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หน่ วยที่ 11
การบริหารเครื อข่ ายทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
เค้ าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 11.1 แนวคิดการบริหารเครื อข่ ายทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
11.1.1 ความหมายและความสาคัญการบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
11.1.2 องค์ประกอบและประเภทของเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
11.1.3 วิธีการสร้างเครื อข่ายเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
ตอนที่ 11.2 หลักการบริหารเครื อข่ ายทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
11.2.1 การบริ หารเครื อข่ายสมาชิกสหกรณ์
11.2.2 การบริ หารเครื อข่ายคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
11.2.3 การบริ หารเครื อข่ายฝ่ ายจัดการสหกรณ์
ตอนที่ 11.3 กรณีศึกษาการบริหารเครื อข่ ายทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
11.3.1 กรณี ศึกษาการบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร
11.3.2 กรณี ศึกษาการบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

แนวคิด
1. การบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ เป็ นกระบวนการบริ หารโดยใช้ทรัพยากรในการ
บริ หารให้เกิดกิจกรรมการมีส่วนร่ วม การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ ระหว่าง
เครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมของ
สหกรณ์ เครื อข่ายมีองค์ประกอบที่สาคัญ 9 ประการ คือ สมาชิก จุดมุ่งหมาย จิตสานึก การมีส่วนร่ วม
การแลกเปลี่ยน การสื่ อสาร การเสริ มสร้างซึ่ งกันและกัน ความเท่าเทียม และผลประโยชน์ตอบ ซึ่ ง
เครื อข่ า ยแบ่ ง เป็ น 5 ประเภท คื อ เครื อข่ า ยเชิ ง พื้ นที่ เครื อข่ า ยเชิ ง กิ จกรรม เครื อข่ ายเชิ งความคิด
เครื อข่ายเชิงโครงสร้าง และเครื อข่ายเชิงอาชีพ ทั้งนี้แต่ละประเภทจะมีกิจกรรมคล้ายกันหรื อแตกต่าง
กันก็ได้ วิธีการสร้ างเครื อข่าย ต้องมีวตั ถุ ประสงค์ ระบุกิจกรรม มีแกนนา มอบหมายหน้าที่ สร้าง
ความเป็ นเจ้าของ เปิ ดโอกาสเท่าเทียมกัน มีทรัพยากรการบริ หารเครื อข่าย เครื อข่ายต้องพึ่งพาตนเอง
ได้ ควรมีสถานภาพตามกฎหมาย มีการเชื่อมโยง ติดตาม ประเมินผล มีระบบจัดการเครื อข่ายที่ดี มี
การจัดการผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส เน้นการมีส่วนร่ วมและผลประโยนช์ตอบแทน
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2. หลักการบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ ควรเริ่ มจากการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายโดย
ทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ ทั้ง 3 ฝ่ าย ซึ่ งได้แก่ สมาชิ ก คณะกรรมการดาเนิ นการ และฝ่ ายจัดการ
สหกรณ์ โดยเน้นที่แต่ละฝ่ ายได้พฒั นาตนเองให้เป็ นคนเก่ง คนดี มีประสิ ทธิ ภาพก่อน แล้วจึงค่อย
พัฒนาไปสู่ การเชื่ อมโยงกันเป็ นเครื อข่าย และในการดาเนิ นการของแต่ละเครื อข่าย ผูร้ ่ วมเครื อข่าย
ต้องเตรี ยมความพร้อม มีการพัฒนาศักยภาพและการจัดการต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการร่ วมปฏิบตั ิตาม
แนวทางการดาเนิ นงานของเครื อข่าย ที่สาคัญคือ การสร้างความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดีแก่บุคลากร
ของเครื อข่ายในทุกระดับการดาเนิ นกิจกรรมของเครื อข่าย บนพื้นฐานของความเข้าใจและเอื้ออาทร
ซึ่ งกันและกัน
3. กรณี ศึ ก ษาการบริ หารเครื อข่า ยทรั พยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ ภาคการเกษตร กล่ า วถึ ง การบริ หาร
เครื อข่ายทรั พยากรมนุ ษย์ของสหกรณ์ การเกษตรลาพระเพลิ ง จากัด ที่ประสบความสาเร็ จในการ
ด าเนิ น การเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กับ สหกรณ์ ก ารเกษตรอิ ว าเตะฮานากามิ ประเทศญี่ ปุ่ น ส่ ว น
กรณี ศึกษาการบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์นอกภาคการเกษตร กล่าวถึง การบริ หาร
เครื อข่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องสหกรณ์ ผูบ้ ริ โภคในประเทศญี่ ปุ่ นที่ ไ ด้พ ฒ
ั นาการมี ส่ วนร่ วมของ
สมาชิกในรู ปแบบของการสร้างกลุ่มสัมพันธ์ ที่เรี ยกว่า กลุ่มแม่บา้ นฮัน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 11 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดการบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ได้
2. อธิบายหลักการบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ได้
3. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กรณี ศึกษาการบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
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ตอนที่ 11.1
แนวคิดการบริหารเครื อข่ ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 11.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละเรื่ อง

หัวเรื่ อง
เรื่ องที่ 11.1.1 ความหมายและความสาคัญการบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
เรื่ องที่ 11.1.2 องค์ประกอบและประเภทของเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
เรื่ องที่ 11.1.3 วิธีการสร้างเครื อข่ายเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์

แนวคิด
1. การบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ เป็ นกระบวนการบริ หารโดยใช้ทรัพยากรในการ
บริ หารให้เกิ ดกิ จกรรมการมี ส่ ว นร่ วม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แลกเปลี่ ย นข้อมู ล ประสบการณ์
ระหว่างเครื อข่ายทรั พยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ อันได้แก่ สมาชิ ก คณะกรรมการดาเนิ นการ ฝ่ าย
จัดการสหกรณ์ ให้ส ามารถดาเนิ นกิ จกรรมบางอย่า งร่ วมกันที่ จะนาไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายในการรวมกันเป็ นเครื อข่าย อันจะเกิ ดประโยชน์ท้ งั ทางด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคมแก่สหกรณ์
2. องค์ประกอบของเครื อข่ายที่สาคัญมี 9 ประการ ได้แก่ สมาชิก จุดมุ่งหมาย จิตสานึก การมีส่วนร่ วม
การแลกเปลี่ ยน การสื่ อสาร การเสริ มสร้ างซึ่ งกันและกัน ความเท่าเที ยม และผลประโยชน์ตอบ
สาหรับประเภทของเครื อข่ายโดยทัว่ ไป สามารถจาแนกได้หลายประเภทขึ้นอยูก่ บั บริ บทที่เกี่ยวข้อง
และเงื่อนไขการนาไปใช้ในการอธิ บาย ในที่น้ ี ได้แบ่งเครื อข่ายออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ เครื อข่าย
เชิงพื้นที่ เครื อข่ายเชิงกิจกรรม เครื อข่ายเชิงความคิด เครื อข่ายเชิงโครงสร้าง และเครื อข่ายเชิงอาชีพ
ทั้งนี้แต่ละประเภทจะมีกิจกรรมคล้ายกันหรื อแตกต่างกันก็ได้
3. วิธีการสร้ างเครื อข่ายเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ น้ นั ควรเริ่ มต้นด้วยความสมัครใจ
ของผูท้ ี่จะเข้ามาเป็ นสมาชิกเครื อข่าย ต้องมีวตั ถุประสงค์ชดั เจน ระบุกิจกรรมที่จะร่ วมกันทา มีแกนนา
มีการมอบหมายอานาจหน้าที่ สร้างความเป็ นเจ้าของ เปิ ดโอกาสเท่าเทียมกันให้ทุกคน มีทรัพยากรการ
บริ หารเครื อข่าย เครื อข่ายต้องพึ่งพาตนเองได้ ควรมีสถานภาพตามกฎหมาย มีการเชื่ อมโยง ติดตาม
ประเมินผล มีระบบจัดการเครื อข่ายที่ดี มีการจัดการผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส เน้นการ
มีส่วนร่ วมและผลประโยนช์ตอบแทน
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 11.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและความสาคัญการบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
2. ระบุองค์ประกอบและประภทของเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ได้
3. อธิบายวิธีการสร้างเครื อข่ายเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ได้
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เรื่ องที่ 11.1.1 ความหมายและความสาคัญการบริหารเครื อข่ ายทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
ในการพัฒนาบุคคล กลุ่ม สหกรณ์ หรื อองค์การใดก็ตาม นอกจากจะต้องพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งสามารถ
ดาเนินธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว การสร้างเครื อข่ายการทางานเป็ นวิธีการทางานหนึ่งที่ได้รับความนิ ยมทั้ง
ในภาคธุ รกิ จและในการทางานเชิ งพัฒนาสังคม เนื่ องจากการสร้ างเครื อข่ ายมี ส่วนสาคัญต่ อการพัฒนา เป็ น
กระบวนการสร้างพลังในการดาเนิ นงานให้เข้มแข็งและเพิ่มปริ มาณกิ จกรรมหรื อธุ รกิ จของกลุ่ม สหกรณ์ หรื อ
องค์การให้มากขึ้น และยังเป็ นการเสริ มสร้ างประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ แก่ทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ อันได้แก่
สมาชิ ก คณะกรรมการดาเนิ นการ ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนบุคลากรและผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์ อีกด้วย
เนื่องจากเครื อข่ายเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Network) อย่างหนึ่ง เป็ นความสัมพันธ์ที่สามารถ
ทาให้บุคคลในองค์การมีการเชื่ อมโยงประสานงานกันและกันที่ดีข้ ึน รวมทั้งสามารถดึ งทรัพยากรของแต่ละ
องค์การมาประสานเชื่ อมโยงกันเพื่อให้เกิ ดประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ มีองค์การจานวน
มากตระหนัก ว่า เครื อข่ า ยเป็ นเครื่ องมื อที่ มี คุณค่ าในการแบ่ง ปั นข้อมู ลข่ าวสารระหว่า งกันขององค์ก ารที่ มี
วัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันหรื อเกี่ยวข้องกันให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดภายใต้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
ดังนั้น การบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ จึงมีความสาคัญและเกิดประโยชน์ต่อขบวนการ
สหกรณ์ หากผู ท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งได้ส ร้ า งเครื อ ข่ า ยให้ เ กิ ด ขึ้ นอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพราะจะได้มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสารอันเป็ นแนวทางในการจัดการความรู ้ ให้เกิดขึ้นในขบวนการสหกรณ์ เกิ ดการ
พัฒนาที่เข้มแข็ง ยัง่ ยืน และพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ และในการที่จะนาแนวคิดการบริ หารเครื อข่ายไปใช้ให้
เกิดผลเป็ นรู ปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ต้องทาความเข้าใจในเรื่ องต่อไปนี้

1. ความหมายของการบริหารเครื อข่ ายทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
ความหมายของเครื อข่าย (Network) มีการกล่าวถึงไว้อย่างกว้างขวาง ซึ่ งมีผใู ้ ห้ความหมายดังนี้
The American Heritage College Dictionary (1993: 916) ให้ความหมายของคาว่า “Network” ไว้หลาย
ประการ โดยมีประเด็นความหมายที่น่าสนใจ คือ An extended group of people with similar interress or concerns
who interest for mutual assistance or support. แปลว่า “การเพิ่ ม หรื อขยายกลุ่ ม ของประชาชนที่ มี ความสนใจ
หรื อตระหนักในสิ่ งเดียวกัน เพื่อที่จะช่วยเหลือหรื อสนับสนุนกันและกัน”
Frederickson (อ้างใน วีระศักดิ์ เครื อเทพ, 2550: 32) ให้ความหมายของ “เครื อข่ายการทางาน” ว่าเป็ น
การจัดโครงสร้ างความสั มพันธ์ ระหว่างหน่ วยงานหรื อองค์กรต่างๆ ซึ่ งมี ลกั ษณะที่ เป็ นทางการและไม่ เป็ น
ทางการ มี ค วามสั ม พันธ์ แบบพึ่ ง พาอาศัย ซึ่ ง กันและกัน (Reciprocal) โดยที่ องค์ก รต่ า งๆ ภายในเครื อข่ า ยมี
เป้ าหมาย ค่านิยมในทางวิชาชีพ หรื อมีอุดมการณ์ในการดาเนินงานร่ วมกัน
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Starkey (อ้างใน จานงค์ แจ่มจันทรวงษ์, 2553: 34) ให้ความหมาย “เครื อข่าย” คื อ กลุ่ มของคนหรื อ
องค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรื อทากิจกรรมร่ วมกัน ในลักษณะที่บุคคลหรื อองค์กร
สมาชิกยังคงมีความเป็ นอิสระในการดาเนินกิจกรรมของตน การสร้างเครื อข่ายเป็ นการทาให้บุคคลและองค์กรที่
กระจัดกระจายได้ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่ วมมือกันด้วยความสมัครใจ อีกทั้งให้สมาชิกใน
เครื อข่ายมีความสัมพันธ์กนั ฉันท์เพื่อนที่ต่างก็มีความเป็ นอิสระ มากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง
จากการสังเคราะห์เครื อข่ายในหลายประเทศ พบว่า เครื อข่ายอาจจัดตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการจากหน่ วย
ราชการ หรื อหน่ วยงานพัฒนาเอกชน หรื ออาจเกิ ดขึ้ นแบบไม่เป็ นทางการ ด้วยการวางแผนการทากิ จกรรม
ร่ วมมือกันของบุคคลหรื อองค์กรที่สมัครใจ โครงสร้างของเครื อข่ายมีได้หลายรู ปแบบ แต่ก็มีความสาคัญน้อย
กว่ากระบวนการติดต่อกันหลายทิศทางของสมาชิกภายในเครื อข่าย ไม่ใช่การส่ งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตาม
รายชื่ อเท่านั้น แต่ตอ้ งมีการแลกเปลี่ ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน ช่ องทางการแลกเปลี่ ยนและร่ วมมื อภายใน
เครื อข่ายสามารถจัดขึ้ นในลักษณะการประชุ ม การประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การ หรื อการทดลอง การสัมมนา การ
เผยแพร่ เอกสาร และการทากิจกรรมร่ วมกัน
Adam Burke (1999: 76-79) กล่าวว่า การที่เครื อข่ายดารงอยูไ่ ด้ก็ดว้ ยเหตุผลหลายประการ เช่น เพื่อการ
แลกเปลี่ ยนข้อมู ลข่าวสาร เพื่อเป็ นศู นย์รวมของการสนับสนุ น เพื่อให้เกิ ดประโยชน์จากการมี ประสบการณ์
แตกต่างกัน เพื่อเป็ นช่ องทางสาหรับแหล่งทุน เครื อข่ายเป็ นเวทีในการเจรจาต่อรองกับหน่ วยงานหรื อองค์กร
อื่นๆ หน่วยงานส่ งเสริ มสนับนุ นการสร้างเครื อข่าย ด้วยเป้ าหมาย 2 ประการ คือ 1) เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพและ
สนับสนุนการเสริ มสร้างอานาจแก่ประชาชน และ 2) เพื่อเป็ นช่องทางสาหรับการให้บริ หารแก่ประชาชน
กองส่ งเสริ มและพัฒนาเครื อข่าย (2547: 7) ให้ความหมาย “เครื อข่าย” ว่าหมายถึง การร่ วมมือระหว่าง
ปั จเจกบุคคล กลุ่ม องค์การประเภทเดียวกัน หรื อเป็ นเครื อข่ายเชื่ อมโยงระหว่างระหว่างกลุ่มองค์การต่างประเภท
กัน ซึ่ งมีหลายระดับตั้งแต่การเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกต่อปั จเจก การเชื่อมโยงระหว่างปั จเจกกับกลุ่ม การเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม โดยดาเนินงานภายใต้เป้ าหมายและวิธีการทางานร่ วมกัน
วิชยั แสงศรี (2552: 27) ให้ความหมาย “เครื อข่าย” ว่าหมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ท้ งั ที่เป็ นทางการ
และไม่ เป็ นทางการ โดยมี หลัก การ ข้อตกลง และแนวปฏิ บ ตั ิ ที่ ชัดเจนระหว่า งคนกับ คน กลุ่ ม กับ กลุ่ ม และ
เครื อข่ายต่อเครื อข่าย ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนความรู ้จากหน่วยงานต่างๆ โดยอาจ
ผ่านเข้ามาทางผูน้ ากลุ่ม หรื อสมาชิกของกลุ่มให้สมาชิกของกลุ่มที่ประกอบอาชีพเดียวกันและทางานร่ วมกัน เป็ น
วิธีการถ่ายทอดที่ทาให้ทุกคนมีส่วนร่ วม ทั้งนี้ เครื อข่ายจะประสบความสาเร็ จได้ตอ้ งมีผูน้ าที่ดี ที่มุ่งให้เกิ ดผล
ประโยชน์ร่วมกัน กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงประสบความสาเร็ จ นอกจากนี้ การเรี ยนรู ้ของสมาชิ กในเครื อข่ายมี
อยูต่ ลอดเวลา การเรี ยนรู ้บางอย่างก็รับจากภายนอกเข้ามาเกือบทั้งหมด แต่บางอย่างก็มีการปรับและประยุกต์ให้
ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิชาชีพ
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เบญจมาศ อยูป่ ระเสริ ฐ (2556: 26) ให้ความหมาย “เครื อข่าย” ว่าหมายถึง การประสานเชื่ อมโยงความ
ร่ วมมือระหว่างกลุ่มและองค์การที่มีกิจกรรมคล้ายคลึงกันและเชื่ อมโยงขยายผลการทางานหรื อแนวคิดไปสู่ กลุ่ม
องค์ก ารอื่ น ๆ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งพลัง ในการแก้ไ ขปั ญ หาและการเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ต่ า งๆ โดยผ่า นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน การมีส่วนร่ วม และกระบวนการกลุ่มที่จะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายร่ วมกันของทุกฝ่ าย
ทั้งนี้ เสรี พงศ์พิศ (2548: 9) กล่าวว่า กิ จกรรมที่สาคัญที่ สุดที่ เครื อข่ายทาร่ วมกัน คือ การแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่ การวางแผนร่ วมกัน ดาเนิ นกิจกรรมบางอย่างร่ วมกัน ทา
ให้ดา้ นหนึ่งหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน อีกด้านหนึ่งทาให้กิจกรรมนั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพราะเป็ นการประสาน
พลัง (Synergy) เป็ นการให้ทรัพยากร ใช้พลังงาน อย่างประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท (2555: 32) กล่าวถึง โลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่กา้ วเข้าสู่ เศรษฐกิจยุคใหม่น้ นั
แรงขับดันจากภาคการแข่งขัน กอปรกับความทันสมัยในด้านนวัตกรรมและทคโนโลยี การติดต่อสื่ อสารที่รวดเร็ ว
และสามารถเข้าถึงตัวบุคคลได้อย่างลื่นไหล ก่อให้เกิดการปรับตัวของคนในสังคมเป็ นอย่างมาก คาว่า “เครื อข่าย”
จึ งเป็ นที่ กล่ าวขานกันทัว่ ไปไม่ว่าจะเป็ นเครื อข่ ายทางสั งคม (Social Network) เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ (Learning
Network) เครื อข่ายธุ รกิ จ (Business Network) และเครื อข่ายที่ เกิ ดขึ้ นตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายต่างๆ อีก
มากมาย
จากที่กล่าวมาจึงสรุ ปได้วา่ “เครื อข่ าย” หมายถึง การทางานร่ วมกันของบุคคล กลุ่มคน หรื อองค์การ
ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ ติดต่อกัน มีการเชื่ อมโยงระหว่างกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิ ทธิ เชื่ อถื อ เอื้ อ
อาทรซึ่ งกันและกัน มี การดาเนิ นการที่ เป็ นเครื อข่ายโยงใยเกี่ ยวข้องกับบุ คคลหลายฝ่ าย และมีเป้ าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ร่วมกันเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีโครงสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ โดยมีการเชื่อมโยงประสานงานร่ วมกันในลักษณะพึ่งพาอาศัย ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ร่ วมกัน โดยลักษณะการเชื่ อมโยงเครื อข่ายจะมีการเชื่ อมโยงระหว่างปั จเจกบุคคล กลุ่มคน และ
องค์การ ทั้งนี้มีการติดต่อซึ่ งกันและกันทั้งในระดับภายในองค์การและภายนอกองค์การ
ดังนั้น “เครื อข่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ ในสหกรณ์ ” จึงหมายถึง การทางานร่ วมกันของทรัพยากรมนุษย์ใน
สหกรณ์ อันได้แก่ สมาชิ ก คณะกรรมการดาเนิ นการ ฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ที่มี ค วามสัม พันธ์ ติดต่ อกัน มี ก าร
เชื่ อมโยงระหว่างกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิ ทธิ เชื่ อถือ เอื้ออาทรซึ่ งกันและกัน มีการดาเนิ นการที่เป็ น
เครื อข่ายโยงใยเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ าย และมีเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ร่วมกันเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมีการเชื่ อมโยงประสานงานร่ วมกันในลักษณะพึ่งพาอาศัย ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ร่ วมกัน โดยลักษณะการเชื่อมโยงเครื อข่ายจะมีการเชื่อมโยงระหว่างสมาชิก คณะกรรมการดาเนินการ ฝ่ าย
จัดการสหกรณ์ ทั้งนี้มีการติดต่อซึ่ งกันและกันทั้งในระดับภายในสหกรณ์และภายนอกสหกรณ์
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“การบริหาร” เป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ เนื่องจากการบริ หารเป็ นสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอย่างเป็ น
ระบบ กล่าวคือ มีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจาการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการ
บริ หาร โดยลักษณะนี้การบริ หารจึงเป็ นศาสตร์ (Science) เป็ นศาสตร์ ทางสังคมซึ่ งอยูก่ ลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา
สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ แต่ถา้ พิจารณาการบริ หารในลักษณะของการปฏิบตั ิที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และทักษะของผูบ้ ริ หารแต่ละคนที่จะทางานให้บรรลุ เป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นการประยุกต์เอาความรู ้
หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่ งแวดล้อม การบริ หารก็
จะมีลกั ษณะเป็ นศิลป์ (Arts) โดยการบริ หารมีปัจจัยที่สาคัญ 4 ประการ หรื อเรี ยกว่า “ทรัพยากรการบริ หาร” ที่
เรี ยกว่า 4M ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management)
ส่ วน “กระบวนการบริหาร” เป็ นกระบวนการนาทรัพยากรการบริ หารมาใช้ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
ขั้นตอนการบริ หาร คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนา (Leading) และการควบคุม
(Controlling)

Controlling

Planning

Leading

Organizing

ภาพที่ 11.1 กระบวนการบริหาร
จากภาพที่ 11.1 กระบวนการบริ หาร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย การวางแผน (Planning)
การจัดองค์การ (Organizing) การนา (Leading) และการควบคุม (Controlling) มีรายละเอียดดังนี้
1) การวางแผน เป็ นการวางเค้า โครงกิ จกรรมซึ่ ง เป็ นการเตรี ย มการก่ อนลงมื อปฏิ บ ตั ิ เพื่ อให้ก าร
ดาเนินการสามารถบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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2) การจัดองค์ การ เป็ นการกาหนดโครงสร้างขององค์การโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน รวมทั้งการ
จัดคน จัดทรัพยากรต่างๆ ให้พร้อมต่อการปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
3) การนา เป็ นการกระตุน้ ให้คนในองค์การทางานให้สาเร็ จด้วยความเต็มใจหรื อไม่ตอ้ งบังคับ เป็ นการ
ใช้ภาวะผูน้ าจูงใจคนให้อยากทางานให้ดี กระตุน้ ความกระตือรื อร้นของคนในองค์การให้ทางานหนักเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของงานที่ได้วางแผนไว้
4) การควบคุม เป็ นการติดตาม (Monitoring) และประเมินผลงาน (Evaluation) ว่าเป็ นไปตามแผนที่
วางไว้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่
ดังนั้น “การบริ หารทรั พ ยการมนุ นย์ ใ นสหกรณ์ ” จึ งเป็ นศาสตร์ และศิ ล ป์ ในการบริ หารโดยน าเอา
ทรัพยากรการบริ หารที่ มีอยู่ในสหกรณ์ มาสู่ กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุ ม กับ
ทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วย สมาชิ ก คณะกรรมการดาเนิ นการ ฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ให้ดาเนิ น
กิจกรรมสร้างความร่ วมมือ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของสหกรณ์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและพึ่งพอใจของ
ทุ ก ฝ่ าย โดยให้ ค วามส าคัญ ในศัก ดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ และต้อ งท าให้ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นสหกรณ์ ไ ด้รั บ
ผลประโยชน์อย่างหมาะสม
จากที่กล่าวมา “การบริหารเครื อข่ ายทรั พยากรมนุษย์ ในสหกรณ์ ” จึงหมายถึง กระบวนการบริ หารโดย
ใช้ทรัพยากรการบริ หาร อันได้แก่ คน เงิ น วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการ ให้เกิ ดกิ จกรรมการมี ส่วนร่ วม การ
แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ แลกเปลี่ ยนข้อมูลประสบการณ์ ระหว่างเครื อข่ายทรั พยากรมนุ ษย์ใ นสหกรณ์ อันได้แก่
สมาชิก คณะกรรมการดาเนิ นการ ฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ให้สามารถดาเนิ นกิ จกรรมบางอย่างร่ วมกันที่จะนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการรวมกันเป็ นเครื อข่าย อันจะเกิ ดประโยชน์ท้ งั ทางด้าน
ธุ รกิจ และด้านสังคมแก่สหกรณ์

2. ความสาคัญของการบริหารเครื อข่ ายทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
การบริ หารเครื อข่ ายท าให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อทรั พยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ ประโยชน์เฉพาะหน้าของ
เครื อข่ายเห็นได้จากผลงานที่สมาชิกเครื อข่ายร่ วมกันดาเนิ นการ ส่ วนผลประโยชน์ระยะยาวจะเกิดในรู ปของความ
มีประสิ ทธิภาพของการวิจยั และพัฒนา การถ่ายทอดวิธีการทางาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(ปรับปรุ งจาก กฤษฎา ประศาสน์วฒ
ุ ิ และจิตรกร สามประดิษฐ์, 2552: 6 และโอภาวดี เข็มทอง, 2560: 8)
2.1 เป็ นเวทีแลกเปลี่ยนข้ อมู ล ข่ าวสารและความรู้ เครื อข่ายช่ วยให้มีก ารแลกเปลี่ ย นข้อมู ล ข่า วสาร
ทักษะ ความรู ้ ประสบการณ์ เครื่ องมือ และสื่ อ ผ่านการประชุม การทดลองปฏิบตั ิการ การประชาสัมพันธ์ และ
การให้ความร่ วมมือในการดาเนิ นโครงการ การแบ่งบันทักษะและประสบการณ์ ให้แก่กนั เป็ นการเสริ มความ
สมบูรณ์ให้กบั สมาชิกเครื อข่ายทั้งมวล ไม่วา่ จะเป็ นสมาชิก คณะกรรมการดาเนินการ หรื อฝ่ ายจัดการสหกรณ์
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2.2 เป็ นเวทีสาหรับการปฏิบัติงานในพืน้ ที่ร่วมกัน เครื อข่ายเป็ นแหล่งสาหรับการทางานร่ วมกันสามารถ
เชื่อมโยงสมาชิกที่อยูใ่ นระดับต่างกัน มีวธิ ี การทางาน การจัดรู ปองค์กร และมีภูมิหลังที่ต่างกันและไม่มีโอกาสได้
ติดต่อกัน ให้ประสานเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งส่ งผลให้เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขอบข่ายของ
แผนงาน วิธีการทางาน ตลอดจนแนวทางการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน นาไปสู่ การทางาน
ร่ วมกันของเครื อข่ายเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ าย
2.3 เป็ นเวทีแลกเปลี่ยนและระดมทรั พยากรในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ และช่ วยเหลือเกื้อกูล กัน
เครื อข่ายทาให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารและประสานงานกันในเครื อข่าย เป็ นที่ระดมสรรพกาลังเพื่อ
ปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมของเครื อ ข่ า ยให้ ลุ ล่ ว ง โดยอาจแบ่ ง ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ใ ห้ แ ก่ ส มาชิ ก ของเครื อ ข่ า ยเดี ย วกัน
แลกเปลี่ยนและนาทรัพยากรที่มีอยูม่ าใช้ร่วมกัน ไม่วา่ จะเป็ นเงินทุน สถานที่หรื ออุปกรณ์ต่างๆ เป็ นต้น และยัง
ช่ ว ยเชื่ อ มหน่ ว ยงานวิ ช าการและแหล่ ง ทุ น กับ สหกรณ์ ที่ ต้อ งการความช่ ว ยเหลื อ ท าให้ ส มาชิ ก สหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการ ฝ่ ายจัดการสหกรณ์ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนในขบวนการสหกรณ์ดว้ ยกัน ได้รับ
กาลังใจ การจูงใจ และการยอมรับ ซึ่ งมีความสาคัญต่อสหกรณ์
2.4 เป็ นเวทีสร้ างกระแสผลักดันเรื่ องสาคัญหรื อนโยบายสาคัญ เครื อข่ายสามารถที่จะระดมกระแสบาง
เรื่ องเพื่อให้สังคมหรื อกลุ่มเกิดการตื่นตัวในเรื่ องนั้นๆ ซึ่ งเครื อข่ายอาจจะเปิ ดเวทีในการนาประเด็นปั ญหาสาคัญ
ต่างๆนั้น ไปสู่ การนาเสนอหรื อผลักดันให้เกิดนโยบายที่เหมาะสมได้ สามารถทาให้ความต้องการของเครื อข่ายที่
เกิดขึ้นในขบวนการสหกรณ์ เกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบายได้รับการสนองตอบจากภาครัฐ
2.5 นาไปสู่ การสร้ างแหล่ งสะสมทุนเพื่อการพึง่ พาตนเองในอนาคต การที่เครื อข่ายมีการระดมพลังเพื่อ
สร้ างกิ จกรรมที่เป็ นประโยชน์ร่วมกัน ทาให้สามารถสะสมทุนได้มากขึ้น ประกอบกับการเกิ ดการเรี ยนรู ้ และ
ประสบการณ์มากขึ้น จึงทาให้เครื อข่ายสามารถพึ่งพาตนเองได้
ดังนั้น การบริ หารเครื อข่ายทรั พยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ จึงมีความสาคัญ ต่อการพัฒนาสหกรณ์ และ
ขบวนการสหกรณ์ ด้วยการเปิ ดโอกาสให้สมาชิก คณะกรรมการดาเนิ นการ ฝ่ ายจัดการสหกรณ์ได้แลกเปลี่ย น
ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู ้ บทเรี ยน และประสบการณ์ ระหว่างกัน ทั้งกับสมาชิ ก คณะกรรมการดาเนิ นการ ฝ่ าย
จัดการสหกรณ์ ที่อยู่ภายในและภายนอกสหกรณ์ ของตน เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ เกิ ดเป็ นความร่ วมมื อ การ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน รวมถึงเกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย ซึ่ งส่ งผลต่อขบวนการสหกรณ์ในภาพรวม

ประเด็นวิเคราะห์
เครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์มีความสาคัญต่อการพัฒนาสหกรณ์อย่างไร จงอภิปราย
หลักจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 11.1.1 โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 11.1.1
ในแนวการศึกษา หน่ วยที่ 11 ตอนที่ 11.1 เรื่ องที่ 11.1.1
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เรื่ องที่ 11.1.2 องค์ประกอบและประเภทของเครื อข่ ายทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
เครื อข่ายเป็ นสายใยของความสัมพันธ์ทางสังคม มีความเป็ นเอกภาพ มีความยึดโยง และการสนับสนุ น
เกื้อกูลซึ่ งกันและกัน การเป็ นเครื อข่ายที่สมบูรณ์ ตอ้ งมีองค์ประกอบของเครื อข่ายที่สมบูรณ์ มีความสอดคล้อง
เชื่ อมโยงกันภายในเครื อข่าย กิ จกรรมที่เกิ ดขึ้ นของแต่ละเครื อข่ายจะขึ้นอยู่กบั เงื่ อนไขในการรวมตัวกันเป็ น
เครื อข่ายในแต่ละประเภท ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้

1. องค์ ประกอบของเครื อข่ ายทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
การที่ทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์จะรวมกันเป็ นเครื อข่าย ต้องมีองค์ประกอบของเครื อข่ายที่มี ความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน ในความเป็ นเครื อข่ายมีองค์ประกอบที่สาคัญ 9 ประการด้วยกัน ดังภาพที่ 11.2

1. สมาชิก
9. การให้
ผลประโยชน์ ต่าง
ตอบแทน

8. ความเท่ าเทียม
ของฝ่ ายต่ างๆ

2. จุดมุ่งหมาย

3. จิตสานึก

เครื อข่ าย

7. กระบวนการ
เสริมสร้ างซึ่งกัน
และกัน

4. การมีส่วนร่ วม

6. ระบบ
ความสั มพันธ์ /
การสื่ อสาร

5. การแลกเปลีย่ น
เรียนรู้/ทรัพยากร

ภาพที่ 11.2 องค์ ประกอบของเครื อข่ าย
ทีม่ า : ดัดแปลงจาก กรมส่ งเสริ มการเกษตร (2557: 22)
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จากภาพที่ 11.2 องค์ประกอบของเครื อข่ายที่สาคัญ 9 ประการ สามารถอธิ บายได้ดงั นี้ (ปรับปรุ งจาก
กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2557: 23-24)
1.1 สมาชิ ก การรั บรู ้ มุ มมองร่ วมกันเป็ นองค์ประกอบเบื้ องต้นของความเป็ นเครื อข่ ายที่ สร้ างระบบ
ปฏิสัมพันธ์ โดยสมาชิ กแต่ละคนร่ วมสร้ างสรรค์สิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดการดารงอยู่ร่วมกัน ต้องมีความรู ้สึกนึ กคิด
และการรับรู ้ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่าย เช่น เข้าใจปั ญหา มีสานึ กในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน และ
มีความต้องการ ความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ งส่ งผลให้สมาชิกเครื อข่ายเกิดความรู ้สึกผูกพันในการ
ดาเนินกิจกรรมบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
1.2 จุดมุ่งหมาย เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหากว่าบุคคล กลุ่ม องค์การ มารวมกัน
เพียงเพื่อทากิ จกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยไร้ ความมุ่งมัน่ หรื อจุดมุ่งหมายร่ วมกัน ความสัมพันธ์ดงั กล่าวมิอาจ
กล่าวได้วา่ เป็ นเครื อข่าย เพราะความเป็ นเครื อข่ายจะต้องมีความหมายถึง “การร่ วมกันอย่างมีจุดหมาย หรื อการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน” กล่ าวคื อ มองเห็ นจุ ดมุ่งหมายในอนาคตร่ วมกันระหว่างสมาชิ กในกลุ่ ม การรั บรู ้ เข้าใจถึ ง
ทิศทางเดียวกันและการมีเป้ าหมายที่จะดาเนินไปด้วยกัน จะช่วยให้ขบวนการเคลื่อนไหวของเครื อข่ายมีพลัง เกิด
เอกภาพและช่วยบรรเทาความขัดแย้งอันเกิดจากมุมมองที่แตกต่างลงได้
1.3 จิตสานึก การที่แต่ละบุคคล กลุ่ม องค์การจะมารวมกันนั้น สิ่ งที่จะยึดโยงบุคคล กลุ่ม องค์การต่างๆ
เข้าด้วยกัน คือ การทาหน้าที่ต่อกันอย่างมีจิตสานึ กต่อส่ วนรวม เพราะเมื่อบุคคล กลุ่ม องค์การเห็ นปั ญหาหรื อ
ต้องการที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง จิตใจที่มุ่งมัน่ ย่อมเป็ นแรงขับที่นาไปสู่ การคิด วิเคราะห์และ
ค้นหาวิธีการเพื่อแก้ไขปั ญหา รวมทั้งแสวงหาแนวร่ วมเพื่อสร้ างพลังอานาจในการต่อรองหรื อการแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้จนกลายเป็ นองค์การเครื อข่ายที่ทุกฝ่ ายต่างก็มีความไว้วางใจต่อกัน สามารถตอบสนองกระบวนการแก้ไข
ปั ญหาได้มากกว่าไม่มีเครื อข่าย
1.4 การมีส่วนร่ วม เป็ นองค์ประกอบสาคัญของความเป็ นเครื อข่าย การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
สมาชิกเป็ นปั จจัยที่หนุ นเสริ มให้เครื อข่ายมีพลังมากขึ้น เพราะทาให้สมาชิ กมีความรู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของเครื อข่าย ซึ่ งจะช่วยให้ทุกฝ่ ายหันหน้าเข้าหากันและพึ่งพากันมากขึ้น กระบวนการมีส่วนร่ วมเป็ นเงื่อนไขที่
ทาให้เกิ ดการร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ และร่ วมลงมือกระทาอย่างแข็งขัน ดังนั้น สมาชิ กในเครื อข่ายจึง
ควรเสริ มสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะของความเท่าเทียมและในฐานะหุ ้นส่ วนของเครื อข่าย และควรสานต่อ
ความสัมพันธ์ในแนวราบ
1.5 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และการแลกเปลี่ยนทรั พยากร ในระบบความสัมพันธ์ ข องเครื อข่าย การ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ มีค วามสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพราะจะนาไปสู่ การให้และการรั บ รวมถึ งเกิ ดการแลกเปลี่ ย น
ทรั พยากรเพื่อให้ภารกิ จที่ เครื อข่ายดาเนิ นการร่ วมกันนั้นบรรลุ ถึงเป้ าหมาย การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ จึงเป็ นทั้ง
แนวคิด กระบวนการและวิธีการของการจัดการเครื อข่าย เป็ นกระบวนการสร้างข้อมูลที่ต่อเนื่ อง เพราะถ้าไม่มี
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กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกันที่มาจากการมีส่วนร่ วมแล้ว พัฒนาการของเครื อข่ายจะเป็ นไปอย่างช้าๆ
และอาจถดถอยลง การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และการแลกเปลี่ยนทรัพยากร จึงเสมือนกลไกที่เป็ นแรงผลักให้ความ
เป็ นเครื อข่ายดาเนินไปอย่างต่อเนื่ อง
1.6 ระบบความสั มพันธ์ และการสื่ อสาร ถ้ากล่าวถึ งเครื อข่ายว่าเป็ นความสัมพันธ์ที่โยงใยแล้ว สิ่ งที่มี
ความสาคัญต่อเครื อข่าย คื อ ข้อมู ลและการสื่ อสารระหว่างกัน นับตั้งแต่การสื่ อสารระหว่างปั จเจกบุ คคลกับ
ปั จเจกบุคคล กลุ่ มกับกลุ่ม และระหว่างเครื อข่ายกับเครื อข่าย รวมทั้งระบบความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ โดยกระบวนการสื่ อสารช่ วยให้สมาชิ กในเครื อข่ายเกิ ดการรับรู ้ เกิ ดการยอมรับในกระบวนการทางาน
ช่วยรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และสร้างความรู ้ความเข้าใจในทิศทางและความหมายร่ วมของเครื อข่ายที่ช่วย
ให้เกิดกระบวนการกาหนดเป้ าหมายที่ชดั เจน การติดต่อสื่ อสารภายในเครื อข่ายเพื่อจะนาไปสู่ การขยายแนวคิด
อุดมการณ์ของเครื อข่ายให้กว้างขวางออกไป เช่น เครื อข่ายสิ่ งแวดล้อมร่ วมกันสร้างความรู ้ ความเข้าใจเพื่อให้
เกิดการกาหนดมาตรฐานในการจัดการสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการติดต่อสื่ อสารที่ต่อเนื่ อง
เช่นนี้ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของเครื อข่าย ถ้าระบบความสัมพันธ์มิได้รับการตอบสนองหรื อขาดการติ ดต่อ
แล้ว ความเป็ นเครื อข่ า ยก็ อยู่ใ นภาวะที่ เสื่ อมถอย ดัง นั้น การพัฒนาระบบเครื อข่ า ยจะต้องยึดหลัก การของ
ความสัมพันธ์และการสื่ อสารระหว่างกัน โดยมีกิจกรรมและข้อมูลเพื่อให้เกิดความเลื่อนไหลของเครื อข่ายนั้นๆ
1.7 กระบวนการเสริมสร้ างซึ่งกันและกัน คือ การที่สมาชิกในเครื อข่ายก็ตอ้ งเสริ มกระบวนการทางานของ
กันและกัน โดยใช้ จุ ดแข็ ง ของฝ่ ายหนึ่ งไปช่ วยเหลื ออี ก ฝ่ ายหนึ่ งที่ มี จุ ด อ่ อ น ซึ่ งจะท าให้ เกิ ดการประสาน
ผลประโยชน์ร่วมกัน การเสริ มสร้างต่อกันขึ้นจากการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่าย ซึ่ งมีผลดีกว่าการไม่ร่วมเป็ นเครื อข่าย
1.8 ความเท่ าเทียมของฝ่ ายต่ างๆ ได้แก่ บุ คคลและกลุ่ มบุ คคลที่ เข้ามาร่ วมกันเป็ นเครื อข่ายจะต้องยึด
หลักการทางานบนความเท่าเทียมกันของทุกฝ่ าย โดยการให้โอกาสในการเรี ยนรู ้ การสร้างพื้นที่ทางสังคมให้เกิด
ความภู มิใจในสิ่ งที่ ทาร่ วมกัน และพยายามหลี กเลี่ ยงการครอบงาจากฝ่ ายใจฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ งจะมี ผลให้เครื อข่ายมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด
1.9 การให้ ผลประโยชน์ ต่างตอบแทน ได้แก่ การแบ่งปั นผลประโยชน์ที่เกิ ดขึ้ นจากการทางานร่ วมกัน
โดยการให้ผลประโยชน์ที่เกิ ดขึ้นจากการทางานร่ วมกันโดยการให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทน อาจมิได้หมายถึ ง
การให้เงินหรื อทุนเท่านั้น แต่หมายถึง ความร่ วมมือและความเอื้ออาทรต่อกัน และในบางครั้งอาจเปลี่ยนการให้
รางวัลและผลตอบแทนเป็ นความรู ้ สึ กพึ งพอใจที่ ได้เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของสั งคมที่ มี การพบปะเสวนากันภายใต้
ความสัมพันธ์ของความเป็ นพี่นอ้ งและการพึ่งพาอาศัยกัน
โดยสรุ ปแล้ ว เครื อข่ายทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์จะต้องมีองค์ประกอบของความเป็ นเครื อข่ายที่สาคัญ
9 ประการ ได้แก่ 1) สมาชิ ก 2) จุ ดมุ่งหมาย 3) จิตสานึ ก 4) การมี ส่วนร่ วม 5) การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และการ
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แลกเปลี่ยนทรัพยากร 6) ระบบความสัมพันธ์และการสื่ อสาร 7) กระบวนการเสริ มสร้างซึ่ งกันและกัน 8) ความ
เท่าเทียมของฝ่ ายต่างๆ และ 9) การให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทน

2. องค์ ประกอบขององค์ กรเครื อข่ ายทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน
โอภาวดี เข็มทอง (2560: 10) กล่าวถึง องค์ประกอบขององค์กรเครื อข่ายที่มีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืนว่า
ในการรรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปั ญหาและสนองความต้องการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งของกลุ่มสมาชิ กหรื อสหกรณ์
เพื่อให้เกิดเป็ นเครื อข่ายขบวนการสหกรณ์น้ นั ควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้ จึงจะเรี ยกว่าเป็ นเครื อข่ายที่สมบูรณ์
และจะทาให้องค์กรเครื อข่ายมีการพัฒนา มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดความยัง่ ยืนได้ คือ
2.1 จั ด ให้ มี เ วทีส าหรั บ สมาชิ ก เป็ นระยะๆ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นประเด็ น ปั ญ หา ความต้อ งการ รวมทั้ง
วัตถุ ประสงค์ที่ชัดเจนว่า ต้องการอะไร และร่ วมกันหาทางแก้ไขปั ญหาต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น หรื อเพื่อแลกเปลี่ ย น
ข้อคิดเห็ นต่างๆ ในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู ้ ทางวิชาการและทักษะต่างๆ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ด้วยเทคนิ คการ
ประสานที่อาศัยความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐหรื อองค์กรเอกชนต่างๆ และระหว่างแม่ข่ายกับสมาชิก
2.2 มีโครงสร้ างและการบริหารจัดการของเครื อข่ ายทีช่ ัดเจน
1) โครงสร้ างขององค์ กรเครื อข่ าย จะมีวตั ถุประสงค์เป้ าหมาย มีรูปแบบและเป็ นรู ปธรรมชัดเจน
โดยมีองค์กรหลักในการประสานและรับผิดชอบดาเนิ นการจัดตั้งเครื อข่าย หรื อที่เรี ยกว่า “แม่ข่าย” ซึ่งหลักสาคัญ
ที่ตอ้ งคานึ งอย่างมาก คือ “การสร้างภาพพจน์” ที่แสดงให้เห็นว่าตนเอง (แม่ข่าย) ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จาก
กิจกรรมที่ทานั้นเป็ นการส่ วนตัว แต่จะต้องแสดงให้เห็นว่า ได้ให้หรื อกระจายผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้กบั สมาชิ ก
เครื อข่าย ซึ่ งนับเป็ นเงื่อนไขและปั จจัยสาคัญยิง่ ประการหนึ่งในการที่จะพัฒนาเครื อข่ายให้มีประสิ ทธิ ภาพหรื อเกิด
ความยัง่ ยืน
2) สมาชิกเครื อข่ าย (ลูกข่ าย) มาจากตัวแทนกลุ่มสมาชิกหรื อสหกรณ์ (มิใช่รายบุคคล)
3) มีระเบียบ/ข้ อปฏิบัติ หรื อข้ อตกลงร่ วมกัน ในการเข้าเป็ นสมาชิ กเครื อข่าย หรื อมีบทลงโทษ
สมาชิ กที่ไม่ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของเครื อข่ายที่วางไว้ รวมทั้งการกระจายอานาจให้สมาชิ กมีส่วนร่ วม และ
ตรวจสอบในด้านต่างๆ
4) มีการติดต่ อประสาน และสื่ อสารกับสมาชิ กอย่ างสม่าเสมอและต่ อเนื่ อง ซึ่ งในการประสานงาน
ระหว่างสมาชิ กนั้น มิใช่ เป็ นการผลักดันภาระในเรื่ องนั้นไปให้หน่ วยงานอื่ น (หรื อสมาชิ ก) แต่เป็ นการประสาน
ความร่ วมมือ เพื่อประโยชน์ของสมาชิ กให้มีแนวทางในการปฏิบตั ิในทางเดียวกันที่สาคัญ คือ ให้งานนั้นๆ บรรลุ
จุดมุ่งหมายสู งสุ ดแก่ผมู ้ าใช้บริ การขององค์กรเครื อข่ายนั้นๆ
นอกจากนี้ Eberhard E. Scheduling (1994) อ้า งใน Thai Asian Friendship Society Network (2012)
กล่าวถึง องค์ประกอบความสาเร็ จในการทางานแบบเครื อข่ายว่า ความสาเร็ จของการทางานแบบเครื อข่ายมิได้
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ตัดสิ นกันเพียงจานวนสมาชิ กหรื อภาคีเครื อข่ายเท่านั้น แต่ตอ้ งมองให้ถึงความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่เครื อข่ายได้
วางร่ วมกันไว้ และองค์ประกอบสาคัญอื่นๆ ด้วย ดังนี้
1) มีพนั ธสัญญาที่หนักแน่นระหว่างกัน (Commitment)
2) มีการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา (Continuous improvement)
3) มีพนั ธกรณี ระยะยาว (Long-term Commitment)
4) การเสริ มพลัง (Empowerment)
5) สร้างค่านิยมร่ วมกัน (Shared value)
6) มีภาวะผูน้ า (Leadership)
สาหรับ “โครงสร้ างของเครื อข่ าย” เสรี พงศ์พิศ (2548: 204) กล่าว่า โครงสร้างเครื อข่ายนั้น ประกอบด้วย
เครื อข่ายเป็ นทางการก็ได้ ไม่เป็ นทางการก็ได้ โดยมีขอ้ แตกต่างอยู่ที่ว่า เครื อข่ายเป็ นทางการมี โครงสร้ างการ
ประสานงานอย่างเป็ นทางการ ขณะที่ เครื อข่ายไม่เป็ นทางการไม่มี โครงสร้ างเป็ นอย่างไรขึ้ นอยู่กบั เป้ าหมาย
ทรัพยากร (เวลา เงิน คน) และขึ้นอยูก่ บั สมาชิกเครื อข่ายว่าต้องการให้มีการจัดองค์กรอย่างไร ถ้าหากสมาชิกอยาก
แลกเปลี่ ยนข้อมู ลข่ าวสารอย่างเดี ยวก็ ง่ าย แต่ เครื อข่ ายจานวนมากต้องมี โครงสร้ า งที่ เป็ นทางการเพื่ อบรรลุ
เป้ าหมาย โดยเฉพาะถ้าหากว่าต้องประสานกิจกรรมของสมาชิกด้วย เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงการทางานซ้ าซ้อน
โดยสรุ ปแล้ ว องค์ประกอบของเครื อข่ายที่มีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน ต้อง 1) จัดให้มีเวทีสาหรับสมาชิก
เป็ นระยะๆ และ 2) มีโครงสร้างและการบริ หารจัดการของเครื อข่ายที่ชดั เจน ส่ วนองค์ประกอบความสาเร็ จใน
การทางานแบบเครื อข่าย คือ 1) มีพนั ธสัญญาที่หนักแน่นระหว่างกัน 2) มีการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา 3) มีพนั ธกรณี
ระยะยาว 4) การเสริ มพลัง 5) สร้างค่านิยมร่ วมกัน และ 6) มีภาวะผูน้ า

3. ประเภทของเครื อข่ ายทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
การแบ่งประเภทของเครื อข่ายโดยทัว่ ไป สามารถจาแนกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กบั บริ บทที่เกี่ ยวข้อง
และเงื่ อนไขการนาไปใช้ในการอธิ บาย ในที่ น้ ี จะแบ่งประเภทของเครื อข่ายออกเป็ น 5 ประเภท ซึ่ งสามารถ
นาไปใช้แบ่งประเภทของเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้ ดังนี้ (ปรับปรุ งจาก กฤษฎา ประศาสน์วฒ
ุ ิ และ
จิตรกร สามประดิษฐ์, 2552: 8-9)
3.1 เครื อข่ ายเชิ งพื้นที่ เป็ นการรวมตัวของกลุ่ม องค์การ เครื อข่ายที่อาศัยพื้นที่ดาเนิ นการเป็ นปั จจัยหลัก
ในการทางานร่ วมกัน เป็ นกระบวนการพัฒนาที่อาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็ นเป้ าหมายนาทาง และเป็ นการ
พัฒนาแบบบู รณาการที่ ไม่แยกส่ วนต่างๆ ออกจากกัน โดยยึดเอาพื้นที่ เป็ นที่ ต้ งั แห่ งความสาเร็ จในการทางาน
ร่ วมกันของทุกฝ่ าย (Area Approach) เป็ นการจาแนกตามพื้นที่ดาเนินงานหรื อแผนดาเนิ นการของสหกรณ์ จึงแบ่ง
ได้เป็ นเครื อข่ายระดับหมู่บา้ นในพื้นที่ของตาบลหนึ่ ง หรื อระดับตาบลข้ามพื้นที่อาเภอ เครื อข่ายระดับอาเภอใน
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จังหวัดหนึ่ ง หรื อระดับอาเภอข้างพื้นที่จงั หวัด และระดับจังหวัดในภูมิภาคหนึ่ ง หรื อข้ามภูมิภาคทัว่ ประเทศ เช่น
เครื อข่ายกลุ่มโคนมของสหกรณ์ โคนมหมวกเหล็ก จากัด สหกรณ์โคนมโคราช จากัด และสหกรณ์โคนมในเขต
ปฏิรูปที่ดินลาพญากลาง จากัด เป็ นต้น
3.2 เครื อข่ ายเชิ งกิจกรรม เป็ นเครื อข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรม หรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นปั จจัยหลัก
ในการรวมกลุ่ม/องค์การโดยมองข้ามเชิ งมิติพ้ืนที่ มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่างจริ งจัง และ
พัฒนาให้เกิ ดความร่ วมมื อกับ ภาคี อื่นๆที่ เกี่ ยวข้อง เป็ นการจาแนกเครื อข่า ยตามประเภทของกิ จกรรม หรื อ
ประเด็นปั ญหาที่ เครื อข่ายนั้นสนใจ เช่ น เครื อข่ายป่ าชุ มชน เครื อข่ายอนุ รักษ์ป่าชายเลน เครื อข่ายภู มิปัญญา
ท้องถิ่ น เครื อข่ายเกษตรผสมผสาน เครื อข่ายเกษตรกรรมยัง่ ยืน เครื อข่ายข้าวคุ ณธรรม เครื อข่ายตลาดสี เขี ยว
เครื อข่ายท่องเที่ยวเชิ งเกษตร เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ เครื อข่ายเชิ งกิจกรรมเป็ นเครื อข่ายที่เน้นการช่วยเหลือร่ วมมือ
กันในการทากิจกรรมให้ประสบผลสาเร็ จโดยใช้กิจกรรมที่ทามาเชื่อมร้อยกันเป็ นเครื อข่าย ในเครื อข่ายประเภท
นี้ มกั เป็ นเครื อข่ายภายในชุ มชนที่สมาชิ กของเครื อข่ายเป็ นที่รู้จกั มักคุน้ กัน เช่น เป็ นญาติพี่นอ้ งกัน เป็ นครู หรื อ
ลู กศิ ษย์กนั หรื อเคยร่ วมอยู่ในกิ จกรรมเดี ยวกันมาก่อน การร่ วมมื อกันดังกล่ าวอาจจะขยายออกไปเป็ นความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างหมู่บา้ นได้ กรณี ตวั อย่างของเครื อข่ายประเภทนี้ เช่น กิจกรรมการผลิ ตอาหารสัตว์
ของสหกรณ์โคนมหมวกเหล็ก จากัด กับสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินพญากลาง เป็ นต้น
3.3 เครื อข่ ายเชิ งความคิด เป็ นเครื อข่ายที่เน้นการทางานด้านความคิด ความรู ้ หรื อเทคนิ คต่างๆ เป็ น
เครื อ ข่ า ยของกลุ่ ม คนที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน แต่ อ ยู่ต่ า งถิ่ น กัน รวมตัว กัน จัด ตั้ง เป็ นเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ที่ จะได้
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์กนั เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น กิจกรรมส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์เพื่อได้มา
ซึ่ งความรู ้ ความคิด และเทคนิ ควิธีการในการประกอบอาชี พ โดยมีเวทีที่เปิ ดโอกาสให้ผนู ้ าของแต่ละองค์การมี
โอกาสได้เผยแพร่ ความคิดของตน และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนกับคนอื่นๆ เช่น เครื อข่ายกลุ่มทอผ้า
ไหมจังหวัดน่ าน สมาชิ กของเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์กลุ่มและเสนอความคิ ดเห็ น
ต่างๆ ในด้านการพัฒนาการผลิตผูา้ ไหมลายต่างๆ กัน เป็ นต้น
3.4 เครื อข่ ายเชิงโครงสร้ างเป็ นการจาแนกประเภทเครื อข่ายโดยพิจารณาจากลักษณะความสัมพันธ์ของ
เครื อข่ายว่าเป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างองค์การที่ มีสถานภาพเท่า เที ยมกันหรื อสถานภาพต่างกัน ซึ่ งสามารถ
จาแนกได้ 2 ลักษณะ คือ เครื อข่ายตามแนวนอน และเครื อข่ายตามแนวตั้ง
1) เครื อข่ ายตามแนวนอน (Horizontal Network) เป็ นการสร้างเครื อข่ายของกลุ่มหรื อองค์การที่
มีสถานภาพใกล้เคียงกัน เผชิ ญปั ญหาที่คล้ายคลึงกัน เช่น เครื อข่ายสถาบันการศึกษา เครื อข่ายกลุ่มธนาคารข้าว
เป็ นต้น ลักษณะการติดต่อสัมพันธ์จะเป็ นไปในลักษณะการแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์หรื อการช่วยเหลือ
เกื้ อกูลกันโดยมีการติดต่อระหว่างบุคคลหรื อองค์การ หรื ออาจมีองค์การหนึ่ งที่ทาหน้าที่ประสานงานระหว่าง
เครื อข่าย โดยทัว่ ไปแล้วเครื อข่ายในงานพัฒนาส่ วนใหญ่จะป็ นองค์การเครื อข่ายตามแนวนอน เช่ น เครื อข่าย
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กลุ่มในสหกรณ์การเกษตรรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่ งประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจานวนหลายกลุ่ม
จับมือร่ วมกัน
2) เครื อข่ ายตามแนวตั้ง (Vertical Network) เป็ นการสร้างเครื อข่ายระหว่างองค์การที่มีสถานภาพ
แตกต่ างกัน โดยมี โครงสร้ างแบบล าดับชั้น (Hierarchical) คื อ องค์การที่ มี สถานภาพสู งกว่าจะเป็ นผูใ้ ห้ความ
ช่วยเหลือแก่องค์การที่มีสถานภาพต่ากว่าหรื อองค์การที่เป็ นลูกข่าย โดยลูกข่ายจาเป็ นต้องพึ่งพาองค์การแม่ข่ายใน
เรื่ องต่างๆ เช่ น เครื อข่ายที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างหน่ วยงานของรั ฐกับองค์การชุ มชน หรื อการสร้ างเครื อข่ายระหว่าง
องค์กรท้องถิ่นกับมูลนิธิของบริ ษทั ธุ รกิจ หรื อเครื อข่ายระหว่างกรมส่ งเสริ มสหกรณ์กบั สหกรณ์ต่างๆ เป็ นต้น
3.5 เครื อข่ ายเชิ งอาชี พหรื อสถานภาพทางสั งคม เป็ นเครื อข่ายที่เกิ ดจากการรวมตัวกันตามอาชี พ เช่ น
เครื อข่ายผูเ้ ลี้ยงโคนม เครื อข่ายจักสาน เครื อข่ายการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ เครื อข่ายครู อาจารย์ เครื อข่ายพนักงาน
ในมหาวิทยาลัย เครื อข่ายนักธุ รกิ จ เครื อข่ายสื่ อสารมวลชน เป็ นต้น ในทางปฏิ บตั ิการดาเนิ นงานขององค์การ
เครื อข่ า ยหนึ่ ง อาจมี ล ักษณะร่ วมหลายอย่าง เช่ น เครื อข่ า ยโคนม สามารถเป็ นได้หลายประเภท คื อ เป็ นทั้ง
เครื อข่ายพื้นที่ เครื อข่ายกิ จกรรม และเครื อข่ายตามอาชี พหรื อสถานภาพทางสังคม เป็ นต้น ดังนั้นการจาแนก
ประเภทของเครื อข่ายให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจนโดยสิ้ นเชิงจึงเป็ นสิ่ งที่กระทาได้ยาก

4. กิจกรรมของเครื อข่ ายทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
เมื่อมีการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายในแต่ละประเภทแล้ว การเป็ นเครื อข่ายที่สมบูรณ์ จะต้องมีการดาเนิ น
กิ จกรรมของเครื อข่าย กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ และจิตรกร สามประดิษฐ์ (2552: 9-11) ได้กล่าวว่ากิ จกรรมของ
เครื อข่าย อาจแบ่งได้ 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดที่สาคัญในแต่ละด้านดังนี้
4.1 กิจกรรมการเรียนรู้ ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของเครื อข่ายมักเป็ นการจัดการอบรม การศึกษาดูงานและ
การจัดเวทีแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ซึ่ งช่ วยให้สมาชิ กของกลุ่มในเครื อข่ายให้มีความคิดกว้างขึ้ น และได้รับความรู ้
เพิ่มขึ้น การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของเครื อข่ายอีกวิธีหนึ่ งที่ช่วยให้สมาชิ กได้สัมผัส
ของจริ งและลงมือทาจริ ง และได้ “สิ่ งของ” ไปใช้ได้จริ ง เช่น การจัดอบรมการทาปุ๋ ยชี วภาพโดยปฎิบตั ิจริ งของ
เครื อข่ายกสิ กรรมไร้สารพิษ การศึกษาดูงานและอบรมการนาข้าวคุณภาพต่ามาแปรรู ปเป็ นแป้ งขนมจีนเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้ชาวลุ่มน้ าปากพนัง ของเครื อข่ายยมนา (เครื อข่ายอุตสาหกรรมชุมชนของชาวบ้านภาคใต้) การจัดอบรม
การแปรรู ป และจาหน่ า ยผลิ ตภัณฑ์ป ระมงของสหกรณ์ ป ระมงแม่ ก ลอง จากัด เป็ นต้น นอกจากการอบรม
การศึกษาดูงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ งบางเครื อข่าย ยังมีกิจกรรมในรู ป
ของแปลงทดลอง/สาธิ ตการเกษตรที่ทาโดยเกษตรกร เพื่อทดสอบและสาธิ ตเทคนิ คการเกษตรที่เหมาะสมักบ
สภาพท้องถิ่น ซึ่ งถือว่าเป็ นกิจกรรมที่สาคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น
ดังตัวอย่างเครื อข่ายเกษตรกรก้าวหน้าเปงจาน จังหวัดยโสธร
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กิจกรรมการเรี ยนรู ้ จะก่อเกิ ดผูน้ าใหม่ นอกจากความรู ้และทักษะที่สมาชิ กจะได้รับเพิ่มขึ้นแล้ว ยัง
พบว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ น้ ี มีค วามจาเป็ นต้องสร้ า งวิทยากรท้องถิ่ นสาหรั บการอบรมจากกรรมการ
ดาเนิ นการสหกรณ์ หรื อสมาชิ ก สหกรณ์ ที่ มี ศ กั ยภาพ เช่ น วิท ยากรด้า นปุ๋ ยชี วภาพส าหรั บ กลุ่ ม ตัว เองและ
ใกล้เคียง บุคคลเหล่านี้ ได้ถูกฝึ กให้สามารถถ่ยทอดเทคนิ คในการผลิ ตปุ๋ ยและสารกาจัดหรื อป้ องกันศัตรู พืช จึง
เป็ นกระบวนการสร้างผูน้ าอย่างธรรมชาติ ยังผลให้เกิดผูน้ ากลุ่มใหม่จานวนหนึ่ง กระบวนการสร้างวิทยากรนี้ ทา
ให้มี “ภูมิปัญญาท้องถิ่ น” เกิดขึ้นในสหกรณ์ในหมู่บา้ นและในชุ มชน ในหมู่บา้ น วิทยากรเหล่านั้นจะเป็ นทั้งผู ้
ถ่ายทอดความรู ้ ผูพ้ ฒั นาความรู ้ดงั กล่าวให้เหมะสมักบสภาพท้องถิ่นมากขึ้น
4.2 กิจกรรมออมทรั พย์ ออมทรัพย์เป็ นกิ จกรรมพื้นฐานของการประสานกลุ่มเป็ นเครื อข่าย สมาชิ ก
ของเครื อข่ายส่ วนใหญ่จะมีกิจกรรมออมทรัพย์เป็ นกิ จกรรมพื้นฐานขององค์การ กล่าวคือ กลุ่มที่มารวมตัวกัน
เป็ นเคือข่าย จะมีประสบการณ์การรวมตัวเป็ นกลุ่มออมทรัพย์มาก่อน ส่ วนกลุ่มที่ยงั ไม่มีการออมทรัพย์ เมื่อมา
เป็ นสมาชิ กเครื อข่าย ก็มกั จะถูกผลักดันให้มีกิจกรรมการออมทรัพย์ ความสาคัญของกิจกรรมการออมทรัพย์ที่มี
ต่อการสร้างเครื อข่าย มีอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1) สามารถพึ่งตนเองด้ านเงินทุนได้ มากขึ้น เมื่อมีการสานเป็ นเครื อข่าย การพึ่งพาตนเองด้าน
เงินทุนจะมีเพิ่มขึ้น และพบว่ ภายในเครื อข่ายเดียวกัน กลุ่มที่มีเงินออมมากสามารถช่วยเหลือเงินทุนแก่กลุ่มที่มี
เงินออมน้อยได้ ทาให้เกิดการพึ่งพาทางด้านเงินทุนระหว่างกลุ่ม
2) เป็ นฐานสู่ กจิ กรรมอื่น เครื อข่ายหรื อกลุ่มที่มีกิจกรรมการออมทรัพย์มาก่อนมักจะมีความพร้อม
ทางด้านเศรษฐกิ จและการบริ หารที่ จะก้า วสู่ กิจกรรมอื่ นมากกว่ากลุ่ มที่ ไ ม่ได้ทากิ จกรรมออมทรั พย์ม าก่ อน
โดยเฉพาะกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการผลิตและการตลาด ดังนั้นกิ จกรรมที่เครื อข่ายควรดาเนิ นการเป็ นอย่างยิ่ง
คือ การผูกโยงกิ จกรรมการออมทรัพย์เข้าด้วยกัน เพราะนอกจากจะเป็ นการร้ อยเครื อข่ายไว้ได้ดีแล้ว ยังเป็ น
พื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับเครื อข่ายในการสร้างกิจกรรมอื่นๆ ได้
4.3 กิจกรรมอาชี พหรื อวิสาหกิจชุ มชน กิจกรรมของเครื อข่าย โดยส่ วนใหญ่จะพัฒนาเข้าสู่ กิจกรรม
อาชี พ หรื อธุ รกิ จชุ มชนที่เกี่ ยวข้องกับการผลิ ตการตลาด การเกิ ดขึ้นของกิ จกรรมอาชี พเหล่านี้ มีหลายลักษณะ
เช่น เริ่ มจากกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มทอเสื่ อ กลุ่มแปรรู ป กลุ่มทอผูา้ ไหม กลุ่มทาตะกร้าหวาย กลุ่มเกลือและปลาร้า
กลุ่มผลิตไม่กวาด กลุ่มผูป้ ลูกผักปลอดสารพิษ และเครื อข่ายเกษตรยัง่ ยืน เป็ นต้น หรื อเริ่ มจากกลุ่มเคลื่ อนไหว
บางเครื อข่าย ได้แก่ เครื อข่ายสหพันธ์เกษตรเพื่อการพัฒนา กลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคนม เป็ นต้น หรื อเริ่ มจากกลุ่มสตรี บาง
เครื อข่าย ได้แก่ กลุ่มสตรี แม่บา้ นในการทอผูา้ ตีนจก เป็ นต้น
4.4 กิจกรรมการเคลื่อนไหวเรี ยกร้ อง เมื่อปั จเจกบุคคลหรื อสมาชิ กกลุ่มได้รับความเดือดร้อนในเรื่ อง
เดี ยวกัน ก็มกั จะมีการรวมตัวกันเพื่อเรี ยกร้ องการแก้ปัญหาจากรัฐ หรื อเรี ยกร้ องความเป็ นธรรมในเรื่ องต่างๆ
เช่ น ราคาผลิ ตภัณฑ์ตกต่ าก็จะรวมกันเคลื่ อนไหว เรี ยกร้ องต่อรองกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง การทางานของ
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เครื อข่ายเคลื่ อนไหวเรี ยกร้ องจะแตกต่างจากเครื อข่ายอื่นๆ กล่าว คือ ต้องมีการรวมตัวของสมาชิ กจานวนมาก
แต่มีระยะเวลาทางานสั้นกว่า เหนื่อยมากกว่าเห็นผลเร็ ว เช่น การรวมตัวของเครื อข่ายโคนม เป็ นต้น
ส่ วนกิ จกรรมของเครื อข่ายสหกรณ์ ด้วยสหกรณ์ แต่ละสหกรณ์ อาจจะมีประสบการณ์ ในการบริ หาร
จัดการสหกรณ์ที่แตกต่างกัน ทั้งสมาชิก ผูแ้ ทนสมาชิก กรรมการดาเนิ นการ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
สหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าหรื อมีศกั ยภาพดีกว่าอาจจะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ หรื อการพัฒนาความรู ้ของคนในสหกรณ์
ร่ วมกัน ทั้งในการบริ หารจัดการ และความรู ้ความเข้าใจในอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ เช่น ชุ มนุ ม
สหกรณ์ระดับประเทศได้จดั ให้มีการศึกษาอบรมหรื อดูงานสาหรับพัฒนาบุคคลในสหกรณ์ อย่างต่อเนื่ อง หรื อ
อาจให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่มีหน้าที่โดยตรงอยูแ่ ล้วในการพัฒนาบุคคลของสหกรณ์ได้
1) กิจกรรมเครื อข่ ายด้ านวิชาการ เช่ น การจัดฝึ กอบรมร่ วมกันเพื่ อเพิ่ มพู นความรู ้ แก่ บุ คลากรของ
สหกรณ์ในเครื อข่าย การร่ วมกันจัดการความรู ้ (Knowledge Management -KM) ร่ วมกันค้นหาความรู ้ความชานาญ
ที่แฝงในตัวคน หาทางนาออกมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การแลกเปลี่ ยนการศึกษาดู งานระหว่างสหกรณ์ ในเครื อข่าย
การให้สหกรณ์ตน้ แบบในเครื อข่ายทาหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงให้คาปรึ กษา แนะนากับสหกรณ์อื่นที่เป็ นสมาชิกเครื อข่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสหกรณ์ที่ต้ งั ใหม่ การแลกเปลี่ยนความรู ้ทางวิชาการด้านต่างๆ เช่น ด้านการผลิต ด้านการ
แปรรู ป ด้านการตลาด ด้านการเงินการบัญชี ด้านการบริ หารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
2) กิจกรรมเครื อข่ ายด้ านการเงิน เช่ น การรั บฝากเงิ นระหว่างสหกรณ์ ในเครื อข่าย การให้กูยืมเงิน
ระหว่างสหกรณ์ในเครื อข่าย เป็ นต้น
3) กิจกรรมเครื อข่ ายด้ านการค้ า เช่ น การซื้ อขายสิ นค้าและบริ การระหว่างสหกรณ์ ในเครื อข่าย การ
ร่ วมกันซื้ อสิ นค้าและบริ การของสหกรณ์ในเครื อข่าย การขายสิ นค้าและบริ การของสหกรณ์ในเครื อข่าย เป็ นต้น
4) กิจกรรมเครื อข่ ายการผลิต เช่น การจัดหาปั จจัยการผลิตร่ วมกันเพื่อลดต้นทุนการผลิต การร่ วมมือ
กันพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การ เป็ นต้น
5) กิจกรรมเครื อข่ ายด้ านอื่นๆ เช่น การร่ วมมือกันช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสิ่ งแวดล้อมให้น่าอยู่ เช่น
การร่ วมมือกันเพื่อลดต้นทุนจากบริ การขนส่ ง การร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุ นการท่องเที่ยว
การร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู ้แก่บุคลากรสหกรณ์ เป็ นต้น
โดยสรุ ปแล้ ว กิ จกรรมของเครื อข่าย แบ่งได้เป็ น 4 ด้าน ได้แก่ 1) กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ 2) กิ จกรรมออม
ทรัพย์ 3) กิจกรรมอาชี พหรื อวิสาหกิจชุ มชน และ 4) กิจกรรมการเคลื่อนไหวเรี ยกร้อง ส่ วนการดาเนิ นกิจกรรม
เครื อข่ายของสหกรณ์เป็ นการร่ วมมือกันเพื่อ 1) ดาเนินการด้านวิชาการ 2) ดาเนินการด้านการเงิน 3) ดาเนินการ
ด้านการค้า 4) ดาเนินการด้านการผลิต และ 5) การดาเนินการด้านอื่นๆ ซึ่ งในการดาเนิ นกิ จกรรมของเครื อข่าย
และเครื อข่ายของสหกรณ์จะเข้มแข็งหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความเข้มแข็ง การทางานร่ วมกัน และการร่ วมมือกัน
ของสมาชิกในเครื อข่าย

21
สาหรับเครื อข่ายทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ จะเป็ นการรวมตัวกันของเครื อข่ายสมาชิ ก หรื อเครื อข่าย
คณะกรรมการดาเนินการ หรื อเครื อข่ายฝ่ ายจัดการสหกรณ์ เพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในเครื อข่ายตามที่กล่าว
มาข้างต้น ซึ่ งอาจจะดาเนิ นการกิจกรรมเดียว หรื อในหลายๆ กิจกรรม ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการรวมกันเป็ น
เครื อข่ายของแต่ละเครื อข่าย การแบ่งประเภทเครื อข่ายทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์สามารถใช้เกณฑ์ในการแบ่ง
ประเภทของเครื อข่ายทั้ง 5 ประเภท ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ประเด็นวิเคราะห์
การรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายประเภทใด ช่วยให้ทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการ
รวมตัวกันเป็ นเครื อข่าย จงอภิปราย
หลักจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 11.1.2 โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 11.1.2
ในแนวการศึกษา หน่ วยที่ 11 ตอนที่ 11.1 เรื่ องที่ 11.1.2

เรื่ องที่ 11.1.3 วิธีการสร้ างเครื อข่ ายเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ น้ นั มีความสาคัญต่อสหกรณ์ และจะเกิ ดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
หากมีสร้างเครื อข่ายเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็ นรู ปธรรม เพราะจะเกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล ข่าวสาร อันเป็ นแนวทางในการจัดการความรู ้ ความร่ วมมือในด้านต่างๆ ให้
เกิดขึ้นในสหกรณ์ ส่ งผลให้สหกรณ์เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็ง ยัง่ ยืน และพึ่งตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ Starkey
(อ้างในโอภาวดี เข็มทอง, 2560: 18) ได้สรุ ปบทเรี ยนที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาของเครื อข่ายมาเป็ นแนวทาง
กว้างๆ สาหรับกระตุน้ ให้นกั พัฒนาสนใจในการสร้างเครื อข่ายให้มีประสิ ทธิ ภาพได้ต่อไป ซึ่ งสามารถนามาปรับ
ใช้เป็ นวิธีการสร้ างและบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ ได้ ดังนี้ (ปรับปรุ งจากโอภาวดี เข็มทอง,
2560: 18-24)
1. มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน การจัดตั้งเครื อข่ายต้องมีวตั ถุประสงค์ชดั เจน ซึ่ งสามารถกาหนดทิศทางของ
เครื อข่าย กิ จกรรมหลัก และประเภทของบุคคลและองค์กรที่จะเข้ามาเป็ นสมาชิ กที่ แข็งขันของเครื อข่าย การ
กาหนดวัตถุประสงค์ควรให้สมาชิ กจานวนมากมีส่วนร่ วมในกระบวนการกาหนดด้วย เพื่อป้ องกันการครอบงา
จากกลุ่มคนบางกลุ่ม วัตถุประสงค์ของเครื อข่ายควรมีการทบทวนเป็ นระยะๆ เพื่อประเมินความก้าวหน้าของการ
ทางานของเครื อข่ายว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด วัตถุประสงค์จะยังคงมีความสาคัญและ
เหมาะสมสาหรั บการทางานของเครื อข่ายในอนาคตอี กหรื อไม่ เครื อข่ายควรเตรี ยมตัวสาหรั บการปรั บปรุ ง
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เปลี่ ย นแปลงพัฒนาไปตามเวลา ควรมี ก ารปรั บวัตถุ ป ระสงค์เมื่ อสภาพแวดล้อมเปลี่ ย นแปลงไป หรื อเมื่ อ
เป้ าหมายแรกบรรลุ ผลแล้ว เครื อข่ายอาจมี การจัดแจงอะไรบางอย่างขึ้ นมาเป็ นการชั่วคราว เพื่อสนองความ
ต้องการบางอย่างของสมาชิ ก และเมื่อประสบความสาเร็ จแล้ว ก็ตอ้ งเปลี่ ยนตัวเองอย่างรวดเร็ วเพื่อจัดการกับ
วัตถุประสงค์ใหม่ๆ อีก หรื ออาจสลายตัวเองก็ได้
2. ระบุกิจกรรมที่ทาร่ วมกันชั ดเจน เครื อข่ายต้องริ เริ่ มกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งที่น่าสนใจและเป็ น
ประโยชน์ต่อสมาชิ ก พลังขับเคลื่ อนของเครื อข่ายจะดารงอยู่ได้ก็ด้วยการมี กิจกรรมที่ ทาให้สมาชิ กมี โอกาส
พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ ยนกัน ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้ นของสมาชิ ก กิ จกรรม
พื้นๆ ก็จะนาไปสู่ การเป็ นเครื อข่ายพื้นๆ ความคึกคักของเครื อข่ายไม่สามารถรักษาไว้ได้ดว้ ยการดาเนิ นกิจกรรม
เพียงการส่ งจดหมายข่าวถึงสมาชิ ก บัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีจานวนมาก ไม่ใช่สิ่งทดแทนการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดแบบเผชิ ญหน้า และการทางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิ กในเครื อข่ายเพื่อการแก้ไขปั ญหา
ร่ วมกัน กิจกรรมที่ชดั เจนไม่ใช่ ตอ้ งเป็ นการเตรี ยมการโดยกลุ่มแกนนาของเครื อข่าย การให้สมาชิกสามารถจัด
กิจกรรมเองเป็ นการเปิ ดทางให้เกิดความร่ วมมือกันทั้งเครื อข่าย ในเครื อข่ายที่ที่แข็งขัน กิจกรรมของเครื อข่ายจะ
เกิดขึ้นในวงกว้าง บางกิจกรรมดาเนินการโดยกลุ่มแกน แต่หลายกิจกรรมทาโดยสมาชิก
3. มีกลุ่มแกนนาที่ปวารณาตนเพื่อเครื อข่ าย แม้ว่าการมีส่วนร่ วมในวงกว้างจะเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดใน
การทางานของเครื อข่าย แต่ก็ยงั จาเป็ นต้องมีกลุ่มแกนของเครื อข่ายที่ปวารณาตัวเข้ามาทาหน้าที่ประสานงาน
จัดการ และส่ งกาลังบารุ งให้กบั สมาชิ ก บุคคลหรื อองค์กรที่เป็ นกลุ่มแกนต้องคิดให้พน้ จากงานในองค์กรของ
ตัวเอง เพราะขณะนี้ ตนเองทาหน้าที่ให้กบั สมาชิ กทั้งมวลไม่ใช่ทางานให้กบั องค์กรของตัวเองเท่านั้น กลุ่มแกน
ต้องไม่ติดอยูก่ บั กิ จกรรมประจาวันขององค์กรตัวเอง และกลุ่มแกนต้องดาเนิ นกิจกรรมของเครื อข่ายให้บงั เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด
เนื่ องจากบุ คคลและองค์กรที่ เกี่ ยวข้องในการพัฒนาส่ วนใหญ่ รู้สึกถู กกดดันให้ตอ้ งใช้เวลาและ
ทรัพยากรของตนไปในการทางานให้กบั เครื อข่าย กิ จกรรมของเครื อข่ายจึงมักจะได้รับความเอาใจใส่ ก็เฉพาะ
เมื่อกิจกรรมดังกล่าวมีความสาคัญ ดังนั้น คนหรื อองค์กรที่ปวารณาตนหรื อได้รับมอบหมายให้เป็ นกลุ่มแกนควร
มองความสาเร็ จของเครื อข่ายในฐานะที่เป็ นเป้ าหมายสาคัญของชี วิตและอาชี พ ผลกระทบของขบวนการทาง
สังคมบางอย่างที่มีต่อโลก เช่น การรักษาระบบนิเวศ การเรี ยกร้องสิ ทธิสตรี และการเรี ยกร้องประชาธิปไตย เป็ น
ต้น ส่ วนใหญ่มีผลมาจากองค์กรเครื อข่ายที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ซึ่ งดาเนิ นการโดยกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆ ที่มี
ความตั้งใจอย่างแรงกล้านัน่ เอง กลุ่มแกนนาต้องทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของสมาชิ กเครื อข่าย มีการติดต่อสังสรรค์
กับสมาชิกทัว่ ไปอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถติดตามความคิดและความต้องการที่เปลี่ยนไปของสมาชิกได้ทนั
ถ้าไม่มีการติดต่อกัน กลุ่มแกนนามีแนวโน้มเอียงที่จะมุ่งไปสู่ การรวมศูนย์อานาจและแยกตัวออกห่างจากสมาชิ ก
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มากขึ้นทุกที ต้องมีกระบวนการเปลี่ยนกลุ่มผูน้ าเครื อข่ายขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่ อง อาจให้มีการหมุนเวียนหน้าที่
ความรับผิดชอบภายในเครื อข่ายหรื อให้มีการเลือกตั้งแบบประชาธิ ปไตยก็ได้
กลุ่มแกนนาควรมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของเครื อข่าย และความสอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิ กเครื อข่ายคนอื่นๆ อย่างสม่ าเสมอโดยการวิพากษ์ตนเอง ควรมองวิธีการที่จะทาให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่
เครื อข่าย และระบบการจัดการที่ให้สมาชิ กมีส่วนร่ วมมากที่สุด เพื่อช่วยให้เครื อข่ายดารงวิธีการทางานที่ใช้ได้จริ ง
4. หลีกเลี่ยงการรวมศู นย์ อานาจจากการมอบอานาจ เครื อข่ายและกลุ่มแกนควรกาหนดเรื่ องที่จะมอบ
อานาจหน้าที่ ความรั บ ผิดชอบให้กบั สมาชิ ก เพื่ อหลี ก เลี่ ยงอันตรายจากการรวมศู นย์อานาจมากเกิ นไป การ
ครอบงา การแยกตัวเองออกห่างจากสมาชิก และการกลายเป็ นสมาชิกที่เฉยเมยต่อกิจกรรมเครื อข่าย เครื อข่ายบาง
แห่ งเลี่ยงการรวมศูนย์อานาจโดยการมอบให้สมาชิ กเป็ นคณะทางานในเรื่ องต่างๆ และมีหน้าที่ประสานงานใน
เรื่ องนั้นๆ เครื อข่ายไม่ควรทาให้สมาชิกตั้งความหวังไว้กบั กลุ่มแกนมากเกินไปว่าจะต้องเป็ นหน่วยดาเนินงานใน
ทุกกิ จกรรม สมาชิ กเองก็ควรมีความรู ้ สึกที่จะรับผิดชอบการดาเนิ นงานกิ จกรรมหรื อเสนอตัวเข้ามาช่ วยเหลือ
กิจกรรมของเครื อข่ายด้วย ถ้าเครื อข่ายไม่มีชีวติ ชีวา สมาชิกควรตาหนิตวั เองเท่าๆ กับตาหนิกลุ่มแกนนา
5. การกระจายอานาจที่จัดตั้งโดยองค์ การความช่ วยเหลือ เครื อข่ายที่ จดั ตั้งโดยองค์กรแหล่ งทุ น และ
เครื อข่ายด้านการวิจยั และฝึ กอบรมระหว่างประเทศ โดยทัว่ ไปมีจุดเริ่ มจากการมีเลขานุ การ และเจ้าหน้าที่ประจา ซึ่ง
มีแนวโน้มจะเป็ นเครื อข่ายที่มีรูปแบบทางการที่ดาเนิ นการภายใต้การกากับของแหล่งทุน แม้วา่ จะเป็ นเครื อข่ายที่
เกิดจากสถาบันเจ้าของทุนที่ทาให้ได้รับการยอมรับ และการสนับสนุนทางการเงินจากนานาชาติ แต่เครื อข่ายก็ควร
มอบหมายงานและกระจายอานาจให้กบั สมาชิ ก ซึ่ งอาจทาในลักษณะการเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กสามารถจัดกิจกรรม
บางเรื่ องได้อย่างอิสระ ทั้งนี้เป็ นการช่วยให้สมาชิกมีประสบการณ์ในการดาเนินกิจกรรมอย่างมืออาชี พ มีสถานภาพ
และความรับผิดชอบที่ดีข้ ึน อีกทั้งยังช่วยให้เครื อข่ายสามารถดารงอยูไ่ ด้ต่อไปเมื่อองค์กรแหล่งทุนปิ ดการช่วยเหลื อ
6. สร้ างหุ้นส่ วนความเป็ นเจ้ าของ และการเปิ ดโอกาส ความรู ้สึกมีส่วนเป็ นเจ้าของและความผูกพันที่
เหนี ยวแน่น มีส่วนอย่างสาคัญต่อความสาเร็ จของเครื อข่าย กระบวนการตัดสิ นใจ การเลือกกิจกรรมและวิธีการ
ทางานของเครื อข่ายควรดาเนินไปในลักษณะประชาธิ ปไตย และทาให้สมาชิ กรู ้สึกได้วา่ พวกเขาสามารถควบคุม
หรื อมีบทบาทในการดังกล่าว เครื อข่ายควรเปิ ดทางให้เกิดการมีส่วนร่ วมในวงกว้าง โดยอาจกาหนดกรอบอย่าง
ไม่เป็ นทางการ หรื อไม่มีลกั ษณะบังคับให้สมาชิกและองค์กรแกนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็น
วิพากษ์วิจารณ์คดั ค้านหรื อให้ความร่ วมมือในกระบวนการตัดสิ นใจและการดาเนิ นงานของเครื อข่าย ซึ่ งเป็ นการ
ส่ งเสริ มความเป็ นหุ น้ ส่ วนและการรวมพลังอันเป็ นพื้นฐานของความสาเร็ จในการดาเนินงานของเครื อข่าย
ในเครื อข่ายอาจมีความขัดแย้งในเรื่ องผลประโยชน์ระหว่างสมาชิ ก ซึ่ งรวมถึ งการแข่งขันช่ วงชิ ง
ทรัพยากรของเครื อข่าย การได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุ ม การได้รับอุปกรณ์ฝึกอบรม และการเป็ นตัวแทนของ
เครื อข่ายในคณะกรรมการบริ หารเครื อข่าย หรื อการได้รับการสนับสนุ นด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่ทาให้
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ได้เปรี ยบในการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ เพื่อให้เครื อข่ายมีความสมานฉันท์และป้ องกันไม่ให้เกิดความแตกแยก
ระหว่างสมาชิก ประเด็นต่างๆ ข้างต้นต้องดาเนินการอย่างเปิ ดเผยและให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
7. มีทรั พยากรเพื่อการบริ หารเครื อข่ าย เครื อข่ายต้องการทรัพยากรเพื่อความมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ขับเคลื่ อนกิ จการของเครื อข่าย เงิ นทุ นไม่ใช่ ทรั พยากรเพียงอย่างเดี ยวที่ เครื อข่ายต้องการ โดยจะเห็ นได้จาก
เครื อข่ายที่มีทรัพยากรมากมายมหาศาลสามารถจัดตั้งสถาบันนานาชาติได้ กลับมีผลงานออกสู่ สังคมน้อยมาก
ในขณะที่ เครื อข่ายบางแห่ ง มี ทุนไม่มากนัก ที่ สามารถทางานปรากฏความสาเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรมมากมาย
เนื่องจากสมาชิกมีความตั้งใจ เสี ยสละเวลา แรงงาน และทรัพยากรส่ วนตัวให้กบั กิจกรรมของเครื อข่าย อย่างไรก็
ตาม เงิ นก็ มี ค วามจาเป็ นต่ อการเข้า ร่ ว มในเครื อข่ า ยต่ า งประเทศ และการมี พ ร้ อมทั้ง สมาชิ ก ที่ กระตื อรื อร้ น
เสี ยสละเพื่องานของเครื อข่าย และการมีเงินทุนอย่างเพียงพอ ดูจะเป็ นเรื่ องของความฝันมากกว่า
เครื อข่ายต้องคาดคะเนและวางแผนเพื่อกาหนดวงเงินในการทากิจกรรม และต้องมีโครงสร้างที่จะดูแล
รักษาและจัดการเงินจานวนดังกล่าว หลักการที่เสนอเป็ นแนวทางในเรื่ องนี้ คือ เครื อข่ายควรให้มีตน้ ทุนในการ
ดาเนิ นการและค่ า โสหุ ้ย น้อยที่ สุด การหาและการจัดการเงิ นอุ ดหนุ นต้องการเวลาและแรงงานจากสมาชิ ก
เครื อข่ายที่อาจไม่มีประสบการณ์ ในเรื่ องนี้ เพื่อดารงความน่ าเชื่ อถื อของเครื อข่าย ทั้งต่อสมาชิ กและผูใ้ ห้การ
สนับสนุ นทางการเงิน ต้องให้สมาชิ กในวงกว้างเข้ามีส่วนร่ วมและรับรู ้ การจัดการเกี่ ยวกับเงินอุดหนุ นสมาชิ ก
และหน่ วยงานที่ อุดหนุ นเครื อข่ า ยมัก จะส่ ง ผลต่ อความส าเร็ จของเครื อข่ า ย ยิ่ง เครื อข่ า ยสามารถได้รั บ การ
สนับสนุนจากสมาชิกได้มากเท่าไรก็จะยิง่ มีความเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น ทรัพยากรที่สมาชิกจะให้กบั เครื อข่ายไม่
จาเป็ นต้องอยู่ในรู ปของเงิ น ดังตัวอย่างของเครื อข่ายวิจยั และพัฒนาแห่ งหนึ่ ง ได้ให้บุคคลหรื อองค์กรเข้าเป็ น
สมาชิ กโดยไม่ตอ้ งเสี ยเงิ นบารุ ง แต่สมาชิ กต้องส่ งบทความหรื อความคิ ดเห็ นที่ มี ต่องานวิจยั และพัฒนาของ
เครื อข่ายกลับมายังกรรมการเครื อข่ายอย่างสม่าเสมอ
เครื อข่ายสามารถได้รับประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์กบั หน่ วยงานท้องถิ่นหรื อหน่วยงานระหว่าง
ประเทศที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งทรัพยากร หรื อช่วยให้เครื อข่ายได้รับการติดต่อกับหน่วยงานอื่นเพิ่มขึ้น และช่วย
ให้ได้รับบริ การที่จะสนับสนุ นสถาบันเครื อข่าย อย่างไรก็ตามเครื อข่ายต้องระมัดระวังไม่ให้หน่วยงานที่ ติดต่อ
ด้วยนั้นเข้า มาครอบงาหรื อรวบอานาจการจัดแจงภายในของเครื อข่า ย เครื อข่ า ยที่ พ่ ึ งพิ งหน่ วยงานที่ ให้เงิ น
อุดหนุนเพียงแห่งเดียว มีแนวโน้มที่จะถูกครอบงาสู งและแม้แต่การกาหนดวาระการสนับสนุนตามอาเภอใจของ
หน่วยงานนั้นๆ เครื อข่ายอาจต้องการการอุปถัมภ์จากหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางไป
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เงินตราในสกุลท้องถิ่น เครื อข่ายควรลดการใช้จ่ายเพื่อเดินทางโดยเครื่ องบิน
หรื อเพื่อไปต่างประเทศให้น้อยลง และมุ่งการสร้ างเครื อข่ายภายในประเทศมากกว่า หรื อดึ งการจัดประชุ ม
นานาชาติให้มาดาเนิ นการในหรื อใกล้ประเทศของตนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ หรื ออีกทางหนึ่ง เพื่อให้
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ได้ประโยชน์จากการร่ วมในเครื อข่ายของต่างประเทศ เครื อข่ายควรเลื อกที่จะไปร่ วมประชุ มเฉพาะในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเอง
8. มีความเป็ นไปได้ และไม่ มีปัญหาในการเลีย้ งตัวเอง เครื อข่ายส่ วนมากได้รับเงินอุดหนุ นจากบุคคลหรื อ
หน่ วยงานที่ให้ความช่ วยเหลื อหนึ่ งแห่ งหรื อมากกว่า โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม อย่างไรก็ตามมีเครื อข่ายบาง
แห่ งก็สามารถพึ่งตนเองได้ในทางการเงิ น เช่น ขบวนการสหพันธ์การเกษตรธรรมชาติระหว่างประเทศ (IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movement) ที่มีองค์กรแกนอยูใ่ นประเทศเยอรมัน เครื อข่ายนี้ ได้รับ
เงิ นอุ ดหนุ นจากสมาชิ ก ในประเทศพัฒนาเครื อข่ ายบางแห่ ง เช่ น สมาชิ กสมาคมด้านวิชาชี พสามารถอุ ดหนุ น
กิจกรรมของเครื อข่ายด้วยเงิ นค่าสมาชิ กนิ ตยสารและงานอาสาสมัคร สมาชิ กมีฐานะดีและสามารถจ่ายเงิ นส่ วนตัว
เป็ นค่ านิ ตยสารและค่ าใช้จ่ ายในการเดิ นทางไปร่ วมประชุ ม ยิ่ งกว่านั้น สมาชิ กมักจะท างานในหน่ วยงานที่
สนับสนุนให้มีการสร้างเครื อข่าย และยินยอมให้สมาชิกใช้เวลาทาการไปทางานให้กบั เครื อข่ายด้วย เช่น อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยเป็ นต้น การตั้งเครื อข่ายในองค์การทาให้เครื อข่ายสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปได้มาก ทั้งนี้
เนื่ องจากสามารถใช้ทรัพยากรขององค์การ เช่น โทรศัพท์ เครื่ องถ่ายเอกสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ ฯลฯ ในการทางาน
ของเครื อข่ายได้ ทาให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของเครื อข่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในระยะเวลาอันสั้น
9. มีสถานภาพถู กต้ องตามกฏหมาย การมีสถานภาพถูกต้องตามกฏหมาย ทาให้เครื อข่ายและผูน้ า
เครื อข่ายได้รับการสนับสนุ นและความไว้เนื้ อเชื่ อใจจากสมาชิ กเครื อข่าย อี กทั้งยังได้สามารถดาเนิ นงานได้
กว้างขวางขึ้ นด้วย การมี สถานภาพูกต้องตามกฏหมายดึ งดู ดการมี ส่วนร่ วมและทาให้ได้รับการอุ นหนุ นทาง
การเงิ นได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ไม่จาเป็ นต้องหมายความถึ งการยอมทาตามกฏหมายเสมอไป แต่เครื อข่ายที่ได้รับการ
ร่ วมมือและนับไว้เป็ นพวก ย่อมมีประสิ ทธิ ภาพกว่าเครื อข่ายที่ถูกต่อต้านและกีดกันออกไปจากสังคม
ความถูกต้องตามกฏหมายทาได้โดยการมีผทู ้ ี่ได้รับความเคารพนับถือจากสังคมเข้าร่ วมในเครื อข่าย
และการเผยแพร่ ที่มีเป้ าหมายดี การใช้ชื่อที่จาง่ายและเครื่ องหมายของเครื อข่ายบ่อยๆ ก็สามารถช่วยให้ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมและกฎหมาย
คุณภาพของข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ หรื อเทคโนโลยีที่เครื อข่ายมีการส่ งเสริ มหรื อแลกเปลี่ยน
มีผลต่อชื่ อเสี ยงระยะยาวของเครื อข่าย กลุ่มแกนของเครื อข่าย ผูด้ าเนิ นการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ และผูเ้ ขียน
เอกสารเผยแพร่ ควรมุ่ ง มัน่ ที่ จะท าให้ข ้อมู ล ข่ า วสารที่ เผยแพร่ น้ ันได้รับ ความเชื่ อได้ว่า มี ค วามถู ก ต้อ งตาม
กฏหมาย ไม่ควรเป็ นเพียงการสร้างลัทธิ จกั รวรรดินิยมทางวิชาการ เครื อข่ายการวิจยั และพัฒนามักได้ประโยชน์
จากกลุ่มแกนที่มีผเู ้ ชี่ ยวชาญทางวิชาการ มีวิธีการทางานแบบ “ติเพื่อก่อ” และมีการทาความเข้าใจความเป็ นจริ ง
ของระดับรากหญ้าอย่างใกล้ชิด
10. มี การเสริ มให้ สมบู รณ์ และการเชื่ อมโยง เครื อข่ ายแต่ ละเครื อข่ ายต่ างก็มี วตั ถุ ประสงค์ โครงการ
สมาชิ ก และระบบการจัดการที่แตกต่างกันแต่มีส่วนที่เหลื่ อมซ้อนกันอยู่ สะท้อนถึ งขอบเขตและกลุ่มเป้ าหมาย
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ของเครื อข่าย การเชื่ อมโยงระหว่างเครื อข่ายจะเป็ นการเสริ มความสมบูรณ์ซ่ ึ งกันและกัน ซึ่ งมีหลายลักษณะ โดย
อาจเป็ นการเสริ มในแง่ภูมิศาสตร์ เช่น การเชื่ อมโยงเครื อข่ายที่ดาเนิ นการในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับโลกเข้าด้วยกัน หรื อเชื่ อมเครื อข่ายแนวราบที่ประกอบด้วยองค์กรที่มีรูปแบบแตกต่างกันเข้า
ด้วยกัน เช่น หน่วยงานพัฒนาเอกชน ชาวนา สถาบันวิจยั เป็ นต้น หรื อเชื่ อมโยงเครื อข่ายที่อยูใ่ นสาขาวิชาต่างกัน
เข้าด้วยกัน เช่น วิทยาศาสตร์ ดา้ นสัตว์ วิศวกรรมทางการเกษตร สังคมวิทยาชนบท การขนส่ ง เป็ นต้น นอกจากนี้
การเชื่อมโยงเครื อข่ายในแนวตั้งที่ช่วยนาความคิดเห็นและประสบการณ์ของผูไ้ ด้รับประโยชน์ หน่วยงานส่ งเสริ ม
นักวิจยั ผูก้ าหนดนโยบาย หน่วยงานความช่วยเหลือ นักการเงิน และภาคเอกชนเข้าด้วยกันก็มีความจาเป็ น
การเชื่ อมโยงระหว่างเครื อข่ ายมีความจาเป็ นเพื่อ
 ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่ม
 ส่ งเสริ มความร่ วมมือที่เสริ มซึ่ งกันและกันให้เรื่ องที่ทานั้นมีความสมบูรณ์
 หลีกเลี่ยงการแข่งขัน
 ลดความซ้ าซ้อนของการให้บริ การ
 ทาให้ผลประโยชน์ของเครื อข่ายมีมากขึ้น
 ใช้ขอ้ ได้เปรี ยบหรื อจุดแข็งขององค์กรต่างๆ มาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
การเชื่ อมเครื อข่ายอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ทาให้เกิ ดขึ้ นและรั กษาไว้ได้ด้วยการมี กิจกรรม
ร่ วมกัน หรื อเป็ นตัวแทนร่ วมกันในการจัดประชุมเชิ งปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้อง และการร่ วมกันประสานงานการประชุ ม
11. มี ก ารติ ด ตามผลและประเมิ น ผล เครื อ ข่ า ยต้อ งการการติ ด ตามผลและประเมิ น ผลเป็ นประจา
สม่ าเสมอและถี่ ถ้วน ไม่เพียงแต่ประเมิ นความสอดคล้องของแผนการทางานกับวัตถุ ประสงค์อย่างต่ อเนื่ อง
เท่านั้น แต่ควรมี การประเมิ นความก้า วหน้าและความสาเร็ จของเครื อข่ายเป็ นระยะๆ ด้วย จากเหตุผลหลาย
ประการดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น การติดตามผลและประเมินผลเครื อข่ายเป็ นเรื่ องยาก ดังนั้น กระบวนการ
กาหนดวิธีและเครื่ องชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมเครื อข่าย จึงเป็ นเรื่ องที่สมาชิ กทั้งมวลต้องเข้ามามีส่วนร่ วม
เรี ยนรู ้และกาหนด
12. มีการจัดการเครื อข่ ายที่ดี การจัดการเครื อข่ายเป็ นเรื่ องซับซ้อน และมีคนน้อยคนนักที่ได้รับการ
ฝึ กฝนมาในสายนี้ ความสาเร็ จของเครื อข่ายหลายแห่ งชี้ ให้เห็ นว่า เครื อข่ายจานวนมากสามารถดาเนิ นการให้
บรรลุผลสาเร็ จได้ดว้ ยกลุ่มของผูจ้ ดั การมือสมัครเล่นที่มีความกระตือรื อร้ นซึ่ งไม่เคยผ่านการฝึ กอบรมด้านการ
จัดการมาก่อนเลย อย่างไรก็ตามไม่จาเป็ นที่เครื อข่ายทั้งหมดต้องเรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์ หรื อลองผิดลองถู ก
การจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมสาหรับการทางาน หรื อการจัดการเครื อข่ายในระดับภูมิภาคจะเป็ นประโยชน์มาก
13. จัดสรรการเกีย่ วข้ องกับผู้ได้ ประโยชน์ อย่ างเป็ นธรรมและโปร่ งใส เครื อข่ายมุ่งเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนจาเป็ นต้องพยายามส่ งเสริ มให้ผไู ้ ด้ประโยชน์เข้ามีส่วนร่ วมในกระบวนการสร้างเครื อข่าย เช่น เครื อข่าย
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วิจยั และพัฒนาการเกษตร จะประสบความสาเร็ จถ้าใช้วธิ ีการที่พิจารณาหรื อรับเอาความคิดเห็นและประสบการณ์
ของเกษตรกรมาเป็ นส่ วนหนึ่งของการวิจยั และพัฒนาด้วย เครื อข่ายระดับชาติและระดับนานาชาติก็ได้ประโยชน์
จากการมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเครื อข่ายของผูไ้ ด้รับประโยชน์ระดับพื้นที่เช่นกัน การแลกเปลี่ยนระหว่าง
กลุ่มผูไ้ ด้ประโยชน์ในส่ วนต่างๆ ของประเทศ และระหว่างประเทศเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า สมาชิ กเครื อข่ายสามารถ
ช่วยติดต่อกับกลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่นและอานวยความสะดวกให้กบั การติดตามผลการดาเนินกิจกรรม
14. เน้ นการมีส่วนร่ วมและผลประโยชน์ ตอบแทน การมีส่วนร่ วมในเครื อข่ายจะเกิดขึ้นจากการที่สมาชิก
มองเห็ นประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาเช่นนั้น สมาชิ กต้องมีส่วนได้ส่วนเสี ยในวัตถุ ประสงค์ของเครื อข่าย มี
ผลประโยชน์ในกิจกรรมบางอย่าง มีความปรารถนาจะสมทบอะไรบางอย่างให้ มีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ ศรัทธา
ต่อเครื อข่าย เชื่อใจผูน้ าเครื อข่าย และมีความรู ้สึกเชื่อมัน่ ต่อความสาเร็ จและความก้าวหน้าในอนาคตของเครื อข่าย
โดยสรุ ป ในการสร้างและบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ถ้ามีวตั ถุประสงค์ของการรวมกัน
เป็ นเครื อข่ายที่ดี มีเป้ าหมายร่ วมกันที่ชดั เจน การเชื่อมโยงภายในเครื อข่ายเหมาะสม เอื้อให้เกิดความเคลื่อนไหว
ของกิจกรรมและความแข็งขันของสมาชิก โครงการหรื อกิจกรรมมีลกั ษณะกระจายอานาจไปให้กบั มวลสมาชิก
ที่ได้รับประโยชน์ การดาเนินงานของเครื อข่ายจะนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้ในที่สุด

ประเด็นวิเคราะห์
วิธีการสร้างและบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ สามารถเกิดขึ้นเองกับทรัพยากรมนุ ษย์ใน
สหกรณ์ได้หรื อไม่ ยังขาดปั จจัยนาเข้าสาหรับการสร้างเครื อข่ายในเรื่ องใดบ้าง
หลักจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 11.1.3 โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 11.1.3
ในแนวการศึกษา หน่ วยที่ 11 ตอนที่ 11.1 เรื่ องที่ 11.1.3
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ตอนที่ 11.2
หลักการบริหารเครื อข่ ายทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 11.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละเรื่ อง

หัวเรื่ อง
เรื่ องที่ 11.2.1 การบริ หารเครื อข่ายสมาชิกสหกรณ์
เรื่ องที่ 11.2.2 การบริ หารเครื อข่ายคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
เรื่ องที่ 11.2.3 การบริ หารเครื อข่ายฝ่ ายจัดการสหกรณ์

แนวคิด
1. การบริ หารเครื อข่ายสมาชิ กสหกรณ์ เป็ นกระบวนการที่สมาชิ กเริ่ มพัฒนาตนเองก่ อน เมื่อพึ่งพา
ตนเองได้แล้ว จึงสร้างความรู ้จกั กับคนอื่น และทาให้คนอื่นรู ้จกั จากนั้นจะเกิดการเชื่อมโยง เกิดการ
มี ส่ วนร่ วม และรวมกันเป็ นเครื อข่ า ยสมาชิ ก แล้วใช้หลัก การบริ หารให้เครื อข่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ น นั้น
สามารถดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ที่ เป็ นประโยชน์แก่ สมาชิ กภายในเครื อข่ายต่อไป สาหรั บสมาชิ ก
สัมพันธ์เป็ นแนวคิดการดาเนิ นการตลาดสมัยใหม่ในการบริ หารธุ รกิจสหกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การสร้างสมาชิกให้มีความภักดีและมีความสัมพันธ์ที่ยงั่ ยืนกับสหกรณ์
2. การบริ หารเครื อข่ายคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ เป็ นกระบวนการพัฒนาตัวคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ให้เป็ นผูน้ านักบริ หารการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ มีทกั ษะการเป็ นผูน้ าที่ดีและมี
ประสิ ทธิ ภาพต้องมีลกั ษณะของผูน้ าในการเปลี่ ยนแปลง มีความเข้าใจและศรัทธาต่ออุ ดมการณ์
หลักการ และวิธีการสหกรณ์อย่างถ่องแท้ เมื่อพัฒนาตนเองดีแล้วจึงพัฒนาการรวมกันเป็ นเครื อข่าย
เพื่อให้เกิดการพัฒนาสหกรณ์ต่อไป
3. การบริ หารเครื อข่ายฝ่ ายจัดการสหกรณ์ เป็ นกระบวนการที่ฝ่ายจัดการต้องพัฒนาประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานของตนเองก่ อน โดยวิเคราะห์ ตนเอง มุ่งมัน่ เปลี่ ยนแปลง คิดบวก ใฝ่ หาความรู ้ เพิ่มเติ ม
ตั้งเป้ าหมายในการทางาน วางแผนก่ อนลงมื อทา มี การสื่ อสารที่ ดี มี บุคลิ กภาพดี มี สมาธิ และมี
สุ ขภาพดี ซึ่ งการรวมกันเป็ นเครื อข่ายช่วยทาให้ฝ่ายจัดการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอกสหกรณ์ มีเพื่อนที่ปรึ กษาหาหรื อในเรื่ องของการปฏิบตั ิงาน มีแรงจูงใจในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้สอดคล้องต่อสมรรถนะของตาแหน่ง ตั้งทางานให้สหกรณ์อย่างมีประสิ ทธิ ผล
เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ในระยะยาว
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 11.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายและประยุกต์การบริ หารเครื อข่ายสมาชิกสหกรณ์ได้
2. อธิบายและประยุกต์การบริ หารเครื อข่ายคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ได้
3. อธิบายและประยุกต์การบริ หารเครื อข่ายฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ได้

เรื่ องที่ 11.2.1 การบริหารเครื อข่ ายสมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์ ที่ มี ค วามเจริ ญ ก้า วหน้ า สมาชิ ก จะเข้า มามี บ ทบาทส าคัญ ในการคัด เลื อ กคณะกรรมการ
ดาเนิ นการ และประธานกรรมการ โดยไม่คาดหวังสิ นจ้างรางวัลเมื่อไปลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งในวันประชุ ม
ใหญ่ของสหกรณ์ มีความกระตื้อรื อร้นในการเป็ นเจ้าของ การสอบถาม การตรวจสอบ สมาชิ กมีส่วนสาคัญใน
การส่ งเสริ มพัฒนาสหกรณ์ของตนเองโดยตรง ความเจริ ญเติบโตและความเข้มแข็งมัน่ คงของสหกรณ์ควรได้รับ
การผลักดันจากสมาชิ กอย่างแท้จริ งจึงจะสัมฤทธิ์ ผล ทั้งนี้ สมาชิ กต้องร่ วมกันยึดมัน่ ในอุดมการณ์ หลักการและ
วิธีการสหกรณ์ บนพื้นฐานการช่ วยตนเองและช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันไปพร้ อ มักนด้วย การสร้ างเครื อข่ า ย
สมาชิ กในสหกรณ์จะทาให้สมาชิ กมีความเข้าใจในอุดมการณ์สหกรณ์ เข้าถึง หลักการและวิธีการสหกรณ์โดย
การปฏิบตั ิตาม และนาสู่ การพัฒนาสหกรณ์โดยสมาชิ กให้ความสาคัญในฐานะที่เป็ นทั้งเจ้าของและลู กค้าหรื อ
ผูร้ ับบริ การสหกรณ์มากยิง่ ขึ้น

1. การสร้ างเครื อข่ ายระหว่ างสมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์ ประกอบด้วย บุคคล 3 ฝ่ าย คือ สมาชิกทุกคน คณะกรรมการดาเนินการ และฝ่ ายจัดการ ในการ
เชื่ อมโยงเครื อข่ายของบุคคล จึงควรดาเนิ นการไปในทุกฝ่ าย นอกจากนี้ การเชื่ อมโยงเครื อข่ายบุคคลนี้ ยังควร
กระจายออกไปภายนอกสหกรณ์ ด้วย ทั้งบุ คลากรที่ อยู่ในขบวนการสหกรณ์ หรื อนอกขบวนการสหกรณ์ ใน
ภาคเอกชน ภาครัฐต่างๆ ทั้งนี้ ยึดคติที่ว่า ยิ่งมากเครื อข่าย ยิ่งกว้างขวาง และนาประโยชน์มาสู่ สหกรณ์ ได้มาก
ยิ่งขึ้น ในส่ วนของการสร้างเครื อข่ายเป็ นกระบวนการต่างตอบแทน ที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน ทั้ง
ความคิด ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะและข้อแลกเปลี่ยน โดยมีการบอกต่อ ชักนา รวมถึงการติดต่อระหว่างกัน
ด้วยการแบ่งปั นเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตของคนที่อยูใ่ นแวดวงของการโยงใย ทั้งในด้าน
ส่ วนตัวและวิชาชี พ การสร้างเครื อข่ายที่ดีที่สุดจึงอยูบ่ นพื้นฐานความพึงพอใจของการให้เป็ นปฐมบทและการ
ต่างตอบแทน ซึ่ งก็เป็ นเรื่ องของการให้และการรับที่เท่าเทียมักน
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การสร้ า งเครื อ ข่ า ยสมาชิ ก สหกรณ์ ควรดาเนิ นการตามแนวทางดัง ต่ อไปนี้ (ปรั บปรุ งจาก กฤษฎา
ประศาสน์วฒ
ุ ิ และจิตรกร สามประดิษฐ์, 2552: 23-25)
1.1 การเริ่ มที่ตัวของสมาชิ กก่ อน คือ เริ่ มที่ตวั เองก่อน แล้วค่อยๆ ขยายวงกว้างออกไปเป็ นชั้นๆ ค่อย
เป็ นค่อยไป จากผูใ้ กล้ชิดไปสู่ ภายนอก จากเครื อข่ายญาติ มิตรสหายสู่ บุคคลทัว่ ไป จากความสัมพันธ์ทวั่ ไปสู่
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ ทั้งนี้ อาจจะอาศัยแนวทางเรื่ องหลักการสหกรณ์ ทั้ง 7 ข้อ ตลอดจนอุดมการณ์สหกรณ์
เป็ นวิถีปฏิบตั ิก็ได้ การริ เริ่ มเครื อข่ายโยงใยนี้ มีองค์ประกอบสาคัญ คือ ความดี ความมีน้ าใจ การให้และการรับที่
เหมาะสม โดยที่สมาชิกของสหกรณ์ควรมีขอ้ พิจารณาดังต่อไปนี้
1) การยอมรับในคุ ณค่าของทุกคนว่ามีความแตกต่างกัน ซึ่ งความแตกต่างนี้ สามารถนามาถักทอ
ร้อยเป็ นสายใยได้ ถ้าทุกคนเต็มใจที่จะแบ่งปั น ความคิดเห็นข้อมูลข่าวสาร และพร้อมรับความสาเร็ จร่ วมกัน
2) สมาชิ กควรสารวจตนเองก่อนจะไปเชื่ อมโยงเครื อข่ายกับผูอ้ ื่น ต้องวิเคราะห์แยกแยะความชอบ/
ไม่ชอบออกจากกัน เพราะโดยปกติแล้วถ้าคนเราชอบและไม่ชอบอะไรที่คล้ายๆกัน ก็จะร่ วมมือได้ดีกว่าชอบและ
ไม่ชอบในสิ่ งที่ขดั กัน
3) ต้องสร้ างความมัน่ ใจในกันและกันด้วยคาชม เพราะการชมเป็ นการสร้ างกาลังใจและสร้ าง
ความมัน่ ใจให้แก่กนั และกัน และจะเป็ นสะพานทอดไปสู่ การเป็ นเครื อข่ายที่ถาวรด้วยสัมพันธภาพที่ดียงิ่
4) ควรมีมารยาทและมีน้ าใจต่อกัน ช่วยเหลือกันและกัน หากเครื อข่ายเกิดความท้อถอยก็ควรให้
กาลังใจกันและกันและแสดงออกถึ งความมี น้ าใจต่อกัน ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ จะเป็ นช่ องทางให้เกิ ดการขายตัวของ
เครื อข่าย
5) การเป็ นผูร้ ับและผูใ้ ห้ที่ดีต่อกัน มีความยุติธรรมและเกื้อกูลกันและกัน เราทราบกันแล้วว่าการ
เป็ นเครื อข่ายจะเกี่ ยวข้องกับคนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไปเสมอ และทั้ง 2 คนนั้น จะมาสร้ างความสัมพันธ์ กนั ใน
ลักษณะผูร้ ับและผูใ้ ห้ ดังนั้นจึงควรเป็ นผูใ้ ห้และผูร้ ับที่เปี่ ยมล้นไปด้วยความดี คุณธรรม จริ ยธรรม โดยเฉพาะ
ควรยึดอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการของสหกรณ์ดว้ ย
6) จงยึดหลักทาดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ การเชื่อมโยงเครื อข่ายนี้ จะเป็ นต้องอาศัยทัศนคติที่ดีต่อกัน มี
ความคิดกว้างไกล รู ้จกั การบริ หารจัดการเครื อข่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ภายใต้การมีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
อุดมการณ์ของสหกรณ์ดว้ ย
1.2 การสร้ างความรู้ จักคนอื่น คนเราจะประสบความสาเร็ จได้ยากในชีวติ หากไม่รู้จกั ผูอ้ ื่นเลย วันๆ ก้ม
หน้าก้มตาทางานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเดียว โลกนี้ มีคนรู ้จกั เพียงคนเดียวเท่านั้น การรู ้จกั คนอื่นไม่วา่ เกิ ด
จากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ย่อมมีประโยชน์ต่อตัวเราเองทั้งสิ้ น ดังกล่าวว่า“การรู้ จักกันเป็ นทรั พย์ อันประเสริ ฐ” ทั้งนี้
เพราะคนเราต้องพึ่งพาอาศัยกัน แต่การรู ้จกั กันนั้นสิ่ งสาคัญ ก็คือว่า เราจะต้องรู ้จกั ใครจึงจะก่อเกิดประโยชน์กบั
เรามากที่สุด โดยแนวทางในการสร้างความรู ้จกั กับคนอื่นดาเนินการได้ดงั นี้
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1) เริ่ มจากเครื อญาติก่อน เพราะเครื อญาติจะเป็ นกลุ่มตนแรกที่อยู่แวดล้อมเรา มีขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวติ ที่ไม่แตกต่างกับเรา ทาให้การสร้างเครื อข่ายได้ง่ายและไม่มีความแปลกแยก
2) ขยายไปสู่ เพื่อนๆ เพื่อจะมีหลายคน หลายกลุ่ม หลายประเภท แต่สิ่งสาคัญต้องพยายามหาเพื่อน
สนิ ท หรื อเพื่อที่คุน้ เคยกันมานาน เพราะกลุ่มเพื่อนเหล่านี้ จะเริ่ มจากการไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ ยวพันเสมอ
การสร้างเครื อข่ายจึงอยูใ่ นระดับปลอดภัย แล้วค่อยขยายออกไปสู่ บุคคลหรื อกลุ่มอื่นๆที่ไกลตัวออกไป
3) ต้องเริ่ มทันที่ต้ งั แต่วนั ที่ตดั สิ นใจว่าจะสร้างความรู ้ จกั คนอื่น ต้องเริ่ มดาเนิ นการทันที่เครื อข่าย
ของแต่ละคนแต่ละกลุ่มจาเป็ นจะต้องใช้เวลาในการสร้างสัมพันธภาพไม่น้อย ยิ่งนานวัน ยิ่งใกล้ชิดก็เกิดความ
แน่นเฟ้นกันมากขึ้น
1.3 การทาให้ คนอื่นรู้ จัก นอกจากต้องรู ้ จกั คนอื่นแล้ว จาเป็ นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทาตนเองให้ค นอื่ น
รู ้จกั ด้วย มีวธิ ีการหลายวิธีที่จะทาให้คนอื่นรู ้จกั ดังนี้
1) ไปปรากฏตัวในวงสังคมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมหรื องานต่างๆ เช่น งานเลี้ยงรุ่ น งานเลี้ยง
งานแต่งงาน งานการประชุ ม งานบุญ งานสังสรรค์ของญาติมิตร การไปในงานดังกล่าวทาให้ได้พบปะพูดคุย
แลกเปลี่นข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เป็ นการเริ่ มต้นในการสร้างเครื อข่ายที่ดี
2) เป็ นสมาชิกสมาคม หรื อสโมสรต่างๆ โดยเฉพาะสมาคม หรื อสโมสรทางด้านการสร้างประโยชน์
ต่อสาธารณะในสังคมชุมชนต่างๆ
3) การแสดงตนเป็ นนักคิด นักวิจารณ์ นักเขียน ตลอดจนเป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้ แนวทางนี้
มักจะเป็ นที่ยอมรับให้เกียรติ ถือว่าเป็ นผูน้ าของสังคม
สมาชิกสหกรณ์เมื่อมีการพัฒนาตนเองและพึ่งพาตนเองได้แล้ว ควรสร้างความรู ้จกั กับคนอื่น และทาให้
คนอื่นรู ้จกั จากนั้นการรวมกันเป็ นเครื อข่ายเป็ นสิ่ งที่สมาชิกชั้นนาของสหกรณ์ควรดาเนินการ การสร้างเครื อข่าย
โดยสมาชิ กสหกรณ์ เป็ นการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกอื่นที่ไม่ค่อยได้มาทาธุ รกิจกับสหกรณ์ รวมทั้งประชาชน
ทัว่ ไปได้รับทราบ เพื่อให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่ วมักบสหกรณ์ ให้ประชาชนทัว่ ไปได้เข้ามาสมัครเป็ นสมาชิ กของ
สหกรณ์ และแสดงความมัน่ ใจให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ เห็นว่าการเข้ามาเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ได้รับประโยชน์และมี
ความมัน่ คงในการใช้ชีวิตประจาวัน และพัฒนาตนเองจากสมาชิ กไปเป็ นผูน้ าในสหกรณ์ ต่อไป ซึ่ งเครื อข่าย
สมาชิกสหกรณ์ที่เกิดขึ้น จะต้องมีองค์ประกอบของการมีส่วนร่ วมภายในเครื อข่าย ดังภาพที่ 11.3
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1. ร่ วมคิด
5. ร่ วมรับ
ผลประโยชน์

2. ร่ วมตัดสินใจ

การมีส่วนร่ วม

4. ร่ วมติดตาม
และประเมินผล

3. ร่ วม
ดาเนินการ

ภาพที่ 11.3 องค์ ประกอบของการมีส่วนร่ วมของเครื อข่ ายสมาชิกสหกรณ์
ที่มา : ดัดแปลงจาก กรมส่ งเสริ มการเกษตร (2557: 28)
จากภาพที่ 11.3 องค์ป ระกอบของการมี ส่ ว นร่ ว มของเครื อข่ า ยสมาชิ ก สหกรณ์ มี รายละเอี ย ดดัง นี้
(ปรับปรุ งจาก กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2557: 28)
1) การร่ วมคิด หมายถึ ง การมีส่วนร่ วมในการประชุ มปรึ กษาหารื อในการวางกิ จกรรมของเครื อข่าย
วิธีการติดตามผล การตรวจสอบ และการดูแลรักษา เพื่อให้กิจกรรมของเครื อข่ายสาเร็ จผลตามวัตถุประสงค์
2) การร่ ว มตั ด สิ น ใจ หมายถึ ง เมื่ อ มี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เรี ย บร้ อ ยแล้ว ต่ อ มาจะต้อ งร่ ว มกัน
ตัดสิ นใจเลือกกิจกรรมหรื อแนวทางที่เห็นว่าดีที่สุดหรื อเหมาะสมที่สุดที่จะเกิดประโยชน์ต่อเครื อข่าย
3) การร่ วมดาเนินการ หมายถึง การเข้าร่ วมในการดาเนิ นงานตามกิ จกรรมต่างๆ ของเครื อข่าย เช่ น
ร่ วมออกแรง ร่ วมออกทรัพย์บริ จาค เป็ นการก่อให้เกิดความรู ้สึกร่ วมในการเป็ นเจ้าของเครื อข่าย
4) การร่ วมติดตามและประเมินผล หมายถึง เมื่อกิจกรรมต่างๆ ของเครื อข่ายเสร็ จสิ้ น ได้เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการตรวจตราดูแลรักษา วิเคราะห์ และประเมินผลการดาเนิ นกิจกรรม รวมทั้งค้นหาจ้อดี ข้อเสี ยเพื่อปรับ
ปรุ งกิจกรรมของเครื อข่ายให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
5) การร่ วมรั บผลประโยชน์ หมายถึ ง การมี ส่ วนร่ วมในการรั บผลที่ เกิ ดขึ้ นจากการดาเนิ นงาน ทั้ง
ประโยชน์และผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจากกิ จกรรมของเครื อข่าย ทั้งด้านวัตถุ ได้แก่ การเพิ่มผลผลิต รายได้ อุปกรณ์
เครื่ องมือต่างๆ ด้านบุคคล ได้แก่ เกิดพลังอานาจในการต่อรอง เกิดการรับรู ้ศกั ยภาพของตนเอง นับถือตนเอง และ
เกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของเครื อข่าย
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หลัง จากที่ ดาเนิ นการตามแนวทางการสร้ า งเครื อข่ ายโดยตัวสมาชิ ก สหกรณ์ และเกิ ดเป็ นเครื อข่าย
สมาชิ กสหกรณ์ แล้ว ควรมี การจัดให้สมาชิ กได้พบปะกันอย่างสม่ าเสมอ ทั้งเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
สนับสนุ นการจัดกิ จกรรมของเครื อข่าย ให้ขวัญและกาลังใจแก่สมาชิ ก กระตุน้ ให้ความร่ วมมือกันทากิ จกรรม
การแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่ งกันและกัน ปลูกฝังให้สมาชิ กมีความเป็ นเจ้าของ และหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่ น
โดยดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1) ให้ความเป็ นอิสระแก่องค์การสมาชิ ก ในด้านการบริ หารจัดการกิจกรรมขององค์การสมาชิก โดยมี
การกาหนดเป้ าหมายดาเนินร่ วมกัน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลแก่องค์การสมาชิกและเป้ าหมายรวมของเครื อข่าย
2) สนับสนุนการทากิจกรรมร่ วมกันของสมาชิก โดยพัฒนาการทางานเป็ นทีมให้แก่องค์การของสมาชิ ก
3) ประสานงานให้สมาชิกในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การภายนอก ทั้งด้านวิชาการ และแหล่งทุนเพื่อให้
เกิดความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันในชุมชนระหว่างองค์การสมาชิกกับองค์การอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4) จัดทาเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้และการให้ขอ้ มูลข่าวสารสมาชิ กบ่อยๆ เพื่อให้องค์การสมาชิกมีความ
รอบรู ้และเชี่ยวชาญในกิจกรรมที่ดาเนินการตลอดจนข้อจากัดต่างๆ ทางสังคมและกฎหมาย
5) สนับสนุ นองค์การสมาชิ กสร้างเครื อข่ายย่อยในชุ มชน โดยร่ วมจัดเครื อข่ายเรี ยนรู ้ ระหว่างองค์การ
สมาชิกกับชาวบ้านควบคู่ไปกับเครื อข่ายกิจกรรม
6) ให้สมาชิ กเข่าวมเป็ นกรรมการหรื อคณะทางานย่อยในเรื่ องต่างๆ ที่องค์การแม่ข่ายจัดขึ้นโดยสมัคร
ใจ เพื่อเพิ่มทักษะการจัดการและประสานงาน
7) พัฒนาผูน้ าและแกนนาขององค์การสมาชิก ในด้านการบริ หารจัดการองค์การและเครื อข่าย เพื่อเป็ น
กาลังสารองเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้เครื อข่าย
8) ค้นหาภู มิปัญญาท้องถิ่ น หรื อปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาเสริ มในการรณรงค์ด้านความคิ ด การสร้ าง
จิตสานึกใหม่แก่ชาวบ้าน รวมทั้งการประสานพลัง ประสานจิตใจร่ วมกัน
9) มีผชู ้ านาญการคอยช่วยในการติดตามและประเมินผลสาเร็ จร่ วมกับองค์การสมาชิ ก เพื่อจะได้ทราบ
ความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานองค์การ รวมทั้งนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการดาเนินการต่อไป
โดยสรุ ป ในการบริ หารเครื อข่ายสมาชิ กสหกรณ์ ควรใช้กระบวนการที่สมาชิ กเริ่ มพัฒนาตนเองก่ อน
เมื่อพึ่งพาตนเองได้แล้ว จึงสร้างความรู ้จกั กับคนอื่น และทาให้คนอื่นรู ้จกั จากนั้นจะเกิดการเชื่ อมโยง เกิดการมี
ส่ วนร่ วมของเครื อข่ายสมาชิ กสหกรณ์ ที่ประกอบด้วย 1) ร่ วมคิด 2) ร่ วมตัดสิ นใจ 3) ร่ วมดาเนิ นการ 4) ร่ วม
ติดตามประเมินผล และ 5) ร่ วมรับผลประโยชน์ จนผสานรวมกันเป็ นเครื อข่ายสมาชิ กสหกรณ์ แล้วใช้หลักการ
บริ หารให้เครื อข่ายที่เกิดขึ้นนั้น สามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่สมาชิกภายในเครื อข่ายต่อไป
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2. สมาชิกสั มพันธ์ ในการบริหารเครื อข่ ายสมาชิกสหกรณ์
ในส่ วนของสมาชิ กสัมพันธ์ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็ นการสร้างเครื อข่ายระหว่างสหกรณ์และสมาชิ ก โดย
โอภาวดี เข็มทอง (2560: 15-16) กล่าวว่า สมาชิ กสัมพันธ์ในขบวนการสหกรณ์ น้ นั ที่จริ งก็คือ การดาเนิ นการ
ทางด้านการตลาดสมัยใหม่ ที่เรี ยกว่า การบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) หรื อ
CRM นัน่ เอง เพราะวิวฒั นาการด้านการตลาดสมัยใหม่ ลาพังเพียงแต่ใช้หลักส่ วนประสมทางการตลาด 4Ps คือ
Price Place Product และ Promotion นั้นไม่เพียงพอที่ จะรั กษา สร้ างสรรค์ และเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่าง
ธุ รกิจกับลูกค้าไว้ได้ ธุ รกิจสมัยใหม่จาเป็ นต้องใช้การบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อการรักษาความภักดี (Royalty)
ของลูกค้าไว้แบบยัง่ ยื่น ความภักดีแบบยัง่ ยืนของลูกค้าจะทาให้ธุรกิจได้เปรี ยบในด้านการตลาดที่มนั่ คง ที่คู่แข่ง
ไม่สามารถทาลายลงได้ ดังนั้น สหกรณ์ซ่ ึ งเป็ นธุ รกิจรู ปแบบหนึ่ งจึงต้องนาแนวคิดการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์เข้า
มาใช้เช่นกัน และโดยที่สหกรณ์น้ นั สมาชิกคือลูกค้าและเจ้าของ การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ในสหกรณ์ จึงเรี ยกว่า
“การบริ หารสมาชิกสัมพันธ์”
ส่ วนประสมทางการตลาด คือ 4Ps นั้น ในปั จจุบนั มิได้ครอบคลุมทุกด้านที่จาเป็ นของการตลาด เพราะ
ยังไม่สามารถทาให้สมาชิก หรื อลูกค้าเกิดความพึงพอใจในระยะยาว ในระยะสั้นถ้าสหกรณ์มีการพัฒนาสิ นค้าที่
ตอบสนองความต้องการของสมาชิก มีการตั้งราคาที่เหมาะสม มีการกระจายสิ นค้าให้ถึงสมาชิ กโดยง่าย และมี
การส่ ง เสริ ม การขายที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพ สหกรณ์ ส ามารถบรรลุ เป้ า หมายที่ ต้ งั ไว้ไ ด้ในแต่ ล ะปี แต่ ถ้า สหกรณ์
ต้องการประสบความสาเร็ จในระยะยาวและสาเร็ จแบบยัง่ ยืน สหกรณ์ จาเป็ นต้องมี การบริ หารงานสมาชิ ก
สัมพันธ์ โดยการนาแนวคิด 4Rs เข้ามาใช้ อันได้แก่ การรักษาสมาชิ ก (Retention) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
(Relationships) การอ้างถึง (Referrals) และการกูค้ ืนสมาชิก (Recovery)
เมื่ อสหกรณ์ มี ก ารบริ ห ารงานสมาชิ ก สั ม พันธ์ ทั้ง สมาชิ ก และสหกรณ์ ต่ า งได้รั บ ประโยชน์ ใ นการ
ดาเนิ นงานสมาชิ กสัมพันธ์น้ นั ตามทฤษฎี สมประโยชน์ท้ งั 2 ฝ่ าย (Win-Win Theory) ในด้านของสหกรณ์ น้ นั
การสมาชิ กสัมพันธ์จะทาให้สหกรณ์ มีตน้ ทุนขายน้อ ยลง สหกรณ์ จะมี ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นในการตัดสิ นใจ
บริ หารธุ รกิจ เพราะมีขอ้ มูลที่สมบูรณ์แบบที่สามารถดึงมาใช้จากฐานข้อมูลสมาชิก สหกรณ์จะมีตน้ ทุนต่าลงใน
การรณรงค์เพิ่มสมาชิ กใหม่หรื อเพิ่มหุ ้น เนื่ องจากการอ้างถึงของสมาชิ กเก่าๆ นั้นเอง สหกรณ์สามารถเพิ่มยอด
ธุ รกิจขึ้นได้เพราะสมาชิ กจะเอาใจออกห่ างสหกรณ์นอ้ ยลงหรื อไม่มีเลย สหกรณ์สามารถสร้างศูนย์อา้ งอิงขึ้นใน
หมู่สมาชิกที่สมาชิกจะเป็ นผูป้ กป้ องสหกรณ์จากกการโจมตีของคู่แข่ง สหกรณ์จะสามารถเพิ่มมูลค่าของสมาชิ ก
ให้เป็ นผูม้ ีอุปการคุณของสหกรณ์ โดยการสร้างความภักดีในหมู่สมาชิกสหกรณ์
ในด้านของสมาชิ กนั้น การบริ หารงานสมาชิ กสหกรณ์ สัมพันธ์ของสหกรณ์ จะทาให้สมาชิ กใช้เวลา
น้อยลง ในการซื้ อสิ นค้าและใช้บริ การของสหกรณ์ มีประสทธิ ภาพในการตัดสิ นใจทาธุ รกิจกับสหกรณ์มากขึ้น
มีความเชื่ อมโยงกับสหกรณ์ มากขึ้น นอกจากนั้นประโยชน์ของการบริ หารงานสมาชิ กสัมพันธ์ ต่อการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์น้ นั ยังทาให้สมาชิกได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการบริ หารงานสหกรณ์และ
เครื อข่ายสหกรณ์ ในระดับสู งขึ้ น การได้รับความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องที่เกี่ ยวกับชี วิต ความเป็ นอยู่ ครอบครั ว
ชุ ม ชน และการอนุ รัก ษ์สิ่ ง แวดล้อม ดัง เช่ น สหกรณ์ ใ นประเทศญี่ ปุ่ นใช้ก ารสมาชิ ก สัมพันธ์ ใ นการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ผา่ เครื อข่ายของแม่บา้ นอันกรุ๊ ป ทาให้แม่บา้ นที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองใน
ด้านต่างๆ เช่ น การมี ส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการสหกรณ์ ในระดับสู งๆ ขึ้ นไป การดู แลสุ ขภาพอนามัยใน
ชุมชนและครอบครัว การธารงรักษาสิ่ งแวดล้อม การสื บทอดอนุกรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจาชาติ และการมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
วิธีการดาเนิ นสมาชิ กสัมพันธ์ในสหกรณ์ เพื่อที่จะได้เกิ ดประโยชน์ ในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์น้ นั
ต้องเริ่ มต้นจากการวางกลยุทธ์การบริ หารงานสมาชิกสัมพันธ์ โดยดาเนินการเป็ น 7 ขั้นตอน ดังนี้ (ปรับปรุ งจาก
โอภาวดี เข็มทอง, 2560: 25-30)
1) การวิเคราะห์ สมาชิ ก สหกรณ์หรื อชุมนุมสหกรณ์จะต้องทราบขอมูลสมาชิกก่อนที่จะวางกลยุทธ์การ
บริ หารงานสมาชิ กสัมพันธ์ ว่า สมาชิ กเป้ าหมายของสหกรณ์ เป็ นใคร เป็ นผูบ้ ริ โภคระดับธรรมดา (Consumer)
หรื อเป็ นระดับผูค้ า้ ส่ ง ผูค้ า้ ปลี ก ตัวแทน หรื อนายหน้า (Traders) เพราะวิธีการสร้ างความสัมพันธ์กบั สมาชิ ก 2
ระดับนี้ยอ่ มไม่เหมือนกัน
2) การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทางการตลาด สหกรณ์จาเป็ นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาดของสหกรณ์ ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกสหกรณ์ซ่ ึ งข้อมูลในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมนี้ จะท าให้ส หกรณ์ ทราบจุ ดแข็ง (Strength) จุ ดอ่ อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat) ที่สหกรณ์จะนามาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ในเรื่ องของการแบ่งส่ วนตลาด การ
ก าหนดตลาดเป้ า หมาย การก าหนดต าแหน่ ง ของผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ ที่ จ ะเลื อ กสมาชิ ก กลุ่ ม เป้ า หมายของการ
บริ หารงานสมาชิกสัมพันธ์ ในขั้นตอนต่อไป
3) การแบ่ งส่ วนตลาด การกาหนดตลาดเป้ าหมาย และการกาหนดตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ สหกรณ์ การแบ่ง
ส่ วนตลาด (Market Segmentation) คือ การแบ่งกลุ่ มสมาชิ กสหกรณ์ ออกเป็ นส่ วนๆ หรื อเป็ นกลุ่ มย่อยๆ โดย
พิจารณาจากลักษณะบางอย่างของสมาชิ กที่มีร่วมกันจัดให้อยูก่ ลุ่มเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายการ
สมาชิ กสัมพันธ์ให้เป็ นที่สนใจของสมาชิ กแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และเมื่อได้ส่วนย่อยของตลาดเรี ยบร้อย
แล้ว ขั้นต่อไป คือ สหกรณ์ตอ้ งเลื อกส่ วนย่อยของตลาดเหลี้ มาเป็ นตัวกาหนดตลาดเป้ าหมาย (Targeting) และ
เมื่อสหกรณ์ ได้เลื อกตลาดเป้ าหมายของสหกรณ์ ได้แล้ว สหกรณ์ ก็ตอ้ งมาคิดหาวิธีการสื่ อสารกับกลุ่มสมาชิ ก
เป้ าหมายนี้ เพือ่ ที่จะแสดงให้เห็นถึงตาแหน่งของผลิตภัณฑ์สหกรณ์ได้อย่างชัดเจน
4) การจัดทาแผนภาพการตลาด แผนภาพการตลาด (Market Plan) นี้ เป็ นเครื่ องมื อที่ใช้ให้เห็ นถึ ง
ปริ มาณและมูลค่าขายของสิ นค้า/บริ การที่ถูกจาหน่ายออกไป โดยผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายในรู ปแบบต่างๆ
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หรื อในแต่ละกลุ่มของสมาชิ กเป้ าหมาย ดังนั้น สหกรณ์ จะนาข้อมูลเหล่านี้ มาจัดลาดับความสาคัญของสมาชิก
เป้ าหมายในแต่ละกลุ่มว่า ควรจะให้ความสาคัญกับสมาชิกเป้ าหมายกลุ่มใดเป็ นลาดับแรก และลาดับถัดๆ ไป
5) การพิจารณาหน่ วยในการตัดสิ นใจซื้อ และระดับความสั มพันธ์ ของสมาชิ กแต่ ละราย เมื่อสหกรณ์
ได้ทราบกลุ่มสมาชิ กเป้ าหมาย และได้จดั เรี ยงลาดับความสาคัญของสมาชิ กแต่ละกลุ่มแล้ว ปั จจัยสาคัญที่จะทา
ให้การทาสมาชิ กสัมพันธ์ประสบความสาเร็ จได้ คือ การพิจารณาว่าในแต่ละกลุ่มสมาชิ กเป้ าหมายนั้น สมาชิ ก
คนใดเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญ เช่น เป็ นผูใ้ ช้ผมู ้ ีอิทธิ พลในการชักนาทางความคิด ผูต้ ดั สิ นใจ ผูอ้ นุมตั ิ ผูส้ งั่ ซื้ อ และผู ้
สกัดกั้น และต้องพิจารณาระดับความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กบั กลุ่มสมาชิ กว่าอยูใ่ นระดับลูกค้าคาดวัง ระดับ
ผูซ้ ้ื อ ระดับลูกค้า ระดับลูกค้าสนับสนุ น ระดับผูม้ ีอุปการะคุณ หรื อระดับหุ ้นส่ วนธุ รกิจ เพื่อที่จะได้นาข้อมูลมา
กาหนดบทบาทความสาคัญของกลุ่มสมาชิ กเป้ าหมาย และกาหนดกิจกรรมการบริ หารงานสมาชิกสัมพันธ์ ที่จะ
สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวต่อไป
6) การจัดทาแผนการตลาดสาหรับโปแกรมสมาชิ กสั มพันธ์ การจัดทาแผนการตลาดสาหรับโปรแกรม
สมาชิ กสัมพันธ์ในระหว่างระยะเวลาหนึ่ งๆ เช่น แผนการตลาดประจาปี โดยเริ่ มตั้งแต่การกาหนดเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ของแผนการตลาด ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุ ประสงค์ทางการเงิ น และวัตถุประสงค์ทางการตลาด พิจารณา
สถานการณ์การตลาดในปั จจุบนั นามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของสหกรณ์ กาหนดกลยุทธ์
การตลาดที่ จะน ามาใช้ก ับ สมาชิ ก เป้ า หมายแต่ ล ะกลุ่ ม ก าหนดรายละเอี ย ดของกิ จกรรมการตลาดและตัว
ผูร้ ับผิดชอบ ช่วงเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของแต่ละกิ จกรรม เครื่ องมือ งบประมาณที่ตอ้ งใช้ เมื่อสหกรณ์วางแผน
ปฏิ บ ตั ิ การได้แล้วก็ แปลงลงมาให้ เป็ นตัวเลขทางการเงิ น จัดท าออกมาเป็ นกระบวนการก าไร-ขาดทุ น เพื่ อ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์ทางการเงิน ขั้นสุ ดท้ายในแผนการตลาดจะเป็ นการควบคุม
และประเมินผล เพื่อเป็ นการวัดว่าบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้หรื อไม่
7) การนาแผนการตลาดสมาชิ กสั มพันธ์ ไปดาเนินการ หัวใจสาคัญของการนาแผนการตลาดสมาชิก
สั ม พันธ์ ไ ปดาเนิ นการ คื อ ค าว่า “คุ ณค่ า ” ที่ อยู่ใ นสายตาของสมาชิ ก นั้นเอง เพราะตราบใดที่ ส มาชิ ก ยังมี
ความรู ้ สึกว่า ตนเองได้รับคุ ณค่าที่เหนื อกว่าจากการซื้ อสิ นค้าและการใช้บริ การของสหกรณ์ สมาชิ กเหล่านี้ ก็
ยังคงความภักดีต่อสหกรณ์ ดังนั้น การทาแผนการตลาดสมาชิ กสัมพันธ์ไปใช้น้ นั สหกรณ์จึงจาเป็ นต้องมีทกั ษะ
ในการใช้จิตวิทยาติดต่อกับสมาชิก และรู ้จกั ใช้ความยึดหยุน่ ในการปฏิบตั ิการตามแผน
ขั้นตอนที่ ก ล่ า วมาทั้ง หมดนี้ หากสหกรณ์ นาไปใช้อย่า งครบถ้วนแล้ว ย่อมมี แนวโน้ม ที่ จะประสบ
ความสาเร็ จในการดาเนิ นการสมาชิ กสัมพันธ์ โดยทั้งสหกรณ์ และสมาชิ ก จะเกิ ดมีความไว้วางใจ (Trust) และ
การผูกพันธ์/ผูกมัด (Commitment) ในกันและกัน จะเกิ ดการพัฒนาจากสมาชิ กระดับลู กค้า เป็ นสมาชิ กระดับ
อุปการะคุณ ผลดีระยะยาวจะเกิดขึ้นกับทั้งสมาชิกและสหกรณ์ ซึ่ งเป็ นองค์กรของสมาชิ กอย่างมัน่ คงยัง่ ยืน และ
มีผลดีกบั การบริ หารเครื อข่ายสมาชิกในสหกรณ์
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ประเด็นวิเคราะห์
การสร้างเครื อข่ายสมาชิ กสหกรณ์ และการดาเนิ นกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์เกิดประโยชน์ต่อการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์อย่างไร จงอภิปราย
หลักจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 11.2.1 โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 11.2.1
ในแนวการศึกษา หน่ วยที่ 11 ตอนที่ 11.2 เรื่ องที่ 11.2.1

เรื่ องที่ 11.2.2 การบริหารเครื อข่ ายคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ความสาเร็ จของสหกรณ์ น้ นั นอกจากจะมาจากความร่ วมมือร่ วมใจของสมาชิ กในสหกรณ์แล้ว ยังต้อง
อาศัย ผู น้ าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งสามารถส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานของฝ่ ายจัด การสหกรณ์ ใ ห้ เ ป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และประสบความสาเร็ จ ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วและไม่แน่นอนเช่ นใน
ปั จจุบนั ได้ ซึ่ งผูน้ าที่ดีน้ นั นอกจากจะต้องมีความรอบรู ้ในเรื่ องต่างๆ แล้ว ยังต้องเป็ นบุคคลที่ใจในบาบาทหน้าที่
ที่เปลี่ยนแปลงไปของตนเองเพื่อให้บริ หารงานในยุคดิ จิตอลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการดาเนิ นการ
เป็ นแกนนาที่สาคัญที่จะสามารถชักจูงโน้มนาสมาชิก นาฝ่ ายจัดการไปสู่ การปฏิบตั ิที่ดี ไปสู่ ทิศทางที่สหกรณ์ได้
ตั้งเป้ าหมายไว้ สหกรณ์น้ นั จึงจะมีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น และเป็ นสถาบันที่เป็ นที่พึงพิงของประชาชนได้

1. การสร้ างเครื อข่ ายคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ คือ ผูท้ ี่ได้รับเลือกจากสมาชิกสหกรณ์ให้ทาหน้าที่แทนสมาชิก นับว่า
เป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญยิง่ ต่อสหกรณ์ เพราะเป็ นผูอ้ ยูใ่ กล้ชิดกับสมาชิกเป็ นผูร้ ู ้ปัญหา ความต้องการของสมาชิ กเป็ น
อย่างดี และมีบทบาทสาคัญในการบริ หารจัดการสหกรณ์ เป็ นผูเ้ ชื่ อมประสานงานระหว่างความต้องการของ
สมาชิ ก และผลการปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายจัดการสหกรณ์ เป็ นผูส้ ร้ างให้เกิ ดความศรั ทธาต่อสหกรณ์ และนาพา
สหกรณ์ไปสู่ ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น ก่อนการสร้างเครื อข่ายคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ควร
พิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของผูน้ า/ผูบ้ ริ หารในปั จจุบนั ที่ยงั คงเป็ นปั ญหาในบางสหกรณ์ เนื่องจากผูบ้ ริ หารยังคง
มีความเผด็จการ ใช้อานาจ ไม่เป็ นนักฟั งที่ดี ไม่รับฟั งความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ใช้ความคิดเห็นของตน
เป็ นใหญ่ ไม่เสี ยสละให้สหกรณ์ ทางานเพียงเพื่อรับผลประโยชน์ในระยะสั้น ขาดความชานาญในการทาธุ รกิ จ
ขาดแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ ทาให้บางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นไปดังที่ ปี เตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์ บิดาแห่ ง
การจัดการสมัยใหม่ (อ้างใน จตุพร สังขวรรณ, 2557: 14-15) ได้กว่าไว้ว่า “ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารเป็ นทั้งผูส้ ่ งเสริ ม
และผูย้ ้บั ยั้งผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เป็ นผูท้ ี่ให้กาลังใจและทาร้ายความรู ้สึก ทาให้เกิดความท้อแท้ เป็ นผู ้
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ที่ดึงอัจฉริ ยะในตัวพนักงานให้สามารถนามาใช้ได้อย่างเต็มที่ และเป็ นผูย้ บั ยั้งอัจฉริ ยะที่มีอยูใ่ นตัวพนักงาน...
โดยที่ผนู ้ าหรื อผูบ้ ริ หารเหล่านั้นจะรู ้ตวั หรื อไม่ก็ตาม”
คาพูดของ ปี เตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์ นั้นสอดคล้องกับทฤษฎีแมลงหวีท่ ี่บางครั้งผูบ้ ริ หารก็เปรี ยบเสมือนแก้ว
ที่ครอบแมลงหวี่ (ลู กน้อง) ไว้ เพราะคิดว่าเป็ นความหวังดี ต้องการช่ วยเหลื อ ปกป้ องลู กน้องให้ปลอดภัยอยูใ่ น
เกณฑ์ ไม่เปิ ดโอกาสให้คิดให้ทาอะไรใหม่ๆ กลัวความผิดพลาด แต่หารู ้ไม่วา่ กาลังทาร้ายพวกเขาเหล่านั้น ให้เป็ น
ผูไ้ ร้จินตนาการในระยะยาวอยูน่ ้ นั เอง เนื่องจากเมื่อลูกน้องโดนครอบงาทางความคิดเป็ นระยะเวลานานแล้ว ความ
มุ่งมัน่ จินตนาการต่างๆ ก็จะกลืนหายไป ทางานแต่เฉพาะที่เจ้านายสั่งเท่านั้น ซึ่ งเปรี ยบเสมือนแมลงหวีท่ ี่ถูกครอบ
ไว้ดว้ ยแก้ว แรกๆ ก็จะบินชนก้นแก้วเพื่อหาทางออกแต่ออกไม่ได้ ยิ่งนานวันไปจะรู ้สึกเป็ นความคุ น้ เคย และจะ
กลายเป็ นแมลงหวีท่ ี่บินวนอยูท่ ี่เดิมแม้จะเปิ ดแก้วออกแล้วก็ตาม หรื อตายเพราะไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง หรื อ
บินไปอย่างไร้ทิศทาง ก็ข้ ึนอยูก่ บั เจ้านายทั้งสิ้ น
ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของผูน้ านักบริ หารการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่น้ นั จึงต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการปรับตัวขององค์การ โดยสามารถเปรี ยบเทียบบทบาทเก่าและบทบาทใหม่
ได้ ดังตารางที่ 11.1
ตารางที่ 11.1 เปรียบเทียบบทบาทเก่ าและบทบาทใหม่ ของผู้นานักบริหาร
ผู้นานักบริ หารบทบาทเก่า
1. มีความเป็ นเจ้านาย
2. ควบคุม จับผิด
3. รวบรวมอานาจไว้ที่ตนเอง
4. ตั้งเป้ าหมาย เน้นแต่ KPI เพื่อให้ได้ผลงาน
5. กากับด้วยกฎระเบียบที่เคร่ งครัด
6. ใช้อานาจเป็ นตัวนา
7. เน้นการใช้คาสั่งในการปฎิบตั ิตาม
8. มองเฉพาะงานตนเอง (Silolistic)
9. รักษาผลประโยชน์เฉพาะหน่วยงานของตน
10. เน้นพรรคพวกเป็ นหลัก (ระบบอุปถัมภ์)
11. เปลี่ยนเมื่อถูกบังคับ หรื อเกิดวิกฤติ
12. สร้างความสามารถในการแข่งขันภายใน
ทีม่ า: ดัดแปลงจาก จตุพร สังขวรรณ (2557: 16)

ผู้นานักบริ หารบทบาทใหม่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

มีความเป็ นโค้ช และผูส้ นับสนุน
ให้อานาจทีมงาน
สร้างผูน้ าเพิม่ และกระจายอานาจ
สร้างความสอดคล้องทั้งระบบงานและคน
นาด้วยการสร้างค่านิยม/วัฒนธรรม
สร้างบารมีจากเครื อข่ายและสัมพันธภาพ
เน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้ปฏิบตั ิงาน
มองเชิงระบบ (Value Chain)
สร้างความร่ วมมือแบบบูรณาการ
ให้คุณค่าในความแตกต่างเพื่อเติมเต็ม
เรี ยนรู ้อยูเ่ สมอและสร้างการเปลี่ยนแปลงก่อน
สร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลก
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จากตารางที่ 11.1 จะเห็ นได้ว่า รู ปแบบบทบาทการบริ หารในอดี ตนั้น มี ลกั ษณะคล้ายแก้วในทฤษฎี
แมลงหวี่ขา้ งต้น ซึ่ งไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้และไม่สามารถสร้ างความสาเร็ จใน
อนาคตได้อย่างยัง่ ยืน ในการสร้างเครื อข่ายคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ซึ่ งเป็ นผูน้ านักบริ หารในสหกรณ์
ควรพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของผูน้ านักบริ หารการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ ดังภาพที่ 11.4
1. กำหนดและสนับสนุน
ภำรกิจ/กลยุทธ์ของสหกรณ์
2. สำมำรถสื่ อสำร
ได้อย่ำงชัดเจน

6. สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำ

5. ให้กำรช่วยเหลือและ
สนับสนุนทีมงำน

3. เข้ำใจและสำมำรถจูงใจ
พนักงำนได้
4. ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
ของพนักงำนอย่ำงเหมำะสม

กำรวำงแผน
(Planning)
กำร

กำรจัดกำรองค์กำร
(Organizing)
กำร

กำรนำองค์กำร
(Leading)
กำร

กำรควบคุม
(Controlling)
กำร

ภาพที่ 11.4 บทบาทหน้ าที่ของผู้นานักบริ หารการเปลีย่ นแปลงในยุคใหม่
ทีม่ า: ดัดแปลงจาก จตุพร สังขวรรณ (2557: 17)
นอกจากนี้ ทักษะหรื อปั จจัยที่สาคัญต่อความเป็ นผูน้ าเป็ นหัวใจสาคัญต่อการสร้างความมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางาน 8 ประการ มีดงั ต่อไปนี้ (ปรับปรุ งจาก ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี , 2557: 55-60)
1) การบริหารพนักงาน (Leading Employees) ทักษะด้านการบริ หารงานเกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การนาและสร้ างแรงจูงใจต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมถึ งการใช้อานาจอย่างเหมาะสมและช่ วยให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
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สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยผูบ้ ริ หารที่มี ประสิ ทธิ ภาพในการนาหรื อ
บริ หารพนักงานจะมี ความสามารถในการมอบหมายงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพด้วยเช่ นกัน โดยเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้เจริ ญเติบโตในหน้าที่การงาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของตน และมุ่งเน้นที่จะจ้างคนเก่งเข้ามา
ทางานกับองค์การ
2) ความฉลาดเฉียบแหลม (Resourcefulness) ผูบ้ ริ หารที่ฉลาดหลักแหลม คือ ผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิภาพ
เพราะผูน้ าที่มีทกั ษะนี้ เป็ นคนที่มีความยึดหยุ่นและมองสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งได้อย่างทะลุ ปรุ โปร่ ง นอกจากนี้ ยงั เป็ นผูท้ ี่
สามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ และตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้ดีในสภาวการณ์ที่กดดัน
3) ความกล้ า ตั ด สิ น ใจ (Decisiveness) ทัก ษะประการส าคัญ ของการเป็ นผู ้บ ริ ห ารสมัย ใหม่ คื อ
ความสามารถในการตัดสิ นใจ ทราบว่าเวลาไหนควรท าอะไร เมื่ อไหร่ และอย่างไร โดยกล้าที่ จะเสี่ ยงและ
รับผิดชอบต่อผลการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้น
4) การจั ด การการเปลี่ ย นแปลง (Managing Change) ทัก ษะที่ ส าคัญ อี ก ประการของผู ้บ ริ หารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ คือ ความสามารถในการนาพาองค์การไปสู่ การเปลี่ยนแปลง และเอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
ในองค์การได้ เพราะการที่ องค์การไม่มีการเปลี่ ยนแปลงหรื อพัฒนา หมายถึ ง การนับถอยหลัง ผูบ้ ริ หารในยุค
ปัจจุบนั ต้องเป็ นนักเปลี่ยนแปลง (Change agent)
5) ความตรงไปตรงมาและใจเย็น (Straightforwardness and Composure) ผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ต้องเป็ นคนที่ ตรงไปตรงมา มีความรับผิดชอบในสิ่ งที่ตนเองทา ในสถานการณ์ ที่คบั ขันหรื ออยู่ในช่ วงวิกฤติ
ผูบ้ ริ หารต้องแสดงออกให้เห็นถึงความใจเย็น หรื อความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างดี โดย
ไม่กล่าวโทษหรื อตาหนิผอู ้ ื่น สาหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
6) สร้ างความสั มพันธ์ และพัฒนาได้ ดีขนึ้ อย่างต่ อเนื่อง (Building and Mending Relationships) ผูบ้ ริ หาร
ที่ไม่ทราบเรื่ องการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทางานระหว่างตนเองและพนักงาน ก็ไม่สามารถที่จะผลักดันหรื อ
ทางานให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี เพราะการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คือ การทางานร่ วมกันเป็ นทีม
7) ทาสิ่ งต่ างๆ ให้ สาเร็จลุล่วง (Doing Whatever It Takes) บุคคลที่จะก้าวขึ้นเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ได้จะต้องมีทกั ษะเรื่ องของการทาสิ่ งต่างๆ ให้เสร็ จสิ้ น ไม่วา่ จะมีการต่อต้านจากพนักงาน หรื ออุปสรรคใดๆ ก็
ตาม โดยทาอย่างเต็มกาลังความสามารถ และไม่ยอ่ ท้อ
8) การใช้ รู ป แบบของการจั ด การแบบมี ส่ วนร่ วม (Employing Participative Management Style)
ผูบ้ ริ หารที่มีทกั ษะทางด้านการจัดการแบบมีส่วนร่ วมที่ดีจะใช้ทกั ษะการฟังที่มีประสิ ทธิ ภาพและการสื่ อสารเพื่อ
นาไปสู่ การมี ส่วนร่ วมักบบุ คคลอื่ นในองค์การ สร้ างความเห็ นที่ สอดคล้องกัน (Consensus) และกระตุน้ การ
ตัดสิ นใจให้เกิดขึ้น
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จากที่กล่ามาจะเห็ นได้ว่า คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพต้องมีลกั ษณะของ
ผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leader) คือ ต้องเป็ นผูม้ ีวิลยั ทัศน์และความสามารถในการจูงใจให้
สมาชิก และฝ่ ายจัดการสหกรณ์ทาในสิ่ งที่แตกต่างได้ โดยจะต้องชี้ ให้เห็นความสาคัญของวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของสหกรณ์ และพร้อมที่จะปฏิบตั ิเพื่อบรรลุสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ซ่ ึง
เป็ นผูน้ าในสหกรณ์ ยังต้องกระตุน้ ให้สมาชิก และฝ่ ายจัดการเห็นความสาคัญของการเป็ นส่ วนหนึ่งของสหกรณ์
ทาให้เกิดความภาคภูมิใจ และมีความเคารพและไว้วางใจซึ่ งกันและกัน และเมื่อใดก็ตามที่มีปัญหาเกิ ดขึ้ นต้อง
เน้นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในสหกรณ์อย่างระมัดระวังและมีเหตุผล นอกจากนี้ตอ้ งให้ความสนใจ
ต่อความก้าวหน้าของฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ต้องมีการให้กาลังใจ ให้คาแนะนา รวมทั้งการสอนงานด้วย สิ่ งที่สาคัญ
ที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ตอ้ งมี คือ ความซื่ อสัตย์ ความกล้าหาญ รวมถึงความสามารถในการต่อสู ้กบั
ความซับ ซ้อนไม่ แน่ นอน ความไม่ ชัดเจนได้ อี ก ทั้ง ต้องท าตัวเป็ นแบบอย่า งที่ ดีแก่ ส มาชิ ก และฝ่ ายจัดการ
สหกรณ์ ไม่ใช่เป็ นพวก “มือถือสาก ปากถือศีล” และต้องมีความสนใจพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ตลอดเวลา เพื่อมีความรู ้
ที่ทนั สมัย พร้อมที่จะนามาใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างเต็มที่
ดังนั้น ก่อนที่จะมีการสร้างเครื อข่ายจึงควรที่จะพัฒนาตัวคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ให้เป็ นผูน้ า
นักบริ หารการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ มีทกั ษะการเป็ นผูน้ าที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพต้องมีลกั ษณะของผูน้ าในการ
เปลี่ยนแปลง มีความเข้าใจและศรัทธาต่ออุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์อย่างถ่องแท้ เมื่อพัฒนาตนเอง
ดีแล้วจึงพัฒนาการรวมกันเป็ นเครื อข่ายต่อไป
การพัฒนาเครื อข่ ายคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ สามารถดาเนินการตามแนวทาง ดังนี้
1) จัดให้มีการพบปะเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ของแต่ละคนเป็ นประจา รวมทั้ง
การพบปะกับผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อเปิ ดโลกทัศน์ในเรื่ องอื่นๆ ภายนอก
2) พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีความสามารถทาหน้าที่ผปู ้ ระสานงานในกิจกรรมต่างๆ ของเครื อข่าย
เพื่อคอยให้คาแนะนาองค์สมาชิกและเป็ นผูป้ ระสานกับภาครัฐและเอกชน
3) ให้การอบรมแก่คณะกรรมการเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู ้ ทั้งในเรื่ องที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยี
กิจกรรมต่างๆ และในด้านการบริ หารจัดการ การวางแผน ตลอดจนการทางานเป็ นทีม
4) ให้กรรมการได้เข้าร่ วมประชุมในเวทีต่างๆ หรื อให้ไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
5) มี ก ารประชุ มสรุ ป ผลงานของกิ จกรรม เพื่อให้กรรมการได้รับและร่ วมแสดงความคิ ดเห็ น เพื่ อ
ประมวลถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปั ญหาอุปสรรคขององค์การ
การบริหารจัดการเครื อข่ ายคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ อาศัยหลักในการทางานเครื อข่าย ดังนี้
1) สร้ างความผูกพันและรับผิดชอบต่อการสร้ างเครื อข่าย ผูป้ ฏิ บตั ิงาน “เอาด้วย” มีความพร้อมที่จะ
ทางานร่ วมกัน
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2) การสร้างเครื อข่ายต้องใช้เวลา ผูบ้ ริ หารต้องให้เวลากับการสร้ างเครื อข่าย และสร้างความสัมพันธ์
ต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ
3) มีความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน ข้อนี้เป็ นสาคัญยิ่ง หากไม่ไว้ใจในองค์กรหรื อบุคคลที่จะเข้าไปสร้าง
เครื อข่ายด้วย เลิกคิดเรื่ องการสร้างเครื อข่ายได้
4) ยึดหลักเสมอภาคในการทางาน และมีความโปร่ งใส
5) ยึดอัตตาและประโยชน์ของตัวองค์กรให้นอ้ ย มองให้ชดั ถึงเป้าหมายของเครื อข่าย
6) ผลประโยชน์ร่วมกันเป็ นสิ่ งจาเป็ น สมาชิ กอาจต้องยอมเสี ยสละบางอย่างเพื่อให้เครื อข่ายประสบ
ความสาเร็ จ
7) การลงนามในสัญญาหรื อข้อตกลง ต้องทาอย่างรอบคอบและมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย
8) ต้องมีความยืดหยุน่ พอสมควร เพราะสถานการณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง และต้องเข้าใจในข้อจากัด
ของแต่ละฝ่ าย
9) ต้องมีความคาดหวังที่ตรงกันและมีความสุ ขในการทางานเครื อข่าย
10) ตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพื้นที่
11) ตระหนักในความเป็ นอิสระขององค์กรที่ร่วมเป็ นเครื อข่าย
12) รับผิดชอบในความสาเร็ จหรื อล้มเหลวร่ วมกัน

2. การจัดการเครื อข่ ายคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
การจัดการเครื อข่าย ต้องนึงถึงเงื่อนไข 2 ประการสาคัญ คือ การคานึงถึงสภาพของเครื อข่ายว่าอยูใ่ นช่วง
ใดของวงจรชีวติ การนาแนวทางต่างๆ ไปใช้ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการของเครื อข่าย ประเด็น
ที่สอง คือ หน่วยงานหรื อบุคลากรที่บริ หารเครื อข่าย การสร้างเครื อข่ายโดยภาครัฐเป็ นผูร้ ิ เริ่ มย่อมแตกต่างจาก
เครื อข่ายที่เอกชนเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม เครื อข่ายที่บริ หารโดยหน่ วยงานราชการกับเครื อข่ายที่บริ หารโดยประชาชนใน
ชุมชนก็มีเงื่อนไขข้อจากัดที่ต่างกัน ในการจัดการเครื อข่าย สามาถแบ่งได้เป็ น 2 ขั้นตอน คือ การก่อรู ปเครื อข่าย
และการจัดระบบบริ หารเครื อข่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ปรับปรุ งจาก เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2543: 60-83)
2.1 การก่ อรู ปเครื อข่ าย การก่อตัวของเครื อข่ายอาจะเกิดได้ 2 แนวทางใหญ่ๆ แนวทางแรก คือ เครื อข่าย
ที่เกิดจากรัฐเข้าไปเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม (State Initiative) กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐเป็ นผูร้ ิ เริ่ มไปกระตุน้ ให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักในปั ญหา สร้ างความตื่ นตัวให้เกิ ดความสนใจรวมตัวกันและผลัก ดันให้เกิ ดการรวมตัว ของ
ประชาชน ตัวอย่างเช่น การที่ส่วนราชการพยายามผลักดันการสร้างหน่วยเศรษฐกิจชุ มชนพึ่งตนเอง อีกแนวทาง
หนึ่ง คือ เครื อข่ายที่ประชาชน เป็ นแกนนาจัดตั้งโดยเกิดจากการริ เริ่ มสร้างสรรค์ของกลุ่มประชาชนเอง (Citizen
Initiative) กล่าวคือ ประชาชนเกิดความตระหนักและตื่นตัวในปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ งที่เกิ ดขึ้นแล้วลงมือริ เริ่ มใน
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การรวมตัวกันเข้าเป็ นกลุ่มเพื่อดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาให้ลุล่วงหรื อบรรเทาไปโดยที่องคก์รพัฒนาเอกชน องค์กร
วิชาการ หรื อสื่ อมวลชนอาจมีส่วนเข้ามาช่วยสนับสนุ นก็ได้แต่ภาคประชาชนเป็ นแกนหลักในการดาเนิ นงานซึ่ ง
แนวทางแรกเป็ นแนวทางหลักที่ ประเทศไทยมักใช้ต้ งั แต่อดี ตมาจนถึ งปั จจุ บนั ขณะที่ปัจจุบนั มีความพยายาม
ผลักดันการก่อรู ปของเครื อข่ายตามแนวทางที่สองให้เพิม่ มากขึ้น
ในการดาเนิ นงานควรทาไปทั้งสองแนวทางควบคู่กนั โดยพิจารณาถึงความสามารถในการรวมตัวของ
ประชาชนเป็ นหลัก หากประชาชนกลุ่มใดมีความสามารถในการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายได้เอง หน่วยงานภาครัฐก็
ไม่สมควรเข้าไปครอบงาบงการ (Manipulate) ในการก่ อตัวของเครื อข่าย แต่หากกลุ่ มใดที่ ยงั ขาดสมรรถนะ
เพียงพอในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเอง หน่วยงานภาครัฐก็อาจสามารถเข้าไปช่วยในฐานะผูส้ นับสนุน (Supporter) และ
ผูอ้ านวยความสะดวก (Facilitator) ให้การจัดตั้งเครื อข่ายทาได้ง่ายขึ้น จากแนวคิดนี้หน่วยงานราชการจาเป็ นต้อง
ลดบทบาทในการคิดแทนประชาชนให้นอ้ ยลง แต่เปิ ดช่องทางให้กลุ่มองคก์รชุ มชนประชาคมได้ทางานและมี
อานาจในการ ตัดสิ นใจเรื่ อ งต่ า งๆ มากขึ้ น โดยภาครั ฐควรปรั บ รู ป แบบบทบาทเป็ นผู ส้ ่ ง เสริ ม เอื้ อ อ านวย
สนับสนุ น ให้กลุ่มองค์กรประชาชนมีอิสระมีส่วนร่ วมรั บผิดชอบและร่ วมสร้างสรรค์ในสังคมในการทางาน
ร่ วมกันเป็ นเครื อข่าย การก่อรู ปเครื อข่าย มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้
1) การสร้ างความตระหนักในปัญหาและการรวมตัว การสร้างความตระหนักให้คนในสังคมทราบ
ในเรื่ องที่ตอ้ งการสร้างเครื อข่าย จึงมีความจาเป็ นเพื่อเป็ นการทาให้กระแสเข้าไปถึงระดับรากหญ้า หลังจากนั้น
จึ ง ใช้ก ลยุท ธ์ “การประชาสั ม พัน ธ์ ” สื่ อ สารให้ สั ง คม รั บ รู ้ เ กี่ ย วกับ วิ สั ย ทัศ น์ ข องประเทศและการใช้ ก าร
ประชาสัมพันธ์กระตุ น้ ให้ประชาชนเกิ ดสานึ ก อยากเข้าร่ วมการประชาสัมพันธ์ สื่อสารอย่างมีประสิ ทธิ ผลที่
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ นโยบาย กิจกรรม และแผนการดาเนิ นงาน จะช่วยให้สังคมรู ้วา่ เรากาลังทาอะไรอยู่
และจะช่วยดึงดูดคนที่อยากมีส่วนร่ วมให้เข้ามาร่ วมกับเครื อข่ายได้ การประชาสัมพันธ์ในที่น้ ีไม่ใช่เป็ นเพียงการ
บอก “ข้อมูล” ข่าวสาร หากต้องเป็ นการสร้างความเข้าใจและสร้าง “ภาพลักษณ์ (Image)” บางอย่างลงไปในใจ
ของผูร้ ับสารในลักษณะของการสร้างภาพลักษณ์ของสิ นค้าตามหลักการตลาด นอกจากนี้จากการประชาสัมพันธ์
ต้องมีกลยทุธ์ดว้ ย หมายถึ ง การประชาสัมพันธ์ไม่ควรใช้วิธีการหว่านกระจายออกไป เพราะข้อมูลข่าวสารจะ
กระเซ็ น กระสายไปสู่ ป ระชาชนเพี ย งเล็ ก น้อ ย ดัง นั้น อาจจ าเป็ นต้อ งมี ก ารก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมายของการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ชัดเจน และให้น้ าหนักกับแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปตามระดับความสาคัญเพื่อการจัดสรร
ทรัพยากรการประชาสัมพันธ์จะเป็ นไปตามลาดับ ความสาคัญของกลุ่ม กลุ่มที่มีความสาคัญมากต่อการสร้ าง
เครื อข่ายก็ควรเป็ นกลุ่มที่ตอ้ งให้ความสาคัญมากเพื่อโน้มน้าวจูงใจให้เข้าร่ วมผูกพันกับเครื อข่าย
2) การสร้ างจุดร่ วมของผลประโยชน์ ถ้าเครื อข่ายไม่มีเป้ าหมายที่ชดั เจน เครื อข่ายจะไร้พลัง เพราะ
สมาชิ กต่างก็ไม่ทราบว่าเครื อข่ายนี้ จดั ตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ใด แม้ประชาชนจะสนใจแต่ก็มองไม่เห็นว่าเขา
จะได้รับผลประโยชน์สิ่งใดในการเข้ามามีส่วนร่ วม ก็ทาให้ไม่มีใครต้องการเข้ามาเป็ นแนวร่ วมของเครื อข่าย
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ดังนั้นจึงต้องมองหาตัวร่ วมหรื อประเด็น (Issues) ที่จะเป็ นศูนยก์ลาง ซึ่ งทาให้เกิดการรวมตัวกันในลักษณะที่ถกั
ทอเข้าหากันเป็ นกลุ่มก้อน ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั ประเด็นที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม ในการทาเช่นนี้ตอ้ งคานึงถึงว่า
กุญแจหลักของการสร้ างจุดร่ วมอยู่ที่การกาหนดเป้ าหมาย หรื อวัตถุ ประสงค์ที่ให้ประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าร่ วมซึ่ งจะ
ส่ งผลให้ ทุกภาคีอยากเข้ามีส่วนร่ วมกับเครื อข่าย ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นต้องศึกษาวิจยั เพื่อค้นหาความต้องการ
เฉพาะเจาะจง ว่าประชาชนแต่ละกลุ่มมีความสนใจปั ญหาการศึกษาในด้านใด หรื ออีกประการหนึ่ง คือ การหยิบ
ยกเอาความเดื อดร้ อนของชุ มชนหรื อประชาชนขึ้นมาเป็ นตัวจุดกระแส เช่น วิกฤตเศรษฐกิจก็สามารถนามาใช้
เชื่อมโยงกับปั ญหาการศึกษาได้ นอกจากนี้ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้ารวมตัว
เป็ นเครื อข่ายเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก ซึ่ งสามารถดาเนิ นการดัดแปลงเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ให้เป็ นรู ปธรรมที่
ชัดเจน สื่ อสารและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะเจาะจง หรื อหากเป็ นประเด็นที่เป็ นที่สนใจร่ วมของ
สั ง คมในภาพรวม ก็ อาจใช้ก ารประชาสั ม พันธ์ อย่า งกว้า งออกไปสู่ ส าธารณชน อันเป็ นเหตุ หนึ่ ง ที่ จูง ใจให้
ประชาชนอยากเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกเครื อข่าย
3) การแสวงหาแกนนาที่ดีของเครื อข่ าย ในการดาเนิ นการให้เครื อข่าย ประสบความสาเร็ จอาจ
ต้องใช้งบประมาณและบุคลากรจานวนมาก เพื่อให้เกิ ดแนวร่ วมของ ประชาชนที่สนใจแต่ในทางปฏิ บตั ิ ด้วย
ความจากัดของงบประมาณและบุคลากรทาให้เป็ นการยาก ถ้าจะพยายามลงไปให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มตั้งแต่
เริ่ มต้น แนวทางที่ เป็ นไปได้ คือ การเสาะหา “แกนนาการปฏิ รูป ” เพื่อให้แกนนาเหล่ านี้ เป็ นผูข้ ยายเครื อข่าย
ต่อไป ซึ่ งแกนนาการปฏิรูป คือ “ผูเ้ ล่นหลัก (Key Actors)” ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีอิทธิพลเพียงพอในการ
ผลักดันการทางานต่างๆ เช่น ด้านนโยบาย ด้านการสร้างกระแส ด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่ งอาจไม่ใช่นกั วิชาการแต่
เพียงผูเ้ ดียว อาจเป็ นนักหนังสื อพิมพ์ สื่ อสารมวลชนต่างๆ นอกจากนี้ในบางกรณี อาจจะเสาะหา “ผูน้ าหลัก (Key
Leaders)” ในแต่ละกลุ่มให้ยอ่ ยลงไปอีก เช่น บุคคลที่เป็ นผูน้ าของกลุ่มสื่ อมวลชน ซึ่ งต้องหมายถึง บุคคลผูเ้ ป็ นที่
เคารพนับถือของคนในกลุ่ม และมีอิทธิ พลในการโน้มน้าวทิศทางของกลุ่ม/วิชาชี พได้ ผูน้ าเหล่านี้ มกั มีบทบาท
สาคัญในการเป็ นผูน้ าและผูผ้ ลักดันคนที่อยูใ่ นแวดวงของตน ให้เกิดการร่ วมแรงร่ วมใจกันสนับสนุ นเครื อข่าย
จนประสบความสาเร็ จ ดังนั้นในทางปฏิบตั ิจึงต้องมีการกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย (Target Group) อย่างเฉพาะเจาะจง
4) การสร้ างแนวร่ วมสมาชิ กของเครื อข่ าย ปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่เป็ นตัวกาหนดว่า เครื อข่าย
จะดาเนินการไปได้ยงั่ ยืนมากน้อยเพียงใด ก็คือปริ มาณและคุณภาพของสมาชิกเครื อข่าย ด้วยเหตุน้ ีการสร้างแนว
ร่ วมของสมาชิ กเครื อข่ายให้กว้างขวางและการดึ งปั จเจก/ กลุ่ม/องคก์ร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็ นสมาชิ ก
เครื อข่ายจึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ น ในการสร้ างเครื อข่ายอาจขยายแนวร่ วมผ่านระบบความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว ใน
ลักษณะของการหาเครื อข่ายแบบที่ เรี ยกว่า “ดาวกระจาย” ซึ่ งเป็ นวิธีการขยายตัวของเครื อข่ายระดับชุ มชนวิธี
หนึ่ งที่ ใช้กนั อยู่ในปั จจุ บนั และประสบความสาเร็ จอย่างสู ง โดยวิธีการก็คือการเสาะหาคนที่ มีค วามคิ ด หรื อ
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ประสบปั ญหาแบบเดียวกันแล้วดึงเข้ามาร่ วมเครื อข่ายที่ตรงกับแนวคิด หรื อเครื อข่ายที่จะช่วยแก้ปัญหาของได้
หลังจากนั้นให้ไป “ขายความคิด” เพื่อเสาะหาสมาชิกร่ วมเครื อข่ายต่อไป
ในกรณี ของการดึงกลุ่ม/องค์กรเข้าร่ วมเครื อข่าย อาจพิจารณาจากระดับความเข้มแข็งของกลุ่ม โดย
ควรเริ่ มต้นที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งที่มีการรวมตัวกันอยู่แล้ว ทั้งที่รวมตัวกันแบบหลวมๆ ไม่เป็ นทางการ เช่ น กลุ่ม
อาชี พ กลุ่มแม่บา้ น หรื อกลุ่มที่รวมตัวกันเป็ นทางการ เช่ น สหกรณ์ ประจาหมู่บา้ น สมาคมผูป้ กครองและครู
ชมรมการศึกษา การเริ่ มต้นในกลุ่มที่มีการรวมตัวกันอยู่แล้วจะทาให้การก่อตั้งเครื อข่ายเป็ นไปได้รวดเร็ วขึ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราได้กลุ่มที่มีการตื่นตัวในเรื่ องนี้ อยูแ่ ล้ว เพราะกลุ่มเหล่านี้ จะมีบุคลกรและสายสัมพันธ์
ในพื้นที่ซ่ ึ งจะช่วยประหยัดทรัพยากรในการริ เริ่ มไปเสนอหาเครื อข่ายใหม่ๆ บทบาทของผูท้ ี่จะดาเนิ นการสร้าง
เครื อข่ายในส่ วนนี้ คือ การเจรจาโน้มน้าวให้คนยินดี เข้าเป็ นสมาชิ กของเครื อข่าย โดยการให้เหตุผล ชี้ แจงให้
องค์กรประชาชนเห็นถึงผลประโยชน์ที่จ ะได้รับทั้งระดับส่ วนตัวและภาพรวมประกอบตัวอย่าง และแนวทางที่
เป็ นรู ปธรรมที่สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในเครื อข่ายได้
2.2 การจั ด ระบบบริ ห ารเครื อ ข่ า ย เมื่ อ มี ค นสนใจเข้า ร่ ว มเป็ นสมาชิ ก ร่ ว มเครื อ ข่ า ย หากไม่ มี ก าร
จัดระบบของเครื อข่ายที่ดี เครื อข่ายจะเกิดความสับสนวุน่ วายและความขัดแย้งระหว่างกัน อันเนื่ องจากความไม่
ชัดเจนในอานาจหน้า ที่ วิธีการทางาน ตลอดจนการประสานงานระหว่า งสมาชิ ก ด้วยกัน การจัดระบบของ
เครื อข่ายจึงเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่จะช่วยให้เครื อข่ายดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ น การบริ หารงานเครื อข่ายที่ประกอบ
ไปด้วยคนหลายกลุ่ม หลายประเภท ต่างความคิดความเห็ นกัน จาเป็ นต้องอาศัยความสามารถในการประสาน
ประโยชน์ระหว่างสมาชิกในเครื อข่าย การจัดระบบเครื อข่าย มีองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1) การจัดผังกลุ่มเครื อข่ าย ในการบริ หารจัดการเครื อข่ายควรต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของเครื อข่ายทุกกลุ่มในประเทศที่ดาเนิ นการในเรื่ องที่เครื อข่ายเป็ นอยู่ ทั้งรู ปแบบที่เป็ นทางการและ
แบบไม่เป็ นทางการ โดยเอาข้อมูลของแต่ละเครื อข่ายมาทาการจัดแผนที่ หรื อแผนผังของเครื อข่าย (Network Map)
ในภาพรวมระดับประเทศ จัดผังตามความสนใจ และวัตถุประสงคข์องเครื อข่าย เพื่อจะได้ทราบว่ามีเครื อข่ายกี่ กลุ่ม
ที่มีเป้ าหมายในการดาเนิ นการไปในทิศทางเดี ยวกัน การกระจายตัวของเครื อข่ายเป็ นอย่างไร การกระจายตัวของ
เครื อข่ายตามเป้ าหมายการทางานเป็ นอย่างไร และที่สาคัญจะได้ทราบว่ามีเป้ าหมายในภาพรวมใดที่ยงั ขาดเครื อข่าย
เข้าไปช่ วยจัดการ เพื่อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องจะหาทางสร้ างเครื อข่ายเข้ามาสนับสนุ น อุดช่ องว่างเหล่านั้น หากได้
แผนผังของเครื อข่ายที่ครบถ้วนมากเท่าใด ก็จะยิ่งช่ วยให้การบริ หารเครื อข่ายในภาพรวมมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น
เท่านั้น แผนผังเครื อข่ายจะช่วยในการขยายเครื อข่ายที่มีอยูใ่ ห้กว้างขวางออกไปด้วย คือ หากเครื อข่ายใดที่ทราบว่ามี
เครื อข่ายอื่นที่ดาเนิ นการโดยมีเป้ าหมายสอดคล้องกับเครื อข่ายของตน เครื อข่ายนั้นก็อาจประสานงานเพื่อทาการ
ขยายเครื อข่ายออกไปได้ แต่การจะทาเช่นนี้ ได้จาเป็ นต้องมีองคก์ารใด หรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งเป็ นแกนกลางให้กลุ่ม
องค์กร หรื อหน่ วยงานอื่ นๆ ที่ มีอยู่แล้วผนวกเข้ามาร่ วมเป็ นสมาชิ กเครื อข่าย ลักษณะเช่ นนี้ จะเห็ นได้ว่า แผนที่
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เครื อข่ายที่ชดั เจนและทันสมัย จะช่ วยสนับสนุ นการรวมตัวเพื่อขยายเครื อข่ายได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น จึงควรมีการ
ปรับปรุ งแผนที่เครื อข่ายให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ เพื่อให้ทราบว่าเครื อข่ายใดที่เพิ่มขึ้นมาและเครื อข่ายใดที่ลม้ เลิกหายไป
2) การจัดบทบาทหน้ าที่ของสมาชิ กในเครื อข่ าย การบริ หารจัดการเครื อข่าย จาเป็ นต้องมีการจัด
บทบาทหน้าที่ ของสมาชิ กในเครื อข่าย เพื่อให้สมาชิ กแต่ละคนรู ้ จกับทบาท หน้าที่ ของตนเองซึ่ งจะเป็ นการ
ป้ องกันการสับสนและเกิ ดความขัดแย้งระหว่างสมาชิ ก เนื่ องจากการทางานที่ซ้ าซ้อนกัน ดังนั้นองค์ประกอบ
สาคัญของการจัดระบบเครื อข่าย คือ การแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิ กแต่ละคนให้ชดั เจนว่า
แต่ละคนรับผิดชอบส่ วนใดของเครื อข่ายและแต่ละฝ่ ายจะสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร
หลักการสาคัญของการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ คือ การรวมเป็ นเครื อข่าย จะต้องนาเอาความ
สนใจ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญของสมาชิ กแต่ละคนที่ต่างกันมาเสริ มกัน ซึ่ งการทาเช่นนั้นๆ ได้ตอ้ งมี
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละคน ตามศักยภาพและความสนใจของเขา แต่ประเด็นสาคัญ คือ
โดยปกติสมาชิ กเครื อข่ายมักมีงานประจาที่ตอ้ งรับผิดชอบอยูแ่ ล้ว มีเพียงส่ วนน้อยที่สามารถทางานให้เครื อข่าย
แบบเต็มเวลา ส่ งผลให้เวลาที่จะอุทิศให้กบั เครื อข่ายมักให้ได้ไม่เต็มที่ และไม่เต็มเวลา ดังนั้น การมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนระบบการทางานอย่างอื่นๆ ควรเป็ นไปในลักษณะที่เอื้อให้สมาชิกเข้าร่ วมได้แม้
มี เวลาจากัด โดยทัว่ ไปแล้วเมื่ อเครื อข่ายได้ขยายตัวไปในระดับที่ มีสมาชิ กจานวนมาก และมี กิจกรรม หรื อ
โครงการที่ร่วมกันทาอย่างต่อเนื่ องอยู่สม่ าเสมอ สภาพเช่ นนี้ มกั จาเป็ นต้องจัดตั้งหน่ วยธุ รการขึ้นมา ทาหน้าที่
จัดการงานประจาของเครื อข่าย
ในจานวนสมาชิ กของเครื อข่ายบุคคลที่มีบทบาทสาคัญที่สุด ในการกาหนดความสาเร็ จหรื อ
ล้มเหลวของเครื อข่าย คือ ตัวผูน้ าของเครื อข่ายการเกิดและการทาให้เครื อข่าย เข้มแข็งล้วนขึ้นอยูก่ บั ตัวผูน้ าของ
เครื อข่ายนั้นๆ ดังนั้น การกาหนดตัวผูน้ าเครื อข่ายที่มีภาวะผูน้ า เข้มแข็ง สามารถระดมความร่ วมมือร่ วมใจจาก
สมาชิกในกลุ่ม รวมทั้งมีความรู ้และประสบการณ์ ร่ วมกับเครื อข่ายมีความเข้าใจในปั ญหาและความต้องการของ
กลุ่ม มีบารมีเป็ นที่ยอมรับเชื่ อถื อของ สมาชิ ก และที่สาคัญ คือ สามารถบริ หารจดัการกลุ่มได้ในบางกรณี ผูน้ า
กลุ่มหรื อเครื อข่ายอาจมิใช่ บุคคลเพียงคนเดียวแต่เป็ นคณะผูน้ า (Collective) ที่ประกอบไปด้วยบุคคลหลากหลาย
ในท้องถิ่นเข้ามาช่วยกันได้ ที่ต่างก็มีผนู ้ าของตนอยูแ่ ล้ว ผูน้ าจะรวมกันเป็ นคณะของผูน้ าของเครื อข่าย เครื อข่าย
จะขับ เคลื่ อนไปได้อย่างมี พ ลัง หากคณะผูน้ าที่ ท างานประสานกันอย่า งแนบสนิ ท แต่ ถ้า คณะผูน้ าเกิ ดความ
แตกแยก ก็จะส่ งผลทาให้เครื อข่ายอ่อนกาลังลงไป ไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่ ทิศทางที่พึงประสงค์ได้
3) การจัดระบบติดต่ อสื่ อสาร การทางานเป็ นเครื อข่ายสมาชิ กของเครื อข่าย อาจมีความเข้าใจใน
ภารกิจของเครื อข่ายไม่ครบถ้วน จึงจาเป็ นต้องใช้กระบวนการสื่ อสาร เพื่อแพร่ กระจายความรู ้และยกระดับความ
ตระหนักในปั ญหาของสมาชิก โดยการจัดกระบวนการสนทนา (Conversation Process) เพื่อสร้างความเข้าใจร่ วม
(Common Perception) ระหว่างสมาชิ กของเครื อข่าย การสื่ อสารจึงเป็ นเสมือนกลไกที่เชื่ อมสมาชิ กของเครื อข่าย
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เข้าหากันและยังเป็ นช่ องทางในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และการแพร่ กระจายความคิด ซึ่ งมีผลต่อการรักษาและ
ขยายตัวของเครื อข่าย
4) การจัดระบบการเรี ยนรู้ ร่วมกัน เครื อข่ายจะพัฒนาก้าวหน้าไปได้มากพียงใด ขึ้นอยู่กบั ระดับ
ความรู ้ ความสามารถของสมาชิ กของเครื อข่ายด้วย การทาให้เครื อข่ายแข็งแรงจึ งต้องอาศัยระบบการพัฒนา
สมาชิ กของเครื อข่ายอย่างต่อเนื่ อง ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Interactive Action Learning) ทั้งนี้ เนื่ องจาก
การรวมกลุ่มทางสังคมเป็ นสิ่ งที่ไม่มีสูตรสาเร็ จ การสร้างองคค์วามรู ้ เฉพาะของกลุ่มเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพราะแต่ละ
กลุ่มอยู่ในบริ บทแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทั้งในเชิ งของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม ความเชื่ อ สถานะทาง
เศรษฐกิจ ฯลฯ การเรี ยนรู ้ร่วมกันจากการปฏิบตั ิจะช่วยให้เกิดองค์ความรู ้ในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่
อยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์จริ ง ดังนั้น การจัดระบบการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องจะช่วยสร้างและสะสมองค์วาม
รู ้ที่สามารถนามาปรับใช้และเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
5) การจั ด ระบบสารสนเทศ ในภาพรวมของการจัด การเครื อ ข่ า ยควรต้อ งมี ห น่ ว ยงานที่ เป็ น
แกนกลาง ทาหน้าที่ จดั ระบบฐานข้อมู ลโดยทาการรวบรวมข้อมู ลทุ ก อย่างที่ เกี่ ยวข้องกับ เป้ า หมาย รู ปแบบ
วิธีการ ความสาเร็ จ ปั ญหาอุปสรรคและข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็ น รวมทั้งผลการวิจยั ทฤษฎี โครงการ ประสบการณ์
ภาคปฏิ บ ตั ิ เพื่ อใช้เป็ นฐานข้อมู ล หลัก ในการท างาน ระบบสารสนเทศควรยึดหลัก การใช้ง านได้ง่ า ย (User
Friendly) เป็ นข้อมูลที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย (Accessible) และเผยแพร่ ให้กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง เครื อข่าย
ฐานข้อมู ล ที่ ดีจะช่ วยเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพของการแลกเปลี่ ยนและเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน การแลกเปลี่ ยนข้อมู ล
ระหว่างกันจะช่ วยสนับสนุ นกระบวนการเรี ยนรู ้ และการต่อยอดทางปั ญญาระหว่างเครื อข่าย ช่ วยลดความ
สู ญเสี ย สิ้ นเปลืองทรัพยากรและเวลาจากการทางานซ้ าซ้อนและการลองผิดลองถูก
โดยสรุ ปแล้ ว การจัดการเครื อข่ายนั้นมีวิธีการที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป หากไม่มีการจัดการ
เครื อข่ายที่ดียอ่ มทาให้เกิดความไม่ชดั เจนในวิธีการดาเนินงาน ตลอดจนอานาจหน้าที่ในการประสานงานภายใน
องคก์รเครื อข่าย และหากมีการจัดการเครื อข่ายที่ มีการเชื่ อมโยงการประสานงานเป็ นกลุ่มอย่างเป็ นเครื อข่าย
ร่ วมกันอย่างดีแล้ว ย่อมสามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของเครื อข่ายมากขึ้น และทาให้การดาเนิ นงาน
ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่ งสามารถนามาปรับใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเครื อข่ายคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ได้

ประเด็นวิเคราะห์
การสร้ างเครื อข่ายคณะกรรมการดาเนิ นการมี ความจาเป็ นต่ อการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์
อย่างไร จงอภิปราย
หลักจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 11.2.2 โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 11.2.2
ในแนวการศึกษา หน่ วยที่ 11 ตอนที่ 11.2 เรื่ องที่ 11.2.2
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เรื่ องที่ 11.2.3 การบริหารเครื อข่ ายฝ่ ายจัดการสหกรณ์
สหกรณ์ทุกประเภทจะประกอบด้วย คนหรื อทรัพยากรมนุษย์ 3 ฝ่ าย เสมอ ได้แก่ 1) สมาชิก ซึ่ งเป็ นทั้ง
เจ้าของ ผูร้ ับบริ การ และผูค้ วบคุ มดู แลสหกรณ์ 2) คณะกรรมการดาเนิ นการ ซึ่ งเป็ นกลุ่ มบุ คคลที่ ได้รับ การ
เลือกตั้งจากที่ประชุ มใหญ่ของสหกรณ์ เพื่อให้มาทาหน้าที่ในการบริ หารจัดการกิจการของสหกรณ์แทนสมาชิก
และ 3) ฝ่ ายจัดการ ซึ่ งประกอบด้วย บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นแต่ตาแหน่ งต่างๆ ของสหกรณ์ เพื่อรับผิดชอบ
การดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดไว้
การบริ หารเครื อข่ายฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ช่วยทาให้ฝ่ายจัดการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอกสหกรณ์ มีเพื่อนที่ปรึ กษาหาหรื อในเรื่ องของการปฏิบตั ิงาน มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให้สอดคล้องต่อสมรรถนะของตาแหน่ ง ตั้งทางานให้สหกรณ์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ทาให้ฝ่ายจัดการ
สหกรณ์เกิดความรู ้สึกมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่ มีขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ จึงทุมเท
กาลังกาย กาลังใจ และเกิดความสุ ข เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ปฎิบตั ิงานในสหกรณ์ ซึ่ งส่ งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
การบริ หารทรัพยากรสหกรณ์ในระยะยาว
1. การสร้ างเครื อข่ ายฝ่ ายจัดการสหกรณ์
สหกรณ์มีภารกิจหลักในการดาเนิ นกิจกรรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม เพื่อให้สมาชิ กสหกรณ์อยู่
ดี กินดี มีสันติสุข ซึ่ งสหกรณ์ตอ้ งอาศัยการบริ หารจัดการที่ดีควบคู่ไปกับการบริ การสมาชิ กให้ได้รับความพึงพอใจ
สู งสุ ด โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจที่กา้ วไปสู่ ยุคโลกาภิวฒั น์ และข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนและ มีแนวโน้มการ
ยอมรับในวัฒนธรรมวัตถุนิยม การที่สหกรณ์ จะสามารถดารงอยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์ ปัจจุบนั จึงจาเป็ นต้องมี
การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการบริ หารจัดการธุ รกิจสหกรณ์ ซึ่ งต้องพัฒนาความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการให้บุคลากรใน
สหกรณ์ มีความรู ้ ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถนามาพัฒนาบริ หารจัดการสหกรณ์ ได้เป็ น
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ไม่ว่าจะเป็ นในด้านการดาเนิ นธุ รกิจ การให้บริ การ การพัฒนาคุ ณภาพชี วิต
ของมวลหมู่สมาชิ ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ซึ่ งได้แก่ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และลู กจ้างของ
สหกรณ์ จาต้องมีความรู ้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการธุ รกิจของสหกรณ์ตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ในบางสหกรณ์ยงั มีฝ่ายจัดการสหกรณ์จานวนไม่นอ้ ยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพราะขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องต่างๆ เช่น ระบบการจัดการสหกรณ์
บทบาทหน้าที่ของฝ่ ายจัดการสหกรณ์ในตาแหน่งต่างๆ ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ และเรื่ องงานสหกรณ์อื่นๆ ที่
จาเป็ น เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นผลทาให้ระบบงานสหกรณ์ ดาเนิ นธุ รกิ จขาดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ส่ งผลให้การ
ดาเนินการธุ รกิจของสหกรณ์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างสมบูรณ์
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นอกจากนี้ ฝ่ ายจัดสหกรณ์ตอ้ งมีความรู ้ดา้ นการสหกรณ์ดว้ ย เพราะสหกรณ์เป็ นองค์การธุ รกิจที่มีความ
แตกต่างจากองค์การธุ รกิ จประเภทอื่ น ซึ่ งองค์การธุ รกิ จทุ กประเภทให้ความสาคัญที่ สุดต่ อลู กค้า สหกรณ์ ก็
เช่นเดียวกันลูกค้า (สมาชิก) มีความสาคัญที่สุด และลูกค้าของสหกรณ์ยงั มีสถานภาพเป็ นเจ้าของสหกรณ์อีกด้วย
การปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายจัดการสหกรณ์ในการให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การต้องใช้ความรู ้ความสามารถอย่างยิง่ การ
พัฒนาประสิ ทธิภาพของฝ่ ายจัดการสหกรณ์จึงเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่
จากที่ กล่ าวมาจะเห็ นได้ว่า ฝ่ ายจัดการสหกรณ์ เป็ นทรั พยากรมนุ ษย์ที่มีความสาคัญต่อการประกอบ
กิจการสหกรณ์เปรี ยบเทียบเป็ นกาลังพลในกองทัพในการขับเคลื่อนกิจการสหกรณ์ให้มีความเจริ ญก้าวหน้าด้วย
การให้บริ การแก่สมาชิ ก และการร่ วมมือกับสมาชิ กในการต่อสู ้แข่งขันในชั้นเชิ งธุ รกิ จ ดังนั้น บุคลากรในฝ่ าย
จัดการสหกรณ์จึงเป็ นบุคคลที่มีความรู ้พ้นื ฐานในวิชาชีพด้านต่างๆ เช่น บัญชี การเงิน การส่ งเสริ มการตลาด การ
ส่ งเสริ มการเกษตร การประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น ซึ่ งการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายฝ่ ายจัดการสหกรณ์จะช่วยให้เกิ ดการ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางานของฝ่ ายจัดการสหกรณ์ พจน์ พจนพาณิ ชย์กุล (2561: ระบบอนไลน์) กล่าวว่า
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคคล ในการบริ หารงานไม่ว่าภาครัฐ หรื อเอกชน ผูบ้ ริ หารทุกคน
ล้วนมีความต้องการให้บุคลากรของตนได้รับการพัฒนา และต้องการให้บุคลากรของตนมีการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา ซึ่ งบุคคลที่มีการพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลานั้นจะมีความพร้ อมต่อการแข่งขัน และจะเป็ นบุคคลที่
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา หน่วยงานหรื อองค์กรใดก็ตามที่บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ย่อม
ก่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการทางานและนามาซึ่ งความเจริ ญก้าวหน้าขององค์กร นอกเหนื อจากการพัฒนา
บุคลากรเพื่อองค์กรแล้ว การพัฒนาตนเองของบุคลากรยังส่ งผลต่อความสาเร็ จหรื อเพื่อความก้าวหน้าในอาชี พ
อีกด้วย การพัฒนาตนเองนั้นถือเป็ นการแข่งขันกับตัวเองเพื่อเป็ นบันไดไปสู่ ความก้าวหน้าในอนาคต และเป็ น
การเตรี ยมความพร้อมในการที่จะต้องแข่งขันกับคนอื่น ในโลกของการทางานที่มีการแข่งขันสู งเวทีการทางาน
จะเปิ ดโอกาสให้กบั คนที่มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานเสมอ และเช่ นเดี ยวกัน “คนที่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานสู งจากการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่ องในเรื่ องต่างๆ มักจะพร้อมอยู่เสมอสาหรับการแข่งขันไม่ว่าในเวที
หรื อสถานการณ์ใดก็ตาม”
ดังนั้น ก่อนการรวมกันเป็ นเครื อข่ายฝ่ ายจัดการสหกรณ์ นอกเหนือจากความรู ้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ของตน ฝ่ ายจัดการสหกรณ์จาเป็ นที่จะต้องมีการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางานของตนเองก่อน จึงจะสามารถ
ช่วยงานภายในเครื อข่ายของตนได้ ซึ่ ง การพัฒนา (Development) คือ การทาให้ดีข้ ึน หรื อเป็ นการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสิ่ งที่ดีกว่า (Change for the better) ส่ วนประสิ ทธิ ภาพในการทางานนั้น หมายถึง การทางานที่ให้ผลผลิต (Out
Put) สู งเมื่อเทียบกับปั จจัยนาเข้า (In Put) หรื อพูดให้ง่ายขึ้นก็คือ การประหยัดทรัพยากร (4 M) และเวลา ซึ่ งมี
ความเกี่ยวพันธ์กบั ต้นทุนนั้นเอง ดังนั้นการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางาน จึงเป็ นการเปลี่ ยนแปลงเพื่อให้
ได้มาซึ่ งผลผลิ ตที่ เพิ่มขึ้ น หรื อสามารถลดต้นทุ นได้เพิ่ม ขึ้ น ถ้าจะว่าไปแล้วการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการ
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ทางาน ถือเป็ นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นนัน่ เอง การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางานของบุคคลนั้น สามารถกระทาได้หลากหลายรู ปแบบ โดยเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางานของบุคคล ซึ่ งฝ่ ายจัดการสหกรณ์ สามารถนาไปปฏิบตั ิเพื่อการพัฒนาตนเอง สามารถทาได้ดงั นี้
(ปรับปรุ งจาก พจน์ พจนพาณิ ชย์กุล, 2561: ระบบอนไลน์)
1) วิเคราะห์ ตนเอง ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อปรับเปลี่ยนตัวเอง สิ่ งแรกที่ควรต้องทาคือ การวิเคราะห์
ตนเอง คนเรานั้นถ้ารู ้วา่ ตนเองมีความสามารถ ความชานาญหรื อมีศกั ยภาพพิเศษในด้านใด ก็ควรที่จะต้องเสริ ม
ศักยภาพของตนในด้านนั้น และควรที่ จะต้องทาในสิ่ งที่ ตนเองมีความถนัดหรื อมีความชานาญ และสาหรับ
ความสามารถในด้านที่ยงั ขาดทักษะและความชานาญก็ควรที่จะหาความรู ้เพิ่มเติมเพื่อเป็ นการพัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ในอนาคต
2) มุ่งมั่นทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง การที่จะพัฒนาตนเองได้ ต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และต้องมีความ
มุ่งมัน่ มากกว่าแค่ความตั้งใจ ต้องมีความเชื่ อว่า ศักยภาพของตนเองนั้นสามารถพัฒนาขึ้นได้ และทุ่มเทกาลังกาย
กาลังใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็ นคนใหม่ที่มีศกั ยภาพเพิ่มมากขึ้น และต้องเชื่ อว่าการเปลี่ยนแปลง
จะนามาซึ่ งสิ่ งดีๆ ในชีวติ วันข้างหน้า
3) มองโลกในแง่ ดี (คิดบวก) ในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคคลนั้น ใช่วา่ จะเป็ นการ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพในงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การพัฒนาทางความคิดและทัศนคติในการทางานก็จะ
เป็ นปั จจัยเสริ มต่อการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้เพิ่มขึ้น ดังนั้นการมองโลกในแง่ดีหรื อการคิดบวก
นั้น เป็ นพฤติกรรมของบุคคลที่ควรปฏิบตั ิ และสาคัญเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เกิดเป็ นนิ สัย การมองโลกในแง่ดี
และการคิดบวกจะช่วยในการเสริ มกาลังใจและสามารถช่วยลดปั ญหาในเรื่ องของความขัดแย้งได้เป็ นอย่างดี ทั้ง
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น และความขัดแย้งในตัวตนของตนเอง
4) ใฝ่ หาความรู้ เพิ่มเติมอยู่เสมอ การหาความรู ้ เพิ่มเติมจะช่ วยให้สมองได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
ซึ่ งการหาความรู ้เพิ่มเติมไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นความรู ้ที่เกี่ยวกับงานที่ทาอยูใ่ นขณะนั้นเพียงเท่านั้น แต่สามารถหา
ความรู ้ในด้านอื่นๆ ที่ยงั ไม่รู้เพื่อเรี ยนรู ้ เพิ่มเติม อาทิเช่ น ความรู ้ ทางด้านการตลาด เศรษฐกิ จ การเมือง กฎหมาย
โดยความรู ้เหล่านี้ เราสามารถหาได้จากการสัมมนา ฝึ กอบรม อ่านหนังสื อ หรื อสอบถาม พูดคุย ปรึ กษากับผูท้ ี่มี
ความเชี่ยวชาญก็ได้เช่นกัน ดังคากล่าวที่วา่ “ความรู ้ไม่มีวนั เรี ยนจบ และไม่มีใครแก่เกินเรี ยน” อีกทั้งคนที่มีความรู ้
มากก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ง่าย หาทางออกของปั ญหาได้มากขึ้น แน่นอนว่าผลตอบแทนสู งสุ ดที่เราได้จากการ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางานนั้น ไม่ได้อยู่ที่ผลงานของเราแต่เพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น แต่อยู่ที่ศกั ยภาพทาง
สมองของเราได้มีการพัฒนามากขึ้น พร้อมกับประสบการณ์และทักษะของการทางานที่เฉี ยบคมมากขึ้นกว่าเดิม
5) ตั้งเป้ าหมายในการทางาน เป้ าหมาย เป็ นปลายทางที่ตอ้ งให้ไปถึง ไม่วา่ จะในชีวติ การทาการหรื อใน
ชี วิตประจาวัน โดยเฉพาะการกาหนดเป้ าหมายในการทางานนั้น ถื อเป็ นหัวใจสาคัญของการทางาน เพราะใน

51
การบริ หารงานใดๆ ก็ตาม มักจะเน้นที่ความสาเร็ จตามที่ได้ต้ งั ใจไว้หรื อกาหนดไว้ ไม่ว่าจะกาหนดเอาไว้ใน
รู ปแบบใดก็ตาม ถ้าทางานแบบมีเป้ าหมายว่างานแต่ละอย่างที่อยูใ่ นความรับผิดชอบมีเป้ าหมายของความสาเร็ จ
อยู่ ณ จุดใด ภายในเวลาเท่าใด ความชัดเจนของงานหรื อการกาหนดแผนการปฏิบตั ิงานย่อมอยูบ่ นพื้นฐานของ
ความเป็ นไปได้ กว่าการที่จะปฏิบตั ิงานไปวันๆ หรื อทางานไปเรื่ อยๆ โดยไม่มีจุดหมายปลายทางของความสาเร็ จ
หากเป็ นการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคคล การตั้งเป้ าหมายในการทางานควรเป็ นการตั้งเป้ าหมาย
ให้อยูใ่ นระดับที่สูงกว่า ศักยภาพปกติของตนจะดาเนิ นการได้เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการที่จะให้บรรลุผลสาเร็ จ
ตามเป้ าหมาย ดังคากล่าวที่วา่ “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง” นัน่ เอง
6) วางแผนก่ อนลงมือทา ในการทางานนั้นนอกจากการกาหนดวัตถุ ประสงค์ในการทางานแล้ว การ
วางแผนช่ วยให้งานบรรลุ ผลสาเร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งยังช่ วยลดเวลาและการใช้ทรั พยากรในการ
ทางาน การทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นเกิดขึ้นได้ดว้ ยเงื่อนไขของการวางแผนงานที่ดี การวางแผนที่ดีเกิ ดจาก
ความคิดที่รอบคอบ คิดจากมุมมองที่หลากหลาย การวางแผนเป็ นการสร้างข้อเสนอของการดาเนินงานที่เป็ นไป
ได้หลายทางเลือก โดยเปรี ยบเทียบข้อดี ขอ้ เสี ยของแต่ละทางเลื อก และยังเป็ นการประเมินสถานการณ์ ค วาม
เป็ นไปได้ใ นการท างานเพื่ อเป็ นการลดความเสี่ ยงในการท างานได้อีก ทางหนึ่ ง ด้วย ดัง นั้นการวางแผนถื อ
องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ มากยิง่ ขึ้น
7) มี ก ารสื่ อ สารที่ดี การสื่ อสารมี ค วามส าคัญกับ มนุ ษ ย์ม าตั้ง แต่ ก าเนิ ด เนื่ องจากการสื่ อสารเป็ น
เครื่ องมือในการบอกความต้องการของตนเองต่อผูอ้ ื่น นอกจากนี้ การสื่ อสารยังเป็ นความสามารถหรื อทักษะที่ทุก
คนมีมาตั้งแต่กาเนิ ดแม้แต่เด็กทารกที่ยงั ไม่สามารถที่จะพูดก็ยงั มีทกั ษะในการสื่ อสารเพื่อให้ได้ตามที่ตนต้องการ
อาทิเช่น เมื่อเด็กทารกหิ วก็จะส่ งเสี ยงร้องเพื่อสื่ อสารให้ผเู ้ ป็ นแม่ได้รับรู ้วา่ ตนต้องการที่จะกิน (ดื่ม) นมแม่ เป็ นต้น
เนื่องจากการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการแสดงความต้องการระหว่างบุคคล โดยเฉพาะในการปฏิบตั ิงานนั้น
จาเป็ นที่จะต้องใช้ทกั ษะในการสื่ อสารทั้ง การพูด การอ่าน การเขียน และการฟั ง รวมไปถึ งการแสดงออกด้วย
ท่าทาง โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น เพื่อให้ขอ้ มูล เพื่อชักจูงหรื อโน้มน้าวใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
เพื่อให้เกิดการยอมรับและได้รับความร่ วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุน้ ี ผูป้ ฏิบตั ิงานควรมีการฝึ กเพื่อเพิ่ม
ทักษะในการสื่ อสารให้เหมาะสมกับกาลเทศะสามารถเลือกใช้ท้ งั วัจนภาษา และอวัจนภาษาในการสื่ อความหมาย
ให้ชดั เจน เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะส่ งผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานได้ต่อไป
8) มีบุคลิกภาพดี สุ ภาษิตที่วา่ “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” ยังคงใช้ได้ดีเสมอ บุคลิกและการ
แต่งกาย เป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่ งที่จะช่วยเสริ มความสาเร็ จในการทางาน การแต่งกายนั้นมีหลักการง่ายๆ คือ
อย่าพยายามแต่งกายมากเกินไป หรื อน้อยเกินไป และที่สาคัญการแต่งกายต้องให้เหมาะสมกับรู ปร่ าง และบุคลิก
ของตนเอง การแต่งกายที่ดีสาหรับการทางาน คือ สะอาด สุ ภาพ และโชว์บุคลิกเฉพาะของคุณออกมา
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9) มีสมาธิในการทางาน สมาธิ คือ การที่มีใจตั้งมัน่ ในอารมณ์ ใดอารมณ์ หนึ่ งอย่างแน่ วแน่ กล่าวคือ
การมีใจจดจ่ออยูใ่ นเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ไม่ฟุ้งซ่ าน การฝึ กสมาธิ ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิมีจิตใจผ่องใส ประกอบกิจการงาน
ได้ราบรื่ นและคิดอะไรได้รวดเร็ วทะลุปรุ โปร่ ง เพราะว่าระดับจิตใจได้ถูกฝึ กมาให้มีความนิ่ งดี แล้ว เมื่อมีความ
นิ่ งเป็ นสมาธิ ดีแล้ว ย่อมมีพลังแรงกว่าใจที่ไม่มีสมาธิ ดังนี้ เมื่อจะคิดทาอะไร ก็จะทาได้ดี และได้เร็ วกว่าคนปกติ
ที่ไม่ได้ผ่านการฝึ กสมาธิ มาก่อน การฝึ กสมาธิ จะช่ วยในด้านการพัฒนาบุ คลิ กภาพ ทาให้เป็ นผูม้ ีบุคลิ ก ภาพดี
กระฉับกระเฉง กระปรี้ กระเปร่ า มีความองอาจสง่าผ่าเผย มีผวิ พรรณผ่องใส มีความมัน่ คงทางอารมณ์ หนักแน่น
เยือกเย็น และเชื่ อมัน่ ในตนเอง มีมนุ ษย์สัมพันธ์ดี วางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะ เป็ นผูม้ ีเสน่ ห์ เพราะไม่มกั
โกรธ มี ค วามเมตตากรุ ณาต่ อบุ คคลทัว่ ไป การฝึ กสมาธิ บ่ อยๆ ท าให้เกิ ดปั ญญาในการท าสิ่ ง ใดๆ ส่ ง ผลให้
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานดี ข้ ึ น นอกจากนี้ การฝึ กสมาธิ ยงั ช่ วยคลายเครี ยด และลดความเครี ยดที่จะเข้ามา
กระทบจิตใจได้ เมื่อไม่เครี ยด ร่ างกายก็จะหลัง่ สารทาให้เกิดความสุ ข ทาให้สุขภาพร่ างกายแข็งแรง เพราะมีภูมิ
ต้านทานทั้งภูมิตา้ นทานทางจิตใจ และภูมิตา้ นทานเชื้อโรค และยังทาให้ดูอ่อนกว่าวัยช่วยชะลอความแก่ได้ดว้ ย
10) มีสุขภาพดี สุ ขภาพร่ างกายมีส่วนสาคัญต่อการปฏิบตั ิงาน งานทุกอย่างจะไม่สามารถสาเร็ จลุล่วงไป
ได้หากผูป้ ฏิบตั ิงานเกิ ดการเจ็บป่ วย ผูม้ ีสุขภาพดียอ่ มทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นควรดูแลสุ ขภาพให้ดี
และออกกาลังกายสม่ าเสมอ การมีสุขภาพที่ ดีเป็ นสภาวะที่ ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีความ
พิ ก ารใดๆ ร่ า งกายสามารถท างานต่ า งๆ ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งลัก ษณะสุ ข ภาพที่ ดี ท างกายนั้น ควร
ประกอบด้วย ร่ างกายที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง ระบบต่างๆ และอวัยวะทุกส่ วนทางานได้ดีมีประสิ ทธิภาพ ร่ างกาย
มีการเจริ ญเติบโตของอวัยวะต่างๆ เป็ นไปอย่างเหมาะสมกับวัย รวมทั้งภาวะทางสมองด้วย การที่จะมีสุขภาพ
ร่ างกายที่ดีได้น้ นั ร่ างกายต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ และการพักผ่อนที่สุด คือ การได้นอนหลับอย่าง
พอเพียง ภายหลังจากการนอนหลับและพักผ่อนแล้ว ร่ างกายจะคืนสู่ สภาพปกติสดชื่ น พร้ อมรับกับการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ หรื อภารกิจในวันต่อไป
โดยสรุ ปแล้ว ก่อนการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายฝ่ ายจัดการสหกรณ์ตอ้ งมีการพัฒนาตนเอง โดยใช้เทคนิคการ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ได้แก่ วิเคราะห์ตนเอง มุ่งมัน่ เปลี่ ยนแปลง คิดบวก ใฝ่ หาความรู ้ เพิ่มเติมอยู่
เสมอ ตั้งเป้ าหมายในการทางาน วางแผนก่อนลงมือทา มีการสื่ อสารที่ดี มีบุคลิกภาพดี มีสมาธิ และมีสุขภาพดี
นอกจากนี้ สิ่งที่ สาคัญที่ สุดของการพัฒนาตนเองของฝ่ ายจัดการสหกรณ์ คื อ การมี จิตใจที่ มุ่งมัน่ ในการที่ จะ
เปลี่ ยนแปลงตนเองไปในทิ ศทางที่ ดีข้ ึ น เมื่ อพัฒนาตนเองได้แล้ว จึ งรวมกันเป็ นเครื อข่ายเพื่อประสานความ
ร่ วมมือและช่วยเหลือกัน ตามวิธีสร้างเครื อข่ายเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ ที่ได้กล่าวไปแล้วใน
เรื่ องที่ 11.1.3 เพื่อพัฒนากระบวนการทางานภายในสหกรณ์สหกรณ์ให้ดีข้ ึน
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2. แนวทางการพัฒนาเครื อข่ ายฝ่ ายจัดการสหกรณ์
โลกปั จ จุ บ ัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว คนที่ ก้า วทัน ตามกระแสนิ ย มเท่ า นั้น ถึ ง จะประสบ
ความสาเร็ จในชี วิตและอาชี พที่ทา ความรู ้ที่เกิดขึ้นในอดีตบางอย่างไม่สามารถนามาแก้ไขปั ญหาในปั จจุบนั ได้
คนที่ทางานหนักมีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านจะแพ้คนที่มีความรู ้หลากหลาย เพราะปั จ จุบนั ความรู ้และเทคนิค
ต่างๆ ไม่ได้ถูกปิ ดกั้นเป็ นความลับอีกต่อไป การพัฒนางานหรื อการแก้ปัญหาใดๆ ที่ใช้วิธีดาเนิ นงานในรู ปแบบ
ที่สืบทอดกันเป็ นวัฒนธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงาน องค์กร หรื อสหกรณ์เดียวกัน จะมีลกั ษณะไม่ต่างจากการ
ปิ ดประเทศที่ไม่มีการติดต่อสื่ อสารกับภายนอก การดาเนิ นงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่
ไหลเวียนอยูภ่ ายในใช้ทรัพยากรหรื อสิ่ งอานวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือ หรื อถ้าจะออกแบบใหม่ก็ตอ้ ง
ใช้เวลานานมาก จะเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิง่ และไม่อาจแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนได้
การพัฒนาเครื อข่ายฝ่ ายจัดการสหกรณ์ สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ ด้วยการเปิ ดโอกาสให้บุคลากร
ในฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ได้แลกเปลี่ ยนข้อมู ลข่าวสารรวมทั้งบทเรี ยนและประสบการณ์ กบั บุคคล องค์กร หรื อ
สหกรณ์ ที่อยู่นอกสหกรณ์ ของตน ลดความซ้ าซ้อนในการทางาน ให้ความร่ วมมือและทางานในลักษณะที่เอื้อ
ประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน เสมือนการเปิ ดประตูสู่โลกภายนอก ทาให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ไม่วา่ จะเป็ น
ด้านการจัดการสหกรณ์ ด้านกระบวนการตัดสิ นใจต่างๆ ที่ควรทาบนรากฐานของข้อมูลทางการเงิ นและการ
บัญชี ด้านการทาบัญชี และงบประมาณ ด้านพัฒนาบุคคลกรในสหกรณ์ ด้านการผลิต และด้านการตลาด การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้น้ ี จะทาให้ฝ่ายที่อ่อนแอและไม่เข็มแข็งในเรื่ องของการบริ หารจัดการ การผลิต และการตลาด
ได้มีโอกาสรับการถ่ายทอด และถ่ายเทประสบการณ์จากฝ่ ายที่เข้มแข็งกว่า ทาให้เกิดการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะเป็ น
ผลดีต่อเนื่องไปถึงความเข้มแข็งของเครื อข่ายโดยรวมอีกทอดหนึ่ง
เมื่อบุคลากรฝ่ ายจัดการสหกรณ์ มีการเชื่ อมโยงกันเป็ นเครื อข่ายแล้ว จาเป็ นต้องพัฒนาเครื อข่ายของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถดาเนินการได้ตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื อข่ายเพื่อความยัง่ ยืน ซึ่งสามารถ
นามาปรับใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาเครื อข่ายฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ได้ดงั นี้
1) สมาชิกที่เข้าร่ วม ต้องเข้าใจเป้ าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความสาเร็ จในภาพรวม
2) สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรู ปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของสมาชิก
3) มีกิจกรรมสม่าเสมอ และมากพอที่จะทาให้สมาชิ กได้ทางานร่ วมกัน เป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งแน่ใจว่าทา
ได้ และกระจายงานได้ทวั่ ถึ ง ควรเลื อกกิ จกรรมที่ ง่ายและมี แนวโน้มประสบผลสาเร็ จ อย่าทากิ จกรรมที่ ยาก
โดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถ้าทาไม่สาเร็ จอาจทาให้เครื อข่ายที่เริ่ มก่อตัวเกิดการแตกสลายได้
4) จัดให้มีและกระตุน้ ให้มีการสื่ อสารระหว่างกันอย่างทัว่ ถึง และสม่าเสมอ
5) สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิ กที่ยงั
อ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้
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6) สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครื อข่าย
7) สนับสนุ นให้สมาชิ กได้พฒั นางานอย่างเต็มกาลังตามศักยภาพและความชานาญที่มีอยู่ โดยร่ วมกัน
ตั้งเป้ าหมายในการพัฒนางานให้กบั สมาชิ กแต่ละกลุ่ม ส่ งผลให้สมาชิ กแต่ละกลุ่มมีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ด้าน เป็ นพื้นฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กบั เครื อข่าย
8) สร้ า งความสั ม พันธ์ ที่ แน่ นแฟ้ น ระหว่า งบุ ค ลากรทุ ก ระดับ ของสมาชิ ก ในเครื อข่ า ยในลัก ษณะ
ความสัมพันธ์ฉนั ท์เพื่อน
9) จัดกิจกรรมให้สมาชิ กใหม่ของเครื อข่าย เพื่อเชื่ อมต่อคนรุ่ นเก่ากับคนรุ่ นใหม่ในการสื บทอดความ
เป็ นเครื อข่ายต่อไป
10) จัดให้มีเวที ระหว่างคนทางานเพื่ อพัฒนาหรื อแก้ปั ญหาในการทางานด้า นต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ
รวมทั้งการให้กาลังใจซึ่ งกันและกัน
11) จัดให้มีช่องทางการทางานร่ วมกัน การสื่ อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึ งที่ทนั สมัยและเป็ นปั จจุบนั เช่ น
สร้างระบบการส่ งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงเครื อข่ายเข้าด้วยกัน
ปั จจุบนั ฝ่ ายจัดการสหกรณ์ มีการจับกลุ่มกันเป็ นเครื อข่าย เช่ น เครื อข่ายของชมรมผูจ้ ดั การสหกรณ์ มี
การสร้างระบบการเรี ยนรู ้ แบบพบปะแลกเปลี่ยนในเครื อข่ายผูจ้ ดั การด้วยกัน ซึ่ งระบบการเรี ยนรู ้น้ ี นาไปสู่ การ
ปฏิบตั ิในสหกรณ์ของตนเองได้ ทั้งระบบธุ รกิจ การจัดการ การบริ หาร และการให้บริ การสมาชิก ตลอดจนการ
สร้างผูน้ าให้เกิดขึ้นในสหกรณ์ เป็ นต้น นอกจากนี้ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ยังได้จดั ตั้งสถาบันพัฒนากรรมการและ
ฝ่ ายจัดการสหกรณ์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลการพัฒนากรรมการและฝ่ ายจัดการสหกรณ์ รวมทั้งพัฒนาหลักสู ตร
การฝึ กอบรมเพื่อเป็ นศูนย์กลางเรี ยนรู ้และให้บริ การเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการและฝ่ ายจัดการสหกรณ์ นาไปสู่
การประสานความร่ ว มมื อ ด้า นวิช าการกับ สถาบันการศึ ก ษา วิท ยากร องค์ก ารปกครองส่ วนท้องถิ่ น และ
หน่ วยงานอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นโอกาสที่ ดีที่ฝ่ายจัดการสหกรณ์ จะได้ใช้โอกาสนี้ ในการพบปะกัน นาไปสู่ การสร้ า ง
เครื อข่าย การเชื่ อมโยงเครื อข่ายระหว่างกัน และพัฒนาความสัมพันธ์ของเครื อข่ายที่เกิดขึ้นแล้วให้แน่นเฟ้นมาก
ยิง่ ขึ้น ซึ่ งนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ต่อการพัฒนาเครื อข่าย ยังจะนาสู่ การพัฒนาสหกรณ์และ
ขบวนการสหกรณ์ต่อไป

ประเด็นวิเคราะห์
เครื อข่ายฝ่ ายจัดการสหกรณ์ มีความสาคัญอย่างไร และหากสหกรณ์ ไม่ให้ความสาคัญต่อการบริ หาร
เครื อข่ายฝ่ ายจัดการสหกรณ์ จะส่ งผลต่อการบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์อย่างไรบ้าง จงอภิปราย
หลักจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 11.2.3 โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 11.2.3
ในแนวการศึกษา หน่ วยที่ 11 ตอนที่ 11.2 เรื่ องที่ 11.2.3
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ตอนที่ 11.3
กรณีศึกษาการบริหารเครื อข่ ายทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 11.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละเรื่ อง

หัวเรื่ อง
เรื่ องที่ 11.3.1 กรณี ศึกษาการบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร
เรื่ องที่ 11.3.2 กรณี ศึกษาการบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

แนวคิด
1. กรณี ศึกษาการบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ ภาคการเกษตร กล่าวถึ ง การบริ หาร
เครื อข่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ส หกรณ์ ก ารเกษตรล าพระเพลิ ง จากัด ที่ ป ระสบความส าเร็ จในการ
ดาเนิ นการเครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ด้านกิจกรรม
ด้านสังคมและวัฒนธรรมกับสหกรณ์ การเกษตรอิ วาเตะฮานากามิ ประเทศญี่ปุ่น โดยการมี ส่วน
ร่ วมของสมาชิก คณะกรรมการดาเนินการ และฝ่ ายจัดการสหกรณ์
2. กรณี ศึ ก ษาการบริ หารเครื อข่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นสหกรณ์ นอกภาคการเกษตร กล่ า วถึ ง การ
บริ หารเครื อข่ายทรั พยากรมนุ ษย์สหกรณ์ ผูบ้ ริ โภค หรื อสหกรณ์ ร้านค้าในประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งได้
พัฒนาการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กในรู ปแบบของการสร้ างกลุ่มสัมพันธ์ โดยชักชวนให้มีการรวม
ซื้ อของกลุ่มแม่บา้ นแล้วร้านสหกรณ์จะส่ งสิ นค้าให้ถึงบ้าน ที่เรี ยกว่า กลุ่มแม่บา้ นฮัน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 11.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กรณี ศึกษาการบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตรได้
2. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กรณี ศึกษาการบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์นอกภาคการเกษตรได้
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เรื่ องที่ 11.3.1 กรณีศึกษาการบริหารเครื อข่ ายทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์ ภาคการเกษตร
กรณี ศึกษาการบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตรนี้ จะกล่าวถึง เรื่ องราวของ
สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด ที่ประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นการเครื อข่ายความร่ วมมือ กับสหกรณ์
การเกษตรอิวาเตะฮานากามิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ ง เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายงานการศึ กษา เรื่ อง “แนวทางการสร้ าง
เครื อข่ายสหกรณ์อาเซี ยน กรณี ศึกษาเปรี ยบเทียบสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จากัด กับสหกรณ์การเกษตรลาพระ
เพลิง จากัด” (ภานุวฒั น์ ณ นครพนม: 2556) โดยสหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด ได้สร้างเครื อข่ายความ
ร่ วมมือด้านวิชาการกับสหกรณ์ อิวาเตะ ฮานากามิ กระชับความสัมพันธ์ดว้ ยกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรม
และจะมีความร่ วมมือทางด้านธุ รกิจในอนาคต จุดเริ่ มของการสร้าง เครื อข่ายของสหกรณ์ท้ งั สองนั้น ต่างมีจุดเริ่ ม
ที่ เหมื อนกัน คื อ เริ่ มมาจากความสั มพันธระหว่า งภาครั ฐที่ ป ระสานความร่ วมมื อระหว่า งกันในการน าภาค
สหกรณ์เข้ามาหารื อเจรจาร่ วมกันเพื่อให้เกิดเครื อข่าย จากนั้นสหกรณ์ต่างร่ วมกันสร้างเครื อข่ายดาเนิ นกิจกรรม
เครื อข่าย สร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อถือ และความไว้เนื้อเชื่ อใจระหว่างกัน โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุ นและ
เป็ นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ

1. ความเป็ นมาและการดาเนินงานของเครื อข่ ายสหกรณ์ การเกษตรลาพระเพลิง จากัด
สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2511
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2520 ประเภทสหกรณ์การเกษตร จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลื อเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยูใ่ นเขต
โครงการชลประทานลาพระเพลิงให้ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน มีพ้ืนที่ดาเนิ นงานตามโซนส่ ง
น้ าในเขต 3 อาเภอ คือ อาเภอปั กธงชัย อาเภอโชคชัย และอาเภอเมืองนครราชสี มา มีสมาชิ กแรกตั้ง 194 คน เดิม
สานักงานสหกรณ์ อาศัย อยู่กบั สานักงานสหกรณ์ อาเภอปั กธงชัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 สหกรณ์ ได้จดั สร้ าง
สานักงานเป็ นของตนเอง ปั จจุ บนั ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ 8 ถนนสื บศิ ริ ตาบลเมื องปั ก อาเภอปั กธงชัย จังหวัด
นครราชสี มา อาชี พหลักของสมาชิ ก ได้แก่ การทานา ทาไร่ และอาชี พเสริ ม คือ ทอผ้าไหม เลี้ ยงสตว์ ทาสวน
สหกรณ์กาหนดวิสัยทัศน์ไว้วา่ “เป็ นสถาบันการเรี ยนรู ้ มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในการบริ หารจัดการ ตลอดจนดารงไว้
ซึ่ งเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้ าหมายภายในปี พ.ศ. 2560 สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด มีบุคลากรที่มี
จิตสานึ ก การบริ หารจัดการสิ นเชื่ อมี สภาพคล่ อง การตลาด และการบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งมี
สถาบันการเรี ยนรู ้ ที่มีประสิ ทธิ ผล โดยกาหนดพันธกิ จ ได้แก่ บุ คลากรมี จิตสานึ กที่ ดีในการปฏิ บตั ิ งาน การ
บริ หารสิ นเชื่ อมีสภาพคล่องทางการเงิน พัฒนาการตลาดให้มีประสิ ทธิ ภาพ พัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้มี
ประสิ ทธิภาพ และพัฒนาสถาบันการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ผล สหกรณ์ดาเนินธุ รกิจด้านต่างๆ ได้แก่ ธุ รกิจสิ นเชื่ อ
ธุ รกิจจัดหาสิ นค้ามาจาหน่าย และธุ รกิจรวบรวมผลผลิต
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ส่ วนสหกรณ์การเกษตรอิวาเตะฮานากามิ ประเทศญี่ปุ่น ได้ควบรวมกับสหกรณ์ต่างๆ 3 แห่ง เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม ในปี ค.ศ. 2008 ซึ่ งสหกรณ์โด่งดังในฐานะแหล่งผลิตข้าวมาตั้งแต่อดีต ชาวบ้านเข้าร่ วมกับสหกรณ์
เป็ นอย่างดี เป็ นองค์กรของชุมชนที่มีความเข้มแข็งมาก แต่จากการเริ่ มนาเข้าข้าวจากประเทศสหรัฐอเมริ กา ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2535 และการบริ โภคข้าวในประเทศลดลง ทาให้เกิดผลกระทบต่อการทานาในประเทศญี่ปุ่น การปลูก
ข้าวอย่างเดียวไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อีกต่อไป นอกจากนี้ สมาชิ กสหกรณ์ก็สูงอายุข้ ึนเรื่ อยๆ มีการเปลี่ยน
รุ่ นจากพ่อแม่สู่รุ่นลูก สมาชิ กมีความเป็ นหนึ่ งเดียวกับสหกรณ์ น้อยลง เพื่อให้เกษตรกรรม ชุมชน และสหกรณ์
รอดพ้นจากวิกฤตนี้ สหกรณ์ การเกษตรอิวาเตะฮานากามิจึงได้เริ่ มเปลี่ ยนโครงสร้ างงานเกษตรเข้าสู่ งานสวน
และตัดสิ นใจสร้าง Farmer,s Market เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่เหนี่ ยวแน่นกับสมาชิ ก
โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุน้ เกษตรกรรมในท้องถิ่น หยุดความห่างเหิ นของสมาชิก และเสริ มสร้างความเข้าใจของ
ผูบ้ ริ โภคต่อสหกรณ์ผผู ้ ลิตสิ นค้าการเกษตร สหกรณ์ยงั ได้ดาเนิ นกิจกรรมด้านคุณภาพชี วิตความเป็ นอยูข่ องคน
ในชุ มชน เพื่อสร้างสังคมท้องถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ สามารถอยูอ่ าศัยได้อย่างมัน่ ใจ มีการดาเนิ นกิจกรรมกลุ่มสตรี
และคนชรา สร้ างสุ ขภาพและคุ ณภาพชี วิตที่ดี โดยกิ จกรรมของสหกรณ์ ได้แก่ ศู นย์ดูแลผูส้ ู งอายุ โรงเรี ย น
อนุบาล Yomoto kindergarten กลุ่มแปรรู ปข้าว กลุ่มทอผ้า โรงผลิตไวน์และโยเกิร์ต
สาหรับ เครื อข่ายความร่ วมมือของสหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด กับสหกรณ์การเกษตรอิวาเตะฮา
นากามิ มีจุดเริ่ มต้นจากความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ตามโครงการพัฒนาผูน้ ากลุ่มอาชี พของ
สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย (The Project on Community Leader Development in Agriculture Cooperatives
in Thailand) เป็ นโครงการที่ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ได้นาเสนอไปในกรอบโครงการความร่ วมมือทางวิชาการจาก
รัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีวตั ถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผูน้ ากลุ่มอาชีพในสหกรณ์การเกษตรในประเทศ
ไทย ให้มีความรู ้ความสามารถเพื่อเป็ นแกนนาในการพัฒนาชุ มชนในชนบทให้มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิ จ
และสังคม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นมาดาเนินการอบรมในประเทศไทย เพื่อพัฒนาผูน้ าให้มีความสามารถ
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบริ หารจัดการสหกรณ์ ด้านการจั้ดตั้งและจัดการศูนย์การผลิต ด้านการตลาด ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดการทางการเงิน และด้านการพัฒนา
คุ ณภาพชี วิต จากนั้นผูเ้ ข้ารับการอบรมจะกลับไปปฏิ บตั ิงานในสหกรณ์ ของตนเอง และจะมีการติดตามผลและ
ประเมินผลการพัฒนาของผูเ้ ข้ารับการอบรม แล้วคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการอบรมที่ดีเด่นไปอบรมต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด ได้ส่งนางสาวสุ มาลี ทองธี ระ ผูจ้ ดั การสหกรณ์เข้ารับการอบรมและศึกษาดู
งานที่ประเทศญี่ปุ่นตามโครงการดังกล่าว สหกรณ์มอบหมายให้ผจู ้ ดั การไปศึกษาดูงานโดยมุ่งเน้นให้นาความรู ้ มา
พัฒนาในด้านการตลาด เพื่อส่ งเสริ มในด้านการผลิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ หลังกลับจากประเทศญี่ปุ่น ผูจ้ ดั การได้
ถ่ายทอดความรู ้ให้กบั คณะกรรมการ พนักงาน และสมาชิก

58
สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด ได้เล็งเห็ นความสาคัญในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตให้แก่สมาชิ ก
และเกษตรกร จึงได้จดั ทาโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ เพื่อสร้ างเครื อข่ายความ
ร่ วมกันในการแลกเปลี่ ยนความรู ้ ของสมาชิ กและคนในชุ มชนเพื่อพัฒนาไปสู่ ชุมชนเกษตรอินทรี ย ์ เน้นความ
ปลอดภัยของผูผ้ ลิ ตและผูบ้ ริ โภค ส่ งเสริ มให้มีการผลิตเอง บริ โภคเอง และยังเป็ นการช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจของ
ชุมชน อีกทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพชี วิตให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในชุ มชนให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน สหกรณ์
ได้ดาเนินการก่อตั้งตลาดเกษตรกร (Farmer,s Market) เพื่อจาหน่ายสิ นค้าเกษตรอินทรี ยแ์ ละผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชี พ
สหกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรนาสิ นค้ามาจาหน่าย โครงการพัฒนาสถาบันการเรี ยนรู ้สหกรณ์การเกษตร
ลาพระเพลิง จากัด อย่างยัง่ ยืน เป็ นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสมาชิกของสหกรณ์ และโครงการสหกรณ์วยั
ใสใส่ ใจคุ ณภาพ เพื่อพัฒนาคุ ณภาพชี วิตให้แก่สมาชิ ก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ซึ่ งใน
การดาเนิ นงานตามโครงการต่างๆ นั้น สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด ได้รับความร่ วมมือจากสหกรณ์ใน
ประเทศญี่ ปุ่น รวมทั้งสหกรณ์ การเกษตรอิ วาเตะฮานากามิ ส่งผูเ้ ชี่ ยวชาญมาให้คาแนะนาและสนับสนุ นการ
ดาเนิ นงาน รวมทั้งแนะนาในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการค้า ต่อมาสหกรณ์ได้จดั ตั้งสถาบันเพื่อการเรี ยนรู ้
ของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาความรู ้ ให้แก่บุคลากรทุกระดับ ได้แก่ กรรมการดาเนิ นการ ประธานกลุ่ม สมาชิ กและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ภายใต้หลักการ “เรี ยนรู ้ เรื่ องสหกรณ์ เรี ยนรู ้ ที่สหกรณ์ ” ตามแบบการพัฒนาบุคลากรของ
สหกรณ์ แห่ งประเทศญี่ ปุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูน้ าที่ มีความหลากหลาย และการสร้ างสหกรณ์ ที่พ่ ึงพา
ตนเอง รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่ วมในการวางแผนและดาเนินกิจกรรมของสหกรณ์
นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด ยังได้ประสานความร่ วมมือกับสหกรณ์การเกษตรอิวา
เตะฮานากามิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีการจัดนาสมาชิ กสหกรณ์การเกษตรอิวาเตะฮานากามิ มาร่ วมกิ จกรรมของ
สหกรณ์เพื่อเป็ นการเชื่ อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหกรณ์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น นอกจากกิจกรรม
ด้านวิชาการ การดาเนิ นงานของสหกรณ์แล้ว ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การสันทนาการ
ระหว่างสมาชิ กของทั้งสองสหกรณ์ ขณะเดี ยวกันสหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิ ง จากัด ได้ส่งกรรมการและ
สมาชิก ไปศึกษาดูงาน ศึกษาระบบบริ หารจัดการสหกรณ์การเกษตรอิวาเตะฮานากามิ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ด้านอาหารพื้นเมืองกับกลุ่มสตรี การแปรรู ป และกิ จการด้านสวัสดิ การของสหกรณ์ การเกษตร ศูนย์รวบรวม
ข้าวเปลือกและตลาดเกษตรกร ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตของสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น ร่ วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและ
พักค้างคืนแบบโฮมสเตย์ที่บา้ นของสมาชิ ก กิจกรรมดังกล่าวได้ดาเนิ นการมาตลอดระยะเวลาที่ท้ งั สองสหกรณ์
เริ่ มมีการสร้างความสัมพันธ์ดา้ นเครื อข่ายระหว่างกันโดยการสนับสนุ นของราชการ
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2. ปัจจัยความเสร็จในการสร้ างเครื อข่ ายของสหกรณ์ การเกษตรลาพระเพลิง จากัด
ปั จจัยที่ทาให้เครื อข่ายสหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด กับสหกรณ์ การเกษตรอิวาเตะฮานากามิ
ประสบความสาเร็ จ สามารถวิเคราะห์ตามรู ปแบบการประเมินเชิ งระบบ (CIPP Model) 4 ด้าน คือ ด้านบริ บท
หรื อสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) ด้านปั จจัยเบื้ องต้นหรื อปั จจัยนาเข้า (Input Evaluation : I) ด้าน
กระบวนการ (Process Evaluation : P) และด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) ได้ดงั นี้ (ปรับปรุ งจาก ภานุวฒั น์
ณ นครพนม, 2556: 19-43)
2.1 ปั จ จั ย ด้ า นบริ บ ทของเครื อ ข่ า ย เครื อ ข่ า ยสหกรณ์ ก ารเกษตรล าพระเพลิ ง จ ากัด กับ สหกรณ์
การเกษตรอิวาเตะฮานากามิ เป็ นความร่ วมมือในทางวิชาการที่เริ่ มจากภาคราชการโดยหน่วยงานของรัฐบาลไทย
และของประเทศญี่ปุ่นร่ วมมือกัน การร่ วมเครื อข่ายระหว่างสหกรณ์เป็ นการถ่ายทอดประสบการณ์ของสหกรณ์
การเกษตรอิวาเตะฮานากามิ สู่สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด ซึ่ งทั้งสองสหกรณ์มีบริ บทที่เหมือนกัน คือ
การเป็ นสหกรณ์การเกษตร สมาชิกประกอบอาชีพการเกษตร สหกรณ์การเกษตรอิวาเตะฮานากามิเป็ นสหกรณ์ที่
ประสบความสาเร็ จในด้านการบริ หารจัดการ การสร้างการมีส่วนร่ วมของสมาชิ ก การพัฒนาความเป็ นอยู่และ
คุณภาพของสมาชิก จึงมีความประสงค์ที่จะถ่ายทอดความสาเร็ จนี้สู่สหกรณ์อื่น
ส่ วนสหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด เป็ นสหกรณ์ที่ตอ้ งการพัฒนาด้านการบริ หารจัดการเพื่อ
พัฒนาความเป็ นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ของสมาชิก ดังวิสัยทัศน์วา่ “เป็ นสถาบันการเรี ยนรู ้ มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในการ
บริ หารจัดการ ตลอดจนดารงไว้ซ่ ึ ง เศรษฐกิ จพอเพี ย ง” โดยก าหนดเป้ า หมายภายในปี พ.ศ. 2560 สหกรณ์
การเกษตรลาพระเพลิง จากัด มีบุคลากรที่มีจิตสานึ ก การบริ หารจัดการสิ นเชื่ อมีสภาพคล่อง การตลาด และการ
บริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงมีสถาบันการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ผล ดัง นั้นทั้งสองสหกรณ์จึงมีจุดมุ่งหมยที่
สอดคล้องต้องกัน คือ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ ยนความรู ้ และประสบกาณ์ ระหว่างกัน ถื อเป็ นเครื อข่ายความ
ร่ วมมือทางด้านวิชาการ โดยความสัมพันธ์จะเป็ นในลักษณะผูใ้ ห้และผูร้ ับ ซึ่ งเป็ นความแตกต่างกันในเชิงบริ บท
ที่อีกฝ่ ายหนึ่งมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ส่ วนอีกฝ่ ายอยูใ่ นลักษณะผูร้ ับความช่วยเหลือด้านวิชาการ และพัฒนา
มาสร้างความสัมพันธ์ดา้ นสังคมและวัฒนธรรมในเวลาต่อมา
2.2 ปัจจัยนาเข้ าของเครื อข่ าย เครื อข่ายสหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด กับสหกรณ์การเกษตรอิ
วาเตะฮานากามิ มีปัจจัยนาเข้าของเครื อข่ายความร่ ววมือที่สาคัญ 2 ด้าน คือ
1) ด้ านบุคลากร จะเห็นได้วา่ ฝ่ ายจัดการของสหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด เป็ นผูม้ ีบทบาท
สาคัญเป็ นจุดเริ่ มของเครื อข่ายนี้ ผูจ้ ดั การมีลกั ษณะเป็ นผูน้ า มีความตั้งใจสู งในการพัฒนาองค์กร คณะกรรมการ
ดาเนิ นการสหกรณ์มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง ส่ วนสมาชิ กสหกรณ์มีการแบ่งเป็ นกลุ่มๆ
ตามที่ อยู่อาศัยและสภาพการประกอบอาชี พ ส่ วนสหกรณ์ การเกษตรอิ วาเตะฮานากามิ นั้น มี คณะกรรมการ
ดาเนินการ และฝ่ ายจัดการที่เข้มแข็ง สมาชิกมีส่วนร่ วมกับสหกรณ์สูง
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2) ด้ านกิจกรรมของเครื อข่ าย เครื อข่ายนี้ มีกิจกรรมของเครื อข่ายเป็ นกิ จกรรมด้านวิชาการ และ
การแลกเปลี่ยน ในด้านวิชาการมีการอบรมซึ่ งจัดโดยเงินทุนของรัฐบาลญี่ปุ่น ตามกรอบความร่ วมมือไทยญี่ปุ่น
โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจากญี่ปุ่นและจากสหกรณ์การเกษตรอิวาเตะฮานากามิ เป็ นวิทยากรพัฒนาความรู ้สมาชิ กของ
สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทาธุ รกิจในด้านการแลกเปลี่ยนเป็ น
กิ จกรรมสาคัญของเครื อข่ายสหกรณ์ ทั้งสองสหกรณ์ มีการศึกษาดูงานระหว่างกัน มีการแลกเปลี่ ยนทางด้าน
วัฒนธรรม มีการเอื้อไมตรี ต่อกัน ดังจะเห็นจากการที่ผศู ้ ึกษาดูงานรุ่ นหลังจะนาของฝากจากรุ่ นก่อนที่ฝากมาให้
คนรู ้จกั และมีของฝากไปให้กนั เสมอจนทาให้เกิดความผูกพันกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2.3 ปั จจัยด้ านกระบวนการ การดาเนิ นงานของเครื อข่ ายสหกรณ์ การเกษตรลาพระเพลิ ง จากัด กับ
สหกรณ์ การเกษตรอิ วาเตะฮานากามิ จะเห็ นได้ว่า การดาเนิ นงานของเครื อข่ายเริ่ มจากความสัมพันธ์ ระหว่าง
ประเทศ เกิ ดความร่ วมมื อระหว่า งองค์ก ร นาไปสู่ ค วามสั ม พันธ์ เครื อข่ า ยความร่ วมมื อ ระหว่า งสหกรณ์ มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในเชิ งของการเยี่ยมเยียน การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นวิชาการ ด้านชีวิตความ
เป็ นอยู่ สังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของเครื อข่ายเป็ นแบบหลวมๆ เนื่องจากไม่มีขอ้ ผูกพัน หรื อข้อตกลง
ที่จะต้องปฏิบตั ิร่วมกัน กระบวนการในส่ วนของสหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด ซึ่ งอยูใ่ นฐานะผูร้ ับความ
ช่ วยเหลื อด้านวิชาการเป็ นการต่ อยอด หรื อขยายผลจากการอบรมและการให้คาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญจาก
ประเทศญี่ปุ่นและสหกรณ์การเกษตรอิวาเตะฮานากามิ โดยการนามาจัดทาเป็ นโครงการต่างๆ ได้แก่ การส่ งเสริ ม
เกษตรอินทรี ย ์ การก่อตั้งตลาดเกษตรกร (Farmer,s Market) โครงการพัฒนาสถาบันการเรี ยนรู ้สหกรณ์การเกษตร
ล าพระเพลิ ง จ ากัด และและโครงการสหกรณ์ ว ยั ใสใส่ ใ จคุ ณ ภาพ เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ แ ก่ ส มาชิ ก
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นได้ให้คาแนะนาในการดาเนินการ
กระบวนการดาเนิ นการของเครื อข่ายจะเป็ นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่ องดังเช่นกระบวนการการค้า เนื่องจาก
ส่ วนใหญ่ เป็ นความร่ ว มมื อ ด้า นวิ ช าการ ด้า นสั ง คมชี วิตความเป็ นอยู่ และด้า นวัฒนธรรม ซึ่ ง ฝ่ ายสหกรณ์
การเกษตรลาพระเพลิง จากัด เป็ นผูร้ ับความรู ้ประสบการณ์ของสหกรณ์การเกษตรอิวาเตะฮานากามิ มาปรับใช้
และพัฒนา ส่ วนการแลกเปลี่ ยนด้านสังคมและวัฒนธรรมจะเป็ นลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย เป็ นมิ ตรต่อกันใน
ระหว่างสมาชิ กของทั้งสองสหกรณ์ มีอุปสรรคด้านภาษาในการติดต่อกันเท่านั้น ความสาเร็ จของเครื อข่ายเกิ ด
จากกระบวนการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ การมีอธั ยาศัยไมตรี อนั ดีในการ
ทากิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนสังคมและวัฒนธรรมกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอิวาเตะฮานากามิ
2.4 ปัจจัยด้ านการประเมินผลผลิต การดาเนินงานของเครื อข่ายสหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด กับ
สหกรณ์ การเกษตรอิ วาเตะฮานากามิ เป็ นลักษณะของการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ (Knowledge Sharing) ที่ เกิ ดจาก
องค์ประกอบ ได้แก่ คน (People) สถานที่ (Place) สิ่ งอานวยความสะดวก (Infrastructure) โดยนาความรู ้ที่ได้รับ
จากการอบรมและศึ กษาดู งานตามโครงการพัฒนาผูน้ ากลุ่ มอาชี พของสหกรณ์ การเกษตรในประเทศไทย ณ
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ประเทศญี่ปุ่น นามาปรับใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ และตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญญี่ปุ่นจึงเกิ ดเป็ นความสนิ ท
สนม จึ งมี การติ ดต่อกันโดยวิธีการส่ งของมอบให้แก่ กนั โดยสหกรณ์ คาดหวังว่าจะมี การเชื่ อมโยงด้วยสิ นค้า
สหกรณ์ แต่เนื่องจากสิ นค้ายังไม่ตรงกับความต้องการของสหกรณ์ในญี่ปุ่น สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด
ต้องมีการพัฒนาสิ นค้าให้ตรงกับความต้องการต่อไป
ผลของเครื อข่ายเป็ นความร่ วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างสองสหกรณ์ กล่าวคือ ในส่ วนของความร่ วมมือนั้นทา
ให้เกิดความร่ วมมือด้านต่างๆ ระหว่างกัน บุคลากรของทั้งสองฝ่ ายในทุกระดับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในลักษณะ
ความสัมพันธ์ฉนั เพื่อน มีอธั ยาศัยไมตรี เอื้ออาทรต่อกันทั้งในระดับองค์การและระดับสมาชิก ซึ่ งจะส่ งผลในอนาคต
หากเครื อข่ายเกิดความร่ วมมือด้านการค้าและการลงทุน ด้านผลการพัฒนาที่สืบเนื่ องจากกิจกรรมความร่ วมมือนั้น
ส่ งผลให้สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด มีความเข้มแข็ง มีการบริ หารงานที่ดี การมีส่วนร่ วมของสมาชิ กใน
กิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์มีสูง
ผลการพัฒนาอันเกิดจากความร่ วมมือระหว่างสองสหกรณ์ จากการพัฒนาเครื อข่ายดังกล่าวสามารถวัดได้
จากการที่สหกรณ์ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่ งชาติ ในปี พ.ศ. 2555 ในส่ วนของสมาชิกได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิการ
ทาการเกษตรอินทรี ย ์ สามารถนาผลผลิตมาขายใน Farmer,s Market ของสหกรณ์ มีรายได้เพิ่มขึ้นต้นทุนลดลง ทา
ให้ความเป็ นอยู่ดีข้ ึ น สุ ขภาพและคุ ณภาพชี วิตดี ข้ ึ น เนื่ องจากการไม่ทาการผลิ ตที่ ใช้สารเคมี รวมทั้งส่ งผลให้
สภาพแวดล้อมในชุมชนดีข้ ึน

ประเด็นวิเคราะห์
จากกรณี ศึกษาเรื่ องที่ 11.3.1 ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์กลุ่มใดที่มีบทบาทสาคัญในการทาให้เครื อข่าย
สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด และสหกรณ์การเกษตรอิวาเตะฮานากามิ ประสบความสาเร็ จ จงอภิปราย
หลักจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 11.3.1 โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 11.3.1
ในแนวการศึกษา หน่ วยที่ 11 ตอนที่ 11.3 เรื่ องที่ 11.3.1
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เรื่ องที่ 11.3.2 กรณีศึกษาการบริหารเครื อข่ ายทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์ นอกภาคการเกษตร
กรณี ศึกษาการบริ หารเครื อข่ายทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์นอกภาคการเกษตรนี้ เป็ นเรื่ องราวของกลุ่ม
แม่บา้ นฮันในประเทศญี่ปุ่น (ปรับปรุ งจาก โอภาวดี เข็มทอง, 2560: 46-51) ซึ่ งสหกรณ์ผูบ้ ริ โภค หรื อสหกรณ์
ร้านค้าในประเทศญี่ปุ่นได้พฒั นารู ปแบบของการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในรู ปแบบของการสร้างกลุ่มสัมพันธ์ให้
เป็ นรากฐานอันมัน่ คงของสหกรณ์ร้านค้า โดยชักชวนให้มีการรวมซื้ อ (Joint Buying) ของกลุ่มแม่บา้ นแล้วร้าน
สหกรณ์จะส่ งสิ นค้าให้ถึงบ้าน รู ปแบบกลุ่มอันนี้ เริ่ มมีมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 โดยการคิดรู ปแบบของการสม
ประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย เสี ยงจากกลุ่มแม่บา้ นมีความสาคัญที่จะทาให้ร้านสหกรณ์ มีการปรับปรุ งการดาเนิ นงาน
เบื้องหลังความสาเร็ จนี้ เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจศึกษาว่าเกิดจากปั จจัยใด รู ปแบบของกลุ่มอันนี้ ได้รับการยกย่องอย่าง
สู งว่าเป็ นรู ปแบบที่ผสมผสานระหว่างประชาธิ ปไตยและประสิ ทธิ ภาพได้ดีที่สุด เป็ นจุดบันดาลใจให้ประเทศ
ต่างๆ ที่มีสหกรณ์สนใจศึกษาเปรี ยบเทียบ

1. ความเป็ นมาและการดาเนินงานของเครื อข่ ายกลุ่มแม่ บ้านฮัน
จุดเริ่ มต้นของกลุ่มแม่บา้ นฮัน (Housewives in Han group) เกิ ดขึ้นในปี ค.ศ. 1956 ที่สหกรณ์สึรุโอกะ
(Tsuruoka Co-operative) จัง หวัด ยามากาตะ (Yamakata Prefecture) อยู่ใ นเขตภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของ
เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น โดยความคิดเมื่อเริ่ มต้นมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ขอให้สมาชิกมาประชุ มกันที่
บ้านของสมาชิกคนหนึ่ง แล้วอธิ บายถึงการที่สมาชิ กจะรวมตัวกันแล้วใช้ประโยชน์จากร้านสหกรณ์ แบบบริ การ
ตัวเอง (Self Service Shop) ต่อมาสหกรณ์ พบว่า กลุ่มแม่บา้ นฮันเป็ นช่องทางติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ระหว่า งสหกรณ์ และสมาชิ ก สหกรณ์ จึง ขยายการรวมกลุ่ ม แบบนี้ ออกไปจนทัว่ ถึ ง ทั้ง สหกรณ์ และสหกรณ์
ผูบ้ ริ โภคในประเทศญี่ปุ่น JJU (Japanese Consumers’ Co-operative Union) ยอมรับว่า กลุ่มแม่บา้ นฮันเป็ นหน่วย
ย่อยที่สุดของร้านสหกรณ์
ค าว่า “ฮัน (Hun)” เป็ นภาษาญี่ ปุ่ นผสมจี น ซึ่ ง แปลว่า “หน่ วยย่อยขององค์ก าร” ในบริ บทของร้ าน
สหกรณ์จึงหมายถึง กลุ่มของสมาชิ กตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป สมาชิ กในกลุ่มแม่บา้ นฮันจะมีการประชุ มกันที่บา้ นของ
สมาชิกคนใดคนหนึ่ ง เมื่อมีความจาเป็ นที่จะต้องอภิปรายเรื่ องการบริ หาร้านสหกรณ์ แต่ถา้ กลุ่มมีขนาดโตมากจะ
ยิง่ มีความสาคัญกับสหกรณ์มากขึ้น กลุ่มแม่บา้ นฮันมีการประชุมเป็ นประจาตามตารางที่สอดคล้องกับการประชุ ม
ใหญ่สามัญประจาปี ของสหกรณ์ โดยทัว่ ไปร้านสหกรณ์ในญี่ปุ่นจะมีการประชุ มใหญ่ในระหว่างเดือนเมษายนพฤษภาคม ดังนั้นกลุ่มแม่บา้ นฮันควรจะมีการประชุ มในระหว่างเดื อนตุลาคม-พฤศจิกายน เป็ นต้น สหกรณ์จะ
เรี ยกประชุ มหัวหน้า กลุ่ มแม่บา้ นฮันเพื่อรั บฟั งข้อคิ ดเห็ นของแต่ละกลุ่ม ในบางสหกรณ์ ที่มีขนาดใหญ่ก็จะใช้
วิธีการให้หวั หน้ากลุ่มเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกที่จะเข้าร่ วมในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
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เมื่ อหน่ วยย่ อยของสหกรณ์ เริ่ ม ต้นจากกลุ่ ม แม่ บ ้า นฮันร้ า นสหกรณ์ ใ นญี่ ปุ่ นหลายแห่ ง จึ ง มัก มี ก าร
จัดรู ปแบบองค์การโดยมีหน่วยกลางเป็ นคณะกรรมการบริ หารร้านระดับหมู่บา้ น คณะกรรมการระดับเขต แล้วจึงไป
ถึงคณะกรรมการใหญ่ ซึ่ งคณะกรรมการในระดับต่างๆ นี้ มักมีบทบาทในชุมชนที่ร้านสหกรณ์ต้ งั อยูใ่ นเรื่ องทัว่ ๆ ไป
อีกด้วย อาทิ การรักษาสิ่ งแวดล้อม สวัสดิการสังคม การอบรมเลี้ยงดูเยาวชน และเการให้การศึกษาอบรมทางสหกรณ์
รวมทั้งให้ความรู ้ที่จาเป็ นแก่ผบู ้ ริ โภค สมาชิ กของกลุ่มแม่บา้ นฮันที่มีศกั ยภาพจะพยายามมีส่วนร่ วมในระดับที่สูงๆ
ขึ้ นไป เพื่อที่ จะมี บทบาทส าคัญในชุ มชนและสั งคมมากยิ่งๆ ขึ้ นไป ตามลาดับขั้นในขบวนการสหกรณ์ เพราะ
หัวหน้ากลุ่มแม่บา้ นฮันก็จะได้รับเลือกเป็ นตัวแทนไปประชุ มในระดับท้องถิ่นและในระดับเขต ซึ่ งผูแ้ ทนจากระดับ
ท้องถิ่ น (DC) และผูแ้ ทนจากระดับเขต (AC) ก็จะมีสิทธิ์ ได้รับเลื อกเป็ นผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุ มใหญ่สามัญประจาปี
(AGM) ของร้านสหกรณ์ต่อไปตามลาดับ ซึ่ งสามารถเห็นโครงสร้างการบริ หารงานได้ ดังภาพที่ 11.5
Society Level

AGM

BOARD
SC

Regional Level

AC

AC

Community Level

DC

DC

DC

Neighbor Level

Han

Han

Han

AC

AGM = Annual General Meeting
DC = District/Store Committees, AC = Area/Broc Committees, SC = Specialized Committees
Communication/Reporting
Electing delegates
Advices
ภาพที่ 11.5 พีระมิดโครงสร้ างระดับการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กกลุ่มแม่ บ้านฮัน
ทีม่ า: ดัดแปลงจาก โอภาวดี เข็มทอง (2560: 47)
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ร้านสหกรณ์บางแห่ งใช้วิธีการจ่ายเงิ นเฉลี่ยนคืนให้เฉพาะกลุ่มแม่บา้ นฮันเพื่อเป็ นการจูงใจให้เกิ ดการ
รวมตัวกัน เมื่อมีการนามาผนวกกับการรวมซื้ อ (Joint Buying) ที่ภาษาญี่ปุ่น เรี ยกว่า “เคียวโด โคนิ ว” (Kyodo
Ko, nyu) ทาให้เกิดการรวมกลุ่มแม่บา้ นฮันที่มีความเหนียวแน่นมากยิง่ ขึ้น ซึ่ ง “เคียวโด โคนิว” นี้ เป็ นระบบการ
รวมซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคพื้นฐานที่จาเป็ นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิ นค้าหมวดอาหาร เป็ น
ระบบที่คิดค้นขึ้นใช้ในสหกรณ์ ร้านค้าในประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1970 ที่ประสบความสาเร็ จและมี เอกลักษณ์
โดดเด่นมาก เป็ นการปกป้ องคุม้ ครองตนเองของผูบ้ ริ โภค เช่น ในกรณี ที่ผบู ้ ริ โภคจานวนมากรวมกลุ่มกันเพื่อให้
ได้มาซึ่ งนมบริ สุทธิ์ แทนที่จะเป็ นนมผงปรุ งแต่งที่บริ ษทั ผูผ้ ลิตขายกันอยูใ่ นตลาด กลุ่มเหล่านี้ ขยายวงเข้าไปใน
ร้านสหกรณ์ โดยการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ และผูจ้ ดั การในร้านสหกรณ์ โดยเริ่ มต้นจากร้านสหกรณ์ ที่ต้ งั อยู่
ภายในมหาวิทยาลัย หลังจากการลองผิดลองถูกอยูห่ ลายปี การรวมกลุ่มกันซื้ อแบบ “เคียวโด โคนิว” นี้ ก็ได้รับ
การยกย่องว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้สหกรณ์ร้านค้าเติบโตและขยายตัวไปมากถึงร้ อยละ 20-30 ของขบวนการ
สหกรณ์ท้ งั หมด ในกลางปี ค.ศ. 1980 นั้น ร้านสหกรณ์ได้พิสูจน์วา่ การรวมกลุ่มกันซื้ อทาให้ยอดขายของบวน
การสหกรณ์ ร้านค้าเติบโตอย่างมาก และได้มีส่วนแบ่งในตลาดขายปลี กอย่างมาก จนบริ ษทั เอกชนที่เป็ นผูค้ า้
ปลีกรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นต้องลอกเลียนแบบบ้าง แต่ก็ไม่ประสบความสาเร็ จเพราะขาดแก่นแท้ของการร่ วมตัว
คือ กลุ่มแม่บา้ นฮันนั้นเอง
การรวมกันซื้ อของกลุ่มแม่บา้ นฮันนั้น เป็ นการมารวมกันสั่งซื้ อ รับสิ นค้า และจาแนกแจกจ่ายกันในกลุ่ม
ในการท ากิ จกรรมเหล่ า นี้ สมาชิ กบางคนก็ จะอาสามาท าหน้า ที่ โดยไม่ รับ ค่ า จ้าง จึ งท าให้ร้า นสหกรณ์ มี ค่ า
ดาเนินการต่าลง จึงสามารถขายสิ นค้าให้กลุ่มแม่บา้ นฮันในราคาที่ต่ากว่าราคาขายที่อยูห่ น้าร้าน ทั้งสองฝ่ ายจึงต่าง
คนต่างได้ประโยชน์ อีกอย่างหนึ่งสหกรณ์ก็พร้อมจะรับฟังเสี ยงบ่นจากกลุ่มแม่บา้ นฮันในเรื่ องของการจัดการและ
การปรับปรุ งคุณภาพของสิ นค้า เมื่อสหกรณ์รับฟังและปรับปรุ งบริ การ จึงได้ความภักดีจากสมาชิกกลับคืนไป จึง
เรี ยกว่า “สมประโยชน์” (Win-Win) กันทั้งสองฝ่ าย ดังนั้น การรวมซื้ อของกลุ่มแม่บา้ นฮันจึงเป็ นรู ปแบบธุ รกิ จ
(Business Model) ที่ดีที่ผสมผสานประสิ ทธิ ภาพทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Efficiency) กับการมีส่วนร่ วมของ
สมาชิก (Member Participation) ได้อย่างลงตัว

2. ปัจจัยความเสร็จในการสร้ างเครื อข่ ายของกลุ่มแม่ บ้านฮัน
ปั จจัยที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็ จของกลุ่มแม่บา้ นฮันที่มีต่อร้ านสหกรณ์ น้ นั มีหลายปั จจัยด้วยกัน มีท้ งั
ปั จจัยทางประวัติศาสตร์ ปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ปั จจัยทางสถาบัน และปั จจัยด้านโครงสร้างขององค์การ
โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้ (ปรับปรุ งจาก โอภาวดี เข็มทอง, 2560: 48-51)
2.1 ปั จ จั ยทางประวัติศาสตร์ ในด้า นประวัติศ าสตร์ น้ ัน การรวมตัวกันท ากิ จกรรม พบมากในหมู่
เกษตรกรชาวนาของญี่ปุ่นมานานแล้ว ชาวนาทั้งหมู่บา้ นจะมารวมตัวช่ วยงานกันในทุกกิ จกรรมไม่ว่าจะเป็ น
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เพาะกล้า ถางหญ้า เก็บเกี่ยว ลูบน้ าเข้านา หรื อไล่จบั ตัก๊ แตน และแมลงศัตรู ขา้ วอื่นๆ แบบที่คนไทยเรี ยกว่า “ลง
แขก” อุปนิ สัยนี้ ฝั่งแน่ นสื บทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน แถมยังมีการซ้ าเติมด้วยการลงโทษหรื อการต่อต้านจาก
ชาวบ้าน ที่เรี ยกว่า “มูราฮาชิบุ” (Murahachibu) สาหรับผูท้ ี่ทาผิดกฎกติกาของหมู่บา้ น คนที่ทาผิดจะถูกต่อต้าน
ไม่ให้ร่วมสังฆกรรม ไม่คบค้าสมาคม และไม่มีใครติดต่อซื้ อขายด้วย ในหมู่บา้ นจะมีการจัดตั้ง “หยุย” (Yui) เป็ น
อาสาสมัครป้ องกันหมู่บา้ น มีกองทุนหมู่บา้ น ที่เรี ยกว่า “โกะ” (Koh) ให้หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันกูย้ ืมไปลงทุน
ต่ อมาในสมัย กลางสมาคมชาวนาเหล่ า นี้ ถู ก ผลัก ดันให้ท าหน้า ที่ แทนรั ฐบาลที่ จะเป็ นกลุ่ ม จัดตั้ง ของตัวเอง
แบบเดิม ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น ชาวนาญี่ปุ่นถูกปลุกเร้าความรักชาติให้รวมตัวกันในหมู่บา้ นเป็ น “โท
นาริ กูมิ” (Tonarigumi) รวมตัวกันเพื่อช่วยกันและกัน และปกป้ องคุม้ ครองตัวเอง หลังสงครามรัฐบาลห้ามจัดตั้ง
กลุ่มเหล่านี้ข้ ึนมาอีก แต่ชาวบ้านยังคงรวมกลุ่มกันในหลายรู ปแบบ นิสัยการรวมตัวเพื่อช่วยเหลือกันและกันของ
ชาวญี่ ปุ่นนี้ เห็ นได้ชัดเจนในบริ ษทั เอกชนหลายแห่ ง ที่ บริ หารงานในสไตล์ญี่ปุ่ น กลุ่ มแม่บา้ นฮันจึงเป็ นการ
รวมตัวที่เกิดขึ้นได้ง่ายตามสไตล์ญี่ปุ่น และมีการทาตามแบบในเอเซี ยหลายประเทศที่เห็นชัดเจน คือ ในประเทศ
เกาหลีและไต้หวัน
2.2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสั งคม ในส่ วนปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นสมัยใหม่ คือ
ความร่ ารวย เพราะคนญี่ปุ่นมีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จสู งมากหลักจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทาให้ GDP
เติบโตอย่างสม่าเสมอทุกๆ ปี และยังเกิดผลพลอยได้อีกมากมายหลายชนิ ดจาการใช้สารเคมีเกินความจาเป็ นใน
กระบวนการผลิตและแปรรู ปอาหาร เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุ นแรง ความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้อม การโยกย้าย
ถิ่นฐานจากชนบทสู่ เมืองในอัตราสู ง คนที่อพยพโยกย้ายมาใหม่เหล่านี้ ต้องซื้ อหรื อเช่าบ้านในพื้นที่ชานเมืองที่
ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ ชุ มชนเกิดใหม่น้ ี ตอ้ งการร้านค้าปลีกที่จะให้บริ การสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ชาวญี่ปุ่นรุ่ น
ใหม่น้ ี ใช้ชีวิตแบบครอบครัวเดี่ ยว (Nuclear Family) สามีเป็ นผูห้ ารายได้เข้าบ้านโดยการไปทางานในโรงงาน
ส่ วนภรรยาก็อยู่บา้ นมี หน้าที่ เลี้ ยงดู บุตรและทางานบ้าน จานวนแม่บา้ นเพิ่มสู งที่สุดในช่ วงปี ค.ศ. 1970-1980
เด็กชายและเด็กหญิงชาวญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดได้รับการศึกษาในระดับไฮสคูล (High School) และการศึกษาต่อใน
ระดับสู งขึ้นก็เริ่ มได้รับความนิยมมากขึ้น
ดังนั้น เริ่ มตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1960 เป็ นต้นมา ร้านสหกรณ์ จึงมีการขยายตัวมากขึ้นตามความต้องการของ
ชุ มชนใหม่ๆ เหล่านี้ กลุ่มแม่บา้ นฮันจะได้รับการศึกษาอบรมในเรื่ องโภชนาการ เนื่องจากมีความจาเป็ นมากใน
การเลี้ ยงดู บุตร สหกรณ์ จะให้ความรู ้ ในเรื่ องสารตกค้างในอาหาร และพยายามให้บริ การอาหารบริ สุทธิ์ และ
คุณภาพดี โดยความร่ วมมือกับผูผ้ ลิตที่ไว้ใจได้ นอกจากนั้น สหกรณ์ยงั อาทรต่อการเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้อม
กลุ่มแม่บา้ นฮันก็จะมีบทบาทในเรื่ องมลพิษในน้ าและอากาศด้วย เพราะล้วนส่ งผลต่อสุ ขภาพของคนในชุ มชน
และเป็ นการทาลายสิ่ งแวดล้อมในวงกว้างและระยะยาว เมื่อมีการรวมพลังกันในระหว่างหลายๆ สหกรณ์ ทาให้
เสี ยงจากขบวนการสหกรณ์มีพลัง และมีความหมายในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม สหกรณ์จึงเป็ นสิ่ งที่ตอบสนอง
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ความต้องการของบรรดาแม่บา้ นญี่ปุ่น และเป็ นช่องทางแสดงออกซึ่ งบทบาทที่ควรมีต่อสังคม สหกรณ์เหล่านี้
เรี ยกตัวเองว่า “สหกรณ์ชุมชนเมือง” (Citizen Co-operative) เพราะว่าเป็ นสหกรณ์ของเหล่าแม่บา้ นและคนเมือง
ที่ เ น้น ค าว่า “สั ง คมผูบ้ ริ โ ภค” อัน ต่ า งไปจากสหกรณ์ ค นงาน (Worker Oriented Co-operative) ที่ จ ัด ตั้ง โดย
สหภาพแรงงาน (Trade Union) ในปี ค.ศ. 1950
2.3 ปั จจัยทางสถาบัน ในส่ วนแง่ มุมของสถาบัน สาเหตุ สาคัญอย่างหนึ่ งเกิ ดจากการห้ามมิ ให้จดั ตั้ง
ธุ รกิจที่ไม่มีสมาชิก (Non-member Business) พระราชบัญญัติสหกรณ์ผบู ้ ริ โภคที่รัฐตราออกมานั้น มีหลายมาตรา
ที่ถูกกดดันจากสมาคมผูค้ า้ ปลีกขนาดเล็กที่เห็นร้านสหกรณ์เป็ นคู่ต่อสู ้ อาทิ ร้านสหกรณ์ถูกห้ามมิให้ทาธุ รกิจกับ
ผูท้ ี่มิใช่สมาชิ กอย่างเด็ดขาด ในขณะที่สหกรณ์ประเภทอื่นๆ สามารถทาธุ รกิจกับผูม้ ิใช่สมาชิกได้ถึงไม่เกินร้อย
ละ 20 ของยอดธุ รกิจ และข้อห้ามนี้ ยงั ติดตามมาด้วยข้อกาหนดและข้อจากัดประการต่างๆ อีก ถ้าสหกรณ์ทาผิด
กฎหมาย ร้านสหกรณ์จึงเผชิ ญหน้ากับการร้องเรี ยนของสมาคมผูค้ า้ ปลีกมาตลอด ซึ่ งทาให้สหกรณ์ตอ้ งทาตาม
กฎหมายโดยเคร่ งครัด ดังนั้น สหกรณ์จึงพยายามให้ลูกค้าทุกคนสมัครเป็ นสมาชิ ก นอกจากนี้ แล้วสหกรณ์ ยงั ถูก
ห้ามมิ ให้ทาธุ รกิ จเช่ นเดี ยวกับธนาคาร ยังผลให้สหกรณ์ ตอ้ งพึ่งพาแต่เงิ นทุ นที่ มาจากการถื อหุ ้นของบรรดา
สมาชิ ก ซึ่ งสหกรณ์ ก็แก้ปัญหาโดยขอให้สมาชิ กใหม่ถือหุ ้นเมื่อแรกเข้า และต่อมาก็ให้ถือหุ ้นเพิ่มขึ้นทุกเดื อน
รวมทั้งขอให้สมาชิ กโอนเงิ นปั นผลและเฉลี่นคืนไปเป็ นหุ ้นของสหกรณ์ อีกด้วย การรณรงค์เช่นนี้ ได้ทาให้ร้าน
สหกรณ์ มีทุนแข็งแกร่ งอันมาจากกการถื อหุ ้นของสมาชิ ก สถานการณ์ เช่ นนี้ ทาให้สหกรณ์ ได้สร้ างรากฐานที่
แข็งแกร่ งมาจากสมาชิ ก จึงเป็ นเหตุผลที่ทาให้สหกรณ์ ตอ้ งสร้ างการมีส่วนร่ วมที่เข้มแข็งของสมาชิ ก สหกรณ์
คาดหวัง ที่ จ ะให้ส มาชิ ก มี บ ทบาทส าคัญ ในฐานะผูใ้ ช้บ ริ ก าร ผูล้ งทุ น และผูบ้ ริ ห ารสหกรณ์ ดัง นั้น กลุ่ ม
แม่บา้ นฮันจึงมีความสาคัญในฐานะหน่วยย่อยพื้นฐานของสหกรณ์ที่ช่วยสรรสร้างการมีส่วนร่ วมที่เข้มแข็ง และ
เป็ นตัวกลางที่ทาให้สหกรณ์มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับสมาชิก
2.4 ปัจจัยด้ านโครงสร้ างขององค์ การ ปั จยั ยจัยในด้านองค์การนั้น ต้องนับรวมสหกรณ์ในมหาวิทยาลัย
หรื อ University Co-operative ด้วย ที่ ช่วยให้ร้านสหกรณ์ ได้พฒั นาความสามารถในการบริ หารจัดการขึ้ นมา
ในขณะที่ ส หกรณ์ มี จานวนสมาชิ ก ในจานวนหลัก ร้ อยนั้น ก็ ส ามารถที่ จะบริ หารงานโดยผูน้ าดั้ง เดิ ม (Lay
Leaders) แต่เมื่อสหกรณ์ เติบโตขึ้นมามีสมาชิ กเพิ่มขึ้นเป็ นหลักพัน หลักหมื่น จึงจาเป็ นต้องบริ หารงานโดยนัก
บริ หารมืออาชี พที่จะสามารถผลักดันให้ธุรกิ จเติ บโตไปอย่างมัน่ คง ดังนั้น นักศึกษาและอาจารย์ส่วนหนึ่ ง จึ ง
จัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าขึ้นในมหาวิทยาลัยและมีบทบาทในการต่อต้าน US-Japan Security Treaty หรื อสนธิสัญญา
ความร่ วมมือและความมัน่ คงร่ วมกันระหว่างสหรัฐอเมริ กากับญี่ปุ่น (Treaty of Mutual Cooperation and Security
between the United States and Japan) ในปี ค.ศ. 1960 และมีประสบการณ์ ในด้านการกดดันทางการเมื องที่ มี
บทบาทต่อสังคม นักศึกษาที่เคยบริ หารร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ มีขอ้ จากัดที่วา่ เมื่อเรี ยนจบใน 4 ปี ก็
ต้องออกจากสหกรณ์ ไปด้วย ผู น้ านักศึกษาบางคนที่ยงั รักสหกรณ์ อยู่จึงเข้าช่ วยจัดตั้ง “สหกรณ์ ชุมชนเมือง”
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(Citizen Co-operative) ในชุ มชนของตนเองด้วยความคาดหวังที่จะขยายเครื อข่ายสหกรณ์ผบู ้ ริ โภคให้เติบโตขึ้น
ตัวอย่างเช่น การที่สหกรณ์มหาวิทยาลัยฮอกไกโดช่วยจัดตั้งสหกรณ์ซปั โปโร และสหกรณ์มหาวิทยาลัยโดชิชา
ช่ วยจัดตั้งสหกรณ์ โตเกี ยว ในปี ค.ศ. 1965 หรื อการที่ สหกรณ์ มหาวิทยาลัยไซตามะกับสหกรณ์ มหาวิทยาลัย
โตเกี ยว ช่ วยกันจัดตั้ง Citizen Co-operative ขึ้นในจังหวัดไซตามะ ในปี ค.ศ. 1965 เช่ นกัน ต่อมาก็มีการจัดตั้ง
Citizen Co-operative ขึ้นครบทุกจังหวัดใหญ่ๆ ของประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1980 โดยสหกรณ์ในมหาวิทยาลัย
ทาหน้าที่พี่เลี้ยงในด้านการบริ หารจัดการ ส่ วนกิจกรรมต่างๆ ที่สหกรณ์ตอ้ งทาและควรทาเป็ นหน้าที่ของกลุ่ม
แม่บา้ นฮันนั้นเอง
จะเห็นได้วา่ สหกรณ์ผบู ้ ริ โภคในญี่ปุ่นได้ใช้การบริ หารเครื อข่ายสมาชิ ก หรื อการสร้างกลุ่มแม่บา้ นฮัน
เพื่อเป็ นการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ทั้งในด้านการบริ หารจัดการสหกรณ์ ด้านการมีส่วนร่ วม ด้านการพัฒนา
ตนเองขึ้นไปให้มีบทบาทต่อชุ มชนและสังคมในระดับที่สูงขึ้น ด้านการให้ความรู ้ ทั้งในด้านโภชนาการ ด้าน
สิ่ งแวดล้อม ด้านสุ ขภาพอนามัย และกลุ่มแม่บา้ นฮันยังมีบทบาทสาคัญในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และมีส่วน
เสอนแนะในการกาหนดนโยบายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของรัฐบาลอีกด้วย

ประเด็นวิเคราะห์
จากกรณี ศึกษาเรื่ องที่ 11.3.2 ถ้าสหกรณ์ร้านค้าของไทยสามารถประยุกต์การบริ หารเครื อข่ายสมาชิ กใน
รู ปแบบกลุ่มแม่บา้ นฮันของสหกรณ์ผบู ้ ริ โภคในญี่ปุ่น มีปัจจัยด้านใดที่เอื้ออานวยหรื อเป็ นอุปสรรคบ้าง จงอภิปราย
หลักจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 11.3.2 โปรดปฏิบัติกจิ กรรม 11.3.2
ในแนวการศึกษา หน่ วยที่ 11 ตอนที่ 11.3 เรื่ องที่ 11.3.2
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