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บทคัดย่อ
 กระบวนการวางแผนฟืน้ฟูเมืองเป็นประเด็นหนึง่ที่มีความหลากหลายของมุมมองเข้ามาเกีย่วข้อง ทั้งนี้ ในเชิง
ทฤษฎีได้มีการพัฒนาแนวคิดเข้ามาช่วยสำาหรับการวิเคราะห์การวางแผนเชิงกระบวนการ เช่น การมีส่วนร่วมของชาว
เมอืงฐานองคก์รชุมชน กลุ่มผู้มสีว่นรว่มสำาคญั และการรว่มมอืแบบหุ้นส่วน ทกุมติิแนวคดิลว้นแลว้แต่ใช้สำาหรบัการสร้าง
ความเข้าใจต่อกระบวนการวางแผนฟืน้ฟูเมือง แม้ว่าในเชิงทฤษฎีจะมีกรอบแนวคิดที่หลากหลายมุมมองสำาหรับ
การทำาความเข้าใจ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะขององค์ประกอบโครงสร้างเชิงองค์กร แต่ยังไม่มีประเด็นของกรอบแนวคิดที่
อธิบายปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึน้ท่ามกลางผู้มีส่วนร่วมสำาคัญ สำาหรับบทความชิน้นีน้ำาเสนอกรอบแนวคิด วิธีการ 
เครื่องมือ และตัวอย่างในการวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคมของผู้มีส่วนร่วมสำาคัญในกระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมือง 

Abstract

 The urban planning process is complex, with a multidisciplinary theoretical framework developed to 

explain the role of particular concepts: for instance, citizen participation, community-based organization, 

stakeholder analysis, and partnerships. Although these involve many approaches to explain the planning 

process, they only clarify the inter-organizational element of a stakeholder in the planning process. 

However, according to the literature review, the theoretical framework of urban planning lacks a concept to 

explain the stakeholder relationship in the process. This article describes a conceptual framework, a 

methodology, and analytical tools from the social network concept to explain stakeholder relationships in 

the planning process.
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หรือมีแรงดึงทางด้านเศรษฐกิจที ่ทำาให้เกิดการย้าย
ถิ่นฐานจากพื้นที่อื่นเข้ามาสู่เมือง ซึ่งอาจสรุปได้ว่าการ
บรหิารจัดการพ้ืนที่เมอืงนับเปน็ปรากฏการณท์ี่คลา้ยกับ
สิ่งที่ Hardin (1968) ได้กล่าวไว้ ดังนั้น การสร้างตรรกะ
ร่วมกันหรือบรรทัดฐานทางสังคมต่อการบริหารจัดการ
พืน้ที่ส่วนต่าง ๆ ในเมืองนับเป็นสิ่งสำาคัญและบางครั้ง
อาจจำาเป็นต้องมีการแทรกแซงสิทธิส่วนบุคคลพร้อม
ทั้งการออกกฎหมายและภาษีในการควบคุมเพือ่การ
รกัษาทรพัยากรส่วนรวม สำาหรบัการบรหิารจัดการพ้ืนที่
ของเมืองต้องมีการนิยามร่วมกันถึงความเป็นส่วนร่วม 
นอกจากนี้ การจัดระเบียบทางสังคม (social arrange-
ment) จะนำาไปสู่การสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน (พัทยา 
สายหู, 2540, หน้า 31) ซ่ึงถ้าไมม่กีารแทรกแซงหรอืการ
สร้างบรรทัดฐานต่อการบริหารจัดการร่วมกันของพืน้ที่
เมืองในสังคมแล้วนัน้ปล่อยให้มีการพัฒนาพืน้ที่เมือง
ตามกลไกทางเศรษฐกิจมากเกินไปอาจจะเกิด “โศกนาฏ 
กรรมต่อพืน้ที่เมือง (tragedy of the urban areas)” 
หรือการฟื้นฟูเมืองภายใต้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนอาจ
จะส่งผลไปสู่ความรุนแรงเกินกว่าที่บริหารจัดการได้

1.2	 ทฤษฎีการวางแผน
 จากที่กล่าวมาทำาให้เกิดแนวคิดด้านการฟืน้ฟู
เมืองเพือ่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ซึง่ได้รับความนิยม
และแพรห่ลายไปทั่วโลก ทั้งน้ีทฤษฎทีี่ใช้ในการวางแผน
ฟื้นฟูเมือง (planning theory) แบ่งได้เป็นสองลักษณะ 
(Faludi, 1984, pp. 1-18)  ได้แก่ 1) สาระในการวางแผน 
(Substantive theory) จะสนใจต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดข้ึนภายในเมอืง1  ศึกษาสรา้งความเข้าใจนำามาเปน็
สาระสำาหรับการวางแผน และ 2) กระบวนการของการ
วางแผน (procedural theory) จะสนใจต่อกระบวนการ
ในการวางแผน (planning process) (Hightower, 1969 

cited in Faludi, 1984, p. 4) ศึกษาสรา้งความเข้าใจการ
ดำาเนินการ วิธีการตัดสินใจ (method of making deci-

sions) และบทบาทของนักวางแผน (the role of plan-
ner) ทั้งนี้ Faludi (1984) ได้ให้ข้อโต้แย้งทางทฤษฎี
วา่การพิจารณาประเภทของกระบวนการวางแผน (type 
of planning theory) ควรมีการพิจารณาสาระในการ
วางแผน (the state of substantive theory) ควบคู่กัน
ไป โดยให้เหตผุลวา่สาระของการวางแผนเปรยีบเสมอืน
ผลรวมของคุณลักษณะองค์ความรู้ในมุมมองต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเมือง ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะ
อธิบายเกีย่วกับรายละเอียดของสาระในการวางแผน 

1. ความเป็นมาและความสำาคัญของการวิเคราะห์
 โครงข่ายทางสังคมในกระบวนการวางแผนฟ้ืนฟู
 เมือง

1.1	 ความเป็นเมืองกับปัญหาการจดัการทรพัยากร
 เมืองเป็นพืน้ที ่ตั ้งถิน่ฐานการอยู ่ร่วมกันของ
มนุษย์โดยมีการแบ่งหน้าที่การทำางาน (division of 

labour) ซึง่กัน มีวิวัฒนาการจากการเร่ร่อนล่าสัตว์มา
สูยุ่คการเกษตรทีม่ีการถนอมอาหารเพือ่รองรับต่อการ
ดำารงชีวิต และมาสู่ยุคอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบการผลิต
กับนวัตกรรมช่วยในการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ในการยกระดบัคณุภาพชีวติ เมอืงสว่นใหญ่ในโลกมกัจะ
มบีทบาทของการเปน็ศูนยก์ลางทางดา้นตา่ง ๆ  เช่น การ
ปกครอง เศรษฐกิจการค้า ฯลฯ และมักจะมีการเติบโต
ของเมืองกับการเพ่ิมจำานวนประชากรเกิดข้ึน ซ่ึงถ้าไมม่ี
การวางแผน ข้อกำาหนดกฎหมายอย่างครอบคลุมใน
การเตบิโตของเมืองแล้วน้ัน ส่ิงท่ีตามมา คือ ปัญหาด้าน
ต่าง ๆ  ท่ีมาจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรและความหนา
แน่นที่จะนำาไปสู่ระดับคุณภาพชีวิตที่ลดลง (พูลวิไล 
จันทรธาดา และคณะ, 2547, หน้า 1-4; อัน นิมมาน-
เหมินท์, 2521; 2540)
 กล่าวได้ว่าปัญหาของเมืองจากการเพิม่ขึน้ของ
ประชากรนับเป็นปัญหาสำาคัญของมนุษย์ในการเผชิญ
กับสถานการณ์การตัดสินใจต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรส่วนรวมที่มีอยู่อย่างจำากัดท่ามกลางผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้เกี่ยวข้องมักจะมีการตัดสิน
ใจอยู ่บนพ ืน้ฐานเหตุผลการได้รับประโยชน ์ทาง
เศรษฐกิจส่วนบุคคลอย่างสูงสุดและไม่สนต่อผลกระทบ
ที่จะเกิดขึน้กับส่วนรวมในระยะยาว สิ ่งนีจ้ะนำาไปสู่
โศกนาฏกรรมของทรัพยากรส่วนรวม (tragedy of the 
commons) และสังคมจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน
อย่างถาวร (Hardin, 1968) สำาหรับการปรับปรุงฟื้นฟู
พ้ืนที่เมืองอาจไม่ใช่เรื่องง่ายในการนำาไปสู่การปฏิบัตไิด้
อย่างมีนัยสำาคัญเสมอไป โดยการปรับปรุงฟืน้ฟูพืน้ที่
เมอืงเปน็สิ่งที่เก่ียวข้องระหวา่งพ้ืนที่สว่นบุคคลกับพ้ืนที่
ส่วนรวมที่อยู่ร่วมกันของประชากร ทั้งนี้ การใช้สิทธิบน
พ้ืนที่สว่นบุคคลบางครั้งอาจจะนำาไปสู่ปญัหาสว่นรวมได ้
เช่น การประกอบการโรงงานอตุสาหกรรมในยา่นชุมชน
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพด้านการอยู่อาศัย หรือการ
ละทิ้งไม่ดแูลพ้ืนที่สว่นรวมที่ใช้ภายในเมอืงจนเกิดสภาพ
เสื่อมโทรมที่สง่ผลกระทบกิจกรรมโดยรอบ ตลอดจนการ
ตั้งถิ่นฐานแบบไม่เป็นทางการของเมืองที่มีขนาดใหญ่
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และสาระดังกล่าวจะสะท้อนรูปแบบหรือประเภทของ
กระบวนการวางแผนเกิดขึน้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การ
วางแผนนับประเด็นที่เกีย่วกับการจัดการระบบการคิด
และสงัเคราะห์ ไมใ่ช่แคเ่พียงการวเิคราะห์ทำาความเข้าใจ 
ปรากฏการณ์เพียงอย่างเดียว (Minett, 1972 cited in 

Faludi, 1984, p. 14)

 นอกจากนี้ Faludi (1984, pp. 11-12) ได้กล่าว
เพิม่เติมว่า สิ่งสำาคัญสำาหรับกระบวนการวางแผน คือ 
การเกิดขึน้ของสถาบันใหม่หรือมีการจัดเรียงหน้าที ่ 
บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรที่เกี่ยวข้องขึ้น
มาใหม่ (reform or rearrange) เพื่อรองรับการดำาเนิน
การของสาระในการวางแผนอย่างเหมาะสม ซึ ่งใน
กระบวนการวางแผนน้ัน นักวางแผนจะมกีารดำาเนินการ
ติดต่อกับผู ้มีส่วนเกีย่วข้องต่าง ๆ ที ่จะสะท้อนต่อ
ศักยภาพของการวางแผน การติดต่อนีเ้องจะเป็นการ
ออกแบบการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบขององค์กรที่จะมา
กำาหนดสาระในการวางแผนและกระบวนการดำาเนิน
การ2  สำาหรบัข้ันตอนน้ี Faludi (1984) ไดเ้สนอวา่จำาเปน็
ที่จะต้องมีทักษะเชิงองค์กรผนวกเข้าไปในกระบวนการ
วางแผนดว้ยเช่นกัน3 เพ่ือที่จะมกีารบรหิารจดัการต่อการ
ทำาความเข้าใจของปัญหาและสร้างทัศนคติใหม่ให้เกิด
ขึ้นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งความเข้าใจร่วมกันที่เกิดขึ้น
น้ีเองจะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงไดอ้ยา่งชัดเจนไมเ่พียง
แค่ในการวางแผนเท่านัน้ แต่ยังเปลี ่ยนแปลงไปถึง
ลักษณะเชิงองค์กรอีกด้วย กล่าวโดยสรุปประเด็นของ
กระบวนการวางแผนจะเป็นไปเพือ่ค้นหาว่า “สถาน- 
การณใ์ดควรจะใช้ประเภทการวางแผนแบบใดและจะใช้
กระบวนการเช่นไรที่จะสามารถรองรบัตอ่เป้าหมายของ
การวางแผนได้ดีที่สุด”

1.3	 ข้อวิพากษ์เชิงทฤษฎี
 แม้ ว่ า ปั จ จ ุบ ันก รอบแนวคิ ด แล ะทฤษฎี
กระบวนการฟืน้ฟูเมืองจะมาจากประสบการณ์ฟืน้ฟู
เมืองอย่างกว้างขวาง แต่มีเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์
เหล่านี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น (Roberts & Sykes, 2000, 

p. 3) อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า
ทฤษฎีกระบวนการฟืน้ฟูเมืองส่วนใหญ่เน้นการอธิบาย
องค์ประกอบหรือแบบจำาลองของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ในกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมเชิงองค์กรและ
ขั้นตอนการตัดสินใจร่วมกัน เช่น แนวคิดการมีส่วนร่วม
ของชาวเมือง (citizen participation) ฐานองค์กรชุมชน 
(community-based organization) การวิเคราะห์ผู้มี

ส่วนได้เสีย (stakeholder analysis) หรือกระบวนการ
ร่วมมือแบบหุ้นส่วน (partnership process) (Hughes,  

& Carmichael, 1998; Nelson, 2001; Tsenkova, 2002; 

Ball, Le Ny & Maginn, 2003; Diamond & Liddle, 

2005; Fletcher, 2007) 

 นอกจากน้ี Sinclair 
4
  (2006) ได้อธบิายลกัษณะ

ขององค์กรฟืน้ฟูเมืองจากการมีส่วนร่วมของบทบาท
สถาปนิกไว้ว่าแต่เดิมองค์กรที ่ทำาหน้าที ่ฟืน้ฟูเมือง
จะมีลักษณะกระจุกศูนย์กลาง แต่ในเวลาถัดมาได้เริ่ม
พัฒนาการไปสู่การกระจายศูนย์กลางและกลายเป็น
ลกัษณะของโครงข่ายองคก์รฟ้ืนฟูเมอืงในที่สดุ (รปูที่ 1) 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาอธิบายเก่ียวกับปฏิสัมพันธ์
ท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสียที่มาร่วมดำาเนินการฟื้นฟูเมือง
ว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร เพื่อนำาไปสู่การฟื้นฟูพื้นที่เมือง
ได้อยา่งมนัียสำาคญั ทั้งน้ี ถ้าทฤษฎกีระบวนการวางแผน
เปรียบเสมือนคู่มือการดำาเนินการวางแผนที่บอกราย
ละเอยีดข้ันตอนเพ่ือนำาพาสาระของการวางแผนไปสู่การ
ปฏิบัตไิดอ้ยา่งมนัียสำาคญัแลว้น้ัน (Faludi, 1984, p. 14) 
ผู้วิจัยเห็นว่า ในกระบวนการวางแผนนัน้นอกจากจะ
ตอ้งมคีวามเข้าใจทางการกำาหนดผู้มสีว่นไดเ้สีย การจัด
เรยีงรปูแบบเชิงองคก์ร ระดบัและรปูแบบการมสีว่นรว่ม
ของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ยังจำาเป็นต้องมีความเข้าใจต่อ
ลักษณะปฏิสัมพันธ์ท่ามกลางกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียด้วย 
สิ่งนี้จะทำาให้เกิดความเข้าใจแบบแผนของปฏิสัมพันธ์ที่
นับเป็นปัจจัยสำาคัญหนึ่ง ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ข้อมูลข่าวสารท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสียจะนำาไปสู่การ
แบ่งปันทรัพยากรและทุนทางสังคมของแต่ละองค์กร 
สถาบัน หรือบุคคลที่มาเข้าร่วมเป็นองค์กรที่จะมีผลต่อ
การตดัสนิใจเชิงสาระและกระบวนการทั้งระดบันโยบาย
และระดับปฏิบัติการฟื้นฟูเมือง

รูปที่ 1  การเปลี่ยนแปลงการบริหารเชิงองค์กรในการดำาเนิน
 การฟื้นฟูเมือง

(ที่มา: Sinclair, 2006)
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 ในอดีต ทฤษฎีกระบวนการวางแผนฟืน้ฟูเมือง 
ในการบริหารจัดการจะเน้นลักษณะแบบศูนย์กลางโดย
มีภาครัฐเป็นแกนหลักสำาคัญต่อกระบวนการวางแผน
ตั้งแต่การวางนโยบายสาระของการฟืน้ฟู รายละเอียด
ของแผน ตลอดจนการควบคุมเมืองให้เป็นไปตามเง่ือนไข 
ที่วางไว้ ลักษณะการดำาเนินการมุ่งเน้นรูปแบบการรื้อ
ถอนทางกายภาพเป็นหลัก สิ ่งนีไ้ด้ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนภายในเมืองและการสูญเสียสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมในวงกว้าง (Carmon, 1999) จนทำาใหเ้กิด
แนวคิดทางด้านการมีส่วนร่วมของชาวเมือง (citizen 

participation) ที่เสนอโดย Arnstein (1969) สำาหรบัการ
มีส่วนร่วมของชาวเมืองในกระบวนการวางแผนเพือ่แก้
ปัญหาและช่องว่างของกระบวนการวางแผนฟืน้ฟูเมือง
แบบศูนย์กลาง จนได้พัฒนาการและแตกแขนงกรอบ
แนวคิดเพ่ิมเติมอีก เช่น ฐานองค์กรชุมชน (community-

based organization) การวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholder analysis) และการร่วมมือแบบหุน้ส่วน 
(partnership process) 

 ทั ้งน ี ้ ถ ้าองค์กรช ุมชนยังไม่สามารถริ เริ ่ม
กระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมืองในพื้นที่ของตนได้ จะมี
การใช้กลวิธีในการกระตุ้นให้องค์กรชุมชนเกิดความ
สามารถในการริเริ ่มผ่านการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มนัก
วางแผนจากภายนอก (เสร ีซาเหลา และ เรอืงยศ จันทร-
คีรี, 2544) ซึ่งการมีส่วนร่วมของชาวเมืองสามารถแบ่ง
ได้หลายระดับ นัยสำาคัญของการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู
เมือง หมายถึง การให้ประชาชนทุกระดับมีอำานาจ 
(power) ในการตัดสินใจต่อกระบวนการวางแผนฟืน้ฟู
เมอืงในพ้ืนที่ของตนเอง ไมใ่ช่อำานาจการตดัสนิใจตกอยู่
เพียงภาครฐัหรอืกลุ่มอทิธพิลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง (ยงธนิศร ์
พิมลเสถียร, 2543) จากตรงน้ีสามารถสรปุกรอบแนวคดิ
กระแสของทฤษฎีกระบวนการวางแผนในปัจจุบันได้ 
ดังรูปที่ 2

 จากกรอบแนวคิดจะเห็นได้ว่ากระบวนการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วมของชาวเมืองได้เกีย่วข้องกับ
บุคคล กลุ่มคนหรือองค์กรอย่างหลากหลาย การคล่ีคลาย
ทำาความเข้าใจเก่ียวกับลกัษณะปฏิสัมพันธโ์ครงข่ายทาง
สังคมท่ามกลางผู ้มีส่วนได้เสียจะช่วยสนับสนุนการ
วางแผนเชิงกระบวนการที่จะนำาไปสู่การบรรลเุปา้หมาย
ร่วมกัน หรือการเป็นกรอบแนวคิดสำาหรับการศึกษา
กระบวนการวางแผนฟืน้ฟูเมืองที ่เก ิดขึน้ สำาหรับ
บทความนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของกรอบแนวคิด วิธี
การและเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคมที่
จะสามารถนำามาใช้ในการศึกษาปฏิสมัพันธข์องผู้มสีว่น
ได้เสียในกระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมือง

2. ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์โครงข่าย
 ทางสังคมกับกระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมือง

2.1	 วิวัฒนาการกระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมือง
 ทฤษฎีกระบวนการวางแผน (procedural 

theory) เป็นทฤษฎีที่เน้นการอธิบายการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์ (paradigm) ที่มีต่อกระบวนการวางแผน
ฟืน้ฟูเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี ้ การทบทวน
วรรณกรรมตา่ง ๆ  จะมกีารแบ่งลกัษณะของกระบวนการ
ที่ไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามถ้ามองการแบ่งประเภท
ของกระบวนการวางแผนฟืน้ฟูเมืองผ่านกลุ่มผู้ดำาเนิน
การ (actors or stakeholders) กับการตัดสินใจใน
กระบวนการวางแผน (decision-making process) แลว้ 
จะสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ กระบวนการ
วางแผนแบบบนลงลา่ง (top-down approach) แบบล่าง
ขึน้บน (bottom-up approach) และแบบกลยุทธ์ 
(strategic approach)

2.1.1	 กระบวนการวางแผนแบบบนลงล่าง
 กระบวนการวางแผนฟืน้ฟูเมืองที่ประกอบด้วย
กลุ่มผู้ดำาเนินการเฉพาะภาครัฐเพียงเท่านัน้ในการ
กำาหนดนโยบาย เนื้อหาสาระของแผน และควบคุมการ
ดำาเนินการให้เป็นไปตามแบบแผนของการฟืน้ฟูที ่
วางไว้ โดยส่วนใหญ่การควบคุมมุ่งเน้นกระบวนการ
ทางกฎหมายที่กำาหนดไว้ อย่างไรก็ตามมุมมองของ
กระบวนการวางแผนเช่นนีม้ีงานวิจัยหลายชิน้โดย
เฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแลว้วพิากษไ์วว้า่ไมม่คีวาม
เหมาะสมที่จะใช้สำาหรับกระบวนการวางแผนเพือ่ฟืน้ฟู
เมือง เนือ่งจากเป็นการริดรอนสิทธิของประชาชน รูปที่ 2  กรอบแนวคิดกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม

(ที่มา: ผู้เขียน Modified from Hamdi & Goethert, 1997)
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สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

การตั้งถิน่ฐานของชุมชนและทำาลายความเป็นชุมชน
ของเมือง ตลอดจนเป็นการไม่ให้คุณค่าของระบอบ
ประชาธิปไตยอีกด้วย

2.1.2	 กระบวนการวางแผนแบบล่างขึ้นบน
 กระบวนการวางแผนฟืน้ฟูเมืองที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้
ดำาเนินการหลักเป็นภาคชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะกลไก
การวางแผนผ่านองค์กรชุมชน (community-based 

organization) โดยภาครัฐหรือกลุ่มอาสาสมัครที่เข้าไป
เสริมพลัง (empowerment) ให้กับชุมชน นอกจากนี้
บทบาทของผู้เข้าไปเสริมพลังนอกจากจะมีบทบาทของ
การสนับสนุนสาระในการวางแผนกระบวนการและการ
สนับสนุนทรพัยากรที่จำาเปน็ในการดำาเนินการแลว้ ยงัมี
บทบาทในการเปน็ผู้ผลกัดนัโครงสรา้งเชิงองคก์รสำาหรบั
การดำาเนินการอีกด้วย อย่างไรก็ตามกระบวนการ
วางแผนลักษณะนี ้ แม้ว่าจะพยายามกระจายอำานาจลง
สู่ภาคชุมชนท้องถิ่นแล้วนั้น ระดับการเปลี่ยนแปลงเชิง
พืน้ที่ของเมืองยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัย
สำาคญัเทา่ที่ควรนัก เน่ืองจากกระบวนการฟ้ืนฟูเมอืงน้ัน
มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและมีความเกีย่วข้องกับผู้มีส่วนได้
เสีย ทั้งนี้สำาหรับภาคชุมชนที่เป็นหลักในกระบวนการ
วางแผนฟืน้ฟูเมือง แม้จะมีภาครัฐค่อยสนับสนุนแต่ยัง
ไม่สามารถผลักดันได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

2.1.3	 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 กระบวนการวางแผนฟ้ืนฟูเมืองผ่านการวิเคราะห์
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder analysis) เพื่อค้นหา
ผู้ดำาเนินการที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนเชิงกระบวน 
การฟ้ืนฟูเมอืงให้มผีลของการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่อยา่งมี
นัยสำาคัญจากภาคส่วนต่าง ๆ สำาหรับกระบวนการ
วางแผนประเภทนีจ้ะมีแนวคิดประกอบกระบวนการ
วางแผนที่หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วมของชาวเมือง 
การวเิคราะห์ผู้มสีว่นไดเ้สยี การรว่มมอืแบบหุ้นส่วนและ
โครงข่ายทางสังคมของผู้ดำาเนินการ อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าจะมีหลายบทความและหลายงานวิจัยที่พยายาม
จะอธิบายว่าโครงขา่ยมีความสำาคัญต่อกระบวนการ
วางแผนฟืน้ฟูเมืองก็ตาม (Hughes & Carmichael, 

1998; Nelson, 2001; Tsenkova, 2002; Ball, Le Ny, 

& Maginn, 2003; Fletcher, 2007) แตย่งัไมม่งีานศึกษา
ใดที่คลี่คลายตวัแปรอยา่งเปน็ระบบทางดา้นปฏิสมัพันธ์
โครงข่ายทางสังคมท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสีย

2.2	 การวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคม
 ในการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ (social sci-
ence) การวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคมได้กลายเป็น
เครื ่องมือเชิงระเบียบวิธีวิจัยที่มีศักยภาพอย่างมาก
ควบคู่ไปกับการวเิคราะห์เชิงสถิติ แนวคดิด้านโครงขา่ย
ได้ถูกนิยาม ทดสอบและประยุกต์ใช้ในการวิจัย โดย
แนวคิดนีไ้ด้รับการพัฒนามาจากศาสตร์ด้านมนุษย
วิทยา (anthropology) สังคมวิทยา (sociology) และนำา
ไปสู่ศาสตร์ด้านการบริหารและประวัติศาสตร์ (Nooy,  

Mrvar & Batagelj, 2005)

 ทั้งนี้สำาหรับแนวคิดโครงข่ายทางสังคมได้มีการ
กล่าวถึงมาตลอดในทฤษฎีกระบวนการวางแผนที่มี
รายละเอียดเกีย่วกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะ
กระบวนการวางแผนในลักษณะการปฏิรูป (urban 

regeneration) ที่จะต้องมีการเจรจาต่อรองสิทธิในการ
ร่วมสร้างนโยบาย รายละเอียดของแผน ตลอดจนการ
บรกิารจัดการด้านการดำาเนินการของกลุ่มชาวเมอืงผู้อยู่
อาศัยภายในพื้นที่แห่งนั้น 
 แนวคิดนีมุ้ ่งเน้นการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล กลุ ่มคน หรือองค์กรท่ามกลางกระบวนการ
วางแผนในสาระใดสาระหนึ่ง ระดับของการปฏิสัมพันธ์
ในแต่ละหน่วยจะขึน้อยู่กับจำานวนและความถี่ของการ
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันภายในโครงข่ายทางสังคม นอกจากนี้
ระดับปฏิสัมพันธ์จะถูกพิจารณาเป็นกระบวนการทาง
สังคมที่ก่อให้เกิดช่องทางของการแลกเปลี่ยนองค์ความ
รู้ ข้อมลูและข่าวสารที่จะนำาไปสู่การเจรจาสรา้งฉนัทามต ิ
ความสัมพันธ์เชิงอำานาจ ตลอดจนการระดมทรัพยากร
และทุนทางสังคมทีจ่ ำาเป็นต่อการดำาเนนิการเพือ่
บรรลุเป้าหมายร่วมของกลุ่มทางสังคมที่เกิดขึ้น ดังนั้น 
“เป้าหมายหลักของการวเิคราะห์โครงข่ายทางสงัคม คอื 
การคน้หาและการตีความรปูแบบของความเช่ือมโยงทาง
สังคมท่ามกลางกลุ่มผู้ดำาเนินการ” (Nooy, Mrvar & 

Batagelj, 2005)

3. กรอบแนวคิด วิธีการและเครื่องมือในการ
 วิเคราะห์โครงข่ายทางสังคม

3.1	 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์โครงข่ายทาง
	 สังคม
 การวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคม (Social Net-

work Analysis: SNA) มุ่งเน้นการค้นหาว่าบุคคลหนึ่ง
จะมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือไม่อย่างไรภายใน
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โครงข่ายสาระหนึ่ง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีสมมุติฐานเบื้อง
ตน้ คอื บุคคลผู้ที่เข้ากับลกัษณะสงัคมไดด้จีะมแีนวโน้ม
ของปฏิสัมพันธ์มาก บุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ซึง่กันสูงมัก
จะมีแนวโน้มในการเกิดทัศนคติร่วมกันสูง และบุคคลิก
ลักษณะที่คล้ายกันและถูกพิจารณาเป็นกลุ่มทางสังคม
เดยีวกัน ซ่ึงสมาชิกของกลุ่มทางสงัคมน้ีมกัจะไดร้บัการ
สนับสนุนต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (เจ.อาร์. แมคนีล 
และ วิลเลียม เอช. แมคนีล, 2552: 16; Scott, 2000; 

Nooy, Mrvar, & Batagelj, 2005; Bruggeman, 2008; 

Bodin & Crona, 2009) นอกจากนี้ ลักษณะแบบแผน
โครงข่ายจะขึน้อยู่กับประเภทของความสัมพันธ์หรือ
ปฏิสมัพันธท์ี่เกิดข้ึนของแตล่ะบุคคลในโครงข่าย และจะ
มีผลโดยตรงต่อกระบวนการทางสังคม ทั้งนีป้ระเด็น
สาระของการปฏิสัมพันธ์ (the content of the interac-
tion) ท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้
เกิดประเภทของแบบแผนโครงข่ายเกิดข้ึนอยา่งแตกตา่ง
กันอีกด้วย (Bodin & Crona, 2009, p. 367)

3.2	 วิธีการวัด
 การวิเคราะห์โครงข ่ายทางสังคมพิจารณา
ระเบียบวิธีสำาหรับการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
(social interaction and relationship) ซึ่งความสัมพันธ์
ดังกล่าวจะสามารถบ่งบอกการใช้แนวคิดโครงข่ายทาง
สงัคมเพ่ือการวเิคราะห์ความเก่ียวโยงทางสงัคม (social 
ties) ท่ามกลางผู้มีปฏิสัมพันธ์ภายในโครงข่ายนัน้ได้ 
(actors)

 การวัดโครงข่ายทางสังคมจะประกอบไปด้วย 4 
ส่วน คือ 1) การนิยามโครงข่าย 2) การสร้างฐานข้อมูล
โครงข่าย 3) การคำานวณเกีย่วกับโครงสร้างของโครง
ข่าย และ 4) การตรวจสอบเชิงรปูภาพของโครงข่าย โดย
รายละเอียดจะอธิบายในหัวข้อต่อไป

3.3	 ลักษณะการวัดและประมวลผลข้อมูล
 พืน้ฐานของการนำาเสนอข้อมูลโครงข่ายทาง
สังคมเป็นทั้งในเชิงสถิติ (statistic) และเชิงรูปภาพ 
(visualization) จะถูกศึกษาและเรียบเรียงโดยกลุ่มนัก
วิจัยผู้เรียกตนเองว่า “sociometrists” ทั้งนี้ Moreno 

(1934 cited in Freeman, 2000) เป็นผู้นำาในการค้นพบ
ลักษณะวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิติ
ของสังคม ซึง่เป็นเทคนิควิเคราะห์สำาหรับการศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของบุคคล Moreno ได้มีมุมมอง
ว่าสังคมไม่ใช่ผลรวมของบุคคคลแต่ละบุคคลอย่าง

มุมมองเชิงสถิติ แต่ว่าเป็นโครงสร้างที่เชือ่มโยงของ
บุคคลร่วมกัน ด้วยเหตุนีบุ้คคลแต่ละบุคคลจะไม่ใช่พืน้
ฐานที่เป็นหน่วยของสังคม แต่หน่วยเล็กที่สุดของสังคม 
(social atom) จะประกอบด้วยบุคคลและการเชื่อมโยง
ทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ฯลฯ ของกลุ่มคน
เหลา่น้ีเข้าไวด้ว้ยกัน ดงัน้ัน หน่วยเลก็ที่สดุของสงัคมจะ
ถูกเชือ่มโยงร้อยเรียงเข้าด้วยกันจนมีสภาพของความ
เป็นกลุ ่มคนและเพิม่มากขึน้จนกลายเป็นสังคมที ่
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างกลุ่ม (Nooy, 

Mrvar & Batagelj, 2005)

รูปที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิติของสังคม

(ที่มา: Moreno, 1934 as cited in Freeman, 2000, p. 2)

3.3.1	 ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิติของสังคม	
 (sociometry)

 ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิติของสังคม คือ การ
วิเคราะห์ความเชือ่มโยงทางสังคม แนวคิดนีส้ามารถที่
จะประยกุต์ใช้การวเิคราะห์โครงข่ายในลกัษณะประเภท
ต่าง ๆ ของความสัมพันธ์ทางสังคมได้
 ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิติของสังคมตั้งอยู่ใน
เงือ่นไขของสังคมที่ประกอบด้วยความสัมพันธ์ร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มคนนำาไปสู่โครงข่ายขนาดใหญ่ สามารถ
เรียกสิ่งนี้ได้อีกอย่างว่า “small world” ทั้งนี้ การระบุ
ขอบเขตกลุ ่มหน่วยวิเคราะห์มีผลสำาคัญต่อลักษณะ
โครงสร้างของโครงข่ายทางสังคม ประเด็นนีต้้องมีการ
พิจารณาอย่างระมัดระวัง ดังนัน้ สำาหรับการออกแบบ
วจัิย ถ้าผู้วจัิยเปน็ผู้กำาหนดขอบเขตดว้ยตนเองแลว้ สว่น
ใหญ่จะทำาให้การสร้างขอบเขตของหน่วยวิเคราะห์มี
ความผิดพลาดสูง (Nooy, Mrvar & Batagelj, 2005, p. 

6) ประเดน็น้ีสามารถแก้ไขไดโ้ดยการสมัภาษณส์อบถาม
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่เชือ่มโยงกับบุคคลใดบ้าง 
และทำาการสอบถามแบบส่งต่อ (snowball technique) 
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ไปเรื่อย ๆ  ตามจำานวนรายช่ือที่มกีารตดิตอ่เช่ือมโยงจน
รายชื่อเริ่มซ้ำาซ้อนจึงถือว่าเสร็จสิ้นการสร้างขอบเขต
ของหน่วยวิเคราะห์ (Prell, Hubacek & Reed, 2009)

 ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิติของสังคมในการ
วิเคราะห์ระดับบุคคล นักวิจัยทางด้านนีมั้กจะนิยมวัด
ข้อมูลนีโ้ดยการถามกลุ่มคนที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ด้วย
คำาถามว่า “คุณมีการติดต่อกับใครบ้างในกิจกรรมนี”้ 
ประเภทข้อมลูที่เกิดข้ึนจะทำาให้สามารถรู้ไดเ้ก่ียวกับการ
เลอืกทางสงัคมผา่นการวเิคราะห์ดว้ยเครื่องมอื “Socio-

metric Choice or Sociometry” การเลือกทางสังคมนี้
จะถูกพิจารณาเพือ่ให้เห็นถึงความสำาคัญของความ
สมัพันธห์รอืปฏิสมัพันธท์างสงัคม (social relations and 

interactions)

 แผนผังโครงข่ายทางสังคมสามารถอธิบาย
โครงสร้างของความเชือ่มโยงภายในกลุ่มทางสังคมง่าย
ต่อการรับรู้ (perception) ของมนุษย์ผ่านทางสายตา 
(visualization) ดังรูปที่ 5
 ประเภทของโครงข่ายทางสังคมจะขึน้อยู ่กับ
ลักษณะความสัมพันธ์ในแต่ละหน่วยที ่จะส่งผลต่อ
กระบวนการทางสังคม (รูปที่ 6) นอกจากนั้นสาระ
เนือ้หาของปฏิสัมพันธ์มีความสำาคัญต่อการสร้างความ
แตกตา่งของประเภทโครงข่ายทางสงัคม แมว้า่จะมอีงค์
ประกอบเชิงองคก์รและระดบัการมสีว่นรว่มที่เหมอืนกนั
ก็ตาม (Tiyawongsuwan, 2011) ดังนั้น การศึกษาโครง
ข่ายทางสังคม การระบุสาระของกระบวนการทางสังคม
เป็นสิ ่งสำาคัญในการวิเคราะห์ประเภทโครงข่ายทาง
สังคม (Bodin & Crona, 2009, p. 367)

รูปที่ 4  เครื่องมือบันทึกและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย
รูปที่ 5  แผนผังโครงข่ายทางสังคมของผู้มีส่วนได้เสีย

(ที่มา: Scott, 2000, p. 24)
(ที่มา: Nooy, Mrvar & Batagelj, 2005, p. 47)

3.3.2	 แผนผังโครงข่ายทางสังคม (sociogram)

 แผนผังโครงข่ายทางสังคม คือ ภาพวาดการ
วเิคราะห์เชิงโครงสรา้งของโครงข่ายทางสงัคมที่ได้ขอ้มลู
มาจากข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิติที่ตั้งอยู่บนพืน้ฐาน
ทฤษฎีกราฟที่พัฒนามาจากลักษณะเชิงคณิตศาสตร์ 
เป็นลักษณะของการสื ่อแทนค่าเชิงรูปภาพ หน่วย
วเิคราะห์จะถูกสื่อแทนดว้ยภาพวงกลมที่นยิมเรยีกแทน
ว่า จุดพิกัด (node or vertices) ส่วนการเชื่อมโยงแต่ละ
ปฏิสัมพันธ์จะถูกสื่อแทนด้วยภาพลูกศร (arc) หรือเส้น
ตรง (edge) โดยขึ้นอยู่กับประเภทความปฏิสัมพันธ์ 

 ดังรูปที่ 6 ประเภทโครงข่ายทางสังคม อธิบาย
ได้ว่า โครงข่ายประเภท A (small world) ไม่มีความ
ชัดเจนของกลุ่มย่อยจะมีระดับความร่วมมือซึ่งกันสูง 
โครงข่ายประเภท B (structural holes) กลุ่มโครงข่าย
ที่แยกออกจากกันจะมกีารตดิตอ่เช่ือมโยงซ่ึงกนัผา่นจดุ
ใดจุดหนึ่งภายในโครงข่าย โครงข่ายประเภท C (star) 
จะมรีะดับความเป็นศูนยก์ลางสูง จุดที่อยู่ตรงกลางโครง
ข่ายจะมคีา่ความเปน็ศูนยก์ลางสงู และโครงข่ายประเภท 
D (isolated subgroups) โครงข่ายแบ่งแยกออกเป็น
สองกลุ่มยอ่ยไมม่กีารติดต่อกันจะไมม่กีารรว่มมอืซึ่งกนั
ระหว่างสองกลุ่มดังกล่าว 
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3.3.3	 ตัวชี้วัดเชิงสถิติโครงข่ายทางสังคม
 ในเน้ือหาของตวัช้ีวดัเชิงสถิตโิครงข่ายทางสงัคม
โดยทั ้งหมดแล้วจะมีความหลากหลายมุมมองและ
จำานวนของตวัช้ีวดัในปรมิาณมาก ทั้งน้ีสำาหรบับทความ
ช้ินนี้ผู้เขียนขออา้งถึงตวัอยา่งตวัช้ีวดัที่นิยมใช้กันในการ
วิเคราะห์โครงข่ายทางสังคม 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ความ
เป็นศูนย์กลาง (centrality) 2) กระบวนการเป็น
ศูนยก์ลาง (centralization) 3) ความเช่ือมโยงศูนยก์ลาง 
(betweenness centrality) และ 4) กระบวนการเช่ือมโยง 
ศูนย์กลาง (betweenness centralization) อธิบาย
รายละเอียดได้ ดังนี้
 1) ความเป็นศูนย์กลาง (centrality) หมายถึง 
บุคคลที่มปีฏิสมัพันธม์ากกวา่บุคคลอื่นภายในโครงข่าย 
เป็นผู ้ที ่สามารถเขา้ถึงและควบคุมกระแสของข้อมูล
ข่าวสาร องคค์วามรู้ ทรพัยากรและทนุทางสงัคมภายใน
โครงข่ายได้ ดังนั้น บุคคลนี้จะมีระดับความเข้มข้นของ
ความเป็นศูนย์กลางสูง ความเข้มข้นนี้จะสามารถวัดได้
จากการนับจำานวนและความถ่ีของบุคคลที่มปีฏิสมัพันธ์
กับบุคคอื่น ๆ ที่อยู่ภายในโครงข่าย
 2) กระบวนการเป็นศูนย์กลาง (centralization) 
หมายถึง ค่าความแปรปรวนของระดับความเข้มข้น
ความเป็นศ ูนย์กลางที ่เก ิดข ึน้ของแต่ละบุคคลที ่มี
ปฏิสัมพันธ์ซึง่กันภายในโครงข่าย ค่าของกระบวนการ
เป็นศูนย์กลางของโครงข่ายจะมีค่าตั้งแต่ 0 (ไม่มีความ
แปรปรวน) ถึง 1 (มคีวามแปรปรวนสงูสดุ) ตวัอยา่งเช่น
โครงข่ายหนึง่มีบุคคลที่มีระดับความเข้มข้นความเป็น

ศูนย์กลางสูงและบุคคลอื่นๆ ภายในโครงข่ายมีระดับ
ความเข้มข้นต่ำา จะสรปุได้วา่โครงข่ายน้ันมกีระบวนการ
เป็นศูนย์กลางมากกว่าโครงข่ายที ่มีค่าความเป็น
ศูนย์กลางของแต่ละบุคคลกระจายค่ากันอยู่ภายใน
 3) ความเชือ่มโยงศูนย์กลาง (betweenness 

centrality) หมายถึง การวัดระดับการเข้าถึงของผู้เป็น
นายหน้าของโครงข่าย (brokerage) ความไดเ้ปรยีบของ
บุคคลผู้ที่อยู่ตำาแหน่งที่มีระยะของปฏิสัมพันธ์ที่สั้นที่สุด
กับบุคคลอื่น สำาหรับตำาแหน่งนี้มีความสำาคัญในกระแส
การไหลของข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และทรัพยากร
ต่าง ๆ ภายในโครงข่าย ดังนั้น บุคคลที่อยู่ในตำาแหน่ง
นีจ้ะมีหน้าที่อำานวยความสะดวกในการกระจายข้อมูล
ข่าวสารในห่วงโซ่ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลนั้น
 4)  กระบวนการเช่ือมโยงศูนยก์ลาง (between-

ness centralization) หมายถึง ค่าความแปรปรวนของ
ระดับความเข้มข้นของความเชือ่มโยงศูนย์กลางของ
แต่ละบุคคลที่อยู่ภายในโครงข่ายทั้งหมด ซึง่จะมีค่า
ตั้งแต่ 0 (ไม่มีความแปรปรวน) ถึง 1 (มีความแปรปรวน
สงูสดุ) ตวัอยา่งเช่นโครงข่ายหน่ึงมบุีคคลที่มรีะดบัความ
เข้มข้นของความเชือ่มโยงศูนย์กลางสูง แต่บุคคลอื่นๆ 
ภายในโครงข่ายมีค่าระดับความเข้มข้นต่ำา ทั้งนี้สรุป
ได้ว่าโครงข่ายนัน้มีกระบวนการเชือ่มโยงศูนย์กลางสูง
มากกว่าโครงข่ายที่มีค่าความเข้มข้นของแต่ละบุคคล
ภายในโครงข่ายที่กระจายกันอยู่และมีค่าใกล้เคียงกัน

3.4	 เครื่องมือในการวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคม
 เครื ่องมือช่วยวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
โครงข่ายทางสังคมในปัจจุบันนี ้ มีจำานวนและความ
หลากหลายให้เลือกใช้อย่างเหมาะสมกับเงือ่นไขการ
ออกแบบและวิเคราะห์งานวิจัย (ดูตารางที่ 1) 
 ทั้งน้ีในปจัจุบันรุ่นของโปรแกรมและคณุสมบัตใิน
แตล่ะโปรแกรมอาจะมกีารเปลี่ยนแปลงพัฒนาข้ึนไปอกี
สำาหรบับทความช้ินน้ีผู้เขียนขออา้งถึงตวัอยา่งเครื่องมอื
โปรแกรมประมวลผลข้อมลูโครงข่ายทางสงัคมที่มช่ืีอวา่ 
“Pajek”

5 เนือ่งจากเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นกับ
การนำาเขา้ของขอ้มูล สามารถรองรับการประมวลโครง
ข่ายทางสังคมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน (บางกลุ่ม
โปรแกรมไม่สามารถประมวลผลโครงข่ายทางสังคมที่มี
ปฏิสัมพันธ์มากกว่า 150 หน่วยได้) สามารถวิเคราะห์
ผลในกลุ่มตัวชี้วัดเชิงสถิติ (statistic) และแผนผังโครง
ข่ายทางสังคม (visualization) ได้อีกด้วย

รูปที่ 6  ประเภทโครงข่ายทางสังคม

(ที่มา: modified from Bodin & Crona, 2009, p. 369)
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 นอกจากนี้ โปรแกรม Pajek เป็นโปรแกรมกลุ่ม
ฟรีแวร์ (Freeware) เปิดให้ดาวโหลดและใช้ได้โดยเสรี 
ซึง่เหมาะสมสำาหรับผู้ที่สนใจในการเริ่มต้นศึกษาโครง
ข่ายทางสังคมโดยที่ยังไม่จำาเป็นต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาที่มากเกินไป
 และมีหนังสือคู ่มือที ่มีการอธิบายวิธีการใช ้
โปรแกรมพร้อมกับการใช้ทฤษฎีโครงข่ายทางสังคมให้
ดาวโหลดโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอีกด้วย ทั้งนี้เมื่อศึกษา
จนมีพืน้ฐานเพียงพอที ่จะสามารถประยุกต์แนวคิด
เงื่อนไขของการออกแบบวิจัยได้เชี่ยวชาญแล้ว จึงค่อย
ศึกษากลุ่มโปรแกรมประมวลผลที่มีลักษณะเฉพาะที่

อำานวยความสะดวกมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่าย
สำาหรับค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
 Pajek เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการ
วเิคราะห์โครงข่ายทางสงัคม ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยกราฟ
และข้อมูลอยู ่ในรูปแบบของจุดพิก ัดและเส้น การ
ประมวลผลจะอยู่ในรูปแบบของ Network Data File 

สามารถสรา้งไดจ้ากกลุ่มโปรแกรม Word Processor ที่
พบได้โดยทั่วไปของระบบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ (Opera-

tion System: OS) จากข้อมลูความสมัพันธเ์ชิงสถติิของ
สงัคมที่เกิดข้ึน จำานวนของจุดพิกัด จำานวนและประเภท
ของการเชื่อมโยงจะต้องมีค่ากำากับด้วยเสมอ

ตารางที่ 1  กลุ่มซอฟท์แวร์สำาหรับการประมวลผลข้อมูลโครงข่ายทางสังคม

(ที่มา: Modified from Huisman & van Duijn, 2003, p. 2)
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4. ตวัอยา่งงานศึกษาวเิคราะหโ์ครงข่ายทางสงัคม
 ในกระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมือง

 ชินพงศ์ ลาภจิตร และ สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ 
(2554) ได้ทำาการศึกษาและเปิดปรากฎการณ์หน่วย
วิเคราะห์กระบวนการวางแผนฟืน้ฟูเมืองในสาระด้านที่
อยู่อาศัยชุมชนแออดัพ้ืนที่เขตเทศบาลนครนครราชสมีา 
พบวา่ มหีน่วยวเิคราะห์จำานวน 17 หน่วย ในแตล่ะหน่วย
วิเคราะห์มีความแปรปรวนของตัวแปรต้นที่สำาคัญ คือ 
ประเภทของระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนครบ
ทุกประเภท ระดับการมีส่วนร่วม 4 ประเภท ได้แก่ 1) 
ควบคุมโดยองค์กรชุมชน 2) ควบคุมร่วมกับตัวแทน
ภายนอก 3) ร่วมแสดงความคิดเห็น และ 4) การให้
ข้อมูลสำาหรับการวางแผนกับตัวแทน นอกจากนี ้ ยังมี
ลักษณะความแปรปรวนของลักษณะประเภทการ
เปลี ่ยนแปลงเชิงพืน้ที ่อย่างหลากหลายด้วยเช่นกัน 
ลักษณะประเภทการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่มี 5 ลักษณะ 

รูปที่ 7  หน้าต่างของโปรแกรม Pajek

รูปที่ 8  โครงสร้างการเขียนข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิติทาง
 สังคม สำาหรับการสร้างไฟล์ *.net จากกลุ่มโปรแกรม 
 Word Processor ท่ีจะใช้ในการประมวลผลด้วยโปรแกรม 
 Pajek

(ที่มา: Nooy, Mrvar, & Batagelj, 2005, p. 10)

(ที่มา: Nooy, Mrvar, & Batagelj, 2005, p. 8)

ได้แก่ 1) การย้ายชุมชนสู่การตั้งถิน่ฐานในพืน้ที่ใหม่ 
2) การแบ่งปันที่ดิน 3) การปรับผังที่ดินใหม่โดยคง
โครงสร้างชุมชนเดิม 4) การก่อสร้างใหม่ในที่ดินเดิม 
และ 5) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน
 ทั้งนี้ Tiyawongsuwan (2011) ได้ทำาการศึกษา
ต่อในรายละเอยีดเชิงกระบวนการโดยคดัเลอืกระดับการ
มสีว่นรว่มขององคก์รชุมชนที่มกีารควบคมุกันเองอยา่ง
เต็มที่ ในกรณีศึกษาชุมชนราชนิกูล 3 พบว่า มีลักษณะ
ประเภทของโครงข่ายทางสังคมเกิดข้ึน 3 ประเภท ซ้อน
ทับกันอยู่ ได้แก่ โครงข่ายประเภท star ประเภท struc-

tural holes และประเภท small world (ดูรูปที่ 9) ทั้งนี้
การวเิคราะห์ในรายละเอยีดของการแบ่งประเภทผู้มสีว่น
ได้เสียภายในพ้ืนที่ (internal stakeholder) และภายนอก
พื้นที่ (external stakeholder) พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียภายในกับภายนอกจะมีลักษณะ
โครงข่ายทางสังคมประเภท structural holes ส่วน
ปฏิสมัพันธท์า่มกลางผู้มสีว่นไดเ้สยีภายในจะมลีกัษณะ 
star โดยมีองค์กรชุมชนเป็นศูนย์กลาง สัดส่วนระหว่าง
ขนาดชุมชนกับองค์กรชุมชนมีความแตกต่างกันอย่าง
มากและมีผลต่อการปฏิสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึง 
 นอกจากนี ้ ตำาแหน่งของผู ้ที ่มีค่าความเป็น
ศูนย์กลาง (centrality) กับค่าความเชื่อมโยงความเป็น
ศูนยก์ลาง (betweenness centrality) ไมค่วรอยู่ตำาแหน่ง
เดียวกัน สิ่งนีท้ำาให้การบริหารโครงข่ายทางสังคมเกิด
ภาระอยู่ที่บุคคลในตำาแหน่งทั้งสองนี ้ อาจเป็นสาเหตุ
ทำาให้รูปแบบปฏิสัมพันธ์ไม่ทั ่วถึงทั ้งชุมชน ดังนัน้
สำาหรับการวางแผนเชิงกระบวนการจึงควรมีการคำานึง
ถึงบทบาทของบุคคลผู้ที่จะมาอยู่ในตำาแหน่งความเป็น
ศูนยก์ลางหรอืความเช่ือมโยงศูนยก์ลางกัน ข้อเสนอแนะ
ในเชิงทฤษฎี ประเภทของโครงข่ายควรมีผู ้ที ่อยู ่ใน
ตำาแหน่งความเป็นศนูย์กลางกบัความเชือ่มโยงศูนย์ 
กลางคนละตำาแหน่งหน้าที่ ทั้งนีบุ้คคลผู้อยู่ในตำาแหน่ง
ความเปน็ศูนยก์ลางไมค่วรมคีา่ความเข้มข้นที่สงูไป และ
บุคคลผู้อยู่ในตำาแหน่งความเชือ่มโยงศูนย์กลางควรมี
จำานวนที่เพียงพอต่อสัดส่วนจำานวนสมาชิกของชุมชน 
นอกจากนี้ Tiyawongsuwan (2011) ยังได้มีข้อโต้แย้ง
เชิงระเบียบวิธีวิจัยในการรวบรวมข้อมูลความสัมพันธ์
เชิงสถิติทางสังคมของ Prell, Hubacek & Reed (2009) 

ไว้ว่า สำาหรับการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอบถามแบบ
ส่งต่อ (snowball technique) ในกระบวนการวางแผน
ฟืน้ฟูเมืองนัน้ ควรมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบการ
จำานวนสมาชิกทั้งหมดของชุมชนด้วย ไม่เช่นนั้นอาจจะ
มีการระบุขอบเขตผู้มีส่วนได้เสียที่ผิดพลาดได้
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รูปที่ 9  แผนผังการวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคมของผู้มีส่วน
 ได้เสียในกระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมือง กรณีศึกษา
 ชุมชนราชนิกูล  3  ของพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

(ที่มา: Tiyawongsuwan, 2011)

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาใน 4 
หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ความเป็นมาและความสำาคัญของ
การวเิคราะห์โครงข่ายทางสงัคมในกระบวนการวางแผน
ฟื้นฟูเมือง 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์โครง
ข่ายทางสังคมกับกระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมือง 3) 
กรอบแนวคดิ วธิกีารและเครื่องมอืในการวเิคราะหโ์ครง
ข่ายทางสังคม 4) ตัวอย่างงานศึกษาวิเคราะห์โครงข่าย
ทางสงัคมในกระบวนการวางแผนฟ้ืนฟูเมอืง และผู้เขยีน
สามารถอภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบ
แนวคิด วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงข่าย
ทางสังคมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการวางแผน
ฟื้นฟูเมือง ได้ดังนี้

5.1	 การอภิปรายผลการศึกษา
 การวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคมเปรียบเสมือน
การสร้างแผนผังทางสังคมให้เกิดขึน้สำาหรับการมอง
ภาพรวมความสัมพันธ์หรือความเกีย่วโยงกันในการ
ดำาเนินกิจกรรมหนึง่ๆ ท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในระดับภาพรวมของผู้มีส่วนได้
เสยีและระดบับุคคลในแตล่ะตำาแหน่งกับบทบาทในโครง

ข่ายทางสงัคมที่เกิดข้ึน นอกจากน้ี ลกัษณะการรวบรวม
ข้อมูลในการวิเคราะห์ของโครงข่ายทางสังคมเป็นการ
ผสมผสานระหว่างข้อมูลลักษณะเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณจะขึน้อยู่การประยุกต์ของการออกแบบวิจัยใน
แต่ละประเด็นและขอบเขตของงาน ซึ่งข้อมูลในเชิงสถิติ
ยังสามารถนำาไปสู่การทดสอบสมมุติฐานได้อีกด้วย 
 กรอบแนวคิด วิ ธีการและเครื ่องมือในการ
วิเคราะห์โครงข่ายทางสังคมของผู้มีส่วนได้เสียมีความ
เหมาะสมสำาหรับการประยุกต์ในกระบวนการวางแผน
ทางด้านต่าง ๆ  ภายในเมืองที่มีความซับซ้อน เชื่อมโยง
และความสัมพันธ์ของบทบาท ตำาแหน่ง และหน้าที่ของ
บุคคลต่าง ๆ ภายในสังคม และยังเหมาะสมกับกลุ่มผู้
บริหารเมือง นักวางแผน ผู้นำาท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่
เกีย่วข้องควรที่จะเรียนรู้ในการใช้สำาหรับการศึกษาและ
สรา้งองคค์วามรู้เชิงกระบวนการวางแผนที่เหมาะสมกบั
สาระและบริบทของตนเอง
 ในปัจจ ุบ ันแนวคิดนีไ้ด้น ำาไปประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการวางแผนแบบมสีว่นรว่มของชาวเมอืงในมติิ
ของสาระอื่น ๆ  อย่างแพร่หลาย เช่น การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resource management) 
การบริการสาธารณสุข (health service) และระบบการ
บรหิารจัดการการศึกษา (education management) แต่
อย่างไรก็ตาม สำาหรับมิติทางด้านกระบวนการวางแผน
ฟืน้ฟูเมืองการใช้กรอบแนวคิดทางด้านการวิเคราะห์
โครงข่ายทางสังคมยังนับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่ค่อย
พบเห็นสำาหรับการนำามาใช้วิเคราะห์เท่าใดนัก ทั้งนี้
ผู ้เขียนให้ความคิดเห็นว่านับเป็นทางเลือกหนึ่งที ่น่า
สนใจสำาหรับการนำาแนวคิดนีม้าประยุกต์ใช้สำาหรับการ
ศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนการวางแผน
ฟืน้ฟูเมืองอย่างเป็นระบบ โดยประโยชน์ของการนำา
แนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กล่าวในหัวข้อต่อไป

5.2	 ประโยชน์จากการศึกษาโครงข่ายทางสังคม
5.2.1	 ประโยชน์ในเชิงทฤษฎีกระบวนการวางแผน
 แมว้า่ทฤษฎกีระบวนการวางแผนจะมกีารศกึษา
กันมาอย่างยาวนานในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม
สำาหรับประเทศไทยองค์ความรู้สำาหรับการอธิบายเชิง
กระบวนการฟืน้ฟูเมืองนับว่ายังมีกลุ่มคนที่ศึกษาและ
อธิบายอยู่น้อยมาก การอธิบายปรากฎการณ์รวมกลุ่ม
เพือ่สร้างกระบวนการวางแผนเพือ่การฟืน้ฟูเมืองของ
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งในลักษณะของรูปแบบการจัดเรียง
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โครงสร้างเชิงองค์กร และลักษณะของปฏิสัมพันธ์โครง
ข่ายทางสังคมท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ
วางแผนจะนำาไปสู่ลกัษณะของการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่
รปูแบบตา่ง ๆ  ตลอดจนการอธบิายเหตแุละผลของความ
สัมพันธ์ซึ่งกันในเชิงกระบวนการที่นำาไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้น

5.2.2	 ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติกระบวนการวางแผน
 โครงข่ายทางสังคมจะมีลักษณะเปรียบได้ดัง
แผนผังทางสังคมท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสีย ทำาให้ทราบ
ถึงการเชือ่มโยงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ ทั ้งนีม้ี
ความเหมาะสมในการเป็นคู่มือช่วยเป็นกรอบแนวคิด
และวิเคราะห์ในเชิงปฏิบัติการสำาหรับหัวหน้าชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐที่เกีย่วข้องกับการพัฒนาและฟืน้ฟู
เมือง

5.2.3	 ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
 องคค์วามรู้ที่ไดจ้ากการวจัิยจะนำาไปสู่การวางรปู
แบบการแทรกแซงกลไกกระบวนการทางสังคมหรือ
เงือ่นไขของการดำาเนินการฟืน้ฟูเมืองพืน้ที่ใดพืน้ที่หนึง่
ที่จะนำาไปสู่รูปแบบกระบวนการวางแผนของผู้มีส่วนได้
เสีย ซึง่จะสามารถนำาไปสู ่การฟืน้ฟูเมืองและการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ที ่ให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ต่อ
คุณภาพชีวิตของชาวเมืองโดยรวมได้อย่างมีนัยสำาคัญ 
ปราศจากความขัดแย้ง การริดรอนสิทธิมนุษยชนและ
การริดรอนสิทธิในการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 

5.3	 ข้อเสนอแนะสำาหรับการออกแบบวิจัย
5.3.1	 ความเป็นสาระในกระบวนการวางแผนฟื้นฟู
	 เมือง
 ลักษณะแบบแผนโครงข่ายจะขึ้นอยู่กับประเภท
ของความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึน้ของแต่ละ
บุคคลในโครงข่าย และจะมีผลโดยตรงต่อกระบวนการ
ทางสังคม ทั้งนีป้ระเด็นสาระของการปฏิสัมพันธ์ (the 
content of the interaction) ท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เกิดประเภทของแบบแผนโครง
ข่ายเกิดขึ้นอย่างแตกต่างกันอีกด้วย (Bodin & Crona, 

2009, p. 367)

 ดังนั้น ในการศึกษาเกี่ยวกับโครงข่ายทางสังคม
ควรมีการวิเคราะห์และจำาแนกเกีย่วกับสาระในงาน
ที่ศึกษาเพือ่การนำาไปสู่การคลี่คลายรูปแบบประเภท 
ตวัช้ีวดั บทบาท ตำาแหน่งและปฏิสมัพันธข์องผู้มสีว่นได้
เสียในแต่ละคนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

5.3.2	 ความเป็นพลวัตรของโครงข่ายทางสังคม
 นอกจากน้ี ในความเปน็พลวตัรของลกัษณะการ
รวมกลุ่มแบบหลากหลายองค์กร (inter-organization) 
และลักษณะของโครงข่ายทางสังคมจะมคีวามแปรปรวน
ตามช่วงเวลา (Bodin & Crona, 2009; McQuaid, 2000) 
ดงัน้ัน ปจัจัยน้ีจะสง่ผลตอ่การออกแบบวจัิยเปน็อยา่งสงู 
ทั้งสำาหรับการวางแผนรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลที ่จะนำาไปสู ่การสร้างทฤษฎีของกระบวนการ
วางแผนในสาระหนึ่ง ๆ ได้

Notes

1 สาระในการวางแผนเกี่ยวกับการวางแผนเมือง เช่น ระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (land use system) การตั้งถิ่นฐานของเมือง (settlement) 
 การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม (heritage) การพัฒนาพื้นที่บราวน์ฟิลด์ (brownfield development) และป่าไม้เมือง (urban forestry) เป็นต้น
2 วิธีการติดต่อได้สะท้อนต่อพื้นฐานแนวคิดของนักวางแผนว่ากลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนและกระบวนการควรเป็นเช่นไร เปรียบเสมือน
 กับนักวางแผนได้มีการสร้างสรรค์การดำาเนินกระบวนการวางแผน และมีการจัดการโครงข่ายของการตัดสินใจในการวางแผนจากผู้มีส่วน
 เกี่ยวข้อง (Power 1971; 1972 as cited in Faludi, 1984, p. 11)

3 Faludi (1984) ได้เสนอว่า ควรจะมีกลุ่มที่ปรึกษาจากภายนอกเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดขึ้นสำาหรับการดำาเนินการ
 วางแผน
4 ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิการกุศลสถาปัตยกรรมเพื่อมวลมนุษยชาติ (architecture for humanity)

5 โปรแกรม Pajek สามารถดาวน์โหลดได้ที่: http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/default.htm หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือ
 คู่มือได้ที่: http://wxy.seu.edu.cn/humanities/sociology/htmledit/uploadfile/system/20100914/20100914004817911.pdf  เข้าถึงเมื่อ
 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
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สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
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