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คณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 

บทคดัย่อ 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นเครอืข่ายของกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิห์บุร ีและ
น าเสนอแนวทางการใชเ้ครอืขา่ยในการจดัการพลงังานชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ สมาชกิเครอืข่าย
กลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุร ีการศกึษาครัง้นี้เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยวธิเีชงิคุณภาพโดยการสมัภาษณ์เชงิ
ลกึ การลงพื้นที่สงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม วเิคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย และน าเสนอโดยการบรรยายเชิงพรรณนา ผล
การศกึษาพบว่า เครอืขา่ยกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุร ีมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามปัจจยัของเครอืขา่ย ไดแ้ก่ 
การมีองค์ประกอบและโครงสร้างเครอืข่ายที่เหนียวแน่น มีการจดัระบบการบรหิารเครือข่าย นอกจากนี้เป็นเครอืข่ายที่
เกดิผลสมัฤทธิใ์นเรื่องของการเกดิความสามคัค ีมกีระบวนการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้มกีารเพิม่โอกาสในการแกไ้ข
ปัญหา และเกิดการพึ่งพาตนเองในการจดัการทรพัยากรท้องถิ่น ท าให้การจดัการพลงังานชุมชนของกลุ่มอาสาสมคัร
พลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุรปีระสบความส าเรจ็ แต่ยงัคงมขีอ้จ ากดัเรื่องการผลกัดนัเชงินโยบายเนื่องจากกระบวนการการ
ตดัสนิใจยงัคงเป็นหน้าทีข่องภาครฐั 

  

ค าส าคญั เครอืขา่ย  ผลสมัฤทธิข์องความเป็นเครอืขา่ย  กลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชน 
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Abstract 

       This research aims to study the network of Singburi Renewable Energy Group and offer guidelines for local 
energy management by network. The target group for this study were members of Singburi Renewable Energy 
Group. This study collected data with qualitative methods by in-depth interviews, Participatory observation and 
analyzed by using inductive and presented by descriptive. The result found that Network of Singburi Renewable 
Energy Group have fully qualified by network factors, Including the strong network structures through the network 
management system that achievement in terms of unity. There are continuous learning process to make more 
opportunities to fix the problem by self-reliance in managing local resources. These made local energy 
management of Singburi Renewable Energy Group group successful. But there are still limits to push policy 
decisions because the decision making process is still the obligation of the government. 

 
Keywords Network, Networking Achievement, Renewable Energy Group  
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บทน า 

 ในปี 2549 ประเทศไทย มมีติใิหม่ในการพฒันาและการแสวงหาพลงังานทดแทนทีม่กีระบวนการท างานทีส่รา้งการ
มสี่วนร่วมกบัประชาชนในทุกระดบั โดยกระทรวงพลงังานไดจ้ดัท าโครงการพลงังานระดบัทอ้งถิน่ (Local Energy Plan: 
LEP) โดยมเีป้าหมายส าคญัคอื การท างานร่วมกนัเป็นเครอืข่ายระหว่างภาครฐัและประชาชน เพื่อด าเนินการบรหิารจดั
การพลงังานภายในชุมชนผ่านกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนทีม่อียู่ในทุกจงัหวดั เพื่อใหแ้ต่ละชุมชนสามารถใชพ้ลงังานที่
เหมาะสมกบัแหล่งพลงังานในพื้นทีท่ี่มศีกัยภาพและรูปแบบการจดัการที่แตกต่างกนัตามลกัษณะภูมปิระเทศและพืน้ฐาน
ทางสงัคม เพื่อใหเ้กดิการใชพ้ลงังานอย่างยัง่ยนื 

 ส าหรบัในจงัหวดัสงิหบ์ุรทีีผู่ว้จิยัสนใจท าการศกึษานัน้ มกีารใชพ้ลงังานชุมชนในทุกเขตอ าเภอ ผ่านการขบัเคลื่อน
หลกัโดยกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุร ี(Singburi Renewable Energy Group : SREG) ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน
จากส านักงานพลงังานจงัหวดัในด้านความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการใช้พลงังาน และงบประมาณสนับสนุน เพื่อช่วยลด
ค่าใชจ้่ายในครวัเรอืน และอนุรกัษ์พลงังาน และหลาย ๆ ชุมชนในจงัหวดัสงิหบ์ุรยีงัไดร้บัรางวลัชุมชนต้นแบบดา้นพลงังาน 
จากกระทรวงพลงังานและส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ อกีทัง้ยงัไดร้บัการจดัตัง้ใหเ้ป็นศูนยก์ารเรยีนรู้
ดา้นพลงังาน เป็นชุมชนตวัอย่าง ถอืเป็นเครอืขา่ยทีป่ระสบความส าเรจ็ในดา้นการจดัการพลงังานชุมชนดว้ยการด าเนินการ
ของคนในชุมชนเอง  

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจท าการศกึษาบทบาทและผลสมัฤทธิข์องเครอืข่ายของกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดั
สงิหบ์ุรใีนดา้นการจดัการพลงังานชุมชน จากนัน้จงึน าผลการศกึษาทีไ่ดม้าเสนอแนะแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพของเครอืขา่ย 
เพื่อเป็นแนวทางในการใชเ้ครอืขา่ยในการจดัการพลงังานชุมชนส าหรบัเครอืขา่ยอื่น ๆ  

 

แนวคิดเก่ียวกบัเครือข่าย 

 แนวคดิและความหมายของเครอืขา่ย ในทางวชิาการมกีารใหค้วามหมายทีห่ลากหลาย เช่น  

 เครือข่าย หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มที่มีวตัถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกนั โดยมกีารท างานร่วมกนัอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นรปูแบบหนึ่งของความสมัพนัธท์างสงัคมของบุคคล กลุ่ม หรอืองคก์ร ดว้ยรปูแบบการปฏสิมัพนัธท์ีม่โีครงสรา้ง
ทีห่ลากหลาย เช่น กจิกรรม การสือ่สาร การแลกเปลีย่นความรู ้การพึง่พาอาศยั และความร่วมมอื เป็นต้น (ต่วนเปาซ ีกูจิ , 
2554; สรญัญา จุฑานิล, 2556)  

 ทัง้นี้ นกัวชิาการบางท่าน ไดใ้หค้วามหมายเพิม่เตมิเกีย่วกบัเครอืข่าย เช่น  

 เครอืขา่ย หมายถงึการสรา้งความสมัพนัธท์ัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมหีลกัการ ขอ้ตกลง และแนว
ปฏบิตัทิีช่ดัเจน เป็นความสมัพนัธแ์บบพึง่การอาศยักนัเชงิแลกเปลีย่นความรูจ้ากหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านทางผูน้ าหรอืสมาชกิ
ของกลุ่มทีป่ระกอบอาชพีเดยีวกนั ท างานร่วมกนั มอีุดมการณ์ มคี่านิยมในทางวชิาชพีและเป้าหมายร่วมกนั  การเรยีนรู้
บางอย่างรบัจากภายนอก และปรบัประยุกต์ใชอ้ย่างเหมาะสมกนัสภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมของชุมชน เพื่อ  
วตุัประสงคใ์นการพฒันาวชิาชพี (Frederickson, 2550; วชิยั แสงศร,ี 2552; วรีะศกัด ิเครอืเทพ, 2550) 
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องคป์ระกอบของเครอืข่าย  

องคป์ระกอบของเครอืขา่ย ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบส าคญั ดงันี้ (เกรยีงศกัด ิเจรญิวงศศ์กัดิ, 2543) 

 1) การรบัรู้มุมมองร่วมกนั (Common perception) การรบัรู้มุมมองร่วมกนัถอืเป็นหวัใจของเครอืข่าย 
สมาชกิเครอืข่ายสามารถมคีวามคดิเหน็ที่แตกต่างได้ แต่ควรมมีุมมองที่อยู่ภายใต้จุดร่วมของเครอืข่ายที่ยอมรบัได ้เช่น  
มคีวามเขา้ใจในปัญหา มสี านึกในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั มคีวามตอ้งการความช่วยเหลอืในลกัษณะทีค่ลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ 

 2) การมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั (Common vision) สมาชกิในเครอืข่ายจะต้องมองเหน็จุดมุ่งหมายในอนาคต
ร่วมกนัระหว่างสมาชกิในกลุ่ม การรบัรูเ้ขา้ใจถงึทศิทางเดยีวกนั และการมเีป้าหมายทีจ่ะด าเนินไปดว้ยกนั 

3) การมผีลประโยชน์และความสนใจร่วมกนั (Mutual interests / Benefits) การรวมเป็นเครอืข่ายต้อง
ตัง้อยู่บนฐานของผลประโยชน์ทีม่รี่วมกนั ผลประโยชน์ในทีน่ี้ หมายถงึ ความพงึพอใจ การประหยดัพลงังาน การเพิม่รายได ้
การลดค่าใชจ้่ายในครวัเรอืน เป็นตน้ 

4) การมสีว่นร่วมของสมาชกิเครอืข่ายอย่างกวา้งขวาง (All stakeholder’s participation) การมสี่วนร่วม
ของสมาชกิในเครอืข่าย จะต้องเป็นกระบวนการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่ายในเครอืข่าย ควรเป็นไปในลกัษณะของความเท่า
เทียมกนั (Equal status) หรือในฐานะหุ้นส่วน (Partner) ของเครือข่าย ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์ในแนวราบ (Horizontal 
relationship) 

5) กระบวนการเสรมิสรา้งซึง่กนัและกนั (Complementary relationship) คอื การทีส่มาชกิของเครอืข่าย
ต่างกต็อ้งเสรมิสรา้งซึง่กนัและกนั โดยทีจุ่ดแขง็ของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแกไ้ขจุดอ่อนของอกีฝ่ายหนึ่ง ซึง่จะท าใหผ้ลตอบแทน
หรอืผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการรวมตวัเป็นเครอืขา่ยมากกว่าการไม่สรา้งเครอืขา่ยแต่ต่างคนต่างอยู่ 

6) การพึง่องิร่วมกนั (Interdependence) สมาชกิของเครอืขา่ยต่างจ าเป็นตอ้งพึง่พาซึง่กนัและกนัระหวา่ง
สมาชิกในเครือข่าย เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างซึ่งกนัและกนั ซึ่งการพึ่งพิงอิงร่วมกนันี้จะส่งผลท าให้สมาชิกต้องมีการ
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนัโดยอตัโนมตั ิ

7) การปฏสิมัพนัธ์เชงิแลกเปลี่ยน (Interaction) เป็นลกัษณะความสมัพนัธ์เชงิแลกเปลี่ยนระหว่างกนั 
(Reciprocal exchange) มใิช่ปฏสิมัพนัธฝ่์ายเดยีว (Unilateral exchange) ยิง่สมาชกิมกีารปฏสิมัพนัธก์นัมากเท่าใด กจ็ะยิง่
มคีวามผูกพนัธ์ภายในระหว่างกนัมากขึ้นเท่านัน้ปฏิสมัพนัธ์ยงัช่วยให้เกดิการเรียนรู้ระหว่างกนัมากขึ้น อนัจะช่วยให้
เครอืขา่ยเขม้แขง็ยิง่ขึน้ 

 

โครงสรา้งของเครอืข่าย  

 โครงสร้างของเครือข่ายนัน้ ประกอบด้วย เครือข่ายเป็นทางการก็ได้ ไม่เป็นทางการก็ได้ ขึ้นอยู่กบัสมาชิก
เครอืขา่ยว่าตอ้งการใหม้กีารจดัองคก์รอย่างไร เครอืข่ายจ านวนมากต้องการมโีครงสรา้งทีเ่ป็นทางการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
โดยเฉพาะถา้หากว่าตอ้งการประสานกจิกรรมของสมาชกิดว้ย เพื่อหลกีเลีย่งการท างานซ ้าซอ้น (เสร ีพงศพ์ศิ, 2548)  
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 ลกัษณะของโครงสรา้งของเครอืขา่ย ประกอบดว้ยปัจจยัดงันี้ (Boissevain; ต่วนเปาซ ีกจู,ิ 2554) 

  1) ขนาดของเครอืข่าย ประกอบด้วย บุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์กนัจรงิ รวมถึงบุคคลที่มแีนวโน้มว่าจะมี
ความสมัพนัธก์นัภายหลงัเขา้ไวด้ว้ย 

  2) ความหนาแน่นภายในเครอืข่าย หมายถงึ ระดบัความสมัพนัธข์องสมาชกิหรอืบุคคลในเครอืข่าย ใน
เชงิการตดิต่อสือ่สาร แลกเปลีย่นขอ้มลู  

  3) ความเกี่ยวพนักนัภายในเครอืข่าย หมายถึง จ านวนบุคคลภายในเครอืข่ายที่เชื่อมโยงสมาชกิเข้า
ดว้ยกนัในระยะใกลช้ดิทีส่ดุ 

  4) ต าแหน่งและสถานภาพของบุคคลในเครอืข่ายจะแสดงให้เหน็ถงึระดบัและโอกาสของการตดิต่อกบั
บุคคลทีเ่ป็นจุดศนูยก์ลาง 

  5) กลุ่มของความสมัพนัธข์องบุคคลในเครอืข่าย หมายถงึ กลุ่มของสมาชกิทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของเครอืข่าย
ซึง่มคีวามสมัพนัธภ์ายในกลุ่มสงูกว่าความสมัพนัธภ์ายนอกกลุ่ม 

 

การจดัระบบบริหารเครอืข่าย 

 การจดัระบบของเครอืข่ายจงึเป็นเงื่อนไขส าคญัที่จะช่วยให้เครอืข่ายด าเนินไปได้อย่างราบรื่น การบรหิารงาน
เครอืขา่ยทีป่ระกอบไปดว้ยคนหลายกลุ่ม หลายประเภท ต่างความคดิความเหน็กนั จ าเป็นต้องอาศยัความสามารถในการ
ประสานประโยชน์ระหว่างสมาชิกในเครอืข่าย การจดัระบบเครอืข่ายมอีงค์ประกอบส าคญับางประการ ดงันี้ (เกรยีงศกัด ิ
เจรญิวงศศ์กัด,ิ 2543) 

 1) การจดัผงักลุ่มเครือข่าย จดัผงัตามความสนใจ วตัถุประสงค์และเป้าหมายของเครอืข่าย ช่วยให้การบรหิาร
เครอืขา่ยในภาพรวมมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 2) การจดับทบาทหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย เครือข่ายจ าเป็นต้องมีการจัดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน
เครอืขา่ย เพื่อใหส้มาชกิแต่ละคนรูจ้กับทบาทหน้าทีข่องตนเองซึง่จะเป็นการป้องกนัการสบัสนและเกดิความขดัแยง้ระหว่าง
สมาชกิเน่ืองจากการท างานทีซ่ ้าซอ้นกนั โดยมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหต้ามศกัยภาพและความสนใจของสมาชกิ
แต่ละคน 

 3) การจดัระบบตดิต่อสื่อสาร การท างานเป็นเครอืข่ายจ าเป็นต้องใชก้ระบวนการสื่อสาร เพื่อแพร่กระจายความรู้
และยกระดบัความตระหนกัในปัญหาของสมาชกิ โดยการจดักระบวนการสนทนา (Conversation process) เพื่อสรา้งความ
เขา้ใจร่วม (Common perception) ระหว่างสมาชกิของเครอืขา่ย  

 4) การจดัระบบการเรยีนรูร้่วมกนั การท าใหเ้ครอืขา่ยแขง็แรงตอ้งอาศยัระบบการพฒันาสมาชกิของเครอืขา่ยอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนั (Interactive action learning) การเรยีนรูร้่วมกนัจากการปฏบิตัจิะช่วยใหเ้กดิองค์
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ความรู้ในการพฒันาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์จรงิ ดงันัน้การจดัระบบการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องจะช่วยสรา้งและสะสมองคค์วามรูท้ีส่ามารถน ามาปรบัใชแ้ละเพิม่เตมิไดต้ลอดเวลา 

 5) การจดัระบบสารสนเทศ มหีน่วยงานทีเ่ป็นแกนกลาง ท าหน้าทีจ่ดัระบบฐานขอ้มูลโดยท าการรวบรวมขอ้มูลทุก
อย่างทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเป้าหมาย รูปแบบ วธิกีาร ความส าเรจ็ ปัญหาอุปสรรคและขอ้มูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น รวมทัง้ผลการวจิยั 
ทฤษฎ ีโครงการประสบการณ์ภาคปฏบิตัเิพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มลูหลกัในการท างาน และสามารถใชง้านไดง้่าย 

 

การจ าแนกระดบัเครอืข่าย 

 การจ าแนกระดบัของเครอืข่ายเป็นการแสดงให้เหน็ถึงระดบัความร่วมมือในเครอืข่าย โดยระดบัของเครอืข่าย
สามารถอธบิายไดใ้น 2 มติ ิคอื มติดิา้นโครงสรา้งและมติดิา้นความสมัพนัธ ์โดยมคีวามเกีย่วขอ้งกนัดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
(เอกพงศ ์ไทรพุฒทอง, 2549) 

  1) มติดิา้นโครงสรา้ง โครงสรา้งเครอืขา่ยการท างานสามารถอธบิายได ้4 ระดบัคอื 

   ระดบัที่ 1 ระดบัการร่วมมอือย่างไม่เป็นทางการ ( Informal cooperation) ซึง่หมายถึงการที่
องคก์รหรอืหน่วยงานร่วมกนัท างาน โดยไม่ตอ้งมสีญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   ระดบัที่ 2 ระดบัการร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal agreement) ซึ่งหมายถึง การที่
หน่วยงานร่วมกนัท างานภายใตพ้นัธะสญัญา ซึง่ก าหนดขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละฝ่ายโดยชดัเจน  

   ระดบัที่ 3 ระดบัความร่วมมือโดยการร่วมลงทุนในองค์กรใหม่ หรือโครงการใหม่ (Minority 
investment) ซึง่หมายถึงการทีห่น่วยงานเขา้ร่วมลงทุนในองคก์ร หรอืหน่วยงานใหม่ การลงทุนดงักล่าวน าไปสู่การมสี่วน
ร่วมในกจิกรรมขององคก์รใหม่ 

   ระดบัที่ 4 ระดบัการร่วมมอืแบบ Joint venture โดยการมอีงค์กรสองแห่งขึน้ไปร่วมจดัตัง้
องคก์รใหม่ 

2) มิติด้านความสมัพนัธ์ จ าแนกระดบัของเครอืข่ายได้จากการประสานงานภายในระดบัต่าง ๆ ของ
องคก์รไดด้งันี้ (ภรณี กรีต์บิุตร, 2522) 

  (1) การประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานหรอืผู้ปฏบิตัิการ โดยมอียู่หลายวธิ ีเช่น ท า
ความรู้จกักบัเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งจากหน่วยงานอื่น จดัให้มกีารติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการแลกเปลี่ยนข่าวสารขอ้มูล
ทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน และเป็นคณะกรรมการร่วมกนัระหว่างองคก์ร 

  (2) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือฝ่ายจดัการระดบักลาง โดยมีอยู่หลาย
วธิกีาร เช่น จดัใหม้รีะบบการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารอย่างเป็นทางการ จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นบุคลากร วสัดุอุปกรณ์ จดั
โครงการร่วมกนั (Joint project) 
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  (3) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดบัสูงหรอืฝ่ายจดัการระดบัสูงหรือระดบั
นโยบาย ซึง่มอียู่หลายวธิกีาร เช่น การพจิารณางบประมาณร่วมกนั จดัตัง้คณะกรรมการร่วมกนัอย่างเป็นทางการ จดัท า
ขอ้ตกลงร่วมกนัอย่างเป็นทางการ 

 

บทบาทของเครอืข่ายในการท างานรว่มกนั 

 บทบาทและหน้าทีข่องเครอืขา่ยในสงัคมไทย จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ (พระมหาสทุติย ์อาภากโร, 2547) 

  1) ระดบักจิกรรม/การท างาน (ทมีท า) ไดแ้ก่ เครอืข่ายที่เน้นกระบวนการท างานในระดบัพื้นที่หรอืใน
ประเดน็ปัญหานัน้ ๆ เป็นส าคญั มกีระบวนการจดัการและการท างานทีเ่น้นการพึง่พาอาศยัคนและทรพัยากรในพืน้ที ่เช่น 
เครอืขา่ยแม่บา้นเกษตรกร เครอืขา่ยประชาคมต าบล เป็นตน้ 

  2) ระดบัการสนับสนุนและประสานงาน (ทมีน า) มบีทบาทในการส่งเสรมิการท ากจิกรรมของเครอืข่าย
ย่อยในพืน้ที ่เป็นศนูยป์ระสานงานระหว่างเครอืขา่ยและภาคต่ีาง ๆ ซึง่เครอืขา่ยในระดบันี้อาจเป็นทัง้เครอืขา่ยเชงิพืน้ที ่ทีม่ ี
การท างานครอบคลุมในระดบัจงัหวดัหรอืภูมภิาค และเครอืข่ายเชงิประเดน็ที่ท างานเฉพาะดา้น ตวัอย่างเช่น  การรวมตวั
ของเครอืขา่ยกลุ่มฮกัเมอืงน่าน ในจงัหวดัน่าน เป็นตน้ 

  3) ระดบัสง่เสรมิ / และการใหค้ าปรกึษา (ทมีหนุน) การท างานจะอยู่ในลกัษณะของการใหค้ าปรกึษาและ
ใหแ้นวทางการปฏบิตัแิก่เครอืขา่ยอื่น ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายในการพฒันาประเทศ ดงันัน้ ลกัษณะความสมัพนัธท์ี่
เกดิขึน้จงึเป็นไปในลกัษณะของการใหค้ าปรกึษาเพื่อใหเ้กดิผลส าเรจ็มากกว่าการมสี่วนร่วมและการท างานในเชงิลกึไดแ้ก่ 
เครอืขา่ยขององคก์รสถาบนั และหน่วยงานหลกัทางสงัคมทีเ่ป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนใหเ้กดิกระบวนการพฒันาและพฒันาเป็น
เครอืขา่ย เช่น ส านกังานกองทุน สนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการเสรมิสรา้งสขุภาพ (สสส.) 

 

ผลสมัฤทธ์ิของความเป็นเครอืข่าย 

 ผลสมัฤทธิข์องความเป็นเครอืขา่ย คอืการเกดิผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นกระบวนการ
ท างานจากความร่วมมอืและความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนัในเครอืขา่ย ก่อใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละการพฒันาทีต่่อเนื่อง โดย
สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 7 ประการดงันี้ (พระมหาสทุติย ์อาภากโร, 2547)  

1) เกดิความสามคัค ีสมาชกิในเครอืข่ายมคีวามสามคัค ีเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัในการแกไ้ขปัญหา หรอื
ด าเนินการตามวตุัประสงค ์และเป้าหมายของเครอืขา่ย    

  2) เกดิกระบวนการเรยีนรู ้สมาชกิไดม้กีารปรบัตวัในการแสวงหาความรู้ใหม่ วธิกีารใหม่ และแนวร่วม
ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึง่เป็นผลใหก้ารท างานในดา้นต่าง ๆ ของเครอืขา่ยมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

  3) มกีารเพิม่โอกาสในการแก้ไขปัญหา มกีารระดมความคดิเหน็ และความร่วมมอืจากฝ่ายต่าง ๆ ใน
เครอืขา่ยเพื่อจะน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นรปูธรรม 
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  4) เกิดการพึ่งพาตนเอง เครือข่ายและสมาชิกในเครือข่ายสามารถพึ่งพาตนเองได้ทัง้ในเรื่องทุน 
ทรพัยากร ความรู ้และการจดัการ ทีจ่ะน าไปสูก่ารพฒันาสงัคมและการพฒันาศกัยภาพของเครอืขา่ยทีต่่อเนื่อง 

  5) เกดิการจดัการทรพัยากรทอ้งถิน่ มกีารร่วมมอืกนัในการพฒันาและจดัการกบัทรพัยากรในทอ้งถิน่ 

  6) เกดิกระบวนการผลกัดนัเชงินโยบาย ในทีน่ี้หมายถงึการทีเ่ครอืขา่ยมสี่วนช่วยในการผลกัดนันโยบาย
ดา้นพลงังานทดแทนชุมชน หรอืการจดัการทรพัยากรทอ้งถิน่   

  7) เกิดอ านาจหรือพลงั เครือข่ายมีพลงัหรืออ านาจในการต่อรอง บางครัง้อาจไม่ส่งผลเป็นรูปธรรม
โดยตรง แต่เป็นพลงัหรอืประโยชน์ในทางออ้มทีท่ าใหส้ามารถน ามาต่อรองในดา้นเศรษฐกจิ สงัคมได ้

 

วิธีการศึกษา 

 การศกึษาครัง้นี้มุ่งศกึษาถงึบทบาทของเครอืข่ายของกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุร ีเป็นการวจิยั
เชงิคุณภาพ (Qualitative Research) มวีธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสงัเกตแบบมสี่วนร่วม (Observation) และการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interviews) ในประเดน็เกีย่วกบัเครอืข่าย การจดัการพลงังานชุมชนและกจิกรรมของกลุ่มกบั
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ในทีน่ี้คอืเครอืข่ายกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุร ีประกอบไปดว้ยผูน้ าและสมาชกิของ
กลุ่มทีเ่ป็นผูน้ าชุมชุนจ านวน 10 คน และเจา้หน้าทีส่ านกังานพลงังานจงัหวดัจ านวน 2 คน โดยผูถู้กสมัภาษณ์สามารถแสดง
ความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระ รวมถึงการวจิยัเอกสาร (Documentary Research) ประกอบไปดว้ย ทะเบยีนกลุ่มอาสาสมคัร
พลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุร ีประวตัคิวามเป็นมาของกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุร ีกฎระเบยีบของกลุ่ม
อาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุร ีและประกาศรายงานการประชุมของกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุรี 
แลว้น าขอ้มลูมาท าการเรยีบเรยีง วเิคราะหเ์น้ือหาเพื่อหาขอ้สรุปผลของการศกึษา 

การศกึษาครัง้นี้ผู้วจิยัไดอ้าศยักรอบแนวคดิดงัภาพที่ 1 เป็นแนวทางในการวเิคราะห์ผล ประมวลขอ้มูลโดยการ
ถอดขอ้ความสมัภาษณ์และภาพถ่ายจากการสงัเกตการณ์ ตรวจสอบขอ้มูลด้วยการตรวจสอบสามเสา้ แล้วจงึวเิคราะห์
เนื้อหาและสรุปประเด็นตามกรอบแนวคิดเป็นเชิงอุปนัย และน าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการบรรยายเชิง พรรณนา  
เพื่อสงัเคราะหใ์หไ้ดผ้ลศกึษาทีต่อบโจทยต์ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  
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ภาพที ่1 : กรอบแนวคดิ   

องคป์ระกอบของเครอืขา่ย 

1. การมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั  
2. การมผีลประโยชน์และ 
   ความสนใจร่วมกนั  
3. การมสี่วนร่วมของสมาชกิ 
4. กระบวนการเสรมิสรา้ง 
   ซึง่กนัและกนั 
5. การปฏสิมัพนัธเ์ชงิ 
   แลกเปลีย่น 

โครงสรา้งของเครอืขา่ย 

1. ขนาดของเครอืขา่ย 
2. ความหนาแน่นภาย 
   ในเครอืขา่ย 
3. ต าแหน่งและสถานภาพ  
   ของบุคคลในเครอืขา่ย 
4. กลุ่มของความสมัพนัธ ์   
   ของบุคคลในเครอืขา่ย 

 

การจดัระบบบรหิารเครอืขา่ย 

1. การจดัผงักลุ่มเครอืขา่ย 
2. การจดับทบาทหน้าที ่
   ของสมาชกิ 
3. การจดัระบบตดิต่อสือ่สาร 
4. การจดัระบบการเรยีนรู ้
   ร่วมกนั 
5. การจดัระบบสารสนเทศ 

 

ระดบัของเครอืขา่ย (มติดิา้นโครงสรา้ง
และความสมัพนัธ)์ 
ระดบัประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงาน 

บทบาทของเครอืขา่ยในการท างานร่วมกนั 

- รปูแบบการท างานของเครอืขา่ย 

ผลสมัฤทธิข์องความเป็นเครอืขา่ย 

 1. เกดิความสามคัค ี

 2. เกดิกระบวนการเรยีนรู ้

 3. มกีารเพิม่โอกาสในการแกไ้ขปัญหา 

 4. เกดิการพึง่พาตนเอง 

 5. เกดิการจดัการทรพัยากรทอ้งถิน่ 

 6. เกดิกระบวนการผลกัดนัเชงินโยบาย 

 7. เกดิอ านาจหรอืพลงั 
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ผลการศึกษา 

 จากขอ้มลูการสมัภาษณ์ สงัเกตการณ์ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถสรุปลกัษณะความเป็นครอืขา่ยของกลุ่มได้
เป็น 2 ประเดน็ ดงันี้  

 ประเดน็แรกเกี่ยวกบัองคป์ระกอบของเครอืข่าย จากการลงพื้นสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์เพื่อเกบ็ขอ้มูลพบว่า 
กลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุรมีวีสิยัทศัน์ทีด่ดีา้นพลงังาน โดยมจีุดมุ่งหมายคอืการส่งเสรมิการใชพ้ลงังาน
ทดแทนในชุมชน ซึง่สมาชกิในกลุ่มมคีวามสนใจและผลประโยชน์ร่วมกนั คอืการผลติพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทติยส์ าหรบั
ให้แสงสว่างในครวัเรอืน และสูบน ้าบาดาลส าหรบัท าเกษตรกรรม เพื่อช่วยประหยดัพลงังานและลดค่าใช้จ่าย ผ่านการ
ด าเนินการของสมาชกิในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การวางแผนไปจนถงึการตดิตัง้และดูแลรกัษา โดยพึง่พาอาศยัความร่วมมอืจาก
สมาชกิในกลุ่ม ดงัทีแ่สดงในภาพที ่2   

 

    

    

ภาพที ่2 : การร่วมกนัตดิตัง้แผงโซลารเ์ซลลโ์ดยสมาชกิภายในเครอืขา่ย 

 

ในด้านของโครงสร้างเครอืข่ายกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิห์บุรี ประกอบไปด้วยสมาชิกจ านวน  
35 คน จากทะเบยีนของกลุ่ม โดยสมาชกิสว่นใหญ่เป็นผูน้ าชุมชน และเป็นผูน้ าในการชกัชวนหรอืประชาสมัพนัธป์ระชาชน
ในพื้นที่ของตนให้เกิดความสนใจเข้าร่วมเครือข่าย และมีการติดต่อสื่อสารเพื่อและเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของสมาชิก  
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เป็นประจ าทุกเดอืนจงึท าให้เครอืข่ายมสีมัพนัธอ์นัดใีนกลุ่ม การจดัการเครอืข่ายเป็นไปอย่างมรีะบบ โดยมกีารจดัผงักลุ่ม 
เครอืขา่ยและปรบัปรุงขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอ การจดับทบาทหน้าทีน่ัน้เป็นไปตามศกัยภาพและความสนใจของสมาชกิ มกีาร
จดัระบบตดิต่อสื่อสารผ่านทางแอปพลเิคชนัไลน์ (LINE) เพื่อแลกเปลีย่นข่าวสารขอ้มูล แพร่กระจายความรู้ นัดหมายการ
ประชุม นอกจากนี้ส านักงานพลงังานจงัหวดัยงัไดใ้หก้ารสนับสนุนเครอืข่ายโดยการท าหน้าทีจ่ดัระบบฐานขอ้มูล  รวบรวม
ข้อมูลที่จ าเป็น เช่น ข้อมูลของเครือข่าย รายงานการประชุม ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา รวมทัง้ข้อมูลความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อเครอืขา่ย เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มลูหลกัในการท างาน และยงัเป็นผูจ้ดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่สมาชกิอย่างต่อเนื่องผ่าน
ทางกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนั 

ระดบัของเครอืข่ายในด้านมติิสมัพนัธ์ในประเดน็ของการประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานของเครอืข่ายกลุ่ม
อาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุรมีคีรบทุกระดบั ไดแ้ก่ การประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานหรอืผูป้ฏบิตังิาน
ระดับล่าง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างสมาชิกเครือข่ายกับ
ผูป้ฏบิตังิานจากหน่วยงานอื่น ๆ  การประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานหรอืผูป้ฏบิตังิานระดบักลาง ซึง่มกัจะเป็นฝ่าย
จดัการระดบักลาง มกีารจดัโครงการร่วมกนัและแลกเปลีย่นขอ้มูลข่าวสารอย่างเป็นทางการ ไปจนถงึการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดบัสูงหรือฝ่ายจดัการระดับสูงหรือระดบันโยบาย เช่น การมีส่วนร่วมในการประชุมแผน
ยุทธศาสตร ์เพื่อน าเสนอขอ้มลูหรอืปัญหา ร่วมพจิารณางบประมาณ และการจดัท าขอ้ตกลงร่วมกนัอย่างเป็นทางการ ดงัที่
แสดงในภาพที ่3  

 

   

ภาพที ่3 : การประชมุเพื่อประสานความร่วมมอืระหว่างเครอืขา่ยและส านกังานพลงังานจงัหวดั (ซา้ย) 
การประชุมแผนยทุธศาสตรพ์ฒันาเครอืขา่ยการมกีารรว่มในการสือ่สารดา้นพลงังานร่วมกบัสือ่มวนชนทอ้งถิน่ (ขวา) 

 

บทบาทของเครอืขา่ยในการจดัการพลงังานชุมชนพบว่า รปูแบบการท างานของเครอืขา่ยกลุ่มอาสาสมคัรพลงังาน
ชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุรอียู่ทัง้ในระดบักจิกรรม / การท างาน (ทมีท า) เป็นเครอืขา่ยทีเ่น้นกระบวนการท างานในระดบัพืน้ทีเ่ป็น
ส าคญั โดยมกีารลงมอืปฏบิตังิานจรงิในพืน้ที่ เช่น การส่งเสรมิและตดิตัง้การใช้เทคโนโลยพีลงังานชุมชนอย่างง่าย ไดแ้ก่ 
เครื่องสูบน ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เตาเผาถ่านไร้ควัน ตู้อบพลงังานแสงอาทิตย ์ 
ในระดับการสนับสนุนและประสานงาน (ทีมน า) เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีที่ท าหน้าที่
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ประสานงานระหว่างเครอืข่ายและภาคต่ีาง ๆ มบีทบาทในการส่งเสรมิการท ากจิกรรมของเครอืข่ายย่อยในพืน้ที ่เช่น การ
ประชาสมัพนัธ์ การจดักจิกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพลงังานตามชุมชนและศูนย์การเรยีนรู้ในชุมชน การผลกัดนัให้เป็น
ชุมชนต้นแบบด้านพลงังาน เป็นแหล่งการเรยีนรูด้้านพลงังานในท้องถิน่ และได้รบัรางวลัดา้นพลงังานชุมชนต่าง ๆ เช่น 
รางวลัยอดคนพลงังานจากกระทรวงพลงังาน ดงัทีแ่สดงในภาพที ่7 และไดร้บัการจดัตัง้ใหเ้ป็นศูนยก์ารเรยีนรู้ดา้นการจดั
การพลงังานชุมชนใหก้บัเครอืขา่ยหรอืภาคใีนพืน้ทีอ่ื่น ๆ  

 

    

ภาพที ่5 : เตาเผาถ่านไรค้วนัทีผ่ลติโดยสมาชกิกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชมุชนจงัหวดัสงิหบ์ุร ี

 

     

ภาพที ่6 : การท ากจิกรรมและการการเผยแพร่ความรูด้า้นพลงังานของเครอืขา่ย 
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ภาพที ่7 : กลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุรแีละรางวลัยอดคนพลงังาน 

 

ประเดน็ทีส่องเกีย่วกบัผลสมัฤทธิข์องความเป็นเครอืขา่ยของกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานจงัหวดัสงิหบ์ุร ีโดยสามารถ
จ าแนกออกไดเ้ป็น 7 ดา้น ตามผลสมัฤทธิข์องความเป็นเครอืขา่ยของพระมหาสทุติย ์อาภากโร (พระมหาสทุติย ์อาภากโร, 
2547) ดงันี้  
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1) มคีวามสามคัค ี 

การด าเนินงานของกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีเน้นการพึ่งพาอาศัยความร่วมมือและ
ความสามารถของสมาชกิในเครอืขา่ยเป็นหลกั อกีทัง้ยงัมกีารตดิต่อสื่อสารเป็นประจ าทุกเดอืนและมกีารประชุมเพื่อพูดคุย
แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารทุก ๆ สามเดอืน โดยทีส่มาชกิทุกคนสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเตม็ทีภ่ายใตบ้รรยากาศที่
เป็นกนัเอง จงึท าใหเ้กดิความสนิทสนมและความสามคัคภีายในกลุ่ม 

2) เกดิกระบวนการเรยีนรู ้

เจ้าหน้าที่จากส านักงานพลงังานจงัหวดัท าหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดั
สงิหบ์ุร ีเช่น การจดัประชุมเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มูลข่าวสาร เชญิวทิยากรใหค้วามรู ้แนะน าเทคนิคต่าง ๆ ใหก้บัสมาชกิ และ
จากการท างานร่วมกนัของสมาชกิในเครอืข่าย ท าให้เกดิกระบวนการเรยีนรู้ สมาชกิทุกคนมคีวามรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์เพิม่มากขึน้ 

3) เพิม่โอกาสในการแกไ้ขปัญหา 

กลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุรมีสี่วนร่วมในการตดิตามประเมนิผล โดยร่วมกบัส านักงานพลงังาน
จงัหวดัและองคก์รสว่นทอ้งถิน่ในการเป็นแกนหลกัทีค่อยเสนอขอ้มูล ปัญหา ความต้องการ และร่วมออกแบบแนวทางการ
แกไ้ขปรบัปรุงทีเ่หมาะสม ผ่านการประชุมร่วมกนัทุก ๆ สามเดอืน เพื่อประเมนิผลการด าเนินงานทีผ่่านมา ดว้ยการน าเสนอ
ขอ้มลู ปัญหา ความตอ้งการ และร่วมออกแบบแนวทางการแกไ้ขปรบัปรุงทีเ่หมาะสมในการด าเนินงานครัง้ต่อไป ท าใหก้าร
แกไ้ขปัญหาเป็นไปอย่างตรงประเดน็ความตอ้งการของชุมชน 

4) เกดิการพึง่พาตนเอง 

กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชกิ ตัง้แต่การวางแผน การปฏิบตัิงาน จนถึงการ
ติดตามประเมินผล ท าให้สมาชิกทุกคนมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจดัการพลังงานชุมชน และสามารถใช้
เทคโนโลยีอย่างง่ายในการผลติพลงังานชุมชนเช่น พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทติย์เพื่อใช้ในครวัเรอืน หรอืเครื่องสูบน ้า
พลงังานแสงอาทติย์ในการท าเกษตรกรรม สามารถดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ผลติพลงังานชุมชนได้ด้วยตนเองหรืออาศยัความ
ช่วยเหลือจากสมาชกิในกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญ มกีารรวมตวักนัเพื่อประชุมผลการด าเนินงานและเก็บค่าสมาชิกกลุ่ม
อาสาสมคัรพลงังานเป็นประจ าทุกเดอืน เพื่อน าไปใชเ้ป็นเงนิทุนหลกัในการประกอบกจิกรรมและการด าเนินงานของกลุ่ม 
โดยเจา้หน้าทีจ่ากส านักงานพลงังานจงัหวดัจะท าหน้าทีเ่พยีงใหก้ารสนับสนุนเท่านัน้ ท าใหเ้กดิการพึง่พาตนเองในการจดั
การพลงังานชุมชน 

5) เกดิการจดัการทรพัยากรทอ้งถิน่ 

เครอืข่ายกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิห์บุรี ไดเ้ลง็เหน็ถึงศกัยภาพในการใช้แสงอาทติย์ในการผลติ
ไฟฟ้า โดยพืน้ทีจ่งัหวดัสงิหบ์รุมีคี่าเฉลีย่ความเขม้แสงอาทติยร์ายปีอยู่ที ่18.4 เมกะจลู / ตารางเมตร.วนั และมศีกัยภาพเชงิ
พลงังาน 1,289.68 พนัตนัเทยีบเท่าน ้ามนัดบิ (กระทรวงพลงังาน, 2556) จงึเกดิความร่วมมอืในการจดัการทรพัยากรเพื่อ
การผลติพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์โดยกระบวนการท างานของกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุรเีน้นการมี
ส่วนร่วมของสมาชกิในเครอืข่ายทัง้ในการวางแผนการจดัการและด าเนินการ มกีารประมวลความต้องการส่วนใหญ่ของ
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สมาชกิ และน าไปจดัท าแผนใหเ้กดิเป็นกจิกรรมตามแผนในการจดัการทรพัยากรทอ้งถิน่ใหเ้หมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์
จากพลงังานแสงอาทติยเ์พื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัแต่ละชุมชนในพืน้ทีอ่ย่างเป็นรปูธรรม 

6) เกดิกระบวนการผลกัดนัเชงินโยบาย 

ในสว่นของการผลกัดนัเชงินโยบายเครอืขา่ยกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุรไีดเ้ขา้ร่วมในการประชุม 
วางแผนนโยบายในระดบัท้องถิ่นและในยุทธศาสตร์ระดบัท้องถิ่น โดยมีส่วนร่วมในการน าเสนอขอ้มูล ปัญหา พจิารณา
งบประมาณและแสดงความคดิเหน็ แต่ยงัไม่มสี่วนร่วมในกระบวนการการตดัสนิใจ เนื่องจากอ านาจการตดัสนิใจยงัคงเป็น
ของภาครฐั ตามกรอบการวางแผนนโยบาย จงึยงัไม่เกดิกระบวนการผลกัดนัเชงินโยบายเท่าทีค่วร 

7) เกดิอ านาจหรอืพลงั  

จากการก่อตัง้กลุ่มสมาชกิอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิห์บุรทีี่เป็นการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินกจิกรรมด้าน
พลงังานในหลากหลายรปูแบบ ตามความตอ้งการของประชาชนในกลุ่ม เกดิเป็นเครอืขา่ยชุมชนทีเ่ขม้แขง็ ทีส่ามารถรวมตวั
กนัเพื่อติดต่อกบัภาครฐั องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงานพลงังานจงัหวดั เพื่อเขา้ร่วมในการรบัฟัง และร่วม
วางแผนนโยบายระดบัทอ้งถิน่ และเกดิการปฏบิตัแิผนงาน รวมไปถงึการน าเสนอสาเหตุของปัญหา และความต้องการใน
ชุมชนทีแ่ทจ้รงิ ท าใหเ้กดิพลงัในการมสีว่นร่วมสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทนภายในจงัหวดั  

 

อภิปรายผล 

 งานวจิยัชิ้นนี้ได้วเิคราะห์และชีใ้หเ้หน็ถึงบทบาทของเครอืข่ายกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานจงัหวดัสงิห์บุรใีนการจดั
การพลงังานชุมชน ผลการวเิคราะห์ตามกรอบแนวคดิชี้ใหเ้หน็ว่าความเป็นเครอืข่ายของกลุ่มนัน้สอดคล้องกบัผลสมัฤทธิ ์
ของความเป็นเครอืข่ายทัง้ 7 ดา้น ตามหลกัของพระมหาสุทติย ์อาภากโร (พระมหาสุทติย ์อาภากโร, 2547) ซึง่สามารถ
อภปิรายไดด้งันี้  

1) เกดิความสามคัค ี

ความสามคัคใีนเครอืขา่ยกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุรนีัน้มาจาก 2 ปัจจยัไดแ้ก่ องคป์ระกอบและ
โครงสร้างของเครอืข่าย สมาชกิของเครอืข่ายมคีวามสนใจและมวีสิยัทศัน์ไปในทศิทางเดยีวกนั คอืการส่งเสรมิพลงังาน
ชุมชน ทุกคนในเครือข่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการด าเนินงานและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน และมีปฏิสมัพนัธ์เชิง
แลกเปลี่ยนเป็นประจ าผ่านการท ากิจกรรม พูดคุย ติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ท าให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีและ
หนาแน่นภายในเครอืขา่ย 

2) เกดิกระบวนการเรยีนรู ้

กระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจงัหวดัสิงห์บุรีเกิดจากการจัดระบบบริหาร
เครอืขา่ย โดยมกีารจดัระบบการเรยีนรูร้่วมกนั มกีารพฒันาความรูข้องสมาชกิอย่างต่อเนื่องจากการสนับสนุนของส านกังาน
พลงังานจงัหวดัดว้ยการอบรมใหค้วามรูด้า้นพลงังานชุมชนแกส่มาชกิ อกีทัง้บทบาทของเครอืขา่ยในการท างานร่วมกนัเป็น
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การลงมอืปฏบิตัิกจิกรรมในพื้นที่ที่สมาชิกในเครอืข่ายเป็นผู้ลงมอืปฏิบตัิงานร่วมกนั (ทมีท า) ท าให้ได้รบัประสบการณ์ 
ความรูแ้ละเกดิกระบวนการเรยีนรูข้ ึน้ภายในเครอืขา่ย 

3) การเพิม่โอกาสในการแกไ้ขปัญหา 

การจดัระบบบรหิารเครอืข่ายของกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุรีมกีารจดัผงักลุ่มเครอืข่าย ท าให้
มองเห็นภาพรวมของทิศทางการด าเนินงานของเครอืข่ายมากขึ้น และจากการจดัระบบติดต่อสื่อสารและการจดัระบบ
สารสนเทศท าให้เครอืข่ายมขี้อมูลที่เป็นระเบียบ ท าให้ระดบัของเครอืข่ายในด้านมติิความสมัพนัธ์ในการประสานความ
ร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปได้ในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัปฏบิตัิงาน ระดบัการจดัการอย่างเป็นทางการ และระดบั
นโยบายซึง่เป็นระดบัสงู อกีทัง้โครงสรา้งของเครอืข่ายด้านสถานภาพของบุคคลในเครอืข่ายนัน้ประกอบด้วยผู้น าชุมชน 
บุคคลทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวางในพืน้ที ่และเจา้หน้าทีจ่ากส านักงานพลงังานจงัหวดั ซึง่เป็นการเพิม่โอกาสในการตดิต่อ
กบัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหเ้กดิการมสีว่นร่วมในการน าเสนอขอ้มลู หรอืปัญหาในประเดน็ทีเ่ครอืขา่ยใหค้วามสนใจ จงึท าให้
เกดิการเพิม่โอกาสในการแกไ้ขปัญหามากขึน้ 

4) เกดิการพึง่พาตนเอง 

 จากบทบาทของเครอืขา่ยในการท างานร่วมกนั โดยการลงมอืปฏบิตังิานของสมาชกิในเครอืขา่ย (ทมีท า) ผ่านการ
จัดระบบบริหารเครือข่ายให้เกิดระบบการเรียนรู้ร่วมกัน และองค์ประกอบของเครือข่ายในด้านการมีส่วนร่วมและ
ผลประโยชน์ร่วมกนัของสมาชกิ ท าใหเ้กดิการพึง่พาตนเองของเครอืข่ายในการจดัการพลงังานชุมชน เนื่องจากสมาชกิทุก
คนมคีวามรู ้และประสบการณ์เกีย่วกบัการจดัการพลงังานชุมชนจากการท ากจิกรรมของเครอืขา่ย  

5) เกดิการจดัการทรพัยากรทอ้งถิน่ 

การจดัระบบบรหิารเครอืขา่ยของกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิหบ์ุรใีนดา้นการจดัระบบสารสนเทศช่วย
ให้การจดัการทรพัยากรท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีแบบแผนมากขึ้น โดยฐานขอ้มูลที่ถูกจดัเก็บจะช่วยส่งเสรมิบทบาทของ
เครือข่ายในการท างานร่วมกนัทัง้ในระดบัปฏบิตัิงาน (ทมีท า) และระดบัประสานงาน (ทมีน า) ในการจดัการทรพัยากร
ทอ้งถิน่และการสง่เสรมิการจดัการพลงังานชุมชนใหเ้ป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

6) เกดิกระบวนการผลกัดนัเชงินโยบาย 

เครอืข่ายกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจงัหวดัสงิห์บุรมีบีทบาทของเครอืข่ายในการท างานร่วมกนัทัง้ในระดบั
ปฏบิตังิาน (ทมีท า) และระดบัประสานงาน (ทมีน า) โดยเน้นการผลกัดนัและส่งเสรมิการใชพ้ลงังานชุมชนภายในทอ้งถิ่น 
ผ่านทางการปฏบิตักิจิกรรมเฉพาะของกลุ่ม และการจดักจิกรรม อบรม ใหค้วามรูด้า้นพลังงานชุมชนแก่ประชาชนในพืน้ที ่
อีกทัง้ระดับของเครือข่าย (มิติด้านความสมัพนัธ์) ในการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ นัน้มีอยู่ทุกระดับ 
โดยเฉพาะกบัหน่วยงานระดบัสงู หรอืระดบันโยบาย โดยเครอืข่ายไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมในการรบัฟังนโยบาย น าเสนอขอ้มูล 
แสดงความคดิเหน็ พจิารณางบประมาณและร่วมประเมนิตดิตามผลของโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการพลงังานชุมชน  

แต่ในดา้นของการผลกัดนัเชงินโยบายนัน้ยงัมขีอ้จ ากดัส าหรบัเครอืข่ายอยู่ เนื่องจากกระบวนการการตดัสนิใจใน
นโยบายต่าง ๆ แมแ้ต่แผนพลงังานชุมชนเองกต็าม เป็นการด าเนินกลยุทธจ์ากสว่นกลางมาสู่ทอ้งถิน่ซึง่เป็นสว่นของภาครฐั 
ท าใหเ้ครอืขา่ยยงัคงท าไดเ้พยีงสนบัสนุนและผลกัดนันโยบายพลงังานชุมชนในบางสว่นเท่านัน้ 
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7) เกดิอ านาจหรอืพลงั  

เครือข่ายกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานชุมชนจังหวดัสงิห์บุรีมีองค์ประกอบและโครงสร้างของเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
เนื่องจากสมาชกิมคีวามสมัพนัธ์ที่หนาแน่นสามคัคี มีวสิยัทศัน์ที่ดีด้านพลงังาน มคีวามสนใจไปทศิทางเดียวกนัคอืการ
ส่งเสรมิการใชพ้ลงังานชุมชน และมผีลประโยชน์ร่วมกนั ท าใหส้มาชกิของกลุ่มมคีวามกระตอืรอืรน้ในการแสวงหาความรู้
และประสบการณ์ดา้นพลงังานเพื่อน ามาพฒันาเครอืข่ายและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยทางกลุ่มไดร้บัรางวลัเกีย่วกบัการจดั
การพลงังานชุมชน เช่น รางวลัชุมชนต้นแบบดา้นพลงังาน จากกระทรวงพลงังานและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง
เสริมสุขภาพ และรางวัลยอดคนพลังงานจากกระทรวงพลังงาน เป็นต้น และสถานภาพของบุคคลในเครือข่ายนั ้น
ประกอบด้วยผู้น าชุมชน และบุคคลที่เป็นที่รู้จกัอย่างกว้างขวางในพื้นที่ ท าให้การประชาสมัพนัธ์หรอืใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
พลงังานชุมชนเป็นไปในทศิทางที่ด ีโดยบทบาทของเครือข่ายในการท างานร่วมกนัไม่ได้มีแต่ระดบัปฏบิตัิงาน (ทมีท า)
เท่านัน้ แต่เครอืข่ายยงัท าหน้าทีป่ระสานงาน (ทมีน า) จดัโครงการส่งเสรมิการท ากจิกรรมเกีย่วกบัพลงังานชุมชนในพืน้ที ่
โดยอาศยัระดบัของเครอืข่ายในดา้นมติิสมัพนัธ์ในการประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการท ากจิกรรมหรอื
โครงการ และการมสีว่นร่วมในระดบันโยบาย เพื่อใหเ้กดิพลงัในการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานชุมชนในแต่ละพืน้ที่ 

 

สรปุและข้อเสนอแนะ 

 ในงานวจิยัชิน้นี้ ชีใ้หเ้หน็ถงึบทบาทของเครอืข่ายกลุ่มอาสาสมคัรพลงังานจงัหวดัสงิห์บุรีในการจดัการพลงังาน
ชุมชน ผ่านการด าเนินการอย่างมสี่วนร่วมของสมาชกิของเครอืข่ายในทุกกระบวนการ ตัง้แต่การวางแผน การด าเนินการ 
จนถงึการประเมนิผลการด าเนินการ ท าใหก้ลุ่มมคีวามเขม้แขง็ เกดิผลสมัฤทธิข์องความเป็นเครอืข่ายทัง้ในเรื่องของความ
สามคัค ีเกดิการเรยีนรู ้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการจดัการพลงังานชุมชน และเพิม่โอกาสในการแกไ้ขปัญหา เกดิการ
จดัการทรพัยากรภายในทอ้งถิน่ และเป็นศนูยก์ารเรยีนรูใ้หก้บัชุมชนอื่นในจงัหวดัใกลเ้คยีง ท าใหก้ลุ่มเกดิพลงัในการในการ
ร่วมด าเนินกจิกรรมในระดบัวางแผนส่งเสรมิการใช้พลงังานชุมชน แต่ยงัมีขอ้จ ากดัในเรื่องของกระบวนการผลกัดนัเชิง
นโยบายทีย่งัเหน็ผลไม่ชดัเจนเท่าไหร่นัก เนื่องจากทางกลุ่มเพยีงแค่ร่วมวางแผนในนโยบายระดบัทอ้งถิ่นกบัส านักงาน
พลงังานจงัหวดัเท่านัน้  

 จากผลการศกึษาดงักล่าว แสดงใหเ้หน็ถงึการใชป้ระโยชน์ของเครอืข่ายในการจดัพลงังานชุมชนใหเ้กดิประโยชน์
ขึ้นภายในท้องถิ่น เนื่องจากเครือข่ายนัน้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและประชาชนในพื้นที่ ท าให้การจัด
การพลงังานชุมชนในจงัหวดัสงิหบ์ุรดี าเนินไปไดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความต้องการของชุมชนนัน้ ๆ จากการที่
เครือข่ายเข้ามามีบทบาทในการวางแผนด้านพลังงานร่วมกบัส านักงานพลังงานจงัหวดั ไปจนถึงการด าเนินการและ
ประเมนิผลร่วมกนั ทัง้นี้ส าหรบัการกระบวนการผลกัดนัเชงินโยบาย ผูศ้กึษาจงึเสนอแนะให้ท าการศกึษาวจิยัเพิม่เติมใน
ด้านของการผลกัดนัเชงินโยบายให้เป็นการใช้กลยุทธ์การพฒันาพลงังานชุมชนจากท้องถิ่นไปสู่ส่วนกลาง เพื่อเป็นการ
วางรากฐานของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เดิมในการพัฒนาพลังงานชุมชนที่เป็นรูปแบบของการพัฒนาประเทศจาก
สว่นกลางลงมาสูส่ว่นทอ้งถิน่  
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