กรรมการจะรวมกันพิจารณาตรวจสอบวากิจกรรมใดบางที่จําเปนตองทําเพื่อลดหรือกําจัดปจจัยเสี่ยงใหหมดไป และเพื่อเพิ่มพูนขยายปจจัย
คุมครองใหเขมแข็งมากขึ้น และทําการสํารวจทรัพยากรที่มีเพื่อความมั่นใจวากิจกรรมเหลานั้นจะสามารถดําเนินไปได นอกจากนี้จะทําการ
คนหาภาคสวนตางๆในชุมชนที่สามารถเขามารับผิดชอบดําเนินกิจกรรมตางๆดังกลาวแลวกําหนดรูปแบบกลไกเพื่อการติดตามประเมินผล
สุดทายคณะกรรมการวางแผนกลยุทธจะจัดทําตารางกําหนดการตรวจสอบประจําป และจัดทําแผนกลยุทธในระยะยาวตอไป
รายการสําหรับตรวจสอบในขั้นตอนที่ 5.
1. มีการกําหนดเปาหมายของคณะกรรมการวางแผนกลยุทธไวหรือไม
2. มีการวางกฎ ระเบียบของการทํางานรวมกันของคณะกรรมการไวหรือไมเชนความผูกพัน เวลา และความรับผิดชอบ
3. มีการกําหนดกระบวนการของการวางแผนไวหรือไม
4. มีทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการทํางานของคณะกรรมการหรือไม
องคประกอบของความสําเร็จของการทํางานรวมกันแบบ “Coalition”
Community Anti-Drug Coalition of America รวมกับมูลนิธิ Annie. Casey Foundation ทําการศึกษาการทํางานเพื่อเอาชนะยา
เสพติดในรูปแบบ “Coalition” โดยศึกษา 8 คณะพบวาการรวมกันที่ประสบความสําเร็จ มีองคประกอบที่สําคัญดังนี้
พันธกิจที่ชัดเจน
เปาหมายของคณะทํางานตองชัดเจนทั้งตอมวลสมาชิก และตอชุมชนโดยรวม ตอหุนสวนที่สําคัญ และตอแหลงทุนที่ใหการ
สนับสนุน
เขาใจชุมชน
ความเขาใจชุมชนอยางลึกซึ้งถึงศักกยภาพของชุมชน ปญหาและความตองการของชุมชน เปนความสําคัญที่ยิ่งยวดตอความสําเร็จ
ของการทํางานรวมกันเพื่อเอาชนะยาเสพติดใหโทษ
การวางแผนกลยุทธ
คณะกรรมการ .”Coalition” มักจะจัดทําแผนกลยุทธก็ตอเมื่อตองปรับตัวใหม และสวนใหญจะประกอบดวยความเห็นของหลายๆ
กลุม และจะมีกําหนดกรอบเวลาสําหรับคณะกรรมการเพื่อติดตาม
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การตัดสินใจที่ยึดเปาหมาย
คณะกรรมการ “Coalition” ทั้งหลายสามารถใหเหตุผลไดอยางชัดเจนที่จะใหความรวมมือในการประสานงาน ในการที่จะใหบริการ
และหรือในการที่จะใหการสนับสนุน
โครงสรางองคกร
คณะกรรมการ “Coalition” ไดประโยชนจากการจัดโครงสรางองคกรที่เปนที่เขาใจเปนอยางดีของสมาชิก และของอาสาสมัครทั้ง
หลาย องคกรชั้นนําที่ตองรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมที่คณะกรรมการ “Coalition” มอบหมายสามารถดําเนินภาระกิจขององคกรที่.”Coalition”
มอบหมายไดอยางสะดวกและอยางงายดาย
มีแหลงทุนที่สนับสนุนหลากหลายและตรงกับวัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ “Coalition” ดําเนินไปไดอยางยั่งยืนเงินทุนมีความจําเปนตองสอดคลองเหมาะสมเพื่อ
ใหเปาหมายและวัตถุประสงคของ Coalition สามารถบรรลุผลได ตองมองหาแหลงทุนที่หลากหลายเมื่อแหลงทุนที่สนับสนุนอยูถูกตัด และนํา
หุนสวนอื่นๆเขามาสมทบในกระบวนการของการทํางานรวมกัน แหลงทุนไดแกการบริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐ
ผูนํา
ผูนําตองมีความเขมแข็งและมีความแนวแนมุงมั่นมีความสําคัญที่สุดตอความสําเร็จของ “Coalition” การมีผูนําเชนนี้จะทําใหเกิด
ความมั่นใจวาวาความสัมพันธที่จําเปนมีเวลาที่จะพัฒนาและสรางความกาวหนารวมไปกับองคกรได
อาสาสมัคร
อาสาสมัครมีความสําคัญตอความสําเร็จของ “Coalition” เชนเดียวกัน เพื่อการดึงดูดและรักษาอาสาสมัครใหคงอยูกับ “Coalition.
จําเปนยิ่งที่จะตองทําใหอาสาสมัครเขาใจถึงคุณคาของอาสาสมัครที่มีตอองคกรและใหเกิความรูสึกวาอาสาสมัครเปนสวนหนึ่งของทีมที่ชนะ
สมาชิกและสตาฟที่เปนตัวแทน
คณะกรรมการ Coalition ซึ่งสมาชิกที่เปนเจาหนาที่และอาสาสมัครเปนตัวแทนจากกลุมตางๆในชุมชนจะเปน “Coalition” ที่ประสบ
ความสําเร็จมากที่สุดในการดึงความรวมรวมมือ การกระตุนสรางแรงจูงใจ และการใหอํานาจชุมชนในการแกไขปญหาของชุมชนโดยชุมชน
หุนสวนที่หลากหลาย
“Coalition” ที่ยิ่งมีความหลากหลายของหุนสวนจากกลุมที่แตกตางกันมากเทาใดจะยิ่งมีความคิดและการกระทําที่ที่เปนความคิด
สรางสรรคและริเริ่มสิ่งใหมๆอยูเสมอ
ความคาดหวังที่ชัดเจน
สมาชิกและอาสาสมัครจะตอบสนองตอองคกรอยางสรางสรรคเมื่อองคกรมีความคาดหวังที่เปนรูปธรรม
การเขาถึงผูนําทั้งหลายของชุมชน
เพื่อใหเกิดผลตอการเปลี่ยนแปลง การเขาถึงผูนําทั้งหลายและผูมีอํานาจตัดสินใจในชุมชนจะชวยเหลือการทํางานของคณะ
กรรมการไดเปนอยางดี
การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เชนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารกับอาสาสมัครทั้งหลาย เครื่องมือที่ใชในการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ และเครื่องมือที่ใชคนหา
แหลงทุนใหมๆ
การสื่อสาร
“Coalition” ตองจัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งหุนสวนทั้งปวง อาสาสมัครทั้งหลาย ชุมชนในพื้นที่
แหลงทุนตางๆ ธุรกิจทองถิ่น และเจาหนาที่ของรัฐ
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พัฒนาความเปนมืออาชีพ
สมาชิกของ “Coalition” คณะกรรมการจัดตั้ง และอาสาสมัคร ตางไดรับประโยชนในการฝกฝนทักษะและขยายเครือขายที่จะพัฒนา
ตนเองสูความเปนมืออาชีพ
การวัดผล
การวัดผลมีความสําคัญ ผลของการประเมินจะทําใหคณะกรรมการทราบวาควรจะดําเนินกิจกรรมตอไป หรือควรปรับทิศทางใหม
อยางไร
สรุป
การทํางานรวมกันแบบ “Coalition” ที่ประสบความสําเร็จ เริ่มตนดวยความริเริ่มของกลุมคนกลุมเล็กๆที่แสวงหาความรวมมือจาก
กลุมตางๆ ซึ่งมีกระบวนการคนหาความรวมมือเปนอยางดี มีการจัดองคกรอยางดี และการบริหารจัดการอยางดี ผูคนที่เขารวมจะเขารวม
ตราบนานเทานาน เทาที่เห็นวาตนเปนประโยชนและรูไดถึงความสําเร็จของการทํางานรวมกันนั้น แผนกลยุทธที่ประกาศออกไปที่ซึ่งสมาชิก
ทุกคนเห็นไดถึงความเคลื่อนไหวของความสําเร็จของการทํางานรวมกันจะเปนสิ่งดึงดูดใหสมาชิกยึดมั่นอยูกับการทํางานรวมกันของคณะ
กรรมการตลอดไป
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