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ค ำน ำ 

            การจัดการกับกระบวนการใช้ประโยชน์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาต่อการท ากิจกรรมต่างๆของ
ตนเองและชุมชน จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องท างานร่วมกันใน
รูปแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นเครื่องมือหรือวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กลไก
ของการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ มีการร่วมมือกันในเรื่องต่างๆ และยังท าให้มีพลัง
ต่อรองกับอ านาจต่าง ๆ ได้ดีขึ้น จึงนับได้เป็นปัจจัยส าคัทที่สุดของการส่งเสริมให้เกิดการพันนาอย่าง
ยั่งยืน 

            เอกสารการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนเล่มนี้ มีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์
ทั้งในด้านแนวคิด หลักการและวิธีการสร้างเครือข่ายและการสร้างการมีส่วนร่วมด้านการใช้ประโยชน์
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาต่อการท ากิจ กรรมต่าง ๆ ของตนเองและชุมชนรวมทั้งปัจจัยที่มีต่อการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายในชุมชน 

           หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับประชาชน ชุมชนและ เครือข่าย ที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานสร้างเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในใช้ประโยชน์
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของตนเอง ชุมชนและเครือข่าย ต่อไป 
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บทที่ 1 บทน า 
1.1 ทีม่าและความส าคัญ 
 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก  กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ 
         1. เพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นท่ี 
         2. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย 
         3. เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายอุตุอาสา 
         4. ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ให้มีประสิทธิภาพช่วยสนับสนุนภารกิจด้าน
อุตุนิยมวิทยา 
 และตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
นั้น ซึ่งให้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ด าเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดย
พิจารณาองค์ความรู้ต่างๆตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มีมติเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน  เครือข่ายอุตุอาสา  เพ่ือจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานโดย  โดยด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งมี 7 ขั้นตอน คือ 1) การ
บ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลผล
และกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 7) การเรียนรู้  โดยการ
จ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็น  
  
1.2 วัตถุประสงค์ 
 2.1.1. เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงความหมายของเครือข่ายและการสร้างเครือข่าย
องค์ประกอบของเครือข่าย การก่อเกิดของเครือข่าย ความจ าเป็นที่ต้องมี เครือข่าย รูปแบบของ
เครือข่าย ตลอดจนประโยชน์ของการสร้าง เครือข่าย  
 2.1.2 เพ่ือให้ที่เก่ียวข้องสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.3 ขอบเขต 
 การด าเนินการจัดการความรู้ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก(เทคนิคการสร้าง
ความสัมพันธ์เครือข่ายอุตุนิยมวิทยา) ขอบเขตด้านเนื้อหา จะครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องโดยมีที่มาขององค์ความรู้ดังนี้ 
  1) ต ารา คู่มือ สื่อออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ด้านแนวคิด
การสร้างเครือข่าย องค์ความรู้ด้านการรักษาเครือข่าย และองค์ความรู้ด้านการมีส่วนร่วม 
(Participation) กับการสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย 
  2) ศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ตรงหรือผู้ เชี่ยวชาญโดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม หรือตั้งค าถามให้ตอบ 
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1.4 วิธีการด าเนินการ  
 ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งมี 7 ขั้นตอน คือ 
 1.4.1 การบ่งชี้ความรู้ 
 1.4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้  
 1.4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  
 1.4.4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
 1.4.5 การเข้าถึงความรู้  
 1.4.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
 1.4.7 การเรียนรู้ 
  
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.5.1 เพ่ือให้องค์การมีเทคนิคในการรักษาเครือข่ายเพ่ิมขึ้นและสาสารถสร้างเครือข่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.5.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีวิธีการรวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ าเป็นและเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงาน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 
 
1.6 นิยามศัพท์ 
 เครือข่าย(Network) คือ การเชื่อมโยงร้อยรัดเอาความพยายามและการด าเนินงานของ
ฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือปฏิบัติภารกิจอย่า งใดอย่างหนึ่ง
ร่วมกันโดยที่แต่ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนต่อไปอย่างไม่สูญเสียเอกลักษณ์ และปรัชญา
ของตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจเป็นรูปของการรวมตัวกันแบบหลวม ๆ เฉพาะกิจตามความจ าเป็น หรือ
อาจอยู่ในรูปของการจัดองค์กรที่เป็นโครงสร้างของความสัพมันธ์กันอย่างชัดเจน 
 

การมีส่วนร่วม (participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเรื่องของความ 
ต้องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิด ความคิด
ริเริ่มโครงการเพ่ือการปฏิบัติ เหตุผลเบื้องแรก ของการที่มีคนมารวมกันได้ควรจะต้องมีการตระหนัก
ว่าปฏิบัติกทั้งหมดหรือการกระท าทั้งหมด ที่ท าโดยกลุ่มหรือใน นามกลุ่มนั้น กระท าฝานองค์การ 
(organization) ดังนั้นองค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้ 
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บทที่ 2 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย 
 2.1.1 ความหมาย  
 เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะ
แลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนใน
เครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซึ่ง
กันและกันประเด็นส าคัญของนิยามข้างต้น คือ 
 1. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ  
 2. กิจกรรมที่ท าในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
 3. การเป็นสมาชิก เครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของ
ตัวเองของคนหรือองค์กรนั้นๆ 
 การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย ไม่ได้หมายถึงการจัดการให้คนมานั่ง “รวมกัน”  เพ่ือ
พูดคุยสนทนากันเฉยๆโดยไม่ได้ “ร่วมกัน” ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด  เปรียบเหมือนการเอาก้อนอิฐมากอง
รวมกัน ย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด การเชื่อมโยงเข้าหากันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเอาอิฐแต่ละก้อนมา
ก่อกันเป็นก าแพงโดยการประสานอิฐแต่ละก้อนเข้ากันอย่างเป็นระบบ... และก็ไม่ใช่เป็นแค่การ
รวมกลุ่มของสมาชิกท่ีมีความสนใจร่วมกันเพียงเพ่ือพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น 
แต่จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยและ
ไม่ใช่การรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกันไว้ในมือเพ่ือสะดวกแก่การติดต่อ การ
มอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพ่ิมขึ้น ยิ่งได้รายชื่อมามากก็ยิ่งท าให้เครือข่ายใหญ่ขึ้น การ
กระท าเช่นนี้เปรียบเสมือนการขยายถุงใส่อิฐให้โตขึ้นเพ่ือจะได้บรรจุอิฐได้มากขึ้น แต่กองอิฐในถุงก็ยัง
วางระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอย่างเป็นระบบ  
 ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกด าเนินกิจกรรม
บางอย่างร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความ
จ าเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจ าเป็นหรือมีภารกิจ
ใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้
การรวมตัวเป็นเครือข่ายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ต้องสะกัดเอาส่วนดีหรือ จุดแข็งของแต่ละฝ่ายมา
เรียนรู้และสนับสนุนกันและกัน เป็นการผนึกก าลัง (synergy) ในลักษณะที่มากกว่า 1+1 = 2 แต่ต้อง
เป็น 1+1 > 2 เรียกว่าเป็น “พลังทวีคูณ” ผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานเป็นเครือข่ายต้องดีกว่าผลรวมที่
เกิดจากการปล่อยให้ต่างคนต่างท าแล้วน าผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน 
 
 2.1.2 องค์ประกอบของเครือข่าย  
 เครือข่ายเทียม (Pseudo network)  หมายถึงเครือข่ายชนิดที่เราหลงผิดคิดว่าเป็น
เครือข่าย แต่แท้จริงแล้วเป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มี
เป้าหมายร่วมกัน และไม่ได้ตั้งใจที่จะท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสาระพา หรือ
รวมกันตามกระแสนิยมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  ลักษณะของเครือข่ายลวงจะไม่มีการสานต่อ



4 
 

การจัดการความรู้และการเสรมิสรา้งเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายอุตุอาสา 
 (เทคนิคการสร้างความสมัพันธ์เครือข่ายอุตุนิยมวิทยา) 

ระหว่างสมาชิก ดังนั้น การท าความเข้าใจกับองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมีความส าคัญ เพ่ือช่วยให้
สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแท้แทนการสร้างเครือข่ายเทียม 
  เครือข่าย (แท้) มีองค์ประกอบส าคัญอยู่อย่างน้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ  

1) มีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 
 สมาชิกในเครือข่าย ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้า
มาร่วมกันเป็นเครือข่าย อาทิเช่น มีความเข้าใจในตัวปัญหาและมีจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ประสบกับปัญหาอย่างเดียวกันหรือต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  ซึ่งจะส่งผลให้
สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาหรือลดความ
เดือดร้อนที่เกิดขึ้น  
 การรบัรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้า
เริ่มต้นด้วยการรับรู้ที่ต่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้ว จะประสานงานและขอความ
ร่วมมือยาก เพราะแต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปัญหาหรือความต้องการไปคน
ละทิศละทาง  แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นที่ต่างกันไม่ได้ เพราะ
มุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ ในการท างาน แต่ความแตกต่างนั้นต้องอยู่ในส่วนของ
กระบวนการ (process) ภายใต้การรับรู้ถึงปัญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นที่
ต่างกันจะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 

2)  การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 
          วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึงการที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน มี
การรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน   การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกันจะท าให้กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลายความขัดแย้ง
อันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของสมาชิก
บางกลุ่มขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของเครือข่าย  พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็จะเริ่ม
แตกต่างจากแนวปฎิบัติที่สมาชิกเครือข่ายกระท าร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับความ
พยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็จ าเป็นจะต้องท าให้เกิดขึ้น หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์
ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือข่ายให้มากที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบ
สนิทจนเป็นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน  

3) มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน ( mutual interests/benefits) 
ค าว่าผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน เป็น
ความต้องการ (need) ของมนุษย์ในเชิงปัจเจก (อ่านเรื่องแรงจูงใจในตอนท้าย) อาทิเช่นเกียรติยศ 
ชื่อเสียง การยอมรับ โอกาสในความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ  
 สมาชิกของเครือข่ายเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ต่างก็มีความต้องการเป็นของตัวเอง 
(human needs) ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ้นดังนั้น ในการที่จะดึงใคร
สักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเครือข่าย จ าเป็นต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับ
จากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่เขาจะร้องขอ ลักษณะของผลประโยชน์ที่
สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกัน แต่ควรต้องให้ทุกคนและต้องเพียงพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้
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เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฎิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นเข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับเนื่องจากมีต าแหน่งใน
เครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฎิบัติภาระกิจ เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ หรือ
เมื่อเขาได้ในสิ่งที่ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้นก็จะออกจากเครือข่ายไปในที่สุด 

4)  การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation)  
       การมีสว่นร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการที่ส าคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็ง 
ของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท าอย่าง
เข้มแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ “หุ้นส่วน 
(partner)” ของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (horizontal relationship) คือความสัมพันธ์
ฉันท์เพ่ือน มากกว่าความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (vertical relationship) ในลักษณะเจ้านายลูกน้อง  ซึ่ง
บางครั้งก็ท าใด้ยากในทางปฎิบัติเพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้าง
บริบทแวดล้อมอ่ืนๆ เข้ามาประกอบ แต่ถ้าท าได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมาก 

5) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ( complementary relationship)  
       องค์ประกอบที่จะท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครือข่ายต่างก็
สร้างความเข้มแข็งให้กันและกัน โดยน าจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง แล้ว
ท าให้ได้ผลลัพธ์เพิ่มข้ึนในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1 > 2) มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเมื่อต่างคนต่างอยู่  

6) การเก้ือหนุนพ่ึงพากัน ( interdependence )  
  เป็นองค์ประกอบที่ท าให้เครือข่ายด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การที่สมาชิก
เครือข่ายตกอยู่ในสภาวะจ ากัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้  เงินทุน ก าลังคน ฯลฯ  ไม่สามารถท างานให้
บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย  จ าเป็นต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน
ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การท าให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น จ าเป็นต้องท า
ให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะท าให้เครือข่ายล้มลงได้ การด ารงอยู่
ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงอยู่ของเครือข่าย  การเกื้อหนุนพ่ึงพากันใน
ลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ  

7) มีปฎิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน ( interaction )  
 หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฎิสัมพันธ์กันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนที่
รวมกันอยู่ในถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายต้องท ากิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือก่อให้เกิดการปฎิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน โดยที่ผลของการปฎิ
สัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย ลักษณะของปฎิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกควรเป็นการแลกเปลี่ยนกัน (reciprocal exchange)  มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับฝ่าย
เดียว (unilateral exchange)  ยิ่งสมาชิกมีปฎิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะเกิดความผูกพันระหว่างกัน
มากขึ้นเท่านั้น ท าให้การเชื่อมโยงแน่นแฟ้นมากขึ้น มีการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งให้กับเครือข่าย  
องค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการน าไปช่วยจ าแนกระหว่างเครือข่ายแท้ กับ
เครือข่ายเทียมเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายด้วย  
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 2.1.3 การก่อเกิดของเครือข่าย  
 เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเริ่มต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่างๆกัน แบ่งชนิด
ของเครือข่ายออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  
  1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ  
  เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน ท างานคล้ายคลึงกันหรือประสบ
กับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์  ร่วมกัน
แสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า การด ารงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่ายเช่นนี้มักเกิดขึ้นในพ้ืนที่ อาศัยความเป็นเครือญาติ เป็นคนในชุมชน
หรือมาจากภูมิล าเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยจัดตั้ง
เป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อน เมื่อมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นจึงขยายพ้ืนที่ด าเนินการออกไป หรือมีการ
ขยายเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของกลุ่มมากขึ้น ในที่สุดก็พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพ่ือให้ครอบคลุมต่อ
ความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้นเครือข่ายประเภทนี้ มักใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน แต่
เมื่อเกิดข้ึนแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มข้ึน  
  2. เครือข่ายจัดตั้ง  
  เครือข่ายจัดตั้งมักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการด าเนินงานของภาครัฐเป็น
ส่วนใหญ่  การจัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
และส่วนมากภาคีหรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพ้ืนฐาน ความต้องการ ความคิด ความ
เข้าใจ หรือมุมมองในการจัดตั้งเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกัน เป็นการท างานเฉพาะ
กิจชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด  เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้รับการชี้แนะที่
ดี ด าเนินงานเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกจน
น าไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริง  อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพ
ของเครือข่ายไว้ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบระยะก่อตั้ง 
  3. เครือข่ายวิวัฒนาการ  
  เป็นการถือก าเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ได้เกิดจากการ
จัดตั้งโดยตรงแต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกันด้วย
วัตถุประสงค์กว้างๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่ว่าจะ
เป็นการได้รับฟัง หรือการไปได้เห็นการด าเนินงานของเครือข่ายอ่ืนๆมา แล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัว
กัน สร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่านี้แม้จะไม่ได้เกิดจากแรง
กระตุ้นภายในโดยตรงตั้งแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตส านึกที่ดี  เมื่อได้รับการ
กระตุ้นและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งท านองเดียวกันกับ
เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  เครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่มากมาย เช่น เครือข่ายผู้สูงอายุ 
เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น 
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 2.1.4 ปรัชญาการสร้างเครือข่าย  
        การสร้างเครือข่ายต้องค านึงถึงเสมอว่า “เครือข่าย” เป็นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ การน าเครือข่ายต้องมี LINK  หมายถึง “การเข่ือมโยง” 
  L – Learning การเรียนรู้  
  I – Investment การลงทุน  
  N – Nature การฟูมฟักบ ารุง  
  G (K) – Give การรักษาสัมพันธภาพ ซึ่งรวมกันเป็นค าว่า LINK หมายถึงการ
เชื่อมโยง  
 
 2.1.5 การสร้างเครือข่าย  (Networking) 
        การสร้างเครือข่าย หมายถึงการท าให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ  การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวก ให้สมาชิกในเครือข่ายมีความพัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการ
คบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่
ข่าวสารแบบทางเดียว เช่นการส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย  
 
 2.1.6 ความจ าเป็นที่ต้องมีเครือข่าย  
  การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใดๆที่ใช้วิธีด าเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็น
วัฒนธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่
มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอก การด าเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่
ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะออกแบบ
ใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ 
 การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและ
องค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอก
หน่วยงานของตน ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ให้ความร่วมมือและท างานในลักษณะที่เอ้ือ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก 
 
 2.1.7 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่าย เพื่อความยั่งยืน 
     1.สมาชิกท่ีเข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส าเร็จ
ในภาพรวม 
  2.สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและ
วัฒนธรรมองค์กรของสมาชิก 
  3. มีกิจกรรมสม่ าเสมอและมากพอท่ีจะท าให้สมาชิกได้ท างานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่
ต้องแน่ใจว่าท าได้ และกระจายงานได้ท่ัวถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลส าเร็จ 
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อย่าท ากิจกรรมที่ยากโดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถ้าท าไม่ส าเร็จอาจท าให้เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิด
การแตกสลายได้ 
  4.จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง และสม่ าเสมอ 
  5.สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือ
กลุ่มสมาชิกที่ยังอ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้ 
  6.สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย  
  7.สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มก าลังตามศักยภาพและความช านาญที่มี
อยู่ โดยร่วมกันตั้งเป้าหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม  ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมี
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เป็นพื้นฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 
  8.สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข่าย
ในลักษณะความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน  
  9.จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพ่ือเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ใน
การสืบทอดความเป็นเครือข่ายต่อไป 
  10.จัดให้มีเวทีระหว่างคนท างานเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการท างานด้านต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
  11.จัดให้มีช่องทางการท างานร่วมกัน การสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงที่ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบันเช่น สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน 
 
 2.1.8 ผู้จัดการเครือข่ายมีหน้าที่ในการดูแลรักษาเครือข่ายดังต่อไปนี้ 
  1.ช่วยสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นสมาชิกรวมตัวกันท างาน โดยมีกิจกรรมเป็นสื่อ เช่น
การประชุมประจ าปี การจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล การแก้ปัญหาร่วมกัน การวางแผนและด าเนินการ
จัดกิจกรรมใหม่ 
  2.สมาชิกแกนน าต้องเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างกัน ส่งข่าวผ่านจดหมาย ข่าว
ของเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เก็บรวมรวมข้อมูลและตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลของ
เครือข่ายเพื่อให้สมาชิกเข้าถึง 
  3.สร้างความรักความผูกพันและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคนในกลุ่มสมาชิก เริ่มจัด
กิจกรรมง่ายๆที่มีโอกาสประสบความส าเร็จร่วมกันก่อน มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ในกลุ่มสมาชิกเป็นประจ า  จัดเวทีให้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มสมาชิก จัดกิจกรรมส่งต่องานที่เก่ียวข้อง 
  4.จัดให้มีกระบวนการตัดสินใจโดยให้สมาชิกทุกกลุ่มมีส่วนร่วม พยายามสร้าง
สภาพแวดล้อมให้มี การเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ไม่รวบอ านาจ ควรแบ่งกันเป็นผู้น าตาม
ความถนัด ท าการรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกทุกกลุ่มก่อนการตัดสินใจเพื่อท าให้เกิดการยอมรับและ
เต็มใจที่จะน าผลการตัดสินใจของเครือข่ายไปปฎิบัติ  
  5.วางแผนในการประสานงานระหว่างสมาชิก และเชื่อมต่อกับเครือข่ายอ่ืนๆ  
จัดระบบการประสานงานให้คล่องตัวและทั่วถึง การประสานงานถือเป็นหน้าที่หลักของสมาชิกแกนน า 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนทุกระดับให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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 2.1.9 คุณสมบัติของกลุ่มสมาชิกแกนน า 
 การพัฒนาสมาชิกแกนน าที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่กลุ่มสมาชิกเครือข่าย
อ่ืนๆ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากคนภายนอก เป็นสิ่งจูงใจที่ท าให้คนภายนอกอยากเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของเครือข่ายมากขึ้น  สมาชิกแกนน าจะต้องมีการพัฒนากลุ่มเพ่ือให้มีความเข้มแข็ง มีวุฒิ
ภาวะสูง มีความเป็นทีม ประสิทธิภาพสูง มีการรวมตัวของสมาชิกในกลุ่มสูง มีการสื่อสารทั่วถึงและ
โปร่งใส มีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสมาชิก ใช้กระบวนการการตัดสินใจแบบให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  มีการประสานงานระหว่างสมาชิกให้ครบถ้วนไม่ตกหล่นและเป็น
เอกภาพ  ประสานงานกับองค์กรภายนอกเครือข่ายได้เป็นอย่างดี     
 
2.2 องค์ความรู้การรักษาเครือข่าย   
 ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่ส าเร็จย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้  
ประคับประคองให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลังจากเครือข่ายได้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายแล้ว ก็จ าเป็นต้องรักษาความส าเร็จของเครือข่ายไว้  หลักการรักษาความส าเร็จ
ของเครือข่าย มีดังนี้ 
  2.2.1 การจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
   เครือข่ายจะก้าวไปสู่ช่วงชีวิตที่ถดถอยหากไม่มีกิจกรรมใดๆที่สมาชิกของเครือข่าย
สามารถกระท าร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไกที่จะดึงสมาชิกเข้าหากัน สมาชิก
ของเครือข่ายก็จะไม่มีโอกาสปฎิสัมพันธ์กัน เมื่อการปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิดลดลงก็ส่งผลให้
เครอืข่ายเริ่มอ่อนแอ สมาชิกจะเริ่มสงสัยในการคงอยู่ของเครือข่าย บางคนอาจพาลคิดไปว่าเครือข่าย
ล้มเลิกไปแล้วความยั่งยืนของเครือข่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องจนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน (pattern) ของการกระท าที่สมาชิกของ
เครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน ด้วยเหตุนี้ การที่จะรักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการก าหนดโครงสร้างและ
ตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน ทั้งในแง่ของเวลา ความถี่ และต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพียงพอที่จะ
ดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว   ไม่จ าเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวที่ ใช้ส าหรับสมาชิกทุกคน 
ในส ารวจดูความต้องการเฉพาะของสมาชิกในระดับย่อยลงไปในแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม กล่าวคือควร
จะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุ่มย่อยในเครือข่าย
ด้วย โดยที่กิจกรรมเหล่านี้ก็ยังต้องอยู่ในทิศทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของเครือข่าย กิจกรรม
เหล่านี้อาจจัดในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกัน การพบปะเพ่ือประเมินผลร่วมกัน
ประจ าทุกเดือน ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ  เช่น จัดกีฬาสันทนาการระหว่างสมาชิก จัด
งานประเพณีท้องถิ่นร่วมกัน เป็นต้น ในกรณีที่เครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ที่กว้างขวางมาก กิจกรรมไม่
ควรรวมศูนย์อยู่เฉพาะส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียนกันไปเพ่ือให้สมาชิกเข้าร่วม
ได้โดยสะดวก 
 2.2.2 การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย  
  สัมพันธภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งในการรักษาเครือข่ายให้ยั่ งยืนต่อไป 
ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเสมือนน้ ามันที่คอยหล่อลื่นการท างานร่วมกันให้ด าเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อใดที่
สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกบาดหมางไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกันโดยหา
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ข้อตกลงไม่ได้ สัมพันธ ภาพระหว่างสมาชิกก็จะเริ่มแตกร้าว ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที ก็จะ
น าไปสู่ความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลงของเครือข่ายได้  ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่มี
จุดประสงค์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอย่างสม่ าเสมอไม่ใช่จัด
ในช่วงที่มีปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น   
 นอกจากนี้สมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสัมพันธภาพ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้น สมาชิกควรแสดงความเป็นมิตรต่อกัน เมื่อ
เกิดความขัดแย้งต้องรีบแก้ไขและด าเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจกันใหม่ นอกจากนี้ควรมี
มาตรการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน  เช่น ในการจัดโครงสร้างองค์กรควร
แบ่งอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน และไม่ซ้ าซ้อน การก าหนดเป้าหมายการท างานที่สมาชิกยอมรับร่วมกัน 
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ การก าหนดผู้น าที่เหมาะสม การก าหนดกติกาอันเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน เป็นต้น 
 2.2.3 การก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ  
 สมาชิกจะยังเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าที่ยังมีสิ่งจูงใจเพียงพอที่จะดึงดูดให้เข้า
ไปมีส่วนร่วม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดกลไกบางประการที่จะช่วยจูงใจให้สมาชิกเกิดความสนใจ
อยากเข้ามีส่วนร่วม ซึ่งตามทฤษฎีแรงจูงใจแล้ว ปัจเจกต่างก็มีสิ่งจูงใจที่ต่างกัน ดังนั้นควรท าการ
วิเคราะห์เพ่ือบ่งชี้ถึงแรงจูงใจที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แล้วท าการจัดกลุ่มของสิ่งจูงใจที่
ใกล้เคียงกันออกเป็นกลุ่ม ๆ อาทิ ค่าตอบแทน เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ อันจะน าไปสู่
มาตรการในการสร้างแรงจูงใจส าหรับบุคคลในแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง ถ้าจ าเป็นจะต้องให้
ค่าตอบแทนเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจ ควรเป็นการแลกเปลี่ยนกับผลงานมากกว่าการให้ผลตอบแทนในลักษณะ
เหมาจ่าย กล่าวคือผู้ที่รับค่าตอบแทนต้องสร้างผลงานเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน โดยผลงานที่ได้ต้อง
สนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเครือข่าย และควรมีการท าสัญญาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพ่ือสร้างทักษะผูกพันระหว่างผู้รับทุนและผู้ใช้ทุน การให้ค่าตอบแทนก็ไม่ควร
ให้ทั้งหมดในงวดเดียว ทั้งนี้เพ่ือให้มีการปรับลดค่าตอบแทนได้หากผู้รับทุนไม่ด าเนินการตามสัญญา 
ในกรณีที่ต้องการให้เกียรติยศและชื่อเสียงเป็นสิ่งจูงใจโดยเฉพาะในงานพัฒนาสังคมที่มักจะไม่มี
ค่าตอบแทนการด าเนินงาน จ าเป็นต้องหาสิ่งจูงใจอ่ืนมาชดเชยสิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ตามทฤษฎี
ของ Maslow ความต้องการการยกย่องจากผู้อ่ืน (esteem needs) ที่อยู่ในรูปของอ านาจเกียรติยศ
ชื่อเสียง หรือสถานะทางสังคม เป็นสิ่งที่น ามาใช้จูงใจได้ อาจท าเป็นรูป “สัญลักษณ์” บางอย่าง ที่สื่อ
ถึงการได้รับเกียรติยศ การยกย่องและมีคุณค่าทางสังคม เช่น การประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติ 
โล่เกียรติยศ เป็นต้น โดยสัญลักษณ์เหล่านี้ต้องมีคุณค่าเพียงพอให้เขาปรารถนาอยากที่จะได้ และควร
มีเกียรติยศหลายระดับที่จูงใจสมาชิกเครือข่ายให้ร่วมมือลงแรงเพ่ือไต่เต้าไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่ง
จะช่วยให้เกิดความต่อเนื่อง และควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง  
  
 2.2.4 การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ  
 หลายเครือข่ายต้องหยุดด าเนินการไป เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการ
ด าเนินงานที่เพียงพอ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากร  ที่ส าคัญคือเงินทุนในการ
ด าเนินงานซึ่งเปรียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงเครือข่ายให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ เมื่อขาด
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เงินทุนเพียงพอที่จะจุนเจือ เครือข่ายอาจต้องปิดตัวลงในที่สุด  หากได้รับการสนับสนุนจะต้องมีระบบ
ตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรัดกุม และมีการรายงานผลเป็นระยะ หากการด าเนินงานไม่คืบหน้าอาจให้
ระงับทุนได้  
 2.2.5 การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา   
  เครือข่ายอาจเกิดปัญหาระหว่างการด าเนินงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายที่เพ่ิง
เริ่มด าเนินการใหม่ๆ การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือจะช่วยให้เครือข่าย
สามารถด าเนินการต่อไปได้ และช่วยหนุนเสริมให้ครือข่ายเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ควรมีที่ปรึกษาเพ่ือ
ท าหน้าที่ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า เป็นแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้า และช่วยอบรมภาวะการเป็นผู้น า
ให้กับสมาชิกเครือข่าย 
 2.2.6 การสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 
  องค์กรหรือเครือข่ายที่เคยประสบความส าเร็จกลับต้องประสบกับความล้มเหลว
อย่างรุนแรงเมื่อเวลาผ่านไป เพราะไม่ได้“สร้างคน” ขึ้นมารับไม้ผลัดต่อจากคนรุ่นก่อนเพ่ือสานต่อ
ภาระกิจของเครือข่าย จ าเป็นต้องสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต้องคัดเลือกคนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้านความรู้ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายและที่ส าคัญ คือ
เป็นที่ยอมรับนับถือและสามารถเป็นศูนย์รวมใจของคนในเครือข่ายได้ ด าเนินการให้คนเหล่านี้เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการท าหน้าที่เป็นสมาชิกแกนหลัก เพ่ือสืบสานหน้าที่ต่อไปเมื่อ
สมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระไป 
 
2.3 องค์ความรู้ด้านการมีส่วนร่วม 
 2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ส านักงานสภาสถาบัน
ราชภัฎ และทบวงมหาวิทยาลัย (2546, หน้า 114) ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วม คือ การที่ประชาชนหรือ
ชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจ ในการก าหนด นโยบายพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมใน
การรับประโยชน์จากบริการ รวมทั้งมีส่วนใน การควบคุมประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของท้องถิ่น 
นอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายของ การมีส่วนร่วมว่ามี 2 ลักษณะ คือ 
  1) การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มด้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน 
การดัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล 
รวมทั้งรับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 
  2) การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและ
พลังอ านาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิด
กระบวนการ และ โครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและ
ได้รับ ผลประโยชน์จากการพัฒนา 
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  3) การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชน มีบทบาท
หลักโดยการกระจายอ านาจในการวางแผน จากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เป็นการคืนอ านาจใน
การพัฒนาให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคต ของตนเอง 
 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527,หน้า 183)ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วน
ร่วม หมายถึง การเก่ียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของ บุคคลหนึ่งใน 
 สถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้บรรลุ 
จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับท้ังท าให้เกิดความส่วนร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย  
 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546, หน้า 4) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วน
ร่วม คือ การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้า ร่วม การตัดสินใจหรือเคย
มาเข้าร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมี อิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่าง
ผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยอย่างแท้จริงยิ่งขึ้นและ การเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของ
โครงการ 
 ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532, หน้า 350) ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการพัฒนาชนบท หมายถึง การที่ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทได้เข้ามีส่วนร่วมหรือเข้า
มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาชนบทขั้นตอนใด้ขั้นตอน หนึ่งหรือทุกขั้นตอนแล้วแต่
เหตุการณ์จะเอ้ืออ านวย 
 รักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2531, หน้า 10) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การ
เข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุก ขั้นตอนของโครงการหรืองาน
พัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี ส่วนร่วมในอ านาจ การตัดสินใจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
การมีส่วนเข้าร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่าสิ่งที่ ผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่สุดนั้น จักได้รับการตอบสนอง
และท าให้มีความเป็นไปได้มาก ขึ้นว่าสิ่งที่ท าไปนั้นจะตรงกับความต้องการที่แท้จริง และมั่นใจมากขึ้น
ว่าผู้เข้าร่วม ทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอหน้ากัน 
  
 2.3.2 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม(participation process approach) 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมี 5 ทฤษฎี ซึ่ง อคิน รพีพัฒน์ (อ้างถึงใน ยุพาพร รูปงา 
2545, หน้า 7-9) ได้สรุปไว้ดังนี้ 
  1) ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuation) 
 Maslow (อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์, 2527, หน้า 7-8) กล่าวว่า การเกลี้ยกล่อม หมายถึง 
การใช้ค าพูดหรือการเขียน เพ่ือมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและการกระท า ซึ่งการ เกลี้ยกล่อมมีประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและถ้าจะให้ เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะใน
การสร้างความสนใจในเรื่องท่ีจะเกลี้ยกล่อม 
 โดยเฉพาะในเรื่อง ความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกว่าส าดับขั้น 
ความต้องการ (hierarchy of needs) คือ ความต้องการของคนจะเป็นไปตามส าดับจาก น้อยไปมาก 
มีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้ 
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     1.1) ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (physiological needs) เป็นความ
ต้องการ ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ (survival needร) ได้แก่ ความต้องการทางต้านอาหาร ยา เครื่องน่
งห่ม ทีอ่ยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ 
     1.2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security needs) 
ได้แก่ ความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกท าร้ายร่างกาย หรือถูก ขโมย
ทรัพย์สิน หรือความมั่นคงในการท างานและการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม 
     1.3) ความต้องการทางด้านสังคม (social needs) ไต้แก่ ความต้องการความรัก 
ความต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
     1.4) ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) ไต้แก่ ความ
ภาคภูมิใจ ความต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งที่จะให้ไต้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความต้องการ ต้านนี้
เป็นความต้องการระดับสูงที่เก่ึยวกับความม่ันใจในตัวเองในเรื่องความเความสามารถ และความส าคัญ
ของบุคคล 
     1.5) ความต้องการความส าเร็จแห่งตน (self-actualization needs) เป็นความ 
ต้องการในระบบสูงสุด ที่อยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิด ของตนเองเพ่ือ
จะพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ความต้องการนี้จึงเป็นความต้องการ พิเศษของบุคคลที่จะ
พยายามผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทางท่ีดีที่สุด 
  2.) ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (National Morale) 
 คนเรามีความต้องการทางกายและใจถ้าคนมีขวัญดีพอ ผลของการท างานจะสูง ตามไปด้วย 
แด่ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็ต ่าไปต้วย ทั้งนี้เนื่องจากว่าขวัญเป็นสถานการณ์ทาง จิตใจที่แสดงออกในรูป
พฤติกรรมด่าง ๆ นั่นเอง การจะสร้างขวัญให้ดีต้องพยายามสร้าง ทัศนคติที่ดีด่อผู้ร ,วมงาน เช่น การ
ไม่เอารัดเอาเปรืยบ การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และ
เมื่อใดก็ตามถ้าคนท างานมีขวัญดีจะ เกิดส านึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้งใน
ส่วนที่เป็นขวัญส่วนบุคคล และขวัญของกลุ่ม ดังนั้น จะเป็นไปได้ว่ าขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมี
ขวัญที่ดีย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่นกัน (ยุพาพร รูปงาม , 
2545, หน้า 8) 
  3) ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) 
  ปัจจัยประการหนึ่งที่น าสู่การมีส่วนร่วมคือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้  เกิดขึ้น 
หมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองท่ีจะอุทิศหรือ เน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ ส่วนรวมของชาติ มี
ความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต่อ ท้องถิ่น (ยุพาพร รูปงาม , 2545, 
หน้า 8) 
   4) ทฤษฎีการสร้างผู้น า (Leadership) 
 การสร้างผู้น าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างานควยความเต็มใจเพ่ือบรรลุ เป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญของการร่วมกลุ่มคน จูงใจไปยังเป้าประสงค์
โดยทั่วไปแล้วผู้น าอาจจะมีทั้งผู้น าที่ดีเรียกว า ผู้น าปฎิฐาน (positive leader) ผู้น าพลวัต คือ 
เคลื่อนไหวท างานอยู่เสมอ (dynamic leader) และผู้น าไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์  ที่เรียกว่า 
ผู้น านิเสธ (negative leader) ผลของการให้ทฤษฎีการสร้างผู้น า จึงท าให้เกิดการระดมความร่วมมือ
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ปฏิบัติงานอย่างมีขวัญก าลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ตั งนั้น 
การสร้างผู้น าที่ดี ยอมจะน าไปสู่ การมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่าง ๆ ดวยดีนั่นเอง (ยุพาพร รูปงาม , 
2545, หน้า 8) 
  5) ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 
 ใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายเพราะใช้กฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผน เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ แต่อย่างใดก็ตามผลของ ความร่วมมือยังไม่มีระบบใดดีที่ชุดใน
เรื่องการใช้บริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถ้าท างานตามความสมัครใจอยางตั้งใจไม่มีใครบังคับก็จะ
ท างานด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจ าเป็นของรัฐ  เพราะการ
ใช้ระบบบริหาร เป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเพ่ิมความคาดหวังผลประโยชน์ 
(ยุพาพร รูปงาม, 2545, หน้า 8-9) 
 
  2.3.3 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
 โกวิทย์ พวงงาม (2545, หน้า 8) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชน ในการ
พัฒนา ควรจะมี 4 ขัน้ตอน คือ 
  1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น 
กล่าวคือ ถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ในท้องถิ่นของ
ตนเป็นอย่างดีแล้ว การด าเนินงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อม ไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบท
จะไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการ ด าเนินงานเหล่านั้น 
  2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงาน เป็น 
ขั้นตอนที่จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการ น าเอาปัจจัยข่าวสาร
ข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน 
  3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมี ฐานะ
ยากจน แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะท าให้ชาว
ชนบทสามารถคิดต้นทุนด าเนินงานได้ด้วยตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนิน กิจกรรมอย่างใกล้ชิด 
  4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและ
ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท า ไปนั้นได้รับ
ผลดี ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันใน โอกาสต่อไป จึงอาจจะ
ประสบความยากส าบาก 
 นอกจากนี้ส านักมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ, กระทรวง ศึกษาธิการ, 
ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย(2545,หน้า 116) ยังได้ กล่าวถึง การมีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนของการพัฒนา 5 ขั้น ดังนี้ 
  1) ขั้นมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชนตลอดจน ก าหนด
ความต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความ ต้องการ 
  2) ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด 
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนด
ทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่ใช้ 
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  3) ขั้นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สร้างประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วม บริหารงาน 
ประสานงานและด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
  4) ขั้นการมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับ ผลประโยชน์อันเกิดจากการ
พัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 
  5) ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชนเข้าร่วม 
ประเมินว่าการพัฒนาที่ได้กระท าไปนั้นส าเร็จดามวัตถุประสงค์เพียงใด 
  
 2.3.4.ระดับของการมีส่วนร่วม 
 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546, หน้า 17) ได้กล่าวถึงระดับของการมีส่วนร่วมดาม หลักการ
ทั่วไปว่าแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
  1) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 
  2) การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 
  3) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสีย โดย แบ่งเป็น 3 
กรณีแล้วแต่กิจกรรมในตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้ 
     3.1) ตนมีน ้าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ 
     3.2) ตนมีน ้าหนักการตัดสินใจเท่ากบเจ้าของโครงการ 
     3.3) ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ 
  4) การส่วนร่วมท า คือร่วมในขั้นดอนการด าเนินงานทั้งหมด 
  5) การมีส่วนร่วมสนับสนุน คืออาจไม่มีโอกาสร่วมท า แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในด้าน
อ่ืนๆ 
 นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมเป็นระดับของการมีส่วนร่วมตามแนวทาง
พัฒนาชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมในการแกป้ัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน โดยได้แบ่งไว้ดังนี้ 
  1) ร่วมค้นหาปัญหาของตนให้เห็นว่าสิ่งใดที่เป็นปัญหารากเหง้าของปัญหา 
  2) ร่วมค้นหาสิ่งที่จ าเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร 
     2.1) ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดส าดับปัญหา เพ่ือจะแก้ไขสิ่งใดก่อนหลัง 
     2.2) วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเรื่อง ๆ 
     2.3) ร่วมระดมความคิด ถึงทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อ 
แก้ไขปัญหาที่วางแผนนั้น 
     2.4) ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ 
     2.5) ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหานั้นๆ 
     2.6) ร่วมติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน 
     2.7) ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 
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 2.3.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 หลักการส าคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมี ดังนี้ (ชิต นิลพานิช และกุล
ธน ธนาพงศธร, 2532, หน้า 362) 
  1) หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน โดยยึดถือ
ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล 
  2) หลักการขจัดความขัดแรง ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และความคิด จะมี
อิทธิพลต่อการด าเนินงานพัฒนาเป็นอย่างมากเพราะจะท าให้งานหยุดชะงักและลมเหลว 
  3) หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทน การร่วมมือ 
การซื่อสัตย์ และการพ่ึงตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเรื่องที่จะจูงใจประชาชนให้ ร่วมสนับสนุน
นโยบาย และเป้าหมายการด าเนินงาน และอาจก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติงาน 
  4) การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิด ของ
ตนเอง ช่วยให้ประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น การให้การศึกษาอบรมโดยให้ ประชาชนมีโอกาส
ทดลองคิด ปฏิบัติ จะช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้ รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน 
และน่าไปสู่การเข้าร่วมในการพัฒนา 
  5) หลักการท างานเป็นทีม สามารถน่ามาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการ 
พัฒนาได้สิ 
  6) หลักการสร้างพลังชุมชน การรวมกลุ่มกันท างานจะท าให้เกิดพลังในการ ท างาน
และท าให้งานเกิดประสิทธิภาพ 
 อนึ่ง ส านักมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ, กระทรวงศึกษาธิการ, 
ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย (2545,หน้า 118) ได้ กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 2 ประการคือ 
  1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
     1.1) จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้านเพื่อท าความเข้าใจและเรียนรู้ 
ร่วมกันในประเดน็ต่าง ๆ 
    1.2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือจัดทัศนศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กร ต่างๆ 
ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน 
     1.3) แก่อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่าง ๆ 
    1.4) ลงมือปฏิบัติจริง 
     1.5)  ถ่ายถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนที่ จะน า ไปสู่ การปรับปรุ ง
กระบวนการท างานที่เหมาะสม 
  2) การพัฒนาผู้น าเครือข่าย เพื่อให้ผู้น าเกิดความมั่นใจในความและ ความสามารถที่
มี จะช่วยให้สามารถริเริ่มกิจกรรมการแก้ไขปัญหา หรือกิจกรรมการ พัฒนาได้ ซึ่งสามารถท าไค้หลาย
วิธี ดังนี้ 
     2.1) แลกเปลี่ยน เรียนfระหว่างผู้น าทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
     2.2) สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนเอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน ข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
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    2.3) แลกเปลี่ยนเรียน และด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจะท าให้
เกิดกระบวนการจัดการและจัดองค์กรร่วมกัน 
 
 2.3.6 กรรมวิธีในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 กรรมวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถท าได้หลายวิธี ที่ส าคัญมี ดังต่อไปนี้  
  1) การเข้าร่วมประชุมอภิปราย เป็นการเข้าร่วมถกปัญหาหรือเนื้อหาสาระของ 
แผนงานหรือโครงการพัฒนา เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
  2).การถกเถียง เป็นการแสดงความคิดเห็นโต้แย้งตามวิถีทางประชาธิปไตย 
เพ่ือให้ทราบถึงผลดี ผลเสียในกรณีต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นที่มีผลกระทบ ทั้งทางบวก
และทางลบต่อความเป็นอยู่ของเขา 
  3) การให้ค าปรึกษาแนะน า ประชาชนต้องร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
บริหารโครงการเพื่อให้ความมั่นใจว่ามีเสียงของประชาชนที่ลูกผลกระทบ เข้ามีส่วนร่วม รับรู้และร่วม
ในการตัดสินใจและการวางแผนด้วย 
  4) การส ารวจ เป็นวิธีการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่อง ต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง 
  5) การประสานงานร่วม เป็นกรรมวิธีที่ประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่การคัดเลือก ตัวแทน
ของกลุ่มเข้าไปเป็นแกนน าในการจัดการหรือบริหาร 
  6.) การจัดทัศนศึกษา เป็นการให้ประชาชนได้เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ จุด
ด าเนินการ ก่อนให้มีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  7) การสัมภาษณ์หรือพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้น า รวมทั้งประชาชนที่ได้รบ 
ผลกระทบเพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น 
  8) การไต่สวนสาธารณะ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมแสดง 
ความคิดเห็นต่อนโยบาย กฎ ระเบียบในประเด็นต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยรวม 
  9) การสาธิต เป็นการใช้เทคนิคการสื่อสารทุกรูปแบบเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงและชัดเจนอันจะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วม 
  10) การรายงานผล เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทบทวนและสะท้อนผลการ
ตัดสินใจต่อโครงการอีกครั้งหนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 
 
2.4 องค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงหรือผู้เชี่ยวชาญ 
  นายสมโชติ พุทธชาติ วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการส่วนวิชาการ ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าภาค 8 จังหวัดสงขลา กรมทรัพยากรน้ า ได้ให้แนวคิดจากประสบการณ์การสร้างและ
รักษาและการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายของทรัพยากรน้ าภาค 8 จังหวัดสงขลา กรมทรัพยากรน้ า 
เมื่อวันที่  16 มกราคม 2560 โดยวิธีตั้งค าถามให้ตอบ ไว้ดังนี้ 
 “ในระบบเครือข่ายแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ภายในองค์กรและภายนอก  
องค์กร นอกจากนี้ยังแบ่งตามลักษณะกลุ่มได้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ความสัมพันธ์ในลักษณะส่วน
บุคคลและลักษณะกลุ่มคน ลักษณะของความสัมพันธ์ภายในที่เป็นบุคคล ได้แก่ ความสัมพันธ์กับ
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หัวหน้างาน  เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา สมาชิกของทีม ผู้อ านวยการ เป็นต้น ส าหรับ
ความสัมพันธ์ภายในที่เป็นกลุ่มคน ได้แก่ ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน ทีมงาน แผนก กรม กอง 
ส านักงาน สมาคม เป็นต้น ส่วนความสัมพันธ์ภายนอกที่เป็นส่วนบุคคล ได้แก่ ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ผู้ส่งของ นักลงทุน ผู้น าสหภาพแรงงาน ข้าราชการ เป็นต้น ในลักษณะของกลุ่ม ได้แก่ ความสัมพันธ์
กับกลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้ส่งของ กลุ่มนักลงทุน กลุ่มสหภาพแรงงาน สมาคมการค้าต่างๆ   
การสร้างเครือขา่ยเกิดจากหลักการพ้ืนฐาน ดังนี้ 
         1.มนุษย์ทุกคนมีความต้องการพื้นฐานที่จะติดต่อสัมพันธ์กัน 
         2.บุคคล หรือ องค์กร มีแนวโน้มที่จะท าในสิ่งที่พวกเขาถูกคาดหวังไว้ 
         3.บุคคล หรือ องค์กร มีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมสมาคมกับบุคคลอ่ืนๆ ที่ชอบหรือมีกิจกรรมที่
เหมือนกับพวกเขา 
         4.มีการด าเนินงานช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา ท าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน 
         5. มีแนวโน้มว่า ทุกคนมีเครือข่าย ซึ่งขอบเขตของการติดต่ออาจเป็นการติดต่อโดยตรง
ระหว่างกัน หรือผ่านเครือข่ายอื่นๆ ที่สามารถสื่อถึงกันได้ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างกันขององค์กร หรือบุคคลอาจเป็นความสัมพันธ์ที่อ่อนแอหรือแข็งแรง 
ซึ่งการติดต่อสัมพันธ์กันอาจเป็นไปในเชิงมุ่งเน้นข้อตกลง หรือในเชิงมุ่งเน้นความสัมพันธ์ ส าหรับ
ความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นข้อตกลงนั้น ทุกคนจะมุ่งไปที่ผลประโยชน์ของตนเองสูงสุด ดังนั้น การท างานที่
เน้นสัมพันธภาพและความยั่งยืนที่ยาวนานจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความจริงใจ และความ
น่าเชื่อถือของทั้ง 2 ฝ่าย นักมนุษยวิทยา ได้กล่าวไว้ว่า การแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เป็นหลักการพ้ืนฐานของวัฒนธรรมความเป็นเพื่อน” 
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บทที่ 3 การมีส่วนร่วม(Participations)ของประชาชน 
กับการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายอุตุนิยมวิทยา 

 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่มีต่อการท ากิจกรรมชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนหลากหลายอาชีพช่น เกษตรกรรรม ประมง ค้าขาย ท่องเที่ยว ก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทั้งจากตัวบุคคลเอง  สิ่งแวดล้อม
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังนั้นการจัดการกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
จากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การท างานในรูปแบบเครือข่ายเป็นรูปแบบหนึ่งที่ เป็นเครื่องมือหรือวิธีการ
ท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการท างานแบบเครือข่ายเป็นการท างานแบบ “ประสาน
พลัง” 
 การจัดโครงสร้างเครือข่าย มีส่วนส าคัญต่อการจัดวางต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบงาน
บุคคลและกลุ่มในแต่ละชุมชนเป็นอย่างมาก ซึ่งการจัดโครงสร้างเครือข่ายมีหลากหลายรูปแบบ แต่ขอ
เสนอ 2 รูปแบบ คือ 
 1 รูปแบบตามแนวดิ่ง (Vertical Pattern) 
 เป็นโครงสร้างเครือข่ายตามอ านาจหน้าที่ที่มีการจัดล าดับขั้นลดหลั่นกันลงไปตามโครงสร้าง
บังคับบัญชาแบบล าดับชั้น โดยมีแกนน าซึ่งเป็นผู้น าเครือข่ายและผู้มีอ านาจในการสั่งการ หรือระดม
มวลชนสมาชิกในเครือข่ายให้มาร่วมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่าย โดยสมาชิกมีหน้าที่รับการ
ถ่ายทอดค าสั่งเท่านั้น 
 2 รูปแบบตามแนวราบ(Horizontal Pattern) 
 เป็นโครงสร้างเครือข่ายที่เน้นการประสานงาน/การมอบหมายงานและความร่วมมือใน
แนวราบเป็นหลัก อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างแกนน าที่เป็นจุดเชื่อมต่อ (Node) ของแต่ละเครือข่าย 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะกลไกบริหารเครือข่ายของกลุ่ม/เครือข่ายประชาคม โครงสร้างเครือข่ายแบบ
นี้จึงให้ความส าคัญกับแกนน าหรือผู้น าเครือข่าย ซึ่งภาวะผู้น าของเครือข่ายมีความส าคัญมากในการ
ผลักดันไปสู่ความส าเร็จของผลงาน ทั้งนี้การใช้ภาวะผู้น าในการขับเคลื่อน เป็นการอาศัยทุนทางสังคม
ที่มีอยู่เดิมในรูปของความสัมพันธ์เชิงเครือญาติและความสัมพันธ์ฉันท์มิตรในการประสานงานและขอ
ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
 ส่วนใหญ่เครือข่ายอุตุนิยมวิทยา เป็นเครือข่ายตามแนวราบซึ่งนอกจากการให้ความส าคัญ
กับภาวะผู้น าของแกนน ากลุ่ม และความสัมพันธ์ระหว่างแกนน าของกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ แล้ว ยังให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนหรือประชาคมอย่างมาก 
 สรุป การด าเนินงานในลักษณะเครือข่าย ยังคงเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญต่อการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชน และจะยิ่งมีความส าคัญมากขึ้น เมื่อปัญหาในสังคมมีความสลับซับซ้อน
มากขึ้น และเกี่ยวพันกับกลุ่มต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหลาย
ฝ่ายที่เก่ียวข้องในการจัดการกับปัญหาเหล่านั้น 
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3.1 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา  
 การมีส่วนร่วมกับการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายอุตุนิยมวิทยา เป็นแนวคิดที่คนในชุมชน
จะต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมในการให้/รับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือรับรู้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วม
คิด วางแผน หารูปแบบแนวทาง วิธีการ/กิจกรรมในการด าเนินงานส่งเสริมให้ เกิดการมีเครือข่าย
อุตุนิยมวิทยา ร่วมตัดสินใจ สรุปความคิดเห็น ก าหนดวิธีการจัดกิจกรรม การใช้ทรัพยากร ร่วมท า 
ร่วมด าเนินการ ร่วมจัดตามขีดความสามารถของตนเอง ของกลุ่ม ของชุมชน ร่วมตรวจสอบหรือร่วม
ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมในการด าเนินงาน โดยใช้ข้อมูลปัญหาของชุมชนเป็นฐานร่วม
ตัดสินใจ ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ/ร่วมติดตาม ร่วมในการให้/รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายอุตุนิยมวิทยา/ประชาชนเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ซึ่งสามารถจะแบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 1. การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่มี
ความส าคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกที่ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งวิธีการเช่น เอกสาร
สิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงาน
แถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
 2. การรับฟังความคิดเห็น (Consult) เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ซึ่งมีวิธีการ เช่น การรับฟังความคิดเห็นการ
ส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 
 3. การเกี่ยวข้อง (Involve) เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงาน หรือร่วม
เสนอแนะแนวทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ ซึ่งมีวิธีการ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือพิจารณา
ประเด็นนโยบาย มาตรการสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างาน เพ่ือเสนอแนะประเด็น
นโยบาย/มาตรการ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา 
 4. ความร่วมมือ (Collaboration)เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้แทนภาคสาธารณะ 
โดยเป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น 
คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ 
 .5. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (Empower) เป็นขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระดับสูงที่สุด โดยประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ 
 
 การสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ต้องเกิดจากจิตใจที่ต้องการ
เข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพ่ือให้เกิดผลต่อความต้องการของกลุ่มคนและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ทางสังคมของชุมชน ซึ่งต้องค านึงถึงวิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพ่ือให้
เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม เพราะกลุ่มคนในชุมชน มีความแตกต่างกันในลักษณะส่วนบุคคล 
ลักษณะทางเศรษฐกิจและการได้รับข้อมูลข่าวสาร โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของเครือข่าย โดยใช้
ชุมชนเป็นศูนย์กลางและมีหน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าหรืออ านวยความสะดวกซึ่ง
ประกอบด้วย สร้างทีมงาน วิเคราะห์ปัญหา จัดท าแผนงาน/โครงการ ประเมินผล เพ่ือน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา การมามีส่วนร่วมของเครือข่ายเครือข่ายของอุตุนิยมวิทยา มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 



21 
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 1) สร้างทีมงาน 
 2) วิเคราะห์ในการด าเนินงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา 
 3) จัดท าแผนงาน/โครงการด าเนินงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา 
 4) จัดกิจกรรมด าเนินงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา 
 5) ประเมินผล เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา 
 
3.2 ปัจจัยท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา 
 1. ปัจจัยด้านกลไกของรัฐ การสนับสนุนและส่งเสริมทั้งจากกลไกรัฐ และแกนน าเครือข่าย
ขององค์กรชุมชนและเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อบต.
อบจ.หรือเทศบาล  โรงเรียน การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กรภาคีเครือข่าย ให้การสนับสนุนทั้งวิชาการ
และทรัพยากร งบประมาณ อุปกรณ์ รวมทั้งการร่วมกิจกรรมด าเนินการ 
 2. ปัจจัยด้านประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จะต้องเสริมสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการรับรู้สภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 3. ปัจจัยด้านแกนน าเครือข่าย แกนน าเครือข่ายต้องมีความตั้งใจและมุ่งม่ันในการท างาน
กิจกรรมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งผู้น าเหล่านี้มีประวัติการท างานเพ่ือส่วนรวม จนได้รับการยอมรับ
นับถือจากคนในชุมชน สมาชิกแกนน าและเครือข่าย การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการรับรู้
ข้อมูล  
 
3.3 วิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา 
 หัวใจของการด าเนินงานที่ท าให้ประสบความส าเร็จด้วยวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา คือ การมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ
และเอกชนจะเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุน การที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่
ว่าการประชุม การประชาคมและการประชาสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด ถ้าประชาชนไม่มีความ
เข้าใจหรือมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้นั้นการด าเนินงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาให้ประสบความส าเร็จ
ก็จะด าเนินการได้ยากมาก ดังนั้น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายจึงมีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเครือข่ายเพ่ือให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น  วิธีการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายในการการพัฒนาเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1. ส่งเสริมเครือข่ายให้เป็นแกนเชื่อมประสานกับภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ส่งเสริมให้มีผู้น าในกระบวนพัฒนาการเข้าถึง การเรียนรู้องค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 .3. มีการส่งเสริมการวางแผนด าเนินงาน ผู้ท างานระดับพื้นที่และเครือข่ายมีศักยภาพใน
การด าเนินงานร่วมกัน 
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 4. ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นการ
สร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ให้กับแกนน าและคนในชุมชนที่ไม่เพียงเปิดการเรียนรู้ในชุมชน หากต้องไป
ปฏิสัมพันธ์กับองค์กร หน่วยงานและชุมชนภายนอกที่หลากหลาย ท าให้เกิดการเรียนรู้และน ามา
พัฒนาต่อยอดสิ่งที่ชุมชนมีอยู่แล้ว และขยายงานออกไปจากเดิมมากขึ้น 
 5. ส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ภัยธรรมชาติในชุมชน เพ่ือเป็นศูนย์รวมของข้อมูล ความรู้ใน
การเรียนรู้ด้านการเตือนภัยในชุมชน 
 6. สร้างความร่วมมือของชุมชน ผู้น าท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายอย่างจริงจัง 
 7. ส่งเสริมให้มีการหนุนเสริมจากภายนอก หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ด้าน
งบประมาณ การจัดการวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้เกิดการขับเคลื่อนงานของชุมชน
เป็นไปต่อเนื่อง 
 8. การให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมและให้การยอมรับต่อบทบาทของหน่วยงานภาคี
เครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน สมาคม อาสาสมัคร กลุ่ม/ชมรม ผู้น าชุมชนและเยาวชน ที่มี
อยู่หลากหลายในพ้ืนที่ต่อการให้การสนับสนุนการด าเนินงาน 
 9. ส่งเสริมให้เครือข่ายมีการค้นองค์ความรู้ในชุมชน แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่กัน 
 10. ประชาชนรับรู้ ตระหนักและเห็นความส าคัญในการเรียนรู้ รับรู้ ถ่ายทอด และน าองค์
ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์ 
 11. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้รู้หรือ ปราชญ์ในพ้ืนที่ นับว่ามี
ต้นทุนทางสังคมที่เป็นโอกาสดีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
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การจัดการความรู้และการเสรมิสรา้งเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายอุตุอาสา 
 (เทคนิคการสร้างความสมัพันธ์เครือข่ายอุตุนิยมวิทยา) 

บทที่ 4 บทสรุป 
 
 สรุป การมีส่วนร่วมของเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาเกิดจากความต้องการที่จะเข้าร่วมใน
กิจกรรม เพ่ือให้เกิดผลต่อความต้องการของกลุ่มที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม ทั้งนี้ ในการให้
เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนั้น ในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมต้องค านึงถึง
วิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพ่ือให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง
การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในการด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่ง มี 5 ขั้นตอนส าคัญคือ 
 1) สร้างทีมงานกลุ่มเครือข่าย 
 2) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆของกลุ่มเครือข่าย 
 3.) จัดท าแผนงาน/โครงการกิจกรรมกับกลุ่มเครือข่าย 
 4.) จัดกิจกรรมกับกลุ่มเครือข่าย 
 5) ประเมินผล เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
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