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หลกัการและเหตุผล 
 
 การตรวจสอบภายในเป็นเครืองมือกลไกทีสาํคญัของผูบ้ริหารในการกาํกบัดูแล
การดาํเนินงานขององค์กร ทกัษะและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในของ
ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งมีการพฒันาและเรียนรู้อยา่งต่อเนือง เพือให้ผูต้รวจสอบภายใน
เกิดทกัษะและสามารถปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในปัจจุบนัการทาํงานตอ้งอาศยัความรู้และขอ้มูลข่าวสารจากทีต่างๆ เพือให้
หน่วยงานสามารถใช้ความรู้และขอ้มูลในการตดัสินใจด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน 
ถูกต้อง และมีความเป็นมืออาชีพทีเชือถือได้ ซึงต้องอาศัยกระบวนการทาํงานของ
เครือข่ายทีมีลกัษณะอย่างเดียวกนั ในกระบวนการทาํงานของเครือข่ายนัน สิงทีไดรั้บ
นอกจากผลสาํเร็จตามทีตอ้งการแลว้ ความร่วมมือและความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัจึงเป็น
สิงสาํคญัยงิ 
  
บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 
บทวเิคราะห์ 

สืบเนืองจากสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม   
มีหนา้ทีในการตรวจสอบหน่วยงานทีอยูภ่ายใตส้ังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ยหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึงจะวางแผนการตรวจสอบ
ประจาํปีตามนโยบายของผูบ้ริหาร ตามผลการประเมินความเสียง และตามทีกรมบญัชีกลาง
กาํหนด ทงันี หน่วยงานตรวจสอบภายในของระดบักรม ก็ตอ้งดาํเนินการเช่นเดียวกนั  
และทีผ่านมาหน่วยงานตรวจสอบภายในทงัระดบักระทรวงฯ และระดบักรมยงัขาด
การสือสารหรือการบูรณาการเกียวกับการวางแผนการตรวจสอบร่วมกัน รวมทัง
แนวทางการปฏิบติังานตรวจสอบ การแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั เพือพฒันาศกัยภาพงาน
ตรวจสอบภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ให้มีความเขม้แขง็ 
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เกิดคุณค่าแก่องคก์ร ซึงปัจจยัแห่งความสําเร็จของการปฏิบติังานตรวจสอบภายในนัน    
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งไดรั้บการพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ ในการปฏิบติังานอย่าง
สมาํเสมอ ตอ้งแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัอยู่ตลอดเวลา  เกิดการกาํกบัดูแลตนเองทีดี 
(Good Governance) อยา่งเป็นระบบ และช่วยลดภาระหรือคน้หาความเสียงทีแทจ้ริงของ
วิกฤตทางการเงินสําหรับหน่วยงานทีมีปัญหาอย่างถูกตอ้ง สมเหตุสมผล จึงมีความจาํเป็น 
ตอ้งมีเครือข่าย เนืองจากการสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยเปิดโอกาสให้บุคคลและ
องคก์รไดแ้ลกเปลียนขอ้มูลข่าวสาร รวมทงับทเรียนและประสบการณ์กบับุคคลหรือ
องคก์รทีอยูน่อกหน่วยงานของตน ลดความซาํซอ้นในการทาํงาน ให้ความร่วมมือและ
ทาํงานในลกัษณะทีเอือประโยชน์ซึงกนัและกนั เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก  
 
แนวความคดิ   

การสร้างเครือข่ายนบัเป็นเรืองทีมีความสาํคญัในปัจจุบนั เนืองดว้ยเครือข่ายเป็น
การจดัระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรทีเป็นสมาชิกดาํเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกนั 
เพือนาํไปสู่จุดหมายทีเห็นพอ้งตอ้งกนั การรวมตวัเป็นเครือข่ายจึงควรทาํในลกัษณะการ
แลกเปลียน ตอ้งสกดัเอาส่วนดีหรือจุดแขง็ของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้ และสนบัสนุนซึงกนั
และกนั เป็นการผนึกกาํลงั (Synergy) ทาํใหผ้ลลพัธ์ทีไดจ้ากการทาํงานเป็นเครือข่ายมีผล
ทีดีกว่าผลการทาํงานทีต่างคนต่างทาํแลว้นาํผลลพัธ์ของแต่ละคนมารวมกนั ดงันนัการ
สร้างเครือข่ายในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไป
อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ผูรั้บการประเมินจึงมีแนวคิดในการพฒันางาน
ตรวจสอบภายในแบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน เพือให ้   
ผูต้รวจสอบภายในในสังกดัไดรั้บการพฒันาทกัษะ ไดแ้ลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์
เกียวกบัการตรวจสอบของแต่ละหน่วยงาน สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในแง่มุมต่างๆ 
และสร้างสัมพนัธไมตรีอนัดีต่อกนัระหว่างผูต้รวจสอบภายใน ผูข้อรับการประเมินจึง
สรุปแนวความคิดในการสร้างเครือข่ายดงันี 

ความหมายของการสร้างเครือข่าย 
 คาํว่า “เครือข่าย” ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษว่า “Network” มีผูใ้ห้ความหมายไว้
ดงันี 
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 “เครือข่าย” คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรทีสมคัรใจแลกเปลียนข่าวสารขอ้มูล
ระหวา่งกนัหรือทาํกิจกรรมร่วมกนั ทงันี หากมองในเชิงโครงสร้าง “เครือข่าย” หมายถึง 
กลุ่มของจุดต่างๆ ซึงเชือมต่อดว้ยเส้น จุดต่างๆ ทีว่านี คือบุคคลหรือกลุ่ม ส่วนเส้นที
เชือมต่อนีหมายถึงความสัมพนัธ์ทีบุคคล หรือกลุ่มต่างๆ มีต่อกัน เครือข่ายจึงเป็น
รูปแบบหนึงของกลุ่ม แต่กลุ่มไม่ใช่เครือข่ายเสมอไป (นฤมล นิราทร. 2534 : 6)  
 การเชือมโยงในลกัษณะของเครือข่าย ไม่ได้หมายถึงการจดัการให้คนมานัง 
“รวมกัน” เพือพูดคุยสนทนากันเฉยๆ โดยไม่ได้ “ร่วมกัน” ทาํสิงหนึงสิงใด เปรียบ
เหมือนการเอากอ้นอิฐมากองรวมกนั ยอ่มไม่เกิดประโยชน์แต่อยา่งใด การเชือมโยงเขา้
หากนัจะเกิดขึนก็ต่อเมือเอาอิฐแต่ละกอ้นมาก่อกนัเป็นกาํแพงโดยการประสานอิฐแต่ละ
กอ้นเขา้กนัอย่างเป็นระบบ และก็ไม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของสมาชิกทีมีความสนใจ
ร่วมกนัเพียงเพือพบปะสงัสรรคแ์ลกเปลียนความคิดเห็นกนัเท่านนั แต่จะตอ้งพฒันาไปสู่
ระดบัของการลงมือทาํกิจกรรมร่วมกนัเพือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนัดว้ย และไม่ใช่
การรวบรวมรายชือบุคคลทีมีความสนใจเหมือนกนัไวใ้นมือเพือสะดวกแก่การติดต่อ 
การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพิมขึน ยิงไดร้ายชือมามากก็ยิงทาํให้
เครือข่ายใหญ่ขึน การกระทาํเช่นนีเปรียบเสมือนการขยายถุงใส่อิฐให้โตขึน เพือจะได้
บรรจุอิฐไดม้ากขึน แต่กองอิฐในถุงก็ยงัวางระเกะระกะขาดการเชือมโยงประสานกนั
อยา่งเป็นระบบ 
 ดงันนั เครือข่ายตอ้งมีการจดัระบบใหก้ลุ่มบุคคลหรือองคก์รทีเป็นสมาชิกดาํเนิน
กิจกรรมบางอย่างร่วมกนั เพือนาํไปสู่จุดหมายทีเห็นพอ้งตอ้งกนั ซึงอาจเป็นกิจกรรม
เฉพาะกิจตามความจาํเป็น เมือภารกิจบรรลุเป้าหมายแลว้ เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป 
แต่ถา้มีความจาํเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลบัมารวมตวักนัไดใ้หม่หรือจะเป็นเครือข่าย
ทีดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนืองระยะยาวกไ็ด ้
 การรวมตวัเป็นเครือข่ายในลกัษณะการแลกเปลียน ตอ้งสกดัเอาส่วนดีหรือจุด
แขง็ของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และสนบัสนุนกนัและกนั เป็นการผนึกกาํลงั (Synergy) ใน
ลกัษณะทีมากกวา่ 1+1=2 แต่ตอ้งเป็น 1+1>2 เรียกวา่เป็น “พลงัทวีคูณ” ผลลพัธ์ทีไดจ้าก
การทาํงานเป็นเครือข่ายตอ้งดีกว่าผลรวมทีเกิดจากการปล่อยให้ต่างคนต่างทาํแลว้นาํ
ผลลพัธ์ของแต่ละคนมารวมกนั  
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การสร้างเครือข่าย  (Networking) 
        การสร้างเครือข่าย หมายถึง การทาํใหมี้การติดต่อ สนบัสนุนใหมี้การแลกเปลียน
ขอ้มูลข่าวสารและการร่วมมือกนัดว้ยความสมคัรใจ การสร้างเครือข่ายควรสนบัสนุน
และอาํนวยความสะดวก ใหส้มาชิกในเครือข่ายมีความสัมพนัธ์กนัฉนัทเ์พือน ทีต่างก็มี
ความเป็นอิสระมากกวา่สร้างการคบคา้สมาคมแบบพึงพิง นอกจากนีการสร้างเครือข่าย
ตอ้งไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อดว้ยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่นการส่งจดหมายข่าว
ไปใหส้มาชิกตามรายชือ แต่จะตอ้งมีการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนัดว้ย  
 นฤมล นิราทร (2534 : 8) ให้ความหมายของคาํว่า “การสร้างเครือข่าย” หรือ 
Networking ไวว้่า เป็นกิจกรรมในการก่อให้เกิดกลุ่ม (ซึงอาจจะเป็นกลุ่มองค์กร 
กลุ่มบุคคล) ทงันีเพือวตัถุประสงค์ในการแลกเปลียน การจดักิจกรรม หรือการผลิต
ระหวา่งองคก์รสมาชิก  นอกจากนี “การสร้างเครือข่าย” มีความหมายรวมไปถึงการทาํให ้
มีการติดต่อและการสนบัสนุนใหมี้การแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารและการร่วมมือกนัดว้ย
ความสมคัรใจ (ขนิฏฐา กาจญนรังสีนนท,์ http://www.northphc.org/doc/net.ppt) 
 การจดัการเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย (Networking) หมายถึง 
การทาํให้มีการติดต่อ สนบัสนุนให้มีการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารและความร่วมมือกนั
ดว้ยความสมคัรใจ การสร้างเครือข่ายควรสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้สมาชิก
ในเครือข่ายมีความสัมพนัธ์ฉันทเ์พือนทีต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบคา้
สมาคมแบบพึงพิง นอกจากนี การสร้างเครือข่ายตอ้งไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อดว้ยการ
เผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว แต่จะตอ้งมีการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนัดว้ย 
รวมทงับทเรียนและประสบการณ์กบับุคคลหรือองคก์รทีอยูน่อกเหนือหน่วยงานของตน 
ลดความซาํซ้อนในการทาํงาน ให้ความร่วมมือและทาํงานในลกัษณะทีเอือประโยชน์  
ซึงกนัและกนั สาํหรับหลกัการการพฒันาเครือข่ายเพือความยงัยนื ไดแ้ก่ 
 1. สมาชิกทีเขา้ร่วม ตอ้งเขา้ใจเป้าหมายในการรวมตวักนัวา่จะก่อใหเ้กิดความสาํเร็จ
ในภาพรวม 
 2. สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและ
วฒันธรรมองคก์รของสมาชิก 
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 3. มีกิจกรรมสมาํเสมอและมากพอทีจะทาํใหส้มาชิกไดท้าํงานร่วมกนั ควรเลือก
กิจกรรมทีง่าย และมีแนวโนม้ประสบผลสาํเร็จ เพราะกิจกรรมทียากถา้ทาํไม่สาํเร็จอาจ
ทาํใหเ้ครือข่ายทีเริมก่อตวัเกิดการแตกสลายได ้
 4. จดัใหมี้และกระตุน้ใหมี้การสือสารระหวา่งกนัอยา่งทวัถึง และสมาํเสมอ 
 5. สนบัสนุนใหส้มาชิกทุกกลุ่มและทุกดา้นทีตอ้งการความช่วยเหลือ เนน้การช่วยเหลือ
กลุ่มสมาชิกทีอ่อนแอใหส้ามารถช่วยตนเองได ้
 6. สร้างความสมัพนัธ์ของบุคลากรในเครือข่าย 
 7. สนบัสนุนใหส้มาชิกไดพ้ฒันางานอยา่งเตม็กาํลงัตามศกัยภาพและความชาํนาญ
ทีมีอยู่ โดยร่วมกนัตงัเป้าหมายในการพฒันางานให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิก
แต่ละกลุ่มมีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นเป็นพืนฐานในการสร้างความหลากหลายและ
เขม้แขง็ใหก้บัเครือข่าย 
 8. สร้างความสัมพนัธ์ทีแน่นแฟ้น ระหวา่งบุคลากรทุกระดบัของสมาชิกในเครือข่าย
ในลกัษณะความสมัพนัธ์ฉนัทเ์พือน 
 9. จดักิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพือเชือมต่อคนรุ่นเก่ากบัคนรุ่นใหม่
ในการสืบทอดความเป็นเครือข่ายต่อไป 
 10. จดัให้มีเวทีระหวา่งคนทาํงานเพือพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาในการทาํงานดา้น
ต่างๆ อยา่งสมาํเสมอ รวมทงัการใหก้าํลงัใจซึงกนัและกนั 
 11. จดัให้มีช่องทางการทาํงานร่วมกนั การสือสารทีง่ายต่อการเขา้ถึงทีทนัสมยั
และเป็นปัจจุบนั 
 องค์ประกอบของเครือข่าย 
 เครือข่ายต่างๆ มีองคป์ระกอบสาํคญัอยูอ่ยา่งนอ้ย 7 อยา่งดว้ยกนั คือ 
 1. มกีารรับรู้มุมมองทเีหมือนกนั 
 สมาชิกในเครือข่ายตอ้งมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกนัถึงเหตุผล
ในการเขา้มาร่วมกนัเป็นเครือข่าย อาทิเช่น มีความเขา้ใจในตวัปัญหาและมีจิตสาํนึก
ในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ประสบกบัปัญหาอยา่งเดียวกนัหรือตอ้งการความช่วยเหลือ
ในลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนั ซึงจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพนั
ในการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัเพือแกปั้ญหาหรือลดความเดือดร้อนทีเกิดขึน 
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 การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายทีทาํให้เครือข่ายดาํเนินไปอย่าง
ต่อเนือง เพราะถา้เริมตน้ดว้ยการรับรู้ทีต่างกนั มีมุมมองหรือแนวคิดทีไม่เหมือนกนัแลว้ 
จะประสานงานและขอความร่วมมือยาก เพราะแต่ละคนจะติดอยูใ่นกรอบความคิดของ
ตวัเอง มองปัญหาหรือความต้องการไปคนละทิศละทาง แต่ทงันีมิได้หมายความว่า
สมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นทีต่างกนัไม่ได ้เพราะมุมมองทีแตกต่างช่วยให้เกิด
การสร้างสรรค์ในการทาํงาน แต่ความแตกต่างนันต้องอยู่ในส่วนของกระบวนการ 
(Process) ภายใตก้ารรับรู้ถึงปัญหาทีสมาชิกทุกคนยอมรับแลว้ มิฉะนันความเห็นที
ต่างกนัจะนาํไปสู่ความแตกแยกและแตกหกัในทีสุด 
 2. การมีวสัิยทศัน์ร่วมกนั 
 วสิยัทศัน์ร่วมกนั หมายถึง การทีสมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตทีเป็นภาพ
เดียวกัน มีการรับรู้และเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายทีจะเดินทางไป
ด้วยกัน การมีวิสัยทศัน์ร่วมกันจะทาํให้กระบวนการขบัเคลือนเกิดพลงั มีความเป็น
เอกภาพ และช่วยผ่อนคลายความขดัแยง้อนัเนืองมาจากความคิดเห็นทีแตกต่างกัน 
ในทางตรงกนัขา้ม ถา้วิสัยทศัน์หรือเป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่มขดัแยง้กบัวิสัยทศัน์
หรือเป้าหมายของเครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนนัก็จะเริมแตกต่างจากแนวปฏิบติั   
ทีสมาชิกเครือข่ายกระทาํร่วมกนั ดงันัน แมว้่าจะตอ้งเสียเวลามากกบัความพยายาม
ในการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั แต่ก็จาํเป็นจะตอ้งทาํให้เกิดขึน หรือถา้สมาชิกมีวิสัยทศัน์
ส่วนตวัอยู่แลว้ ก็ตอ้งปรับให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของเครือข่ายให้มากทีสุด แมจ้ะ
ไม่ซ้อนทบักนัแนบสนิทจนเป็นภาพเดียวกนั แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทาง
เดียวกนั 
 3. มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกนั 
 คําว่าผลประโยชน์ในทีนีครอบคลุมทังผลประโยชน์ ที เ ป็นตัว เ งินและ
ผลประโยชน์ไม่ใช่ตวัเงิน เป็นความตอ้งการ (Need) ของมนุษยใ์นเชิงปัจเจก อาทิเช่น 
เกียรติยศ ชือเสียง การยอมรับ โอกาสในความกา้วหนา้ ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ 
 สมาชิกของเครือข่ายเป็นมนุษยปุ์ถุชนธรรมดาทีต่างก็มีความตอ้งการเป็นตวัของ
ตวัเอง (human needs) ถา้การเขา้ร่วมในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ



7 
 

ของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกนั กจ็ะเป็นแรงจูงใจใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่ายมาก
ขึน 
 ดงันนั ในการทีจะดึงใครสักคนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของเครือข่าย 
จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ทีเขาจะไดรั้บจากการเขา้ร่วม ถา้จะให้ดีตอ้งพิจารณา
ล่วงหน้าก่อนทีเขาจะร้องขอ ลกัษณะของผลประโยชน์ทีสมาชิกแต่ละคนจะไดรั้บอาจ
แตกต่างกนั แต่ควรตอ้งให้ทุกคนและตอ้งเพียงพอทีจะเป็นแรงจูงใจให้เขาเขา้มามี
ส่วนร่วมในทางปฏิบติัไดจ้ริง ไม่ใช่เขา้มาเป็นเพียงไมป้ระดบัเนืองจากมีตาํแหน่งในเครือข่าย 
แต่ไม่ไดร่้วมปฏิบติัภารกิจ เมือใดก็ตามทีสมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได ้
หรือเมือเขาไดใ้นสิงทีตอ้งการเพียงพอแลว้ สมาชิกเหล่านันก็จะออกจากเครือข่ายไป   
ในทีสุด 
 4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย 
 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการทีสาํคญัมากในการพฒันา
ความเขม้แข็งของเครือข่าย เป็นเงือนไขทีทาํให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ 
และร่วมลงมือกระทาํอย่างเข้มแข็ง ดังนัน สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมี
ความเท่าเทียมกนั ทุกคนอยูใ่นฐานะ “หุน้ส่วน (Partner)” ของเครือข่าย เป็นความสัมพนัธ์
ในแนวราบ (Horizontal relationship) คือความสัมพนัธ์ฉนัทเ์พือนมากกวา่ความสัมพนัธ์
ในแนวดิง (Vertical relationship) ในลกัษณะเจา้นายลูกน้อง ซึงบางครังก็ทาํไดย้าก
ในทางปฏิบติั เพราะตอ้งเปลียนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้าง
บริบทแวดลอ้มอืนๆ เขา้มาประกอบ แต่ถา้ทาํไดจ้ะสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่ายมาก 
 5. มกีารเสริมสร้างซึงกนัและกนั 
 องคป์ระกอบทีจะทาํให้เครือข่ายดาํเนินไปอย่างต่อเนือง คือ การทีสมาชิกของ
เครือข่ายต่างก็สร้างความเขม้แขง็ให้กนัและกนั โดยนาํจุดแขง็ของฝ่ายหนึงไปช่วยแกไ้ข
จุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึง แลว้ทาํให้ไดผ้ลลพัธ์เพิมขึนในลกัษณะพลงัทวีคูณ (1+1 > 2) 
มากกวา่ผลลพัธ์ทีเกิดขึนเมือต่างคนต่างอยู ่
 6. มกีารเกอืหนุนพงึพากนั 
 เป็นองคป์ระกอบทีทาํให้เครือข่ายดาํเนินไปไดอ้ย่างต่อเนืองเช่นเดียวกนั การที
สมาชิกเครือข่ายตกอยู่ในสภาวะจาํกดัทงัดา้นทรัพยากร ความรู้ เงินทุน กาํลงัคน ฯลฯ 
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ไม่สามารถทาํงานให้บรรลุเป้าหมายอยา่งสมบูรณ์ไดด้ว้ยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย 
จาํเป็นต้องพึงพาซึงกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การทาํให้หุ้นส่วนของ
เครือข่ายยึดโยงกนัอย่างเหนียวแน่น จาํเป็นตอ้งทาํให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอา
หุน้ส่วนคนใดคนหนึงออกไปจะทาํให้เครือข่ายลม้ลงได ้การดาํรงอยูข่องหุน้ส่วนแต่ละ
คนจึงเป็นสิงจาํเป็นสาํหรับการดาํรงอยูข่องเครือข่าย การเกือหนุนพึงพากนัในลกัษณะนี 
จะส่งผลใหส้มาชิกมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัโดยอตัโนมติั 
 7. มีปฏิสัมพนัธ์ในเชิงแลกเปลยีน 
 หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฏิสัมพนัธ์กนัแลว้ ก็ไม่ต่างอะไรกบักอ้นหิน  
แต่ละกอ้นทีรวมกนัอยูใ่นถุง แต่ละกอ้นกอ็ยูใ่นถุงอยา่งเป็นอิสระ ดงันนัสมาชิกในเครือข่าย
ตอ้งทาํกิจกรรมร่วมกนัเพือก่อใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั เช่น มีการติดต่อกนัผา่น
ทางการเขียน การพบปะพดูคุย การแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั หรือมีกิจกรรม
ประชุมสัมมนาร่วมกนั โดยทีผลของการปฏิสัมพนัธ์ตอ้งก่อให้เกิดการเปลียนแปลงใน
เครือข่ายตามมาดว้ย 
 ลกัษณะของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการแลกเปลียนกนั (reciprocal 
exchange) มากกวา่ทีจะเป็นผูใ้หห้รือเป็นผูรั้บฝ่ายเดียว (unilateral exchange) ยงิสมาชิก
มีปฏิสัมพนัธ์กันมากเท่าใดก็จะเกิดความผูกพนัธ์ระหว่างกันมากขึนเท่านัน ทาํให้
การเชือมโยงแน่นแฟ้นมากขึน มีการเรียนรู้ระหวา่งกนัมากขึน สร้างความเขม้แขง็ใหก้บั
เครือข่าย 
 การก่อเกดิของเครือข่าย  

เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเริมตน้ หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่างๆกัน   
แบ่งชนิดของเครือข่ายออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ  

1. เครือข่ายทเีกดิโดยธรรมชาต ิ 
เครือข่ายชนิดนีมักเกิดจากการทีผูค้นมีใจตรงกัน ทาํงานคล้ายคลึงกันหรือ

ประสบกบัสภาพปัญหาเดียวกนัมาก่อน เขา้มารวมตวักนัเพือแลกเปลียนความคิดและ
ประสบการณ์  ร่วมกนัแสวงหาทางเลือกใหม่ทีดีกว่า การดาํรงอยู่ของกลุ่มสมาชิกใน
เครือข่ายเป็นแรงกระตุน้ทีเกิดขึนภายในตวัสมาชิกเอง (ฉนัทะ) เครือข่ายเช่นนีมกัเกิดขึน
ในพืนที อาศยัความเป็นเครือญาติ เป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิลาํเนาเดียวกนัทีมี
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วฒันธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยจัดตงัเป็นชมรมทีมี
กิจกรรมร่วมกนัก่อน เมือมีสมาชิกเพิมขึนจึงขยายพืนทีดาํเนินการออกไป หรือมีการขยาย
เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ของกลุ่มมากขึน ในทีสุดก็พฒันาขึนเป็นเครือข่ายเพือให้
ครอบคลุมต่อความตอ้งการของสมาชิกไดก้วา้งขวางขึน 

เครือข่ายประเภทนี มกัใชเ้วลาก่อร่างสร้างตวัทียาวนาน แต่เมือเกิดขึนแลว้ มกัจะ
เขม้แขง็ ยงัยนื และมีแนวโนม้ทีจะขยายตวัเพิมขึน  

2. เครือข่ายจดัตงั  
เครือข่ายจดัตงัมกัจะมีความเกียวพนักบันโยบายหรือการดาํเนินงานของภาครัฐ

เป็นส่วนใหญ่  การจดัตงัอยูใ่นกรอบความคิดเดิมทีใชก้ลไกของรัฐผลกัดนัให้เกิดงานที
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และส่วนมากภาคีหรือสมาชิกทีเขา้ร่วมเครือข่ายมกัจะไม่ได้มี
พืนฐาน ความตอ้งการ ความคิด ความเขา้ใจ หรือมุมมองในการจดัตงัเครือข่ายทีตรงกนั
มาก่อนทีจะเขา้มารวมตวักนั เป็นการทาํงานเฉพาะกิจชวัคราวทีไม่มีความต่อเนือง และ
มกัจะจางหายไปในทีสุด เวน้แต่ว่าเครือข่ายจะไดร้ับการชีแนะทีดี ดาํเนินงานเป็น
ขนัตอนจนสามารถสร้างความเขา้ใจทีถูกตอ้ง เกิดเป็นความผูกพนัระหว่างสมาชิกจน
นาํไปสู่การพฒันาเป็นเครือข่ายทีแทจ้ริง อยา่งไรก็ตาม แมว้า่กลุ่มสมาชิกจะยงัคงรักษา
สถานภาพของเครือข่ายไวไ้ด ้ แต่มีแนวโนม้ทีจะลดขนาดของเครือข่ายลงเมือเปรียบเทียบ
ระยะก่อตงั 

3. เครือข่ายววิฒันาการ  
 เป็นการถือกาํเนิดโดยไม่ไดเ้ป็นไปตามธรรมชาติตงัแต่แรก และไม่ไดเ้กิดจาก
การจดัตงัโดยตรงแต่มีกระบวนการพฒันาผสมผสานอยู ่โดยเริมทีกลุ่มบุคคล/องคก์รมา
รวมกนัดว้ยวตัถุประสงคก์วา้งๆ ในการสนบัสนุนกนัและเรียนรู้ไปดว้ยกนั โดยยงัไม่ได้
สร้างเป้าหมายหรือวตัถุประสงคเ์ฉพาะทีชดัเจนนกั หรืออีกลกัษณะหนึงคือถูกจุดประกาย
ความคิดจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการไดรั้บฟัง หรือการไปไดเ้ห็นการดาํเนินงานของ
เครือข่ายอืนๆมา แลว้เกิดความคิดทีจะรวมตวักนั สร้างพนัธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือ
และพฒันาตนเอง เครือข่ายทีว่านีแมจ้ะไม่ไดเ้กิดจากแรงกระตุน้ภายในโดยตรงตงัแต่
แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตงัใจจริงทีเกิดจากจิตสํานึกทีดี เมือได้รับการกระตุ ้นและ
สนบัสนุน ก็จะสามารถพฒันาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายทีเขม้แขง็ทาํนองเดียวกนักบั
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เครือข่ายทีเกิดขึนโดยธรรมชาติ  เครือข่ายในลกัษณะนีพบเห็นอยูม่ากมาย เช่น เครือข่าย
ผูสู้งอาย ุเครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นตน้ 
 รูปแบบของเครือข่าย 
 เครือข่ายมีรูปแบบมากมาย โดยการจาํแนกโดยใชคุ้ณลกัษณะของสมาชิก พืนที
ทางภูมิศาสตร์ กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ และโครงสร้างของเครือข่ายเป็นเกณฑ์ 
มีรายละเอียดดงันี 
 1. คุณลกัษณะของสมาชิก 
 เครือข่ายอาจจาํแนกตามประเภทของสมาชิก เช่น ชาวนา นักวิจยั หรือวิศวกร 
บางคนรวมคนทีทาํงานในระดบัเดียวกนัเป็นประเภทเดียวกนัหรือเนน้เครือข่ายแนวราบ 
เช่น เครือข่ายชาวนา (ประกอบดว้ย คนทีเป็นชาวนาเท่านนั) บางคนก็รวมคนทีทาํงาน
สาขาเดียวกนัแต่ต่างระดบักนัเขา้ดว้ยกนั หรือเน้นเครือข่ายแนวตงั เช่น ชาวนา นกัวิจยั
ดา้นการเกษตร หน่วยงานกาํหนดนโยบายการเกษตร และหน่วยงานระหว่างประเทศที
ทาํงานเกียวขอ้งกบัการเกษตร เป็นตน้ บางเครือข่ายมีสมาชิกแบบบุคคล แต่บางแห่งก็มี
สมาชิกเป็นองคก์รหรือสถาบนั และบางแห่งมีปะปนกนั 

2. พนืททีางภูมิศาสตร์ 
เป็นการจาํแนกเป็นเครือข่ายทีดาํเนินงานในพืนทีหนึง บางแห่งก็เป็นเครือข่าย

ระดบัประเทศ บางแห่งเป็นเครือข่ายระดบัภูมิภาค บางเครือข่ายก็เป็นเครือข่ายระดบั
ชุมชนลุ่มนาํ เช่น เครือข่ายเกษตรภาคเหนือ เป็นตน้ หรืออาจแบ่งตามเขตทีมีระบบนิเวศ
ทางการเกษตรเหมือนกนั เช่น เครือข่ายขอ้มูลข่าวสารในพืนทีแห้งแลง้ (Arid Lands 
Information Network)  

3. กจิกรรมหลกัและวตัถุประสงค์ของเครือข่าย 
เครือข่ายจาํนวนมากตงัขึนเพือปรับปรุงการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารระหว่าง

สมาชิก และการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของเครือข่าย บางเครือข่าย
ตังขึนเพือความร่วมมือในการวิจัยศึกษา ฝึกอบรม หรือตลาด บางเครือข่ายมุ่งเพือ
แลกเปลียนเครืองมือในการประกอบอาชีพ (เช่น เครือข่ายเครืองจกัรกลทางการเกษตร) 
บางเครือข่ายมุ่งเป็นกลุ่มพลงักระตุน้ความตระหนกัของสังคม และเขา้ไปมีอิทธิพลต่อ
การกาํหนดนโยบายของรัฐ เพือพิทกัษผ์ลประโยชน์ของสมาชิก เครือข่ายหลายแห่งมี
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วตัถุประสงค์หลายด้าน ทังแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร ทังร่วมมือกันในการจัดการ
ฝึกอบรมและวจิยั รวมทงัผลกัดนันโยบาย 

4. โครงสร้างของเครือข่าย 
บางเครือข่ายมีรูปแบบเป็นทางการและรวบอาํนาจ โดยมีการส่งข่าวถึงกนัผ่าน

องคก์รแกนทีเป็นศูนยก์ลาง เครือข่ายทีมีความเขม้แข็ง แต่บางแห่งก็รวมเป็นเครือข่าย
แบบไม่เป็นทางการ และกระจายอาํนาย โดยเนน้การติดต่อกนัโดยตรงระหว่างสมาชิก 
เครือข่ายไม่เป็นทางการมกัจะเกิดขึนจากระดบัรากหญา้ หรือในองคก์รทีให้ความสาํคญั
กบัการตดัสินใจขององคก์รระดบัล่าง แต่ก็มีแนวโน้มทีพฒันาเป็นเครือข่ายทีรวมศูนย์
มากขึน 

ประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย 
1. ช่วยใหมี้การแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสาร ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ เครืองมือ 

และสือ 
2. ช่วยลดการทาํงานและการใชท้รัพยากรซอ้น 
3. เกิดความเขา้ใจกนัมากขึน นาํไปสู่การทาํงานร่วมกนั เพือประโยชน์ของทุกฝ่าย 
4. ใหเ้กิดความตอ้งการของประชาชนไดรั้บการสนองจากรัฐ 
5. ช่วยชีใหเ้ห็นปัญหาและประเดน็การพฒันาทีซบัซอ้นและท่วมทน้ในหมู่บา้น 
6. ช่วยเชือมหน่วยงานวิชาการและแหล่งทุนกบัผูที้ตอ้งการความช่วยเหลือ 
7. ทาํให้คนและองคก์รไดรั้บความช่วยเหลือจากเพือน ไดรั้บกาํลงัใจ การจูงใจ 

และการยอมรับ 
ความจาํเป็นทต้ีองมีเครือข่าย  

  การพฒันางานหรือการแกปั้ญหาใดๆทีใชว้ิธีดาํเนินงานในรูปแบบทีสืบทอดกนั
เป็นวฒันธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองคก์รเดียวกนั จะมีลกัษณะไม่ต่างจาก
การปิดประเทศทีไม่มีการติดต่อสือสารกบัภายนอก การดาํเนินงานภายใตก้รอบความคิด
เดิม อาศยัขอ้มูลข่าวสารทีไหลเวียนอยูภ่ายใน ใชท้รัพยากรหรือสิงอาํนวยความสะดวกที
พอจะหาไดใ้กลมื้อ หรือถา้จะออกแบบใหม่ก็ตอ้งใชเ้วลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อ
การพฒันางานอยา่งยงิและไม่อาจแกปั้ญหาทีซบัซอ้นได ้
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การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแกปั้ญหาขา้งตน้ไดด้ว้ยการเปิดโอกาสให้
บุคคลและองคก์รไดแ้ลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารรวมทงับทเรียนและประสบการณ์กบับุคคล
หรือองคก์รทีอยูน่อกหน่วยงานของตน ลดความซาํซอ้นในการทาํงาน ให้ความร่วมมือ
และทาํงานในลกัษณะทีเอือประโยชน์ซึงกนัและกนั เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก 

การสร้างเครือข่ายนบัเป็นเรืองทีมีความสาํคญัในปัจจุบนั เนืองดว้ยเครือข่ายเป็น
การจดัระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรทีเป็นสมาชิกดาํเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกนั 
เพือนาํไปสู่จุดหมายทีเห็นพอ้งตอ้งกนั การรวมตวัเป็นเครือข่ายจึงควรทาํในลกัษณะ  
การแลกเปลียน ตอ้งสกดัเอาส่วนดีหรือจุดแขง็ของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้ และสนบัสนุนกนั
และกนั เป็นการผนึกกาํลงั (Synergy) ซึงผลลพัธ์ทีไดจ้ากการทาํงานเป็นเครือข่ายมกัจะมี
ผลทีดีกว่าผลรวมทีเกิดจากการปล่อยให้ต่างคนต่างทาํ แลว้นาํผลลพัธ์ของแต่ละคนมา
รวมกนั ดงันันการสร้างเครือข่ายในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้การดาํเนิน
กิจกรรมต่างๆ เป็นไปอยา่งมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอ 

เพือให้ เ กิดการพัฒนาศักยภาพในงานตรวจสอบภายในของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ให้มีความเขม้แข็ง เกิดคุณค่าแก่องคก์ร ผูรั้บการ
ประเมินจึงมีแนวคิดในการพฒันางานตรวจสอบภายในแบบมี   ส่วนร่วม โดยการสร้าง
เครือข่ายงานตรวจสอบภายใน ใหผู้ต้รวจสอบภายในในสังกดัไดรั้บการพฒันาทกัษะ ได้
แลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์เกียวกบัการตรวจสอบของแต่ละหน่วยงาน ซึงสามารถ
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นแง่มุมต่างๆ และสร้างสัมพนัธไมตรีอนัดีต่อกนัระหวา่งผูต้รวจสอบ
ภายใน ผูข้อรับการประเมินเห็นควรดาํเนินการสร้างเครือข่ายเพือพฒันาคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน โดยควรดาํเนินการดงันี 
 1. นาํระบบสังคมออนไลน์ (Social Network) มาใชเ้ป็นช่องทางในการติดต่อสือสาร
ระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม  
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 2. จัดประชุมกําหนดแนวทางการจัดทาํแผนการตรวจสอบประจาํปีร่วมกัน 
เพือให้การตรวจสอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ไม่เกิดความซาํซอ้น และใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากทีสุด 
 3. จดักิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้เกียวกบัประเด็นทีตรวจพบในการตรวจสอบ
ร่วมกนั ใหเ้กิดองคค์วามรู้ และสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการดาํเนินงานในปีต่อไป 
 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

1. งานตรวจสอบภายในของสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม และระดับกรมในสังกัด มีความเข้มแข็งเพียงพอทีจะใช้เป็นเครืองมือ
ทางการบริหาร ส่งผลให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย และใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ผูต้รวจสอบภายในไดมี้การพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถและเสริมสร้าง
สัมพนัธ์ทีดีต่อกันของเครือข่ายผูต้รวจสอบภายในระหว่างกัน ผลักดันให้เกิดการ
แลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์  

3. ผูต้รวจสอบภายใน  สามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน
ไปใช้ในการตรวจสอบภายในได้ และหน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีกลไกการตรวจสอบภายใน เกิดการกาํกบัดูแล
ตนเองทีดี (Good Governance)  สามารถยกระดบัพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน 
พฒันาคุณภาพตามกระบวนการปฏิบติังาน เพิมคุณค่าการดาํเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยงิขึน 

4. เพิมศกัยภาพการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในใหก้า้วไปสู่มืออาชีพ  
 
ตวัชีวดัความสําเร็จ  

ร้ อยละ  100  ของผู ้ตรวจสอบภายใน  ของหน่ วยงานสั งกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ไดเ้ขา้ร่วมเครือข่ายเพือพฒันาคุณภาพการตรวจสอบ
ภายใน 
 


