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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอด ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการสื่อสารแบบเครือข่ายจากพันธมิตรภาคธุรกิจสู่พันธมิตรภาคการศึกษาโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Observation) และการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้น�ำความคิด (Opinion Leader) สมาชิกของเครือข่ายในระดับ Key Informants
จ�ำนวน 15 คน โดยออกแบบค�ำถามเป็น 5 ประเด็นหลัก คือ 1) กระบวนการสื่อสาร S-M-C-R 2) การวิเคราะห์
เครือข่าย 3) กระบวนการถ่ายทอด 4) ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ 5) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์เอกสารพบว่า องค์กรธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีการน�ำการสื่อสารแบบเครือข่าย
มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบของการจัดตั้งส�ำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ (Office of Business Networking
Management) และได้ถา่ ยทอดเครือข่ายพันธมิตรภาคธุรกิจมาสูพ่ นั ธมิตรภาคการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยแห่งองค์กร
ธุรกิจ (Corporate University) ผูว้ จิ ยั จึงเลือกศึกษากระบวนการถ่ายทอดการสือ่ สารแบบเครือข่ายของทัง้ สององค์กร
ตามประเด็นหลักข้างต้น ผลการศึกษาจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 1) กระบวนการ
สือ่ สาร S-M-C-R ส�ำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจขององค์กรธุรกิจร้านสะดวกซือ้ อยูใ่ นฐานะของ “ผูส้ ง่ หรือผูถ้ า่ ยทอด”
และหน่วยงานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยองค์กรธุรกิจอยู่ในฐานะของ “ผู้รับหรือผู้รับการถ่ายทอด” โดยใช้เนื้อหา
การสือ่ สารในการแนะน�ำหน่วยงานและองค์กรให้เป็นทีร่ จู้ กั เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างสัมพันธ์และสร้างโอกาสความร่วมมือ
ในอนาคตกับพันธมิตรในเครือข่าย โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านเครื่องมือต่างๆ อาทิ อีเมล โทรศัพท์ สื่อสังคม
(Social media) เพื่อไปสู่ช่องทางหลักคือ การพบปะหารือกัน 2) การวิเคราะห์เครือข่าย มีการแบ่งเขตรับผิดชอบ
สมาชิกในเครือข่ายตามประเภทธุรกิจ พื้นที่และขนาดขององค์กร โดยมีเป้าหมายในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับสมาชิก
ในเครือข่ายเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินงานให้เป็นไปโดยราบรืน่ โดยใช้ประเภทการสือ่ สารแบบมีศนู ย์กลาง
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(Centralized) และไม่มศี นู ย์กลาง (Decentralized) ทัง้ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้านรูปแบบการสือ่ สาร
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับสมาชิกของเครือข่าย
ในระดับทีแ่ ตกต่างกันผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ การจัดประชุม สัมมนา สังสรรค์ และการดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศ 3) กระบวนการถ่ายทอดเครือข่าย แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะการสร้างเครือข่าย (Build)
ขยาย (Extend) การเคลื่อนไหวของเครือข่าย (Movement) การธ�ำรงรักษาเครือข่าย (Maintain) โดยพบว่า ระยะ
การสร้างเครือข่ายเป็นระยะที่มีความยากที่สุดและการท�ำให้เกิดผลจากความร่วมมือกันเป็นสิ่งที่ท้าทาย
กระบวนการถ่ายทอดสามารถสรุปโดยย่อได้เป็น 15 ขัน้ ตอน คือ การตอบสนองนโยบายขององค์กรโดยการ
สรรหาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่มีบุคลิกภาพและความสามารถที่เหมาะสมในการท�ำงานด้านเครือข่าย
มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านเครือข่ายภาคธุรกิจและการศึกษาเพื่อท�ำหน้าที่สอดประสานกันโดยใช้การสื่อสารเป็น
เครื่องมือหลัก มีผู้ถ่ายทอดเครือข่ายให้ข้อมูลและแนะน�ำผู้รับการถ่ายทอดให้แก่พันธมิตรของเครือข่าย สรุปและ
ติดตามผลร่วมกัน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 4) ปัจจัยความส�ำเร็จ คือ
ผู้น�ำที่ให้การสนับสนุนด้านนโยบาย ก�ำลังคน ทุนทรัพย์ และเวลา 5) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค คือ คน (บุคลากร) ที่เป็น
กลไกส�ำคัญในการสือ่ สารแบบเครือข่าย เนือ่ งจากต้องมีความสามารถ ท�ำหน้าทีห่ ลายอย่างและต้องอาศัยประสบการณ์
ในการเชือ่ มความสัมพันธ์ เจรจาต่อรอง รอบรู้ และเชือ่ มโยงให้เกิดผล ซึง่ จะหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนได้คอ่ นข้างยาก
ทั้งนี้ผลจากการวิจัยกระบวนการถ่ายทอดการสื่อสารแบบเครือข่ายจากพันธมิตรภาคธุรกิจสู่พันธมิตร
ภาคการศึกษาจะเป็นประโยชน์กับองค์กรอื่นๆ ในการลดความขัดแย้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กรโดยการใช้
การสื่อสารแบบเครือข่ายเป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมืออันดีเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: กระบวนการถ่ายทอด การสื่อสารแบบเครือข่าย พันธมิตร กวานซี

Abstract

This research is a qualitative research which aimed to study a transmission process,
success factor, and failure factor in Network Communication from Business Alliances to Education
Alliances. The research methodologies are Document Analysis, Participatory Observation and
In-depth Interviews with 15 key informants of member alliances in both business and education
sectors. The questions are divided into 5 major points which are 1) Communication Process
S-M-C-R 2) Network Analysis 3) Transmission Process 4) Success factor 5) Failure factor
The finding from a Document Analysis revealed that convenient store business Company
applies concretely a network communication by establishing an Office of Business Networking
Management and transfer from a Business Alliance to Education Alliance (Corporate University).
The researcher selected to study a Transmission process of Network communication in both
organizations as mentioned above points. The finding from a Participatory observation and In-depth
Interview found that 1) Communication process S-M-C-R; an Office of Business Networking
Management is as a “Sender” and Network Department of Corporate University is a “Receiver”.
The message of communication is to introduce publicly an organization for a good relation and
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opportunity to a collaboration in future with network alliances. The major channel is a face-to-face
meeting and using communication tools via e-mail, telephone, and social media. 2) Network
analysis; the network are divided the responsibility based on type, size and location of business
which aim to build a good relationship with alliances for facilitating a harmonize working together.
This network apply 2 communication patterns which are centralized and decentralized in both
formally and informally styles. The members in this network utilize and exchange regularly the
resources. They have a different level of relationship through various activities such as meeting,
seminar, social event, outing, and overseas trip. 3) Transmission process; it divided into 4 phases
which are building, extend, movement, and maintaining network. Among these four phases, the
finding revealed that a building phase is the most difficult one and starting a co-project is one of
the challenges.
The transmission processes are analyzed into 15 steps. It can be summarized from a starting
point by finding the selected alliances and qualified staffs to response a corporate policy, set up
the network department of both organizations, work together with clear understanding by using
communication as a major tool. The sender provides a useful information and introduces the
receiver to visit the alliance members together. Both teams follow up the network efficiency by
setting up regular meeting and activities for a sustainable and continuous relationship with alliance
members. 4) Success factor is “Leader” who is necessary to understand the importance of network
by supporting a policy, manpower, budget, time to operate the network efficiently. 5) Failure
factor is “Staff” who is a key person to drive a network but hardly found a qualified person.
They are necessary to be able to work multi-tasking by linking, negotiating, coordinating, and
well-equipped with knowledge and experiences.
The finding of this research helps reducing the conflicts of Inter - Intra organization. This
network communication will be one of beneficial tools for any organization and also it will help
to develop society and country in future.
Keywords: Transmission process, Network communication, Alliance, Guanxi

บทน�ำ

ในปัจจุบันการสื่อสารเข้ามามีบทบาทมากในการ
เชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นยุค
การสื่อสารไร้พรมแดน การรวมตัวของกลุ่มประเทศ
ในยุโรปและอาเซียนแสดงให้เห็นถึงการขยายวงกว้าง
ในการสือ่ สารมากขึน้ พลเมืองโลกจึงไม่สามารถหลีกเลีย่ ง
การติดต่อสื่อสารกันเพื่อเป้าหมายร่วมกันได้ แนวคิด
เครือข่ายการสื่อสาร (Communication Network)

จึงได้รับการพัฒนาขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่ในระดับบุคคล
กลุ่มบุคคล องค์กร สังคม ประเทศ จนถึงระดับโลก
หากกล่าวถึงเครือข่ายในบริบทของประเทศไทย การสร้าง
เครือข่ายนับเป็นภูมิปัญญาของสังคมไทยมาช้านาน
และในแนวคิดใหม่เชื่อว่า การมีเครือข่ายเปรียบเสมือน
ต้นทุนทางสังคม หรือต้นทุนทางวัฒนธรรม (Culture
capital) ดังเช่นที่คนไทยโบราณเข้าใจดีว่า การเป็นคน
มีพรรคพวกเพื่อนฝูง เป็นคนกว้างขวาง ช่วยให้มีบารมี
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ท�ำกิจการต่างๆ ให้สำ� เร็จลุลว่ งไปได้ (Keawthep et al.,
2006) ในแต่ละเครือข่ายมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องสือ่ สารกัน
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธ์เกาะเกี่ยวกันไว้
แม้ว่าจะมีการใช้การสื่อสารแบบเครือข่ายมาช้านาน
แต่การสร้างเครือข่ายนัน้ ถือเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ได้ยาก เนือ่ งจาก
ในปัจจุบนั คนส่วนใหญ่จะใช้การสือ่ สารผ่านสือ่ ออนไลน์
ท�ำให้ไม่ได้พบหน้ากัน ดังนัน้ การเริม่ ต้นสร้างความสัมพันธ์
วิธกี ารสร้างเครือข่ายให้แนบแน่นและเหนียวแน่น รวมทัง้
การธ�ำรงรักษาเครือข่ายนั้นไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ถ่ายทอดการสื่อสารแบบเครือข่ายจากองค์กรสู่องค์กร
ที่มีบริบทแตกต่างกันนับเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่ไม่น้อย
ในปี 2559 รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายประเทศไทย
4.0 (Thailand 4.0) นัน่ ก็คอื การมุง่ เน้นพัฒนาโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งอาศัยองค์ความรู้จากงานวิจัย
ในรัว้ มหาวิทยาลัยมาร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
จากนั้นรวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยใช้พลังของเครือข่าย
ในเมืองไทยและต่อยอดกับต่างประเทศ จากนโยบาย
ดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรและ
เครือข่ายการสื่อสารเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
นโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกันระหว่าง
องค์กรธุรกิจและมหาวิทยาลัย
ในงานวิจัยนี้ได้เลือกศึกษาองค์กรที่มีการใช้การ
สือ่ สารแบบเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมผ่านส�ำนักบริหาร
เครือข่ายทางธุรกิจ (Office of Business Networking
Management) ทีม่ พี นั ธกิจในการสร้างสัมพันธภาพทีด่ ี
ระหว่างองค์กรและบริษทั คูค่ า้ ในระดับของปัจเจกบุคคล
กลุ่มคน องค์กร เพื่อโอกาสสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ
ทีย่ งั่ ยืน ในเครือข่ายการสือ่ สารนีย้ งั คงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะ
ต้องใช้บุคลากรในการสื่อสารและยังได้มีการถ่ายทอด
เครือข่ายจากภาคธุรกิจสู่ภาคการศึกษาอีกด้วย

วัตถุประสงค์งานวิจัย

1. ศึกษากระบวนการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ
เครือข่ายจากพันธมิตรภาคธุรกิจสูพ่ นั ธมิตรภาคการศึกษา

2. ศึกษาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของกระบวนการ
ถ่ายทอดการสือ่ สารแบบเครือข่ายจากพันธมิตรภาคธุรกิจ
สู่พันธมิตรภาคการศึกษา
3. ศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของกระบวนการ
ถ่ายทอดการสือ่ สารแบบเครือข่ายจากพันธมิตรภาคธุรกิจ
สู่พันธมิตรภาคการศึกษา

ทบทวนวรรรณกรรม

แนวคิดการสื่อสารแบบเครือข่าย
Rogers & Kincaid (1981) กล่าวว่า เครือข่าย
การสื่ อ สารเกิ ด จากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลซึ่ ง
เชื่อมโยงกัน Keawthep et al. (2006) อธิบายว่า
เครือข่าย (Network) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการ
ประสานงานของบุคคล กลุม่ หรือองค์กรหลายๆ องค์กร
ที่ต่างมีทรัพยากรของตนเอง มีเป้าหมาย วิธีการท�ำงาน
และมีกลุม่ เป้าหมายของตนเอง กล่าวโดยสรุปแล้ว เครือข่าย
หมายถึง กลุม่ คน หรือองค์กรทีม่ คี วามสมัครใจกันในการ
เรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างกัน หรือลงมือ
ท�ำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีความสัมพันธ์กันในหลายด้าน
อาทิ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น
แม้การสือ่ สารแบบเครือข่ายในรูปแบบสือ่ ออนไลน์
สื่อสังคม (Social media) จะได้รับการพัฒนาไปมาก
เพียงใดแต่เราคงปฏิเสธไม่ได้วา่ “คน” ยังคงเป็นผูค้ วบคุม
และขับเคลื่อนให้การสื่อสารแบบเครือข่ายด�ำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดของ Monge (1987)
บทบาทของ Liasion role คือ ผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ในการ
เชือ่ มโยงจากบุคคลหนึง่ ไปยังอีกบุคคลหนึง่ และเทียบเคียง
ได้กับ Star role คือ บุคคลที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับ
คนเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด
บทบาทของที ม ตามลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพของสมาชิ ก
ในกลุ่มของ Belbin (2010) ที่กล่าวว่า Coordinator
ท�ำหน้าที่จัดการและประสานช่วยให้กลุ่มมุ่งเน้นไปยัง
วัตถุประสงค์หลักและให้สมาชิกในกลุม่ เข้ามามีสว่ นร่วม
อีกด้านหนึง่ ทีช่ ใี้ ห้เห็นถึงบทบาทของ “คน” ในการสือ่ สาร
คือ กฎคนพิเศษจ�ำนวนหนึ่ง (The Law of the Few)

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสูฐ่ านข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

Panyapiwat Journal Vol.9 No.3 September - December 2017

ของ Gladwell (2006) โดยกล่าวว่า ในทุกๆ สังคม
หรือทุกๆ วงการจะมีคนอยูก่ ลุม่ หนึง่ ทีม่ คี วามพิเศษและ
ส�ำคัญเหนือคนอื่นๆ ที่เหลือเป็นไปตามหลัก “80/20
Principle” คนจ�ำนวน 20% เหล่านีม้ คี ณ
ุ ลักษณะพิเศษ
คือ มีพรสวรรค์ทางสังคมบางประการ ซึ่งไม่พบในคน
ส่วนใหญ่ (80%) เช่น มีความอยากรู้อยากเห็นมาก
เข้ากับคนง่าย รู้จักคนมาก มีความรู้และพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือแจกจ่ายข้อมูลให้แก่ผู้อื่น มีความสามารถ
ในการโน้มน้าวใจสูง เป็นต้น
แนวคิดแบบ Guanxi
แนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิขงจื๊อ (Confucianism) ทีม่ คี วามเชือ่ ว่า พืน้ ฐานของปัจเจกบุคคลล้วน
เกาะเกี่ยวกันด้วยความสัมพันธ์ การจัดระเบียบสังคม
และความแข็งแกร่งของเครือข่ายทางสังคมนัน้ ขึน้ อยูก่ บั
ความสั ม พั น ธ์ ที่ มี บ ทบาทเหมาะสมระหว่ า งบุ ค คล
แนวคิดนีม้ คี วามแตกต่างกับแนวคิดแบบตะวันตกทีด่ ำ� เนิน
ชีวติ แบบครอบครัวเดีย่ ว (Single family) ให้ความส�ำคัญ
กับการพึ่งพาตนเอง (Independent) Luo (2007)
ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความและความส�ำคัญของ Guanxi ว่า
เป็นการติดต่อเชื่อมร้อยความสัมพันธ์เพื่อจะได้รับการ
เอื้อเฟื้อหรือการสนับสนุนในรูปแบบของความสัมพันธ์
ส่วนตัวในระยะยาวโดยการยืน่ มิตรไมตรีเสนอประโยชน์
ให้แก่อกี ฝ่ายหนึง่ ซึง่ อาจเป็นบริษทั เอกชนหรือหน่วยงาน
ราชการโดยไม่ได้คำ� นึงว่าตนเองจะได้ผลประโยชน์กลับมา
เมื่อใด เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีการร้องขอ
หรืออาจเรียกง่ายๆ ว่า การเชื่อมความสัมพันธ์แบบ
มิตรภาพระหว่างบุคคล (Friendship & Interpersonal
Relation) Guanxi เป็นการสร้างมิตรภาพในรูปแบบ
ของการไปมาหาสู่เพื่อสร้างเครือข่ายและท�ำความรู้จัก
ซึ่งความช่วยเหลือนั้นไม่จ�ำเป็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะต้อง
ได้รับเท่าๆ กัน ในทุกๆ ครั้ง ไม่ได้เป็นการให้เงินหรือ
ของขวัญทีม่ คี า่ นับว่า Guanxi เป็นตัวขับเคลือ่ นโลกธุรกิจ
ในประเทศจี น และได้ ถู ก น� ำ มาใช้ เ มื่ อ หลายศตวรรษ
มาแล้วจนเป็นทีร่ กู้ นั อย่างกว้างขวาง ในปัจจุบนั Guanxi
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ยังเป็นกุญแจส�ำคัญในการประเมินศักยภาพขององค์กร
อีกด้วย
ทฤษฎีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร
ทฤษฎีการถ่ายทอดองค์ความรูน้ เี้ ป็นแนวคิดพืน้ ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ด้านการสื่อสารระหว่างแหล่งข้อมูล
หรือผู้ส่งและผู้รับ ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานของ Shanon
& Weaver (1949) ในด้านสังคมศาสตร์ได้สรุปประเด็น
ส�ำคัญในกระบวนการถ่ายทอดการสื่อสารไว้ 2 ด้าน
ดังนี้ 1) แหล่งทีม่ า/ผูส้ ง่ ทีแ่ บ่งปันความรูส้ ผู่ รู้ บั ความรูน้ นั้
2) ผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
แนวคิดเกี่ยวกับพันธมิตร
พันธมิตร หมายถึง องค์กรหรือบริษัทที่มากกว่า
หนึ่งแห่งมาตกลงร่วมมือกันด�ำเนินกิจกรรมรูปแบบใดๆ
ร่วมกัน เพือ่ ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของตนเอง
และร่วมกันเพือ่ ให้สามารถบรรลุถงึ ความต้องการเป้าหมาย
ได้ง่ายขึ้น หรือใช้งบประมาณน้อยกว่า
Lorange & Roos (1991) ได้แบ่งรูปแบบของพันธมิตร
ออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. การรวมการเฉพาะกิจ (Ad hoc pool) การที่
จะร่วมเป็นพันธมิตรกันจะต้องลงทุนในการด�ำเนินงาน
ร่วมกันให้น้อยที่สุด
2. กิจการร่วมค้า (Joint venture) เป็นการร่วม
ลงทุนตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไปเพื่อเป็นการจัดตั้งองค์กรใหม่
และมีภาระผูกพันกันทางกฎหมาย
3. การร่วมมือ (Consortium) เป็นการร่วมมือกัน
หลายองค์กร มีการก�ำหนดระยะเวลาและบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบเน้นการประสานงาน
4. พันธมิตรร่วมงาน (Partner) เป็นการด�ำเนินงาน
ระหว่าง 2 องค์กรขึ้นไป เริ่มจากการสร้างความเชื่อใจ
วิสยั ทัศน์ เพือ่ มุง่ เน้นการท�ำงานร่วมกันในระยะยาวและ
มีการลงทุนร่วมกันอย่างเต็มที่
Heck & Vervest (2007) ได้ศึกษาเรื่อง Smart
Business Networks: How the network wins พบว่า
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หลายธุรกิจในอเมริกาที่ประสบความส�ำเร็จใช้รูปแบบ
การด�ำเนินธุรกิจแบบเครือข่าย ยิ่งมีสมาชิกมากเท่าใด
เครือข่ายก็ยงิ่ มีประโยชน์มากเท่านัน้ ยกตัวอย่างกรณีของ
อเมซอน (AMAZON) ซึง่ เป็นบริษทั ผูน้ ำ� ด้าน “E-tailer”
ระดับโลก ด�ำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทีเ่ ป็นคูค่ า้ ร่วมกัน
ท�ำการตลาด โดยอเมซอนเป็นตัวกลางของเครือข่าย
ในการอ�ำนวยความสะดวกด้านการค้นหาสินค้า จัดการ
ระบบการขนส่งสินค้า การช�ำระเงิน ตรวจสอบความ
น่าเชือ่ ถือของสินค้าทีพ่ นั ธมิตรคูค่ า้ จะน�ำมาขาย รวมทัง้
ตรวจสอบผู้ซื้อและผู้ขายด้วย
Riley (1997) เสนอแนวคิดว่า โรงเรียนควรด�ำเนินการ
รวมพลังโดยการสร้างเครือข่าย ความส�ำเร็จของเครือข่าย
และการรวมพลังขึน้ อยูก่ บั ความไว้วางใจ ความเป็นปึกแผ่น
ความซื่อสัตย์ และความไม่เห็นแก่ตัว
Zhu & Zhang (2007) ได้ศึกษาเรื่อง Understanding Guanxi (Connections) from Business
Leader’s Perspective โดยศึกษา Guanxi หรือความ
สัมพันธ์ส่วนตัว (Personal relations) ในการด�ำเนิน
ธุรกิจพบว่า Guanxi เป็นปัจจัยหนึง่ ซึง่ ท�ำให้ธรุ กิจประสบ
ความส�ำเร็จบวกกับทักษะการเจรจาต่อรอง การสร้าง
และธ�ำรงรักษา Guanxi นั้นเป็นสิ่งส�ำคัญ นอกจากนี้
ผูน้ ำ� ในหลายองค์กรยังมองว่า Guanxi เป็นนิยามเครือข่าย
ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจ การสร้าง
มิตรภาพ วัฒนธรรม และมีความหมายในทางธุรกิจอีกด้วย
Thepkraiwan (2011) ได้วจิ ยั เรือ่ งการพัฒนารูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบเครือข่ายประกอบด้วยกระบวนการสร้างเครือข่าย
6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการ
สร้างเครือข่าย 2) ขัน้ ประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย
3) ขัน้ สร้างพันธสัญญาร่วมกันของเครือข่าย 4) ขัน้ บริหาร
จัดการเครือข่าย 5) ขัน้ พัฒนาความสัมพันธ์ของเครือข่าย
และ 6) ขัน้ รักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ งของเครือข่าย
Seangsri (2009) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การศึกษาวิเคราะห์
และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษา

ในเขตพื้ น ที่ ช นบทภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พบว่ า
1) สภาพปัญหาการบริหารจัดการเครือข่ายทีม่ ปี ญ
ั หามาก
ตามล�ำดับ ได้แก่ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานทัว่ ไป และการบริหารวิชาการ
2) เครือข่ายที่ประสบผลส�ำเร็จเป็นการบริหารจัดการ
ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่
และภารกิจที่ชัดเจน ผู้บริหารมีภาวะผู้น�ำ
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การสื่อสาร
แบบเครือข่ายถูกน�ำมาใช้ทงั้ ในภาคธุรกิจและภาคการศึกษา
ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายภายในองค์กรภาคธุรกิจ หรือ
ภายในสถานศึกษาด้วยกันเอง ในงานวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษา
กระบวนการถ่ายทอดการสื่อสารแบบเครือข่ายจาก
ภาคธุรกิจสู่ภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ก�ำลัง
เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน กระบวนการถ่ายทอด
การสื่ อ สารแบบเครื อ ข่ า ยนี้ จึ ง มิ ไ ด้ จ� ำ กั ด อยู ่ เ ฉพาะ
ภาคส่วนหนึ่งในสังคมแต่เป็นการศึกษาเพื่อให้เห็นถึง
เครือข่ายที่เกิดการรวมตัวกันจากทุกภาคส่วนในสังคม
การขยายวงกว้างและถ่ายทอดเครือข่ายที่ยังประโยชน์
ต่อกัน อย่างไรก็ตามการร่วมมือกันในรูปแบบของเครือข่าย
ไม่ได้ประสบความส�ำเร็จเสมอไป บางเครือข่ายก็ลม้ เหลว
ในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาถึงปัจจัยความส�ำเร็จและปัจจัย
ที่เป็นอุปสรรคด้วย

วิธีการวิจัย

ผู้วิจัยใช้วิธีการ 3 รูปแบบ คือ
1) การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis)
จากหนังสือ ต�ำรา เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการ
สื่อสาร พันธมิตรภาคธุกิจ และการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
2) การสั ง เกตแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (Participatory
Observation) ในฐานะของคนในองค์กร
3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ผู้น�ำความคิด (Opinion Leader) และผู้บริหาร
ระดับปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็น Key Informants จ�ำนวน 15 คน
เมือ่ ได้ขอ้ มูลดิบจากการวิเคราะห์เอกสารและการสังเกต
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แบบมีสว่ นร่วมแล้วจึงน�ำมาจัดเป็นหมวดหมู่ (Categories)
เพือ่ ออกแบบแนวค�ำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้
วิธสี มั ภาษณ์แบบ Person to Person แบบกึง่ โครงสร้าง
(Semi-structured) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการเลือก Key
informants โดยเลือกหัวหน้าเครือข่ายในแต่ละกลุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive sampling)
ผู้วิจัยแบ่งค�ำถามออกเป็น 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
1) กระบวนการสื่อสาร S-M-C-R 2) การวิเคราะห์
เครือข่าย 3) กระบวนการถ่ายทอด 4) ปัจจัยแห่งความ
ส�ำเร็จ 5) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค

ผลการวิจัย

จากการศึกษาพบว่า แนวคิดการเชือ่ มความสัมพันธ์
แบบ Guanxi มีบทบาทส�ำคัญต่อองค์กรธุรกิจร้าน
สะดวกซื้อน�ำมาซึ่งการใช้เครือข่ายการสื่อสารอย่างเป็น
รูปธรรมโดยผ่านส�ำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ และ
ในเวลาต่อมามีการน�ำเครือข่ายธุรกิจดังกล่าวถ่ายทอด
ให้ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาจนกลายเป็ น เครื อ ข่ า ยด้ า น
การศึกษาและเครือข่ายนีย้ งั กลายเป็นตัวขับเคลือ่ นส�ำคัญ
ในการด�ำเนินงานให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายของ
ทัง้ สององค์กร ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกศึกษากระบวนการถ่ายทอด
การสือ่ สารแบบเครือข่ายจากองค์กรร้านสะดวกซือ้ และ
มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ โดยอธิบายผลการวิจัย
ในแต่ละด้าน ดังนี้
การสื่อสารแบบเครือข่ายในภาคธุรกิจ
องค์ ก รธุ ร กิ จ ร้ า นสะดวกซื้ อ จั ด เป็ น ธุ ร กิ จ ด้ า น
การตลาดและการกระจายสินค้า (Marketing and
Distribution) และมีบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจจ�ำนวน
11 บริษทั การเชือ่ มร้อยความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจ
ร้านสะดวกซื้อและบริษัทคู่ค้ากว่า 2,000 บริษัทที่น�ำ
สินค้าเข้ามาจ�ำหน่ายในร้านสะดวกซือ้ ถือเป็นพันธกิจหนึง่
ทีผ่ บู้ ริหารระดับสูงขององค์กรให้ความส�ำคัญ การสือ่ สาร
แบบเครือข่ายผ่านส�ำนักเครือข่ายทางธุรกิจ (Office of
Business Networking Management) ซึ่งมีพันธกิจ
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ในการเชื่อมโยงและท�ำงานประสานกับหน่วยงานต่างๆ
ในองค์กรและพันธมิตรภายนอกองค์กรเพือ่ สร้างโอกาส
ในความร่วมมือและต่อยอดสูก่ ารพัฒนาธุรกิจร่วมกันกับ
องค์กรธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีเครือข่ายทางธุรกิจเป็น
จ�ำนวนมาก การบริหารจัดการเพือ่ การแสวงหา เสริมสร้าง
และธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งพันธมิตรนั้นเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ฉะนัน้ จึงมีการจัดการสือ่ สารแบบเครือข่ายโดยการแบ่งกลุม่
ความรับผิดชอบเพื่อดูแลพันธมิตรทางธุรกิจ ดังนี้
ในประเทศ
1) บริษัทคู่ค้าในปัจจุบัน 2) บริษัทคู่ค้าในอนาคต
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร (Food)
3) บริษัทคู่ค้าในอนาคตผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ประเภททีไ่ ม่ใช่อาหาร (Non-food) 4) กลุม่ มหาวิทยาลัย
และสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ
1) กลุ่มธุรกิจในประเทศจีนและไต้หวัน แบ่งย่อย
เป็นแต่ละภาคของจีน 2) กลุ่มธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น
และเกาหลี 3) กลุ่มธุรกิจในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
4) กลุ่มธุรกิจประเทศโซนเยอรมนีและยุโรป
การสื่อสารแบบเครือข่ายในภาคการศึกษา
ในปี 2550 องค์กรธุรกิจสะดวกซือ้ ได้กอ่ ตัง้ มหาวิทยาลัย
แห่งองค์กรธุรกิจ โดยมีการเรียน-การสอนในรูปแบบ
ของการเรียนรู้จากการท�ำงานเป็นฐาน (Work-based
Learning) ต้องอาศัยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในแต่ละ
สาขาอาชีพ และความร่วมมือจากภาคธุรกิจทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างเต็มรูปแบบ ดังนัน้
การท�ำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กร
ธุรกิจจึงเป็นการสร้างเครือข่ายที่ตอบโจทย์นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
กล่าวคือ ส�ำนักเครือข่ายธุรกิจเข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
ต่อการถ่ายทอดเครือข่ายจากภาคธุรกิจสูภ่ าคการศึกษา
ในฐานะของผูถ้ า่ ยทอดและเชือ่ มโยงเครือข่ายภาคธุรกิจ
ให้แก่มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยฯ
เองก็ได้จดั ตัง้ หน่วยงานเครือข่ายในคณะและส�ำนักต่างๆ
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วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

ในฐานะของผู้รับการถ่ายทอด เพื่อท�ำหน้าที่สื่อสาร
ถ่ายทอด เชือ่ มโยง ร่วมมือ ประสานงานกับส�ำนักเครือข่าย
ทางธุรกิจ จุดที่น่าสนใจคือ กระบวนการถ่ายทอดการ
สือ่ สารแบบเครือข่าย (Transition Process of Network
Communication) จากภาคธุรกิจสูภ่ าคการศึกษามีความ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่มีประเด็นการหารือ
การพบปะกับพันธมิตรคูค่ า้ เพือ่ สร้างโอกาสความร่วมมือ
เชิงธุรกิจ แต่ในภาคการศึกษาต้องสื่อสารกับเครือข่าย
เหล่านีใ้ ห้เห็นความส�ำคัญของการสร้างโอกาสแก่เยาวชน
คนรุ่นใหม่ซึ่งจะเติบโตมาเป็นบุคลากรในตลาดแรงงาน
ต่อไป และคุณภาพของการศึกษาเป็นพืน้ ฐานในการสร้าง
บุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม นี่คือสิ่งที่องค์กรทั้งหลาย
สามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศไปด้วยกัน
จากการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Observation) สามารถสรุป
ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านกระบวนการสื่อสารแบบเครือข่าย
		 ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้กระบวนการสื่อสาร
แบบสองทางโดยมีสำ� นักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจอยูใ่ น
ฐานะของ “ผูถ้ า่ ยทอด” (Sender) และหน่วยงานเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจอยูใ่ นฐานะของ “ผูร้ บั
การถ่ายทอด” (Receiver) ช่องทางการติดต่อ (Channel)
ผ่านเครื่องมือสื่อสาร อาทิ โทรศัพท์ อีเมล สื่อสังคม
(Social media) เพื่อเป้าหมายการนัดพบปะหารือกัน
ส่วนเนือ้ หา (Message) ในการสือ่ สารกันเป็นการแนะน�ำ
ตัวเองและพันธกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ เน้น
การสร้ า งสั ม พั น ธ์ ด ้ ว ยการเสนอการเชื่ อ มโยงที่ เ ป็ น
ประโยชน์กับสมาชิกในเครือข่าย เป็นผู้ให้และสร้าง
โอกาสให้เกิดความร่วมมือกันในอนาคต โดยการคัดเลือก
บุคคลในองค์กรทีจ่ ะเข้ามาอยูใ่ นสองหน่วยงานนีใ้ ช้เกณฑ์
การคัดเลือกจากบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี
และมีจติ บริการ ส่วนการคัดเลือกสมาชิกภายนอกอาจเป็น
แบบทางการและไม่เป็นทางการที่มีทิศทางทั้งแบบบน
ลงล่าง (Top-down) และล่างขึ้นบน (Bottom-up)

2. ด้านการวิเคราะห์เครือข่าย
		 ผลการวิจยั พบว่า เป้าหมายการสือ่ สารในภาคธุรกิจ
และการศึกษาไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทั้งสององค์กร
มีเป้าหมายในการเชือ่ มโยง สร้างสัมพันธ์เพือ่ สร้างโอกาส
ความร่วมมือในอนาคต เพียงแต่จากเดิมทีม่ กี ารสือ่ สารกัน
เฉพาะในด้านธุรกิจ แต่ในปัจจุบนั มีการเชือ่ มโยง แนะน�ำ
เครือข่ายให้ได้รู้จักด้านการศึกษาด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความสนใจขององค์กรในช่วงเวลานัน้ ๆ ด้วย โดยประเภท
ของเครือข่ายทีน่ ำ� มาใช้นนั้ มีทงั้ แบบรวมศูนย์ (Centralized)
และกระจายตัว (Decentralized) ขึ้นอยู่กับช่วงระยะ
ของเครือข่าย กล่าวคือ เครือข่ายมีที่มาจากหลายแบบ
บางเครือข่ายอาจมาจากการแนะน�ำต่อกันมาเป็นทอดๆ
บางเครือข่ายเกิดจากส�ำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ
หรือหน่วยงานเครือข่ายการศึกษาเป็นผูแ้ นะน�ำและเป็น
ตัวกลาง บางเครือข่ายเป็นสมาชิกในกลุม่ เดียวกันอยูแ่ ล้ว
กล่าวโดยสรุป ประเภทของเครือข่ายในงานวิจยั นีถ้ กู น�ำมา
ใช้ทกุ ประเภทและเริม่ น�ำมารวมกันจนกลายเป็นเครือข่าย
แบบทุกช่องทาง (All Channels) และขยายวงกว้าง
ออกไปเรือ่ ยๆ ส่วนรูปแบบการสือ่ สารนัน้ มีทงั้ การสือ่ สาร
กับสมาชิกในองค์กร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย
และสมาชิกนอกองค์กร ทัง้ สองรูปแบบนีม้ กี ารแลกเปลีย่ น
เรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ ลักษณะ
โครงสร้างเครือข่ายมีจ�ำนวนมากกว่า 2,000 องค์กร
มีความใกล้ชิดกันหลายระดับ โดยมีการแบ่งเกณฑ์ออก
เป็น 3 ระดับ คือ ความใกล้ชดิ มาก-กลาง-น้อย (A-B-C)
มีการพบปะหรือท�ำกิจกรรมร่วมกันปีละ 5-8 ครัง้ 3-5 ครัง้
และอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ตามล�ำดับ หากมีความร่วมมือ
หรือกิจกรรมร่วมกันก็จะมีโอกาสได้พบปะกันมากขึน้ โดย
กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการเข้าพบปะหารือ การจัดสัมมนา
กลุ่มย่อยจนถึงกลุ่มใหญ่ การแบ่งปันความรู้ การนัด
สังสรรค์ รวมไปถึงการดูงานในประเทศและต่างประเทศ
กระบวนการสื่อสารแบบเครือข่ายจากพันธมิตร
ภาคธุรกิจสูภ่ าคการศึกษาจ�ำเป็นต้องใช้การสือ่ สารทัง้ ใน
องค์กรและนอกองค์กร โดยมีการแบ่งกลุม่ รับผิดชอบตาม
เขตพืน้ ทีแ่ ละจัดตัง้ หน่วยงานทีท่ �ำหน้าทีส่ อดประสานกัน
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ทั้งในภาคธุรกิจและภาคการศึกษา ซึ่งสามารถอธิบาย
การด�ำเนินงานที่สอดประสานกันของหน่วยงานภายใน
องค์กรและเชื่อมโยงสมาชิกเครือข่ายภายนอกองค์กร
ระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษาได้ดังนี้
1) กลุม่ งานสรรหาบุคลากรระดับบริหารในภาคธุรกิจ
มีการจัดท�ำฐานข้อมูลผูส้ นใจสมัครงาน ซึง่ บางท่านอาจ
มีคุณสมบัติและมีความสนใจด้านการศึกษาด้วย ต่อมา
หน่วยงานนี้ได้ขยายการสรรหาต�ำแหน่งงานในระดับ
เจ้าหน้าทีด่ ว้ ย จึงได้ใช้ขอ้ มูลผูส้ มัครเพือ่ พิจารณาสัมภาษณ์
ในต�ำแหน่งที่เหมาะสมซึ่งด�ำเนินงานสอดประสานกับ
ส�ำนักทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยแห่งองค์กร
ธุรกิจในการรับช่วงต่อและด�ำเนินการเรื่องการว่าจ้าง
สวัสดิการ ฯลฯ ซึ่งในการคัดเลือกบุคลากรเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ผู้น�ำความคิดก�ำหนดไว้ตามความเหมาะสม
ของผู้ที่จะเข้ามาท�ำหน้าที่ในเครือข่าย
2) กลุม่ เครือข่ายธุรกิจในประเทศ ประกอบไปด้วย
3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ดูแลเครือข่ายบริษัทขนาดเล็ก-กลาง
กลุม่ ทีด่ แู ลเครือข่ายบริษทั ขนาดใหญ่ทเี่ ป็นคูค่ า้ กับองค์กร
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อประมาณ 1,500 บริษัท และกลุ่ม
หลักสูตรระยะสัน้ ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ เชือ่ มโยงสมาชิกเครือข่าย
ทีเ่ ป็นคูค่ า้ เข้าด้วยกัน และเครือข่ายทัง้ หมดนีไ้ ด้ถกู เชือ่ มโยง
มาสู่ภาคการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในส่วนงานนี้ได้ท�ำ
หน้าทีส่ อดประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในภาคการศึกษา
หลายส่วนงาน คือ ส�ำนักแนะแนวและรับสมัคร ส�ำนัก
บริการวิชาการ ส�ำนักการตลาดและฝึกอบรม งานพัฒนา
โครงการพิเศษ ส�ำนักพัฒนานักศึกษา โดยหน่วยงาน
ในภาคการศึกษานี้ได้เชื่อมโยงกับพันธมิตร (เครือข่าย)
ในภาคธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่ภาคการศึกษา อาทิ
การเชิญเป็นอาจารย์พเิ ศษ วิทยากร สถานทีฝ่ กึ ปฏิบตั งิ าน
ของนักศึกษา สถานที่ศึกษาดูงาน เป็นต้น
3) กลุม่ เครือข่ายระดับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจน
ผูบ้ ริหารของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ส่วนงานนี้
ได้ถา่ ยทอดเครือข่ายและท�ำงานสอดประสานกับคณะวิชา
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ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจเพือ่ เป็นประโยชน์
ในรูปแบบของร่วมพัฒนาเยาวชนรุน่ ใหม่ พัฒนาหลักสูตร
และการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
4) กลุ่มเครือข่ายธุรกิจต่างประเทศแบ่งการดูแล
รับผิดชอบบริษัทคู่ค้าที่ถือเป็นพันธมิตรในภาคธุรกิจ
จ�ำนวนประมาณ 500 บริษทั ท�ำหน้าทีถ่ า่ ยทอดพันธมิตร
ภาคธุรกิจ (เครือข่าย) สู่ภาคการศึกษาด�ำเนินงานสอด
ประสานกับส�ำนักวิเทศสัมพันธ์ที่มีพันธมิตรในงานด้าน
ต่างประเทศให้แก่มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจในรูปแบบ
การจัดกิจกรรมสัมมนา การศึกษาดูงาน ความร่วมมือด้าน
หลักสูตร ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
จากต่างประเทศ โดยสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 1
ภาคธุรกิจ

ภาคการศึกษา

1) กลุ่มงานสรรหา
บุคลากร
2) กลุ่มเครือข่ายธุรกิจ
ในประเทศ (แบ่งตาม
ขนาดธุรกิจ; เล็ก-กลางใหญ่) และหลักสูตร
ระยะสั้น

1) ส�ำนักทรัพยากรมนุษย์

3) กลุ่มเครือข่าย
การศึกษา
4) กลุ่มเครือข่าย
ต่างประเทศ (แบ่งตาม
พื้นที่; ประเทศจีน
เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลี
และประเทศที่ใช้ภาษา
อังกฤษ)

2) ส�ำนักแนะแนวและรับ
สมัคร ส�ำนักบริการ
วิชาการ ส�ำนักการตลาด
และฝึกอบรม งานพัฒนา
โครงการพิเศษ ส�ำนัก
พัฒนานักศึกษา
3) คณะวิชาต่างๆ
4) ส�ำนักวิเทศสัมพันธ์
(แบ่งตามพื้นที่; ประเทศ
จีนและไต้หวัน เยอรมนี
ญี่ปุ่น เกาหลี และ
ประเทศที่ใช้ภาษา
อังกฤษ)

ภาพที่ 1 การแบ่งกลุ่มหน่วยงานถ่ายทอดเครือข่าย
ภาคธุรกิจและภาคการศึกษา
ที่มา: ผู้เขียน
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3. ด้ านกระบวนการถ่า ยทอดการสื่อ สารแบบ
เครือข่าย
		 จากการศึกษาพบว่า องค์กรธุรกิจร้านสะดวกซือ้
และมหาวิทยาลัยแห่งองค์ธรุ กิจมีผนู้ ำ� ความคิด (Opinion
Leader) เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมให้มี
การใช้เครือข่ายแบบ Guanxi นโยบายการด�ำเนินงาน
จึงมีความสอดคล้องกัน ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารระดับปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็น
Key Informants เป็นผู้น�ำนโยบายมาศึกษากลั่นกรอง
และประยุกต์ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
มาสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในงานวิจยั นี้
สามารถแบ่งการศึกษาเครือข่ายออกเป็น 4 ระยะ คือ
สร้าง (Build) ขยาย (Extend) เคลือ่ นไหว (Move) และ
ธ�ำรงรักษาเครือข่าย (Maintain) กล่าวคือ ระยะการสร้าง
เครือข่ายต้องเริ่มจากการหาข้อมูล ท�ำความรู้จักบริษัท
ศึกษาความสนใจขององค์กรทัง้ สองฝ่าย เสนอประโยชน์
ที่เครือข่ายจะได้รับจากการร่วมมือกัน แล้วจึงติดต่อไป
เพือ่ แนะน�ำตนเองและหน่วยงานโดยมีเป้าหมายหลักคือ
การท�ำนัดเข้าพบเพือ่ หารือ หลังจากการพบปะพูดคุยกัน
จะมีความเข้าใจกันมากขึน้ จึงเข้าสูร่ ะยะการขยายเครือข่าย
ซึง่ อาจเกิดขึน้ ในรูปแบบของการต่อยอดจากการสนทนากัน
และแนะน�ำต่อ ในระยะการเคลือ่ นไหวเครือข่ายมักเป็น
การจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์ และระยะการธ�ำรงรักษา
เครือข่ายด้วยการพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน
และการเยี่ยมเยียนกันในเทศกาลต่างๆ จากการศึกษา
แต่ละระยะของเครือข่ายพบว่า ระยะการสร้างเครือข่าย
เป็นระยะทีม่ คี วามยากทีส่ ดุ เนือ่ งจากเป็นการพบปะกัน
ครัง้ แรกทีต่ อ้ งสร้างความเข้าใจและความประทับใจ และ
การท�ำให้เกิดผลจากการร่วมมือกันนัน้ ถือเป็นสิง่ ทีท่ า้ ทาย
		 ผลการวิจยั กระบวนการถ่ายทอดการสือ่ สารแบบ
เครือข่ายจากพันธมิตรภาคธุรกิจสูพ่ นั ธมิตรภาคการศึกษา
สามารถสรุปได้เป็น 15 ขั้นตอน ดังนี้
		 1) รับนโยบาย/ทิศทางการพัฒนาธุรกิจและการ
ศึกษาขององค์กรจากผู้น�ำความคิด
		 2) สรรหาบุคลากรทีม่ บี คุ ลิกภาพและความสามารถ

ที่เหมาะสมกับการท�ำงานด้านเครือข่าย
		 3) จัดตั้งหน่วยงานด้านเครือข่ายในภาคธุรกิจ
และภาคการศึกษาให้สอดประสานกันในฐานะผูถ้ า่ ยทอด
และผู้รับการถ่ายทอดเครือข่าย
		 4) วิเคราะห์กลุ่มพันธมิตร/เครือข่ายที่มีอยู่เดิม
และสรรหาพันธมิตรกลุ่มใหม่ที่เกี่ยวข้อง
		 5) สื่อสารภายในองค์กรเพื่อเชื่อมต่อบุคลากร
ทั้งภาคธุรกิจและภาคการศึกษาให้มีความเข้าใจตรงกัน
โดยใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือหลัก
		 6) จัดการประชุมสรุปวิเคราะห์เครือข่ายร่วมกัน
ระหว่างผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด
		 7) ศึกษาโอกาสความร่วมมือทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์
แก่สมาชิกในเครือข่าย
		 8) ผูถ้ า่ ยทอดเครือข่าย (Sender) ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์แก่ผู้รับการถ่ายทอดเครือข่าย (Receiver)
		 9) เข้าพบพันธมิตรในเครือข่ายร่วมกันพร้อม
แนะน�ำทีมงานและพันธกิจด้านการศึกษา
		 10) น�ำผูบ้ ริหารระดับสูงของพันธมิตรพบผูบ้ ริหาร
ระดับสูงในภาคธุรกิจและ/หรือภาคการศึกษา
		 11) ส่งมอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ
ในรายละเอียด
		 12) ผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดติดตาม
ขยายผลเครือข่ายอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการสรุป
รายงานผลร่วมกัน
		 13) ผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดเข้าร่วม
กิจกรรมของพันธมิตร
		 14) ผูถ้ า่ ยทอดและผูร้ บั การถ่ายทอดจัดกิจกรรม
พบปะ เยี่ยมเยียนพันธมิตรในเครือข่าย
		 15) รักษาความสัมพันธ์ให้ยาวนาน
4. ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
		 ผู้วิจัยพบว่า “ผู้น�ำ” เป็นปัจจัยหลักแห่งความ
ส�ำเร็จควบคูไ่ ปกับนโยบายขององค์กร เนือ่ งจากผูน้ ำ� ต้อง
เห็นความส�ำคัญของเครือข่าย (พันธมิตร) มิใช่หวังแต่เพียง
ผลก�ำไรที่เป็นตัวเงินแต่ยังต้องค�ำนึงถึงความสัมพันธ์
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ที่ยั่งยืน เมื่อเห็นความส�ำคัญแล้วจึงสนับสนุนทรัพยากร
ด้านเวลา ก�ำลังคน และงบประมาณในการด�ำเนินงาน
ด้านเครือข่าย ซึ่งแท้จริงแล้วการสื่อสารแบบเครือข่าย
ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการบริหารจัดการด้วย
5. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
		 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคือ
บุคลากรทีจ่ ำ� เป็นต้องมีทกั ษะพิเศษหลายด้าน เนือ่ งจาก
ต้องท�ำหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกัน ทั้งเป็นผู้ประสาน
เชื่อมโยง เจรจาต่อรอง สร้างสัมพันธ์ รอบรู้ มีทักษะ
การท�ำงานเป็นทีม และมีประสบการณ์ทำ� งานด้านเครือข่าย
นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติดีและมีใจบริการ
จึงหายากในคนเดียวกัน ซึง่ มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ที่ว่า การสื่อสารแบบเครือข่ายจ�ำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ
ปัจเจกบุคคล กลุ่มคน องค์กร จนถึงระดับของสถาบัน
ของสังคม อีกทัง้ ยังต้องมีคณ
ุ ลักษณะอยูห่ ลายประการคือ
ทักษะการสือ่ สาร การถ่ายทอดความรู้ การบริหารข้อมูล
และปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อให้เข้าใจในเป้าหมายร่วมกัน
(Sathapitanond & Thirapund (2003) องค์กรจึงจ�ำเป็น
ต้องมีการคัดสรรบุคลากรทีม่ ที กั ษะดังกล่าวเป็นสือ่ กลาง
ในการสื่อสารเพื่อธ�ำรงรักษาเครือข่ายไว้อย่างยั่งยืน

การอภิปรายผล

จากการศึกษาพบว่า แนวคิดแบบ Guanxi ถือเป็น
กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบที่แตกต่างกับการ
รวมตัวแบบพันธมิตรทีเ่ กิดง่ายสลายเร็ว ในทางตรงกันข้าม
Guanxi เน้นความสัมพันธ์แบบยืนยาวที่พร้อมเกื้อกูล
และสนับสนุนกันอย่างสม�่ำเสมอ กระบวนการถ่ายทอด
การสือ่ สารแบบเครือข่ายจากพันธมิตรภาคธุรกิจสูพ่ นั ธมิตร
ภาคการศึกษาเป็นเครือ่ งมือในการสร้างเครือข่ายร่วมกัน
เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจ
และสถาบันการศึกษาที่ยั่งยืน นับเป็นมิติใหม่และเป็น
การเปลี่ยนแปลงค่านิยมด้านการศึกษาในประเทศไทย
ที่หันมาใช้การเรียนรู้ควบคู่กับการท�ำงานจริง (Workbased Education) ให้ความส�ำคัญกับทักษะความสามารถ
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ในการท�ำงานมากกว่าผลการเรียน อาทิ ทักษะการคิด
เชิงกลยุทธ์ การแก้ปญ
ั หา การตัดสินใจ การบริหารจัดการ
และการเป็นผูน้ ำ� นักศึกษาได้เรียนรูอ้ งค์ความรูท้ ที่ นั สมัย
ผ่านวิทยากรจากองค์กรธุรกิจ การศึกษาดูงานสถานทีจ่ ริง
และการฝึกปฏิบัติงานในองค์กรเครือข่าย ในส่วนของ
พันธมิตรภาคธุรกิจก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน โดย
สามารถพัฒนาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพตรงกับความต้องการ
ขององค์กร เนือ่ งจากบริษทั เป็นผูฝ้ กึ สอนเองในช่วงการฝึก
ปฏิบัติงาน (Internship) นักศึกษาที่จบการศึกษามี
ประสบการณ์สามารถท�ำงานทันที จะเห็นได้วา่ การสือ่ สาร
แบบเครือข่ายนี้ยังประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างมากมาย
ทั้งในระดับครอบครัวจนถึงระดับประเทศ อาทิ
มิติของภาคธุรกิจ
1) กระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจ
ร่วมกับภาครัฐและเอกชน 2) เผยแพร่องค์ความรูร้ ว่ มกับ
องค์กรเครือข่ายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3) ส่งเสริมการจ้างงาน พัฒนาระบบ Supply chain
ภาคธุรกิจ ตัง้ แต่การปลูกและเพาะพันธุ์ - วัตถุดบิ - ผลิต ขาย - ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย เป็นการยกระดับธุรกิจ
และคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น สะดวกสบายขึ้น
มิติของภาคการศึกษา
1) พัฒนาทักษะการท�ำงานของคนรุน่ ใหม่ให้ตอบโจทย์
ตลาดแรงงานเพื่อแข่งขันในประเทศและต่างประเทศ
2) ยกระดับรูปแบบการศึกษาให้บณ
ั ฑิตทีจ่ บมามีงานท�ำ
เพือ่ ลดอัตราการว่างงาน มีรายได้ครัวเรือนสูงขึน้ 3) การ
เรียนรู้จากเครือข่ายการศึกษาท�ำให้เกิดองค์ความรู้ใน
แขนงวิชาต่างๆ ท�ำให้เกิดการพัฒนาพลเมืองของประเทศ
4) พัฒนาระบบ Supply chain ในภาคการศึกษา

สรุปผลการวิจัย

การสือ่ สารแบบเครือข่ายยังคงต้องมี “คน” (บุคลากร)
เป็นปัจจัยส�ำคัญของการขับเคลือ่ นเครือข่ายทีจ่ ำ� เป็นต้องมี
คุณสมบัตหิ ลักในด้านทัศนคติทดี่ ี บุคลิกภาพทีด่ ี และทักษะ
การสือ่ สาร ท�ำหน้าทีเ่ ป็นนักสือ่ สารทีด่ ี นักประชาสัมพันธ์
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ที่ดี มีมารยาทสังคม มีความรู้รอบตัว มีความรู้เกี่ยวกับ
องค์กรของตนเองเป็นอย่างดี มีทักษะการน�ำเสนอและ
สามารถเชือ่ มโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน เป้าหมายในการสือ่ สาร
ก็เพื่อการสร้างมิตรภาพ หาโอกาสความร่วมมือ สร้าง
สัมพันธภาพเพื่อเป้าหมายในระยะยาว (Long-term
goal) แม้ว่าในปัจจุบันจะมีสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) ที่เป็นการสื่อสารแบบเครือข่ายที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลาย แต่มจี ดุ ทีแ่ ตกต่างกันคือ การสัมผัสแห่งมนุษย์
(Human Touch) การสื่อสารตามแบบฉบับของส�ำนัก
บริหารเครือข่ายธุรกิจนั้น เน้นการได้พบหน้ากันเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
และความจริงใจต่อกัน ในกระบวนการถ่ายทอดการสือ่ สาร
แบบเครือข่ายจากพันธมิตรภาคธุรกิจสู่พันธมิตรภาค
การศึกษาเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการร่วมมือกัน
ระหว่างองค์กรซึง่ ยังคงเป้าหมายทีย่ งั ประโยชน์ตอ่ พันธมิตร
ทีอ่ ยูใ่ นเครือข่าย โดยอาจกล่าวได้วา่ ผลลัพธ์สดุ ท้ายของ
การสือ่ สารแบบเครือข่าย คือ “การสร้างคุณค่า” (Value
Creation) แก่ผทู้ อี่ ยูใ่ นเครือข่ายทัง้ หลาย ทัง้ นีก้ ารสือ่ สาร
แบบเครือข่ายเป็นวิธีการสื่อสารที่ต้องใช้ระยะเวลา
ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ เนือ่ งจากเป็นการสร้าง
มิตรภาพและความเชือ่ มัน่ การสรรหาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบทุกมิตอิ าจเป็นโจทย์ทที่ า้ ทายส�ำหรับองค์กรไม่นอ้ ย

ข้อเสนอแนะ

การเชื่อมความสัมพันธ์ตามแนวคิดแบบ Guanxi
เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายแต่ปฏิบัติได้ยากเพราะมีความ

ละเอียดอ่อนต่อจิตใจและความรู้สึก ต้องอาศัยทักษะ
เฉพาะตัวของการผูกสัมพันธ์ สร้างมิตรภาพ Guanxi
ไม่เพียงแต่เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการบริหารด้านธุรกิจและ
การศึกษา แต่ยังสามารถน�ำมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
ผูน้ ำ� องค์กร (Opinion Leader) ทีเ่ ข้าใจความส�ำคัญของ
เครือข่ายเท่านัน้ ทีจ่ ะน�ำกลยุทธ์นมี้ าใช้ในองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการสื่อสารแบบเครือข่ายนั้น
มีความซับซ้อนและต้องลงทุนด้วยงบประมาณ กาลเวลา
เพราะมิตรภาพ ความเชือ่ ใจ และความไว้วางใจ อาจไม่ได้
เกิดขึ้นในครั้งแรก ต้องพบปะหารือ ท�ำความรู้จักกัน
ระยะหนึง่ จึงเกิดการร่วมมือหรือโอกาสร่วมกัน การจัดท�ำ
ฐานข้อมูล (Database) ถือเป็นหนึ่งในการบริห าร
จัดการเครือข่ายเพือ่ หลีกเลีย่ งความซ�้ำซ้อนและประหยัด
เวลาในการติดต่อสือ่ สารกับพันธมิตรในเครือข่าย ระบบ
การจัดเก็บข้อมูลจะท�ำให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษานีย้ งั ไม่พบการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการฐานข้อมูลทีก่ ำ� ลัง
ขยายวงกว้างออกไปเรือ่ ยๆ ค�ำถามทีน่ า่ ค้นหาค�ำตอบคือ
การสือ่ สารแบบเครือข่ายนีเ้ หมาะสมกับทุกองค์กรหรือไม่
ลักษณะองค์กรอย่างไรจึงควรใช้การสือ่ สารแบบเครือข่าย
อะไรคือตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จของการสือ่ สารแบบเครือข่าย
รวมทัง้ วิธกี ารพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักสือ่ สารทีด่ คี วรท�ำ
อย่างไร แต่ละองค์กรคงต้องหาวิธกี ารสือ่ สารทีเ่ หมาะสม
ต่อไป แต่หากผูน้ ำ� ในองค์กรมีวสิ ยั ทัศน์ในมิตกิ ารสือ่ สาร
แบบเครือข่ายก็จะท�ำให้เกิดความร่วมมือและแรงขับเคลือ่ น
ในการพัฒนาการสื่อสารได้เป็นอย่างมาก
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