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การสร้างเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน 
ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตาน ี 

วนิดา  พรมจันทร์ 
รองศาสตราจารย์.ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1. เพ่ือศึกษาเครือข่ายที่เก่ียวข้องของกลุ่มออมทรัพย์                          
เพ่ือการผลิตบ้านดอน ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 2.เพ่ือศึกษากระบวนการ                                          
ในการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน ต าบ ลดอน อ าเภอปะนาเระ                     
จังหวัดปัตตานี  3.เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                           
บ้านดอน ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีวิธีการเก็บข้อมูล 2 ลักษณะ คือ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัย
ภาคสนาม (Field Research) โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน 8 คน ประกอบด้วย 
ประธานกลุ่มออมทรัพย์ รองประธานกลุ่มออมทรัพย์ กรรมการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก 2 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – dept Interview) 

ผลการวิจัยพบว่าเครือข่ายที่เก่ียวข้องของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน ประกอบด้วยเครือข่าย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนซึ่งเป็นการรวมตัวของสมาชิกภายในหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้านและกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตต าบลท่าข้าม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต าบลค อกกระบือ รวมถึงหน่วยงานเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านการประสานงาน การให้ข้อมูลข่าวสาร การวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรจุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

 
ค าส าคัญ : เครือข่าย,กระบวนการบริหาร,กลุ่มออมทรัพย ์
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1 บทความเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การสร้างเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตาน”ี 
ซ่ึงได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ รองศาสตราจารย.์ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ 

2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาลัยรามค าแหง 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

        จากการที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบททั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัด
ในการพัฒนาประเทศจึงท าให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกันเพ่ือพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน โดยยังคงอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” มาเป็นแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ”โดยมีแนวคิดต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เป็นต้นมา  และท่ีเน้นการให้ความส าคัญต่อการรวมพลังสังคมจากทุกภาค
ส่วนให้มีส่วนร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการ
ไปเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง ต่อเนื่อง โดย
สาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ได้มี การด าเนินงานในการจัด
สวัสดิการพื้นฐ านด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินงานในด้านสวัสดิการของการ
รักษาพยาบาล คนพิการ คนชรา คนตกงาน ยังคงมีอย่างไม่เพียงพอและท่ัวถึงเนื่องมาจากยังไม่มีการจัดการระบบ
สวัสดิการ และการให้บริการทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น การเข้ารับการรักษาพย าบาล การให้
การศึกษาแก่ประชาชน คนพิการ การให้โอกาสแก่คนตกงาน การจัดสวัสดิการทางด้านต่างๆของคนชรา เป็นต้น 
ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างแรงกดดันให้กับชุมชนต่าง ๆ หลายชุมชนไม่ว่า จะเป็นชุมชนเมืองหรือ
ชุมชนในชนบทซึ่งมีความคิดที่จะแก้ไขปัญหา โดยชุมชนต่าง  ๆ ดังกล่าวนั้นได้ใช้วิธีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม
สวัสดิการชุมชนขึ้นมา เพ่ือหาแนวทางการช่วยเหลือตนเองในด้านการเงิน การผลิต เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ซึ่งการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสวัสดิการชุมชน ดังกล่าวนั้นมีหลายกลุ่มที่ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2555) 

 จากการที่องค์กรชุมชนได้อาศัยวิธีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการเพื่อสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองของคนในชุมชน บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชน
โดยหลายชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถปกครอง ตนเองได้โดยไม่ต้องพ่ึงพารัฐ ซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้นจะให้
เกิดผลส าเร็จได้ ต้องให้ชุมชนนั้น ๆ คิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็นตัดสินใจด้วยเหตุผล สามารถปรับตัวได้อย่างมี
คุณภาพ ซึ่งการเกิดของกลุ่มสวัสดิการเท่าที่ผ่านมานั้น กา รพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนส่วนใหญ่ ประสบ
ความส าเร็จแต่เพียงปริมาณเท่านั้น จึงท าให้การด าเนินงานด้านการรวมกลุ่มจัดสวัสดิการของชุมชนไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างครบถ้วนต่อกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพเกิดความยั่งยืนได้ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในทุกส่วน
งานของสังคม สว่นกองทุนที่สามารถอยู่ได้นั้นปัจจุบันมีการเจริญเติบโตและใช้วิธีการท างานแบบอาสาสมัครท างาน
ทั้งหมด แต่ก็มาประสบปัญหาอันเนื่องมาจากความสลับซับซ้อนของงาน การขาดความรู้ในด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนตามความเจริญเติบโตของกองทุนปัญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นนั้นบางกองทุนก็สามารถผ่าน
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ปัญหาไปได้ และมีการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา มีการด าเนินงานบริหาร
จัดการและติดต่อสื่อสารภายในกองทุนอยู่สม่ าเสมอ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยหรือ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการด าเนินงานการพัฒนาทุนชุมชนนั้น ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน
ประสบการณ์ในการบริหารงานกลุ่มการได้รับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ภาวะผู้น าการมีส่วนร่วม และการได้รับการ
สนับสนุน จากเครือข่าย, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 กลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือการผลิตบ้านดอน มีการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชน อาชีพส่วนใหญ่ของราษฎร
คือการท านา อาชีพรองคือท าสวน ค้าขาย การที่กลุ่มออมทรัพย์จะสามารถด าเนินกิจการได้เนื่องจากระบบการ
บริหารงานของกลุ่มออมทรัพย์ คือ มีคณะกรรมการท างานเป็นระบบกลุ่ม มีสถานที่ท างานเป็นหลักแหล่ง  
ก าหนดเวลาท าที่แน่นอน ชุมชนให้การยอมรับนับถือ ด้วยการท างานที่โปร่งใส เป็นต้น จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษา “การสร้างเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัด
ปัตตานี ” ซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยคาดว่าจะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนอ่ืนๆ ต่อไปได้ใน
อนาคต 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

           1. เพ่ือศึกษาเครือข่ายที่เก่ียวข้องของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ 
จังหวัดปัตตานี  
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการในการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน 
ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปตัตานี  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน ต าบลดอน 
อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตาน ี

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เครือข่าย หมายถึง เครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดอน ต าบลดอน อ าเภอ ปะนาเระ  
จังหวัดปัตตานี  ซึ่งมารวมตัวกันในระดับท้องถิ่นท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ
เกื้อกูลแบ่งปันกันระหว่างกลุ่ม  
 กระบวนการบริหาร หมายถึง วิธีการกระท าในการบริหารงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน 
ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตาน ี
 กลุ่มออมทรัพย์ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์และอยู่ในเครือข่ายของ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตาน ี
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วรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง การสร้างเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ 
จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเอกสาร ต ารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี ้

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย 
ความหมายเกี่ยวกับเครือข่าย 
 อัลเตอร์และสโนว์ (Alter and Snow, 1993) กล่าวว่า องค์กรเครือข่าย (network) เป็นรูปแบบทาง
สังคมท่ีเปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เพื่อการแลกเปลี่ยนการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ
การร่วมกันท างาน เครือข่ายประกอบด้วยองค์กรจ านวนหนึ่งที่มีอาณาเขตแน่นอนหรือไม่ก็ได้ องค์กรเหล่านี้มีฐานะ
เท่าเทียมกัน 
 อรรณพ  พงษ์วาท (2539, หน้า 3) กล่าวถึง เครือข่ายว่าเป็นการเชื่อมโยงร้อยรัดเอาความพยายามและ
การด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ร่วมกัน โดยที่แต่ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนต่อไป โดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์และปรัชญาของตน การ
เชื่อมโยงอาจเป็นรูปของการจัดองค์กรที่เป็นโครงสร้างของความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543 , หน้า 28) กล่าวถึงความหมายของเครือ ข่ายว่า การที่ปัจเจกบุคคล 
องค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันต่าง ๆ ได้ตกลงที่จะประสานเชื่อมโยงเข้าหากัน ภายใต้วัตถุประสงค์ หรือข้อตกลง
อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปฏิรูปการศึกษา โดยกลุ่ม
เครือข่ายนี้ ต้องมีการแสดงออกเป็นการลงมือกระท ากิจกรรมร่วมกัน   
การสร้างเครือข่าย (Networking) 

เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยน
ข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระเท่ า
เทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
ประเด็นส าคัญของนิยามข้างต้น คือ 

1. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ  
2. กิจกรรมที่ท าในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  
3. การเป็นสมาชิก เครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัว ของตัวเองของคนหรือ

องค์กรนั้นๆการเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย ไม่ได้หมายถึงการจัดการให้คนมานั่ง “รวมกัน”  เพ่ือพูดคุย
สนทนากันเฉยๆ โดยไม่ได้ “ร่วมกัน” ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด  เปรียบเหมือนการเอาก้อนอิฐมากองร วมกัน ย่อมไม่เกิด
ประโยชน์แต่อย่างใด การเชื่อมโยงเข้าหากันจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อเอาอิฐแต่ละก้อนมาก่อกันเป็นก าแพงโดยการ
ประสานอิฐแต่ละก้อนเข้ากันอย่างเป็นระบบและก็ไม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของสมาชิกท่ีมีความสนใจร่วมกันเพียง
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เพ่ือพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท ากิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยและไม่ใช่การรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกันไว้ในมือเพ่ือสะดวก
แก่การติดต่อการมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพ่ิมข้ึน ยิ่งได้รายชื่อมามากก็ยิ่งท าให้เครือข่ ายใหญ่ขึ้น 
การกระท าเช่นนี้เปรียบเสมือนการขยายถุงใส่อิฐให้โตขึ้นเพ่ือจะได้บรรจุอิฐได้มากข้ึน แต่กองอิฐในถุงก็ยังวาง
ระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอย่างเป็นระบบ  

ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วม กัน 
เพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจ าเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมาย
แล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจ าเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็น
เครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได ้
การรวมตัวเป็นเครือข่ายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ต้องสกัดเอาส่วนดีหรือ จุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และ
สนับสนุนกันและกัน เป็นการผนึกก าลัง (synergy) ในลักษณะที่มากกว่า 1+1 = 2 แต่ต้องเป็น 1+1 > 2 เรียกว่า
เป็น “พลังทวีคูณ” ผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานเป็นเครือข่ายต้ องดีกว่าผลรวมที่เกิดจากการปล่อยให้ต่างคนต่างท า
แล้วน าผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน 
องค์ประกอบของเครือข่าย  

เครือข่ายเทียม (Pseudo network)  หมายถึงเครือข่ายชนิดที่เราหลงผิดคิดว่าเป็นเครือข่าย แต่แท้จริง
แล้วเป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มีเป้าหมายร่วมกัน และไม่ได้ตั้งใจที่จะ
ท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสาระพา หรือรวมกันตามกระแสนิยมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  
ลักษณะของเครือข่ายลวงจะไม่มีการสานต่อระหว่างสมาชิก ดังนั้น การท าความเข้าใจกับองค์ประกอบของ
เครือข่ายจึงมีความส าคั ญ เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแท้แทนการสร้างเครือข่ายเทียม  เครือข่าย 
(แท้) มีองค์ประกอบส าคัญอยู่อย่างน้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ  

การมีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) , การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common 
vision), มีความสนใจหรือมีผลประ โยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits),การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน
ในเครือข่าย (stakeholders participation), มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship), มี
การเก้ือหนุนพ่ึงพากัน (interdependent) และการมีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 
โดยสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี ้

1. มีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน (common perception) สมาชิกในเครือข่ายต้องมีความรู้สึกนึกคิดและ
การรับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่าย อาทิเช่น มีความเข้าใจในตัวปัญหาและมีจิตส านึกใน
การแก้ไขปัญหาร่ วมกัน ประสบกับปัญหาอย่างเดียวกันหรือต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  ซึ่ง
จะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือลดความ
เดือดร้อนที่เกิดขึ้น  การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ท าให้เครื อข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้า
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เริ่มต้นด้วยการรับรู้ที่ต่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้ว จะประสานงานและขอความร่วมมือยาก 
เพราะแต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปัญหาหรือความต้องการไปคนละทิศละทาง  แต่ทั้งนี้มิได้
หมายความว่าสมาชิกของเ ครือข่ายจะมีความเห็นที่ต่างกันไม่ได้ เพราะมุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ 
ในการท างาน แต่ความแตกต่างนั้นต้องอยู่ในส่วนของกระบวนการ (process) ภายใต้การรับรู้ถึงปัญหาที่สมาชิก
ทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นที่ต่างกันจะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในทีสุ่ด 

2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึงการที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมาย
ในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน การ
มีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะท าให้กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งอัน
เนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้ง
กับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของเครือข่าย  พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็จะเริ่มแตกต่างจากแนวปฏิบัติที่สมาชิก
เครือข่ายกระท าร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็
จ าเป็นจะต้องท าให้เกิดข้ึน หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
เครือข่ายให้มากที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิทจนเป็นภาพเ ดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทาง
เดียวกัน  

3. มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน ( mutual interests/benefits) ค าว่าผลประโยชน์ในที่นี้
ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน เป็นความต้องการ (need) ของมนุษย์ในเชิง
ปัจเจก (อ่านเรื่องแรงจูงใจในตอนท้าย) อาทิเช่น เกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับ โอกาสในความก้าวหน้า ความสุข 
ความพึงพอใจ ฯลฯ สมาชิกของเครือข่ายเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ต่างก็มีความต้องการเป็นของตัวเอง (human 
needs) ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเป็น
แรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ้น 

ดังนั้น ในการที่จะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเครือข่ายจ าเป็นต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเ ข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่เขาจะร้องขอ ลักษณะของ
ผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกัน แต่ควรต้องให้ทุกคนและต้องเพียงพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้
เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นเข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับเนื่องจากมีต าแหน่งใน เครือข่าย แต่ไม่ได้
ร่วมปฏิบัติภารกิจ เมื่อใดก็ตามท่ีสมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ หรือเมื่อเขาได้ในสิ่งที่ต้องการเพียงพอ
แล้ว สมาชิกเหล่านั้นก็จะออกจากเครือข่ายไปในที่สุด 

4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation) การมีส่ วนร่วมของ
สมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการที่ส าคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขท่ีท าให้เกิด
การร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท าอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมี
ความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ “หุ้นส่ว น (partner)” ของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ 
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(horizontal relationship) คือความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน มากกว่าความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (vertical relationship) 
ในลักษณะเจ้านายลูกน้อง  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากในทางปฏิบัติเพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกใน
เครอืข่ายโดยการสร้างบริบทแวดล้อมอ่ืนๆ เข้ามาประกอบแต่ถ้าท าได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมาก 

5. มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ( complementary relationship) องค์ประกอบที่จะท าให้เครือข่าย
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้างความเข้ มแข็งให้กันและกัน โดยน าจุดแข็งของ
ฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วท าให้ได้ผลลัพธ์เพิ่มข้ึนในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1 > 2) 
มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต่างคนต่างอยู่  

6. การเก้ือหนุนพ่ึงพากัน ( interdependence ) เป็นองค์ประกอบที่ท าให้เครือข่ายด า เนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่องเช่นเดียวกันการที่สมาชิก เครือข่ายตกอยู่ในสภาวะจ ากัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้  เงินทุน ก าลังคน ฯลฯ  
ไม่สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย  จ าเป็นต้องพ่ึงพาซึ่งกันและ
กันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การท าให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น จ าเป็นต้องท าให้หุ้นส่วน
แต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะท าให้เครือข่ายล้มลงได้ การด ารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคน
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงอยู่ของเครือข่าย การเก้ือหนุนพ่ึงพากันในลักษณะนี้จะส่ง ผลให้สมาชิกมีปฎิ
สัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ  

7. มีปฎิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน ( interaction ) หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฎิสัมพันธ์กันแล้ว ก็ไม่
ต่างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนที่รวมกันอยู่ในถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายต้ อง
ท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดการปฎิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะ
พูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน โดยที่ผลของการ ปฎิ
สัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย ลักษณะของปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็น
การแลกเปลี่ยนกัน (reciprocal exchange)  มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับฝ่ายเดียว (unilateral 
exchange)  ยิ่งสมาชิกมีปฎิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะเกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น ท าให้การ
เชื่อมโยงแน่นแฟ้นมากขึ้น มีการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย  
องค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการน าไปช่วยจ าแนกระหว่างเครือข่ายแท้ กับเครือข่ายเทียม
เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วย  
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การก่อเกิดของเครือข่าย 
เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเริ่มต้นหรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่างๆ กัน แบ่งชนิดของเครือข่าย

ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน ท างานคล้ายคลึงกันหรือ

ประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์  ร่วมกัน
แสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า การด ารงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเ ป็นแรงกระตุ้นที่เกิดข้ึนภายในตัวสมาชิก
เอง (ฉันทะ ) เครือข่ายเช่นนี้มักเกิดขึ้นในพ้ืนที่ อาศัยความเป็นเครือญาติ เป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิล าเนา
เดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยจัดตั้งเป็นชมรมท่ีมีกิจกรรมร่วมกันก่อน 
เมื่อมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนจึงขยายพื้นที่ด าเนินการออกไป หรือมีการขยายเป้าหมาย /วัตถุประสงค์ ของกลุ่มมากขึ้น ใน
ที่สุดก็พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพ่ือให้ครอบคลุมต่อความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้น เครือข่ายประเภทนี้ 
มักใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน แต่เมื่อเกิดข้ึนแลว้มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มข้ึน  

2. เครือข่ายจัดตั้ง เครือข่ายจัดตั้งมักจะมีความเก่ียวพันกับนโยบายหรือการด าเนินงานของภาครัฐเป็น
ส่วนใหญ่  การจัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และส่วนมาก
ภาคีหรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพ้ืนฐาน ความต้องการ ความคิด ความเข้าใจ หรือมุมมองในการ
จัดตั้งเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกัน เป็นการท างานเฉพาะกิจชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่อง และ
มักจะจางหายไปในที่สุด  เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้ รับการชี้แนะที่ดี ด าเนินงานเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกจนน าไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริง  อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพของเครือข่ายไว้ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อ
เปรียบเทียบระยะก่อตั้ง 

3. เครือข่ายวิวัฒนาการ เป็นการถือก าเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ได้เกิดจากการ
จัดตั้งโดยตรงแต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้างๆ 
ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน  โดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีก
ลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นการได้รับฟังหรือการไปได้เห็นการด าเนินงานของ
เครือข่ายอ่ืนๆ มา แล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน สร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนา ตนเอง 
เครือข่ายที่ว่านี้แม้จะไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นภายในโดยตรงตั้งแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจาก
จิตส านึกท่ีดี เมื่อได้รับการกระตุ้นและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งท านอง
เดียวกันกับเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ   เครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่มากมาย เช่น เครือข่ายผู้สูงอายุ 
เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น 
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ปรัชญาการสร้างเครือข่าย 
การสร้างเครือข่ายต้องค านึงถึงเสมอว่า “เครือข่าย” เป็นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
การน าเครือข่ายต้องมี LINK  หมายถึง “การเข่ือมโยง” 

L – Learning         การเรียนรู้  
I –  Investment     การลงทุน  
N – Nature          การฟูมฟักบ ารุง  
G (K) – Give         การรักษาสัมพันธภาพ ซึ่งรวมกันเป็นค าว่า LINK หมายถึงการเชื่อมโยง  
การสร้างเครือข่าย (Networking) หมายถึงการ ท าให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ  การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอ านวยความสะดวก ให้สมาชิก
ในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพ่ึงพิง 
นอกจากนี้การ สร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่น การส่ง
จดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย  
ความจ าเป็นที่ต้องมีเครือข่าย  
  การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใด ๆ ที่ใช้วิธีด าเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรมภายในกลุ่ม
คน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกันจะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศท่ีไม่มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอก การ
ด าเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิมอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียน อยู่ภายในใช้ทรัพยากรหรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่พอจะหาได้ใกลม้ือหรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมากจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิ่ง
และไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได ้
 การสร้าง “เครือข่าย ” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงานของตน ลด
ความซ้ าซ้อนในการท างาน ให้ความร่วมมือและท างานในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการเปิด
ประตูสู่โลกภายนอก 

ขวัญเมือง  แก้วด าเกิง (2557 , หน้า 65-74)  กล่าวว่า สิ่งที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นส าหรับผู้ที่
ท างานพัฒนาเครือข่ายคือ การเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือที่เหมาะสมกับกิจกรรมและข้ันตอนการพัฒนา
เครือข่ายเพราะในแต่ละข้ันตอนของการจัดการหรือส่งเสริมเครือข่ายตามระยะการพัฒนาของเครือข่ายนั้นมีวิธีการ
ที่แตกต่างกัน การพิจารณาและการเลือกใช้เทคนิคเครื่องมือ ที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการท างานในแต่ละ
ขั้นตอนเกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

เทคนิคและเครื่องมือการท างานของเครือข่ายนั้น มีประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการ
ด าเนินงานของเครือข่าย เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การท าประชาพิจารณ์ การ
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การพัฒนากิจกรรม การเรียนรู้การจัดระบบการติดต่อสื่อสาร และการรักษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่ าย เทคนิคและเครื่องมือการท างานของเครือข่ายนั้นมีหลากหลายประเภท 
ตามความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ โดยแต่ละประเภทต่างก็มีข้อดีและข้อจ ากัดในตัวเองและส่วน
ใหญ่เทคนิคและเครื่องมือเหล่านั้น ก็มีความคล้ายคลึงกับเทคนิคและเครื่องมือในกระบวนการพัฒนาทั่วไป เช่ น 
การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน การส ารวจข้อมูล การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย การจัดเวทีสาธารณะเป็นต้น   
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) (2548) ได้กล่าวถึงเทคนิคและเครื่องมือในการจัดการเครือข่ายที่มีความจ าเป็น
และมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนี ้

1. การจัดเวทีสาธารณ ะ (Public meeting/forum) คือการจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมาก
และมีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างบุคคล องค์กรและ
เครือข่ายต่าง ๆ ที่สนในประเด็นปัญหาหรือกิจกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีและในระดับเครือข่ายเป็นเทคนิ คท่ีช่วยให้การ
ท าประชาพิจารณ์ การส ารวจความคิดเห็นมีความสมบูรณ์ โดยจะมีท้ังการอภิปราย การถาม- ตอบ ในประเด็น
ปัญหา การร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการสรุปประเด็นปัญหาร่วมกัน 

2. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) การประชุมหรือการสนทนากลุ่มย่อย คือ กระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความสนใจในประเด็นนั้น ๆ ที่มีจ านวนผู้เข้าร่วมพูดคุย
ประมาณ 8-15 คน โดยมีการตั้งประเด็นค าถามเก่ียวกับกิจกรรม แผนงาน วิธีการและเป้าหมายของเครือข่ายว่าแต่
ละบุคคลมีความคิดเห็นอย่างไร และมีข้อมูลหรือประเด็นไหนที่คว รเพิ่มเติมหรือควรแก้ไขโดยเป็น                                         
การประชุม พูดคุยที่เป็นกันเองมากที่สุดเพื่อที่จะท าให้เกิดการทบทวนเรื่องท่ีเกิดข้ึนอย่างแท้จริง  

3. การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ (Dialogue) 
 การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ คือ การพูดคุยที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้และตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้ง
ในกลุ่มคนสนทนาด้วยกันภายใต้ความเป็นมิตรภาพและการหลีกเว้นจากอ านาจแห่งการครอบง าและการชักจูงของ
คู่สนทนาที่ก่อให้เกิดความลื่นไหลของถ้อยค า ความคิด ความรู้ และการรับรู้ที่น าไปสู่ความเข้าใจและข้อตกลงร่วม
ในเส้นทางของการจัดการความรู ้

4. การสรุปบทเรียน (Learning summary) การสรุปบทเรียน คือ การทบทวนความรู้ ประสบการณ์ที่ได้
จาการท างานตามโครงการและกิจกรรมนั้น ๆ ของเครือข่าย เพื่อที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกา ร
ประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยมีความส าคัญ คือการช่วยให้เครือข่ายนั้นได้ทบทวนถึงแผนงาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและวิธีการด าเนินการที่เหมาะสม 

5. การสื่อสารไร้ขีดจ ากัด (Unlimited communication) การสื่อสารไร้ขีดจ ากัด คือ กระบวนการสื่อสาร
ผ่านสื่อในทุกระดับและทุกประเภทโดยเป็นการท างานของเครือข่าย เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลทั่วไปซึ่งอาจใช้
สถานีวิทยุ อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออ่ืน ๆ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริงและการระดมความ
คิดเห็น โดยเน้นกระบวนการสร้างความรู้สึกร่วมในการที่จะใช้พลังมวลชนในการขับเคลื่อน สังคมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง 
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6. การจัดการพ้ืนที่รูปธรรม (Area management) การจัดการพ้ืนที่รูปธรรมคือ การมีส่วนร่วมของฝ่าย
ต่าง ๆ เพื่อเข้าไปศึกษาและค้นหาค าตอบจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับพื้นท่ี โดยใช้กลไกการจัดการ
ประชาชนแบบเครื อข่ายและการศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ เพ่ือที่จะน าปรากฏการณ์ในเชิงพ้ืนที่ไปอธิบาย
เหตุการณ์ทางสังคม เช่น การอธิบายกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

7. การจัดการประเด็นปัญหาเร่งด่วน (Hot issue management) การจัดการประเด็นปัญหาเร่งด่วน คื อ 
การที่เครือข่ายเข้าไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ค าตอบจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน ในกรณีที่มีประเด็น
ปัญหาเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนโดยเป็นการส ารวจความคิดเห็นของทุกฝ่ายว่าจะด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร 
รวมทั้งมีการจัดการกระบวนการน าเสนอแนวทางแก้ไขต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน 

8. การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ (Information center) การจัดการเครือข่ายจ าเป็นต้องมี
ศูนย์ประสานงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์กลางแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ของบุคคลในเ ครือข่ายและบุคคลทั่วไปที่สนในใจกิจกรรมของเครือข่ายการจัดให้มีศูนย์ดังกล่าวเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายที่จะท างานได้อย่างเป็นระบบ และมีเจ้าภาพหรือมีผู้รับผิดชอบที่ต่อเนื่อง
ในการที่จะติดต่อประสานงานให้กิจกรรมนั้นส าเร็จลุล่วงไป 

9. แผนผังใยแมงมุม  (Spider diagram) เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท างานและการ
ให้บริการของหน่วยงานจากโครงสร้างและระบบงานขององค์กรหรือเครือข่าย โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่
ให้บริการในลักษณะเดียวกัน เพื่อศึกษาข้อได้เปรียบเสียเปรียบของโครงสร้างระบบงาน ซึ่งน าไปสู่ การวิเคราะห์หา
แนวทางปรับปรุงโครงสร้างและระบบให้ดีขึ้น โดยการก าหนดแผนผังแบบใยแมงมุมจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการท างานของเครือข่ายและการท างานในเชิงพ้ืนที่เพ่ือที่จะน าไปสู่การจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

10. เทคนิคและเครื่องมืออ่ืน ๆ  
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์ 

ความหมายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

 กิ่งแก้ว อินหว่างและวีระศักดิ์ อนันตมงคล (2532, หน้า 21) ให้ความหมายว่า  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ

ผลิตหมายถึงเป็นขบวนการรวมคนทุกระดับโดยมีหลักการและอุดมคติเดียวกันในการที่จะระดมเงินออมเพ่ือ

ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกของกลุ่มทั้งในด้านการประกอบอาชีพและสวัสดิการของ

ครอบครัว 

 พรรณี ธรรมโชติ (2535, หน้า 34) ให้ความหมายว่ากลุ่ มออมทรัพย์เพื่อก ารผลิต  หมายถึงแหล่งทุนรวม

ท้องถิ่นของประชาชนและจัดการเรื่องการตลาดด้วยกลไกการยึดเห นี่ยวของกลุ่มเพื่อที่จะน าผลไปใช้ในการพัฒนา

เศรษฐกิจของสังคมในชุมชนโดยการให้สมาชิกทุกคน ได้น าเงินที่สะสมมารวมกันเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ จนเป็น
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ทุนก้อนใหญ่ในการที่ จะให้สมาชิกกู้ยืมไปใช้ในการประกอบอาชีพส่วนในการด าเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มยึดหลัก

ความเป็นประชาธิปไตยเป็นหลัก การรวมเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มถือเอาความสมั ครใจเป็นที่ตั้ง การด าเนินงานใด ๆ 

ถือเอาแนวคิดและมติของสมาชิกเป็นหลักซ่ึงสมาชิกของกลุ่มเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์การ ด าเนินงานและรับผิดชอบ

ร่วมกันอย่างเต็มที่โดยมีความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริตของสมาชิกเป็นหลักประกันความเจริญก้าวหน้าและความ

มั่นคงของกลุ่ม 

 ณรงค์  เส็งประชา (2543, หน้า 72) ให้ความหมายว่ากลุ่มออมทรัพย์เ พ่ือการผลิต หมายถึง การรวมกลุ่ม

เพ่ือรวบรวมทุนท่ีจะน าไปใ ช้ในการผลิตด้วยวิธีการค่อยๆ เก็บสะสมเงินฝากไว้เป็นประจ ากับกลุ่มและอาจกู้ยืมเงิน

เอาไปลงทุนในภายหลัง หลักการด าเนินงานยึดหลักประชาธิปไตย โดยการรวมคนที่อยู่ในวงการเดียวกันมี

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างเดียวกัน รวมกลุ่มกันโดยความสมัครใจ การด าเนินงานใด ๆ ถือ เอา

แนวคิดและมติของสมาชิกเป็นหลัก 

 ปรีดี โชติช่วง (2544 , หน้า 25) ให้ความหมายว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง  การรวมกลุ่ม

กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมโดยสอนคนให้รู้จัก

ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นในด้ านเศรษฐกิจและสังคม ในการประหยัดและเก็บออมเงินแล้วน ามาสะสม

รวมกันเป็นประจ าสม่ าเสมอเพ่ือเป็นทุนส าหรับสมาชิกท่ีมีความจ าเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบ

อาชีพเพ่ือสวัสดิการของครอบครัว 

จากความหมายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีการให้ค านิยามไว้สามารถสรุ ปได้ว่า กลุ่มออมทรัพย์

เพ่ือการผลิตหมายถึง การรวมกลุ่มท ากิจกรรมเพ่ือมุ่งให้ประชาชนรู้จักการประหยัดและเก็บออมเงินแล้วน าเงิน

ออมมาสะสมรวมกันเป็นกองทุนในรูปของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยมุ่งให้ประชาชนมีการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันในเรื่องของเงินทุนนอกจากนั้นจะมีระบบการบริหารจัดการกันเองภายในชุมชนวางอยู่บนรากฐานของความ

เป็นประชาธิปไตย 

กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

1. การกู้ยืม 

 1.1 การกู้ฉุกเฉินคือ การกู้เพ่ือดับความเดือดร้อนอย่างกะทันหัน เช่น การเจ็บไข้ได้ป่วย อุบัติเหตุ วงเงินกู้

ได้ไม่เกินที่คณะกรรมการก าหนดไว้ และจะต้องส่งคืนภายในก าหนดระยะเวลาโดยเคร่งครัด วงเงินกู้ฉุกเฉินไม่ควร

ให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ให้ในระดับพอดีเหมาะสมตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น 

 1.2 การกู้สามัญ เป็นการให้เงินแก่สมาชิกเพ่ือจะน าไปใช้จ่ายลงทุนในการปรับปรุงพัฒนาอาชีพของ

สมาชิกเพ่ือการปลดเปลื้องหนี้สินไถ่ถอนจ านอง จ าน า และความเดือดร้อนต่าง ๆ  อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยใน
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ระยะยาวนาน เงินกู้ประเภทนี้จะพิจารณาให้กู้ในระยะสั้นและระยะยาวตามลักษณะอาชีพที่จะต้องล งทุนหรือตาม

ความจ าเป็นของการใช ้

2. การออมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ กลุ่มจะส่งเสริมให้สมาชิกน าเงินมาออมทรัพย์ในรูปของเงินค่าหุ้น

โดยทั่วไปมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อน าเป็นกองทุนส าหรับสมาชิกที่เดือดร้อนโดยกู้ยืม เมื่อถึงคราวจ าเป็น การ

ออมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอจะท าให้กองทนุของกลุ่มโตขึ้นและสามารถบริหารสมาชิกได้อย่างทั่วถึง 

3. การรับฝากเงิน หมายถึง สมาชิกน าเงินมาฝากไว้กับกลุ่ม เป็นเงินที่นอกเหนือจากการสะสมค่าหุ้นของ

สมาชิก เพ่ือการระดมทุนให้กลุ่มสามารถบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึงโดยจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย 

โดยอัตราดอกเ บี้ยและวิธีการฝากเงินจะขึ้นอยู่กับระเบียบที่กลุ่มก าหนดไว้ ประเภทเงินฝากท่ีกลุ่มออมทรัพย์เปิด

บริการ มี 2 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า เงินฝากออมทรัพย์จะสามารถถอนได้ตลอดเวลา

แต่เงินฝากประจ าสามารถถอนได้เม่ือครบก าหนดระยะเวลาแห่งการรับฝาก 

จากการศึกษาพบว่า เครือข่ายที่เก่ียวข้องของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน มีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง

ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต าบลดอนมาจากสมาชิกภายในหมู่บ้านซึ่งประกอบอาชีพที่แตกต่างกันภายใน

หมู่บ้านจะมีกลุ่มต่าง ๆ ที่รวมตัวกันขึ้นมา เช่น กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มสตรี กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มกองทุนแม่ของ

แผ่นดินแต่ละกลุ่มจะด าเนินกิจกรรมระดมทุนส าหรับการพัฒนาอาชีพและมีหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ส านักงานพัฒนา

ชุมชนเข้ามาร่วมส่งเสริมทางด้านความรู้และสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนากลุ่ม  ส่วนกลุ่มที่ด าเนินกิจกรรมในลักษณะ

เดียวกันคือกลุ่มออมทรัพ ย์เพื่อการผลิตบ้านท่าข้ามและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคอกกระบือที่จัดตั้งกลุ่ม

ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนโดยการระดมเงินออมจัดตั้งเป็นกลุ่มโดยสมาชิกในชุมชนมีแหล่งเงินทุนไปใช้ใน

การประกอบอาชีพการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มมีการร่วมมือกันจัดงานประเพณีส าคัญ ๆ  ต่าง ๆ การจัดกิจกรรม

นันทนาการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเพ่ือร่วมกันวางแผน แก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนา

กลุ่มให้ด าเนินไปตามวัตถุประสงค ์

ศึกษากระบวนการในการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน  พบว่า 

กระบวนการในการบริหารงานของ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนจะแบ่งโครงสร้างการ

ท างานออกเป็น 4 ฝ่าย ภายใต้การการควบคุมของประธาน รองประธาน ตามล าดับชั้นซึ่งโครงสร้างของการบริหาร

ของกลุ่มออมทรัพย์ โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการกลุ่มอ านวยการ คณะกรรมการ

เงินกู้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการส่งเสริม โดยกรรมการแต่ละกลุ่มจะมีกรรมการ 5-7 คน ซึ่งการ

คัดเลือกจากตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านผ่านมติที่ประชุมจากสมาชิกการมอบหมายงานหรือความรับผิดชอบจะ
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พิจารณาจากประสบการณ์ในการท างาน ความรู้ ความสามารถของแต่ละคน ซึ่งผิดกับการคัดเลือกปร ะธานหรือ

รองประธานซึ่งมาจากการคัดเลือกโดยพิจารณาจากเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในการท างาน 

 ในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกหรือเครือข่ายที่เก่ียวข้องประธานจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานเนื่องจาก

เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ การด าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือ ข่ายที่เก่ียวข้องของกลุ่มออมทรัพย์ เช่น การร่วมกันจัด

งานประเพณีส าคัญ ๆ ในท้องถิ่น การร่วมกันแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

จะใช้การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การบอกกล่าวด้วยวาจาในกรณีท่ีเป็นข้อมูลด้านตัวเลขจะประชาสัมพันธ์ไว้

ตรงบอร์ดประชาสัมพันธ์ เช่น การรายงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือนส่วนรายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปีของกลุ่มออมทรัพย์จะแจ้งแก่สมาชิกในวันประชุมใหญ่ประจ าปีซึ่งจะแจ้งผลการปฏิบัติงานประจ าปีและ

วางแผนการท างานในรอบปีต่อไป การจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใ ช้ในการบริหารจัดการและขอมติ

จากสมาชิกเพ่ือพิจารณา 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของก ลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านพบว่า ปัญหาและอุปสรรคใน

การด าเนินงานของกลุ่ มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน มาจากสมาชิกภายในหมู่บ้านซึ่งประกอบอาชีพที่แตกต่าง

กันภายในหมู่บ้านจะมีกลุ่มต่าง ๆ ที่รวมตัวกันขึ้นมา เช่น กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มสตรี กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มกองทุน

แม่ของแผ่นดินแต่ละกลุ่มจะด าเนินกิจกรรมระดมทุนส าหรับการพัฒนาอาชีพและมีหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ส านักงาน

พัฒนาชุมชนเข้ามาร่วมส่งเสริมทางด้านความรู้และสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนากลุ่ม  ส่วนกลุ่มที่ด าเนินกิจกรรมใน

ลักษณะเดียวกันคือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าข้ามและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคอกกระบือที่

จัดตั้งกลุ่มข้ึนมาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนโดยการระดมเงินออมจัดตั้งเป็นกลุ่มโดยสมาชิกในชุมชนมีแหล่ง

เงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพการเ ชื่อมโยงระหว่างกลุ่มมีการร่วมมือกันจัดงานประเพณีส าคัญ ต่างๆ การจัด

กิจกรรมนันทนาการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเพ่ือร่วมกันวางแผน แก้ไขปัญหาและแนวทางการ

พัฒนากลุ่มให้ด าเนินไปตามวัตถุประสงค ์
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สรุปผลการศึกษา 

เครือข่ายที่เก่ียวข้องของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต าบลดอนมาจากสมาชิกภายในหมู่บ้านซึ่งประกอบ
อาชีพที่แตกต่างกันภายในหมู่บ้านจะมีกลุ่มต่าง ๆ ที่รวมตัวกันขึ้นมา เช่น กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มสตรี กลุ่มกองทุน
หมู่บ้าน กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่ละกลุ่มจะด าเนินกิจกรรม ระดมทุนส าหรับการพัฒนาอาชีพและมีหน่วยงาน
อ่ืน ๆ เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนเข้ามาร่วมส่งเสริมทางด้านความรู้และสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนากลุ่ม 
 ส่วนกลุ่มที่ด าเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันคือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าข้ามและกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคอกกระบือที่จัดตั้งกลุ่มข้ึนมาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนโดยการระดมเงินออมจัดตั้งเป็น
กลุ่มโดยสมาชิกในชุมชนมีแหล่งเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มมีการร่วมมือกันจัดงาน
ประเพณีส าคัญ ๆ ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมนันทนาการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ มเพ่ือร่วมกัน
วางแผน แก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนากลุ่มให้ด าเนินไปตามวัตถุประสงค ์

กระบวนการในการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน  
จากการศึกษาพบว่ากระบวนการในการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                     

บ้านดอน  มีดังนี ้
การบริหารจัดภายในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน จะแบ่งโครงสร้างการท างานออกเป็น 4 ฝ่าย 

ภายใต้การการควบคุมของประธาน รองประธาน ตามล าดับชั้นซึ่งโครงสร้างของการบริหารของกลุ่มออมทรัพย์ 
โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการกลุ่มอ านวยการ คณะกรรมการ เงินกู้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการส่งเสริม โดยกรรมการแต่ละกลุ่มจะมีกรรมการ 5-7 คน ซึ่งการคัดเลือกจากตัวแทนของ
แต่ละหมู่บ้านผ่านมติที่ประชุมจากสมาชิกการมอบหมายงานหรือความรับผิดชอบจะพิจารณาจากประสบการณ์ใน
การท างาน ความรู้ ความสามารถของแต่ละคน ซึ่งผิดกับการคั ดเลือกประธานหรือรองประธานซึ่งมาจากการ
คัดเลือกโดยพิจารณาจากเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในการท างาน  

ในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกหรือเครือข่ายที่เก่ียวข้องประธานจะเป็นผู้ติดต่อประสานงาน
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ การด าเนินกิจกรรมร่วม กับเครือข่ายที่เก่ียวข้องของกลุ่มออมทรัพย์ เช่น การ
ร่วมกันจัดงานประเพณีส าคัญ ๆ ในท้องถิ่น การร่วมกันแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ จะใช้การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การบอกกล่าวด้วยวาจาในกรณีท่ีเป็นข้อมูลด้านตัวเลขจะ
ประชาสมัพันธ์ไว้ตรงบอร์ดประชาสัมพันธ์ เช่น การรายงานงบประมาณรายรับ- รายจ่าย ประจ าเดือนส่วนรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มออมทรัพย์จะแจ้งแก่สมาชิกในวันประชุมใหญ่ประจ าปีซึ่งจะแจ้งผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีและวางแผนการท างานในรอบปีต่อไป การจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ ที่จ าเ ป็นต้องใช้ในการ
บริหารจัดการและขอมติจากสมาชิกเพ่ือพิจารณา 
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ปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนต าบลดอน  

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน มีดังนี ้
1. คณะกรรมการไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย ์
2. สถานที่ในการให้บริการคับแคบ 
3. ลูกหนี้ขาดการติดต่อ ไม่มีเงินมาช าระหนี ้
4. คณะกรรมการไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและขาดประสบการณ์ในการท างานเนื่องจากเป็น

คณะกรรมการที่เพ่ิงได้รับการคัดเลือก 
5. ความคิดเห็นไม่ตรงกัน เกิดความขัดแย้งภายในกลุ่ม 
6. สมาชิกไม่เสนอแนะความคิดเห็น 
7. ขาดการสนับสนุนด้านการศึกษาดูงาน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การสร้างเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน  ต าบลดอน มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี ้
ด้านเครือข่ายที่เก่ียวข้องของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน ต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี มา
จากสมาชิกภายในหมู่บ้านซึ่งประกอบอาชีพที่แตกต่างกันภายในหมู่บ้านจะมีกลุ่มต่าง ๆ ที่รวมตัวกันขึ้นมา เช่น 
กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มสตรี กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่ละกลุ่มจะด าเนินกิจกรรมระดมทุน
ส าหรับการพัฒนาอาชีพและมีหน่วยงานอื่ น ๆ เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนเข้ามาร่วมส่งเสริมทางด้านความรู้และ
สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนากลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจตนาถ แซ่เจี่ย (2548) ได้ศึกษาเรื่อง “ประเภทและ
วิธีการจัดสวัสดิการชุมชนโดยเครือข่ายออมทรัพย์ หลักสี่ -  ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ฯ เริ่มจากการ ได้รับ
แนวคิดเรื่องกลุ่มออมทรัพย์ การสนับสนุนงบประมาณแลการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากสถาบันพัฒนาองค์กร 
ชุมชน กองทุนมิยาซาวาและกองทุนลงทุนเพ่ือสังคมแล้วจึงเกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายออมทรัพย ์
กระบวนการในการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี ้

การบริหารจัดภายในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน จะแบ่งโครงสร้างการท างานออกเป็น 4 ฝ่าย 
ภายใต้การการควบคุมของประธาน รองประธาน ตามล าดับชั้นซึ่งโครงสร้างของการบริหารของกลุ่มออมทรัพย์ 
โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการกลุ่มอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการส่งเสริม โดยกรรมการแต่ละกลุ่มจะมีกรรมการ 5-7 คน ซึ่งการคัดเลือกจากตัวแทนของ
แต่ละหมู่บ้านผ่านมติที่ประชุมจากสมาชิกการมอบหมายงานหรือความรับผิดชอบจะพิจารณาจากประสบการณ์ใน
การท างาน ความรู้ คว ามสามารถของแต่ละคน ซึ่งผิดกับการคัดเลือกประธานหรือรองประธานซึ่งมาจากการ
คัดเลือกโดยพิจารณาจากเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในการท างาน ในการประสานงานกับ
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หน่วยงานภายนอกหรือเครือข่ายที่เก่ียวข้องประธานจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานเนื่องจากเป็นผู้ที่มีควา มน่าเชื่อถือ 
การด าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายที่เก่ียวข้องของกลุ่มออมทรัพย์ เช่น การร่วมกันจัดงานประเพณีส าคัญ ๆ ใน
ท้องถิ่น การร่วมกันแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จะใช้การประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย การบอกกล่าวด้วยวาจาในกรณี ที่เป็นข้อมูลด้านตัวเลขจะประชาสัมพันธ์ไว้ตรงบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เช่น การรายงานงบประมาณรายรับ- รายจ่าย ประจ าเดือนส่วนรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มออม
ทรัพย์จะแจ้งแก่สมาชิกในวันประชุมใหญ่ประจ าปีซึ่งจะแจ้งผลการปฏิบัติงานประจ าปีและวางแผนการท างานใน
รอบปีต่อไป การจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการและขอมติจากสมาชิกเพ่ือพิจารณา 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรัชญา โพธิลักณ์ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการเพื่อการผลิตในเขตจังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ปัจจัย
สังคม คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และปั จจัยข้อมูล ข่าวสาร ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการ
ฝึกอบรม โดยทั้ง 3 ตัวแปร มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี ้

1. คณะกรรมการไม่มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย ์
2. สถานที่ในการให้บริการคับแคบ 
3. ลูกหนี้ขาดการติดต่อ ไม่มีเงินมาช าระหนี ้
4. คณะกรรมการไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและขาดประสบการณ์ในการท างานเนื่องจากเป็น

คณะกรรมการที่เพ่ิงได้รับการคัดเลือก 
5. ความคิดเห็นไม่ตรงกัน เกิดความขัดแย้งภายในกลุ่ม 
6. สมาชิกไม่เสนอแนะความคิดเห็น 
7. ขาดการสนับสนุนด้านการศึกษาดูงาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จ าแลง จิระวิชัยฤทธิ์ (2546 ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการกองทุน ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพา ะกรณี จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีจ านวน 3 ปัจจัย ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุน 
การได้รับการฝึกอบรม และการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ จากหน่วยราชการ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน ได้แก่ เพศ อายุระดับการศึกษา ระดับรายได้ และความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้าน และปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน  คือ 
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กรรมการกองทุน หมู่บ้านไม่มีเวลาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ กรรมการกองทุนหมู่บ้านขาดความรู้ ความสามารถใน
การท างานและสมาชิกส่งเงินไม่ตรงตามก าหนด 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิกโดยการจัดอบรมเก่ียวกับระเบียบ 
ข้อบังคับและโครงสร้างในการบริหารจัดการของกลุ่มออมทรัพย ์

2. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนควรมีมาตรการและกฎเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติ
ของผู้กู้ให้แน่ชัดกว่านี้และในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ควรเข้มงวดกับสมาชิกให้มากกว่าเดิมเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา
การไม่ช าระหนี ้

3. ควรจัดส วัสดิการด้านการศึกษาดูงานของกลุ่มออมทรัพย์ที่ประสบผลส าเร็จเพื่อน ามาพัฒนาใน
กระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน   
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