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บทคัดยอ
  ธุรกิจโลกในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง การปรับตัวเพ่ือเตรียมความพรอมและ              
สรางความแตกตางจากคูแขงขัน  ปจจัยดานทรัพยากรมนุษยถือเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหคงอยู
ทามกลางภาวการณแขงขัน ท้ังยังเปนปจจยัท่ีนาํพาองคกรบรรลุเปาหมายและนําไปสูความสําเร็จ การสรางเครือขาย
เปนการเปดโอกาสใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมลูขาวสาร รวมท้ังถายทอดประสบการณรวมกันระหวางบุคคลท้ังภายใน
และภายนอกองคกร เพ่ือพัฒนาขดีความสามารถในการแขงขนัทางธุรกจิในยคุโลกาภิวัตน ดงันัน้การพัฒนาศักยภาพ
การแขงขันจึงจําเปนตองสรางวัฒนธรรมแหงการเปล่ียนแปลงบนฐานความคิดและความเขาใจที่ถูกตองอยางมีเหตุ
มีผล และสอดรับกับความตองการของตลาด อันจะนําไปสูความสําเร็จทางธุรกิจอยางแทจริง
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Abstract
  With the rapid changes in the global business, human resource is one of the most important factors 
in order to promote its competitive advantages. Networking with alliance is significant among borderless 
industries in this age of globalization.  It is a method that enables organization and employees to exchange 
information such as skills, experiences and knowledge with alliance both inside and outside of their        
cooperations. Hence, the improvement of competitiveness must be done simultaneously with proper 
understanding in constructing culture of change that correspond the market demand which will lead to a 
successful business.
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บทนํา
  กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในดานเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ทีเ่กิดขึน้นับวนัย่ิงรนุแรง
และรวดเร็วมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยผลของการเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอการเปล่ียนทางธุรกิจเปนอยางมาก 
จากเดิมธรุกิจในแตละภูมภิาคมีตลาดเปนของตนเอง มคีูแขงเพียงไมก่ีราย กลายมาเปนเพียงตลาดเดียว คอื ตลาดโลก   
คูแขงขันมาจากทุกมุมโลก ทําใหธุรกิจไดรับผลกระทบในแงบวกและแงลบไปตาม ๆ กัน 
  การเปล่ียนแปลงดังกลาวจงึทาํใหธุรกจิตองปรบัตวัเพ่ือความอยูรอดและเพ่ือความไดเปรยีบทางการแขงขัน 
รวมท้ังตองคาํนึงถึงความตองการของลูกคาท่ีเปล่ียนแปลงและมีความหลากหลายมากข้ึน  ผลกระทบท่ีตามมา ก็คอื 
การเปล่ียนแปลงดานการบริหาร ทัง้ดานโครงสราง รปูแบบ และระบบการบริหารสมยัใหม การเปล่ียนเหลาน้ีสงผลกระทบ
ตอทรัพยากรภายในธุรกิจเปนอยางมากอยางหลีกเล่ียงไมได โดยเฉพาะในชวงเศรษฐกิจตกตํ่าจะเห็นไดชัดเจนวา
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับการบริหารงานทรัพยากรมนุษยมทีัง้การลดวันทํางาน การลดเงนิเดือน การใหออก การเลิกจาง 
การปลดออกท้ังจายและไมจายคาชดเชย จนเปนปญหาสําหรับสงัคมในปจจบุนั เก่ียวกับการฟองรองดานแรงงานสัมพนัธ 
  การจัดการทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญตอการดําเนินงานในแตละองคกรและทุกประเภทธุรกิจ              
เปนอยางมากเน่ืองจากมนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา ไมสามารถใชเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรมาทดแทนได มนุษย   
จงึเปนปจจยัสําคัญท่ีจะนําองคกรไปสูความสําเร็จ เพราะมนุษยมสีมอง มคีวามรูสกึนึกคิด และมีจติวิญญาณ ฉะน้ัน
ผูบริหารทุกระดับตองทาํความเขาใจถึงความตองการของพนักงานตนเอง การใหเกียรติ และปฏบิตัติอกันเย่ียงมนุษย 
ตลอดจนการใหความสําคัญกับสทิธิเสรีภาพ ความยุตธิรรม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยเปาหมาย
ของการจัดการควรเนนท่ีการสรางคุณคาในการใชศกัยภาพของมนุษยทีจ่ะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค มคีวามม่ันคง 
และอยูรวมกันอยางมคีวามสุข (Armstrong, 2006) ซึง่เปนปรชัญาของธุรกิจในการจัดการบุคลากรเพ่ือใหเกิดคณุคา 
และสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Critten, 1994, 4) อีกดวย
  การจัดการทรัพยากรมนุษยทีด่จีะเปนแรงผลักดันใหองคกรมขีอไดเปรียบในการแขงขัน และมีความกาวหนา
อยางมั่นคงทามกลางสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมมากขึ้น ดังที่ วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, 1-9) ไดระบุแนวคิด     
ในการเสริมสรางสมรรถนะใหแกองคกร ดังน้ี
  1. แนวคิดดานธุรกจิ เปนมมุมองทีมุ่งเนนสภาพแวดลอมทางธรุกจิ โอกาสทางตลาด ขอจาํกัดในการแขงขนั 
รวมถึงความรูเชิงวิเคราะหดานการเงิน เทคโนโลยี จุดแข็งจุดออนขององคการ เพ่ือแสวงหากลยุทธที่ดีในการดําเนิน
ธุรกิจใหกาวหนา และสูคูแขงขันในโอกาสตางๆ ได
  2. แนวคดิดานเทคนิคการจดัการทรัพยากรมนุษย เปนแนวคดิทีมุ่งเนนความรอบรูทางดานพฤติกรรมศาสตร 
สามารถบริหารกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีเทคนิคท่ีสรางสรรคโดยเฉพาะในเร่ืองของการวางแผนทรัพยากรมนุษย          
การจางงาน การฝกอบรมพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทนและประโยชนเก้ือกูล 
รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดใหม
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  3. แนวคิดดานการบริหารการเปล่ียนแปลง เปนความสามารถในการพัฒนาวิสัยทัศนขององคกร ไปเปน
กลยุทธที่นําไปสูการบริหารเชิงรุก  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม เพ่ือแกปญหาและสนับสนุนบุคลากร            
ใหมีความรูพรอมที่จะปฏิบัติงานท่ีทาทาย ตลอดจนใหความสําคัญตอการจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมกับงาน        
ขององคกร และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  ปจจยัท่ีมผีลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยใหมศีกัยภาพและสามารถปฏิบตังิานใหบรรลผุลสาํเร็จตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว ไดแก 1) ปจจัยภายในองคการ (Internal Factors) ไดแก สภาพฐานะทางการเงิน การตลาด การผลิต 
การศึกษาคนควาวิจัยทรัพยากรมนุษย ระบบการบริหารขาวสารขอมูล  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบขององคกร 
วัฒนธรรม คานิยม และระเบียบวินัยขอปฏิบัติขององคกร เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากร
มนุษยใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  และ 2) ปจจัยภายนอกองคการ (External Factors) ไดแก บทบาทหนาท่ีของรัฐบาล  
ความกาวหนาทางวิทยาการ เทคโนโลยี สภาพการแขงขันในลักษณะเดียวกัน  สถานการณดานเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
และปจจัยอ่ืนๆ เชน ภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม เปนตน 

การสรางเครือขาย
  เครือขายถือเปนองคประกอบภายนอกองคกร อนัเปนการรวมตัวของหนวยตาง ๆ  ในสงัคม ในแงมมุทีห่ลากหลาย
ไมวาจะเปนการรวมเปนเครือขายทางธุรกิจ เครือขายทางสังคม เครือขายการเรียนรู หรือเครือขายในงานพัฒนา        
ซึ่งการรวมตัวในเครือขายแตละประเภทตางก็มีเหตุผล หรือความจําเปนในการเช่ือมโยงเปนเครือขาย ในแงมุม              
ที่คลายคลึงและแตกตางกัน ลักษณะและการสรางเครือขาย มีลักษณะท่ีสําคัญ คือ การประกอบดวยบุคคล กลุม 
หรือองคกรท่ีรวมกันเปนเครือขาย  มีปฏิสัมพันธระหวางกัน โดยมีวัตถุประสงคหรือเปาหมาย  มีการดําเนินงานหรือ
กิจกรรมรวมกัน และมีความเปนอิสระตอกัน (ทวีศักด์ิ นพเกษร, 2542,  28) สําหรับเหตุผลของแตละองคกร                      
มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายของตนเองอยูกอนแลว การเขามารวมเครือขายอาจเปนการรวมเพียงบางสวนเทาน้ัน 
หากประสบความสําเร็จแลวก็อาจสลายตัวได ซึ่งการท่ีปจเจกบุคคลหรือสถาบันมารวมกันเปนกลุมนั้น สิ่งสําคัญคือ 
ความสนใจในเร่ืองหน่ึงรวมกัน มีลักษณะเพียงการทํางานรวมกัน และมีการติดตอสื่อสารเพ่ือรวมแลกเปล่ียน           
ความคิดเห็นซึ่งกันละกัน ดังน้ันการรวมตัวกันเปนเครือขายในภาคธุรกิจ จึงเปนการประสานผลประโยชนที่ลงตัวใน
ภาวะท่ีมกีารแขงขันสงูและดําเนินการภายใตการรักษาผลประโยชนในทางธุรกิจของทุกฝายใหเพ่ิมพูนไดเปนอยางดี
  ในการสรางหรือสนับสนุนการรวมตัวเปนเครือขายตองอาศัยเทคนิค กระบวนการ และวิธีการในการเสริม
สรางและพัฒนาเครือขาย  อีกท้ังยังเปนปจจัยหน่ึงที่เสริมสรางกลุมเครือขายใหมีความตอเนื่อง และสามารถนํามา
ประยุกตไดอยางเหมาะสม  ดังน้ี (ปาริชาติ วลัยเสถียร, พระมหาสุทิตย  อบอุน และสหัทยา  วิเศษ, 2546, 482) 
  ขั้นตอนท่ี 1 การตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย ผูปฏิบัติงานหรือฝายจัดการ ควรตระหนักถึง
ความจําเปนในการสรางเครือขาย เพ่ือใหทํางานบรรลุเปาหมาย รวมทั้งพิจารณาองคกรตาง ๆ ดังนี้ คือ เครือขาย
ระหวางองคกร ประโยชนที่จะไดรับและสิ่งท่ีเสียประโยชน และระยะเวลาในการเขารวมเปนเครือขาย 
  ขัน้ตอนที ่2 การติดตอกบัองคกรท่ีจะเปนสมาชกิหรือภาคีสมาชกิ การรวมเปนเครือขายจะเกิดข้ึนเม่ือองคกร
มีความตองการเหมือนกัน ในการทํากิจกรรมตอบสนองความตองการเหมือนกัน ดังน้ันส่ิงท่ีควรใหความสําคัญ คือ 
การสรางความคุนเคย และการยอมรับ รวมทั้งความไววางใจระหวางกัน เปนข้ันตอนของการปลูกจิตสํานึก มีการ      
ใหขอมูล การแลกเปล่ียนขอมูล และกระตุนใหเกิดการแกปญหารวมกัน 
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  ขั้นตอนท่ี 3 การสรางพันธกรณีและทําขอตกลงในการทํากิจกรรมรวมกันเพ่ือตอบสนองความตองการหรือ
แกปญหากลุมองคกรซ่ึงตองมคีวามรูเพียงพอท่ีจะทํากิจกรรมได ดงันัน้ ควรมกีารแลกเปล่ียนความรูภายในกลุม หรือ
แลกเปล่ียนกับองคกรนอกกลุม เชน ศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรมาถายทอดเพ่ิมพูนความรู 
  ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนาความสัมพันธในการบริหารจัดการกลุมนั้นจะเร่ิมตนดวยการกําหนดวัตถุประสงค
ของกลุม การกําหนดกิจกรรม กําหนดขอตกลงในการทํางาน บทบาทของสมาชกิ รวมท้ังสิทธิและหนาท่ีของหวัหนากลุม 
เปนตน   
  ขัน้ตอนที ่5 การเรียนรูรวมกันเกิดขึน้จากการท่ีองคกรเครือขายรูสกึวาตนไดรบัประโยชนในการเขาเปนเครือขาย  
ความสมัพนัธของเครอืขายจะแนนแฟนขึน้พรอมกบัการเรยีนรูรวมกนั ซึง่เปนประโยชนตอการทาํงานของฝายปฏิบตักิาร
และยังเปนประโยชนตอการสรางความสัมพันธที่นําไปสูการขยายตัวของกิจกรรม หรือการขยายกลุมตามพ้ืนท่ี          
หรือตามลักษณะกิจกรรม 
  สําหรับปจจัยท่ีทําใหเครือขายสามารถประสบความสําเร็จ มีดังน้ี (ธนา ประมุขกูล, 2547)  
              1.  ดานความจริงใจและความซื่อสัตยในการทํางานของเครือขาย เนนการประสานงานในแนวราบ ไมเนน
การบังคับสั่งการ ดังน้ันสมาชิกจึงตองเขามาดวยความสมัครใจ และตองมีความซื่อสัตย มีความจริงใจในการทํางาน
โดยเห็นประโยชนรวมกัน 
  2. ดานการจัดการ ถือเปนหน่ึงในปจจยัสําคัญของความสาํเร็จขององคกรเสมอ สาํหรับการจดัการเครือขาย 
ตองมีความยืดหยุนในการจัดการใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนไป โดยเฉพาะอยางย่ิงเครือขายตองติดตอ
ประสานงานกับกลุมองคกรภายนอกอ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนือจากการจัดการของเครือขาย 
  3. ดานการส่ือสาร เปนตัวกลางท่ีทาํใหเครือขายสามารถเช่ือมโยงติดตอถึงกันได ซึง่การส่ือสารท่ีมปีระสิทธิผล
ในเครือขาย จะตองมีลักษณะหลากหลายชองทาง เช่ือมโยงระหวางสมาชิกกันเองไดโดยอิสระ คลองตัว เพ่ือเปด
โอกาสใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกันใหมากท่ีสุด 
  4. ดานความเปนประชาธิปไตย ดวยความท่ีสมาชิกทุกคนในเครือขาย มีอิสระทางความคิด ยอมมี                
ความหลากหลาย  และแตกตางกันของความคดิทีแ่สดงออกมา ดงันัน้ การอยูรวมกนัของเครอืขายตองมกีารใหเกียรติ 
ยอมรบัความคดิเห็นของกันและกัน ถือเปนการเปดโอกาสใหสมาชกิท้ังหลาย ไดเห็นทางเลือกอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือไปจาก
ที่ตนคิดเห็นตามประสบการณที่จํากัดของแตละบุคคล และเม่ือไดเกิดปฏิสัมพันธทางความคิดระหวางกันแลว              
จดุด ีจดุดอย ของแตละทางเลือก ทีม่กีารวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล เพ่ือใหไดขอสรปุทีส่ามารถนํามาเปนทางเลือก
ที่เหมาะสมท่ีสุดบนพ้ืนฐานการยอมรับของสมาชิกโดยรวม 

สรุป
  การจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
ไมวาจะเปนสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การแขงขันขององคกร อีกท้ังยังสามารถตอบสนองตอกลยุทธและ         
เปาหมาย รวมท้ังจะตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในองคกร เชน วัฒนธรรมและคานิยมของคนในองคกร 
โครงสรางองคกรและกระบวนการบริหารจัดการ พฤติกรรม ความรู และทักษะของบุคลากร รวมถึงเทคโนโลยีทีท่นัสมยั 
สงผลใหองคกรพัฒนาความสามารถและกาวทันตอความเปลี่ยนแปลง เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน          
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ไดอยางย่ังยืน ในการดําเนินธุรกิจนัน้ กระบวนการทํางานและสรางเครือขายเปนปจจยัสําคัญท่ีสนบัสนนุและสงเสรมิ
ใหธุรกิจมีพลังในการพัฒนาอยางสรางสรรค อันเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาธุรกิจใหประสบความสําเร็จ             
ทัง้น้ีธุรกิจตองสรางระบบการดําเนินงานรวมกับภาคีทีเ่ก่ียวของ เพ่ือสรางเครือขายการปฏิบตังิานอยางเปนระบบรวมกัน 
การสรางเครือขายจะเปนการเปดโอกาสใหบุคคลและองคกรไดแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร รวมทั้งบทเรียนและ
ประสบการณกับบุคคลหรือองคกรท่ีอยูนอกหนวยงาน ลดความซํ้าซอนในการทํางาน ใหความรวมมือและทํางาน     
ในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชนซึ่งกันและกันเสมือนการเปดประตูสูโลกภายนอก โดยการจัดกิจกรรมระหวางเครือขาย
องคกรน้ันจําตองอาศัยการปฏิสัมพันธและกําหนดขอตกลงรวมกันซึ่งเปนส่ิงที่มีความสําคัญมาก  รวมทั้งความเชื่อ
และศรัทธาตอกันจะนําไปสูการรวมทํากิจกรรม เกิดความเช่ือมโยงทางธุรกิจ สามารถสรางมูลคาเพ่ิมในเชิงธุรกิจ      
ไดอยางตอเน่ือง  
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