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บทคัดยอ 
การศึกษาเรื่อง เครือขายกับชีวิตการทํางานของผูบริหารสตรี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพดวยแนวทาง 

Biographical Approach  ที่ใชเรื่องราวชีวิต เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลภายใตเครือขายในชีวิตการ
ทํางานของผูบริหารสตรี  โดยรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเรื่องราวชีวิตจากตัวอยางที่คัดเลือกจากขาราชการ
พลเรือนหญิงระดับ 9 ขึ้นไป ขาราชการกลาโหมชั้นยศนายพลหญิง รวมทั้งสิ้น 12 คน   

ขอคนพบสําคัญ คือ ผูบริหารหญิงมีเครือขายที่ไดติดตอสัมพันธดวย 2 ลักษณะ คือ เครือขายที่ตั้งใจ
สรางความสัมพันธ  และเครือขายที่เกิดขึ้นเองอยางบังเอิญ  รูปแบบความสัมพันธในเครือขาย แบงเปน  
5 รูปแบบ  ไดแก (1) เครือขายความสัมพันธเชิงการงาน (Task Proximity) (2) เครือขายความสัมพันธเชิงวิชาชีพ 
(Professional Proximity) (3) เครือขายความสัมพันธเชิงสังคม (Social Proximity) (4) เครือขายความสัมพันธเชิง
พื้นที่ (Physical Proximity)   (5) เครือขายความสัมพันธเชิงโครงสรางองคการ (Formal-organization-created 
Proximity)  เครือขายใหการสนับสนุนชวยเหลือในชีวิตสวนตัวและการทํางานโดยทั่วไป ชวยสนับสนุนดานขอมูล 
คําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการตัดสินใจ การติดตอประสานงาน และชวยใหเกิดความกาวหนาในการทํางาน 
 
คําสําคัญ :  ผูบริหารหญิงกับเครือขาย 

 

Abstract 
The study of “Women’s Executive Network in the Workplace” is a qualitative research with a 

biographical approach. The lives of twelve women executives are considered in this study to identify 
network patterns in the work place.  The women were selected among the Thai government level 9 civil 
executive and officers of the rank of general within the Thai Ministry of Defense.   

The finding of this study were as follows :  
Most women intended to establish their network with someone related to the network 

accidentally. Five types of networking occurred in their working life :  task proximity network, 
professional proximity network, social proximity network, physical proximity network and formal-
organization-created proximity network. The network provided help, information, consultation, 
suggestions, directions in decision making, connections and gave advice for their career success. 
 
Keywords :  Women Executives and Network 
E-mail : Chotimak@hotmail.com 
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คํานํา 
โครงสรางอยางไมเปนทางการ นับเปนความสัมพันธระหวางบุคคลในลักษณะความรวมมือที่เกิดขึ้น

พัฒนาขึ้น เพื่อใหความชวยเหลือแกบุคคลใหบรรลุเปาหมายสวนตัว โครงสรางอยางไมเปนทางการ ประกอบดวย
หนวยพื้นฐาน คือ บทบาทในระดับบุคคล การเชื่อมโยงระหวางผูกระทําบทบาทและคูบทบาทจะกอเกิดเปน
เครือขายของบทบาท  

อํานาจของการมีความสัมพันธภายใตโครงสรางอยางไมเปนทางการ คือ ความสามารถในการชวยเหลือ
อีกบุคคลหนึ่งใหบรรลุเปาหมายสวนบุคคลตามที่ตองการ การที่บุคคลหนึ่งชวยทําใหอีกบุคคลหนึ่งบรรลุผลสําเร็จใน
เปาหมายสวนบุคคล เปนเหตุผลหลักที่กอเกิดเปนโครงสรางอยางไมเปนทางการขึ้น   

     เครือขาย สามารถพิจารณาไดวาเปนโครงสรางความสัมพันธอยางไมเปนทางการที่มีการเชื่อมโยง
ระหวางบุคคลในฐานะผูกระทําบทบาทและคูบทบาท  เครือขายความสัมพันธทางสังคมของบุคคลหนึ่งๆ เกิดขึ้น
จากพฤติกรรมการไปมาหาสู การเยี่ยมเยียน การปรึกษาหารือ การชวยเหลือซึ่งกันและกัน เครือขายของบุคคล
หนึ่งๆ จึงเปรียบเสมือนสิ่งแวดลอมทางสังคมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ ขณะเดียวกันบุคคลนั้นๆ ก็
เปรียบเสมือนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมทางสังคมของบุคคลอื่นๆ ในเครือขาย ซึ่งสามารถสงผลกระทบตอพฤติกรรม
ของผูอื่นดวยเชนกัน ความสัมพันธทางสังคมที่บุคคลมีตอกันและกันภายใตเครือขาย เมื่อเริ่มจากบุคคลที่เปนจุด
ศูนยกลางจะขยายวงกวางออกไปตามขั้นตอนของวงจรชีวิต สถานภาพและบทบาทของบุคคลนั้น  

     บทความนี้ มุงพิจารณาความสัมพันธที่เกิดขึ้นในชีวิตการทํางานของผูบริหารหญิงในลักษณะการติดตอ
สัมพันธกันเปนเครือขาย วามีลักษณะอยางไร มีรูปแบบอยางไร ใครบางที่ไดมีความสัมพันธดวย ตลอดจนการที่
เครือขายเอื้อประโยชนตอชีวิตการทํางาน 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. ศึกษาความสัมพันธภายใตเครือขายในการทํางานของผูบริหารหญิง  
2. ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความสัมพันธภายใตเครือขายอันจะเปนประโยชนตอการทํางาน 
 

อุปกรณและวิธีการ 
1. อุปกรณ 

1.1 แบบศึกษาเอกสาร 
1.2 แบบสัมภาษณปลายเปด 

2. วิธีการ 
 2.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัย ครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพดวยแนวทาง Biographical Approach  ที่ใชเรื่องราวชีวิตใน
การศึกษาประสบการณเชิงการใหความหมายของกลุมเปาหมายที่ทําการวิจัย 
 2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรของการวิจัย ครั้งนี้ คือ ขาราชการพลเรือนหญิง ตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป และขาราชการกลาโหม
หญิงชั้นยศนายพลหญิงขึ้นไป    ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกตัวอยางแบบเจาะจง ไดกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารหญิง 
12 ตัวอยาง  
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2.3 เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล 
2.3.1 แบบศึกษาเอกสาร    เปนแบบสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ    เอกสารทางวิชาการ   

สิ่งพิมพตางๆ  
2.3.2 แบบสัมภาษณปลายเปด      เปนแบบสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหาร 

หญิงเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธกับบุคคลตางๆ ในชีวิตการทํางานวามีลักษณะ รูปแบบความสัมพันธอยางไร 
เครือขายที่มีความสัมพันธดวยมีประโยชน หรือเอื้ออํานวยตอการทํางานอยางไร เปนตน    
 2.4 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณมาทําการวิเคราะห เพื่อคนหาแบบแผน
ความสัมพันธที่มีความสอดคลองกันเชื่อมโยงกัน ซึ่งสะทอนผานทางประสบการณและมุมมองของกลุมผูบริหาร
หญิงที่เขาไปศึกษา ดวยการบรรยาย อธิบาย แลวสรุปเปนองคความรูใหมภายใตบริบทสังคมไทย  

 
ผลการศึกษาและวิจารณ 

ผลการศึกษา 
1. ขอมูลสถานภาพของเอกสารและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ขอมูลพื้นฐานของเอกสาร 
 ขอมูลเอกสารที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี ้ ประกอบดวยเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งสิ้น  184 ฉบับ 

1.2 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
ผูบริหารหญิงที่เปนตัวอยางจะไดรับการปกปดชื่อ ตําแหนง และใชนามแฝงในการนําเสนอขอมูล 
 

ขอมูลพื้นฐานของผูบริหารหญิง 
นาม
แฝง สังกัด ระดับ อาย ุ(ป) การศึกษา สถานภาพ

สมรส บุตร(คน) 

ญ1 สํานักนายกรัฐมนตรี 9 54 ปริญญาโท สมรส 2 
ญ 2 สํานักนายกรัฐมนตรี 10 58 ปริญญาโท สมรส 2 
ญ 3 สํานักนายกรัฐมนตรี 10 59 ปริญญาโท โสด - 
ญ 4 กระทรวงกลาโหม นายพลหญิง 59 ปริญญาโท สมรส 3 
ญ 5 กระทรวงกลาโหม นายพลหญิง 58 ปริญญาโท สมรส 2 
ญ 6 กระทรวงกลาโหม นายพลหญิง 56 ปริญญาโท สมรส 1 
ญ 7 กระทรวงมหาดไทย 9 53 ปริญญาโท สมรส - 
ญ 8 กระทรวงศึกษาธิการ 9 53 ปริญญาเอก สมรส 1 
ญ 9 สํานักนายกรัฐมนตรี 9 52 ปริญญาโท โสด - 
ญ 10 สํานักนายกรัฐมนตรี 9 53 ปริญญาโท สมรส - 
ญ 11 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 10 57 ปริญญาโท สมรส 1 
ญ 12 กระทรวงศึกษาธิการ 9 57 กําลังศึกษาปริญญาเอก สมรส 2 
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2. ความสัมพันธภายใตเครือขาย 
การติดตอสัมพันธกับคนกลุมตาง ๆ เพื่อชวยใหสามารถดํารงและดําเนินชีวิตการทํางานอยางราบรื่น 

นับวาเปนความสัมพันธภายใตเครือขาย  โดยมีรากฐานมาจากคนกลุมตาง ๆ ทั้งที่เปนผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
กิจกรรมการทํางาน และผูที่เกี่ยวของโดยออม  การศึกษาครั้งนี้พบวาผูบริหารหญิงในกลุมที่ศึกษากลาวถึง 
เครือขายที่พวกเธอไดติดตอสัมพันธดวย 2 ลักษณะ คือ เครือขายที่ตั้งใจสรางความสัมพันธ และเครือขายที่เกิดขึ้น
เองอยางบังเอิญ ดังนี ้

ลักษณะความสัมพันธ 
    

ตั้งใจสรางความสัมพันธ   
 

 เกิดขึ้นเองอยางบังเอิญ 
 

บุคคลใน 
ครือขาย 

เพื่อนในที่ทํางานเดียวกัน 
รุนพี่  
ผูบริหารระดับสูง 
เพื่อนตางหนวยงาน   
เพื่อนของสามี  
อาจารย 
 

 บุคคลใน 
เครือขาย 

ผูบริหารระดับสูง 
   ผูบริหารที่เคยเปนอาจารย 
ผูบริหารที่เคยเปนรุนพี ่

รูปแบบ เครือขายเชิงการงาน  เชน จากการรวมทํางาน 
เครือขายเชิงโครงสรางองคการ  
                               เชน อยูหนวยงานเดียวกัน 
เครือขายเชิงวิชาชีพ  เชน จากการฝกอบรม  
เครือขายเชิงสังคม    เชน จากการศึกษา  
                                      จากบุคคลใกลชิด 
เครือขายเชิงพื้นที่    เชน หนวยงานใกลเคียงกัน 
 

 รูปแบบ เครือขายเชิงการงาน  เชน จากการรวมทํางาน 
เครือขายเชิงสังคม     เชน จากการศึกษา  
 
 
 

    
เครือขายที่เกิดกับผูบริหารหญิงไมวาจะเปนเครือขายในลักษณะแรกหรือลักษณะหลัง เมื่อผูบริหาร

หญิงไดเริ่มติดตอสัมพันธกับเครือขายแลว สิ่งที่ตามมา คือ การธํารงรักษาเครือขายนั้น ๆ ไวเพื่อตอรอง แลกเปลี่ยน 
และรวมมือกัน ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางผูบริหารหญิงกับบุคคลภายใตเครือขายสามารถนําไปสูการขับเคลื่อน
อํานาจโดยผูกระทําที่อยูในเครือขาย แลวสงผลในทางบวกตอการทํางานของผูบริหารหญิง ขณะที่ผูบริหารหญิงบาง
ทาน เครือขายไมมีความจําเปน โดยเห็นวาความสามารถที่แทจริงของบุคคลเปนสิ่งสําคัญ จึงไมมีเครือขายในการ
ทํางาน  รายละเอียดประเภทความสัมพันธภายใตเครือขาย และรูปแบบเครือขาย ปรากฏดังนี ้

2.1 เครือขายที่ตั้งใจสรางความสัมพันธดวย  ปรากฏใหเห็นในรูปของเครือขายจากการทํางานรวมกัน 
เครือขายเชิงวิชาชีพจากการฝกอบรม เครือขายเชิงสังคมจากการศึกษาและจากบุคคลใกลชิด 

2.1.1 เครือขายเชิงการงาน  เชน เครือขายจากการทํางานรวมกันมากอน    
การที่ผูบริหารหญิงมีเครือขายกับเพื่อนรุนพี่ที่ทํางานรวมกัน ซึ่งขณะนี้เกษียณอายุแลว เพื่อนรุนพี่

ไดใหคําปรึกษาที่เปนประโยชน เนื่องจากเคยดํารงตําแหนง ผอ.หนวยงานนี้มากอน  
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เชนเดียวกับกรณีของผูบริหารหญิงทานหนึ่ง ที่มีเครือขายกับกลุมเพื่อนรวมงานเกาที่ไดเคย
รวมงานกันกอนที่จะถูกแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารหนวยงานปจจุบัน  โดยไดรับความชวยเหลือรวมมือ
ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งมีผูบริหารที่เคยรูจักและรวมงานดวย 

2.1.2 เครือขายเชิงวิชาชีพ เชน เครือขายจากการฝกอบรม 
ดังกรณีของผูบริหารหญิงสองทานที่มีเครือขายกับเพื่อนรวมรุนที่เขาฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร

รุนเดียวกัน ซึ่งมาจากกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ   จึงรูจักกันและสานสัมพันธกันอยางตอเนื่องมาจนกระทั่ง
ปจจุบัน  สมาชิกของเครือขายจะใชเครือขายใหเกิดประโยชนในแงของการเขาถึงขอมูลที่ตองการ ทั้งที่เปนเรื่องงาน
โดยตรงและโดยออม  

2.1.3 เครือขายเชิงสังคม เชน เครือขายจากการศึกษาและจากบุคคลใกลชิด 
ผูบริหารหญิงทานหนึ่งมีเครือขายจากการศึกษากับอาจารยชาวตางชาติสมัยที่ไดศึกษาตอที่

ตางประเทศ  อาจารยทานนี้เคยเปนที่ปรึกษาในหนวยงานที่ทํางานและจะเดินทางมาประเทศไทยเฉลี่ยปละครั้ง 
โดยใหความคิดเห็นในงานผานทางอินเตอรเน็ท ทําใหรูถึงแนวโนมสังคมระดับโลก  ทําใหรูวาการทํางานควรนําเอา
แนวทฤษฎีมาเปนพื้นฐานในการคิดวิเคราะห  รวมทั้งนําบทความวิชาการมาประยุกตใช ทําใหผลงานออกมาด ี

เครือขายจากบุคคลใกลชิด เปนเครือขายที่พบในลักษณะของการที่สายสัมพันธจากบุคคลที่อยู
ใกลชิดกับผูบริหารหญิงไดเชื่อมโยงตัวผูบริหารหญิงไปสูบุคคลหนึ่ง ๆ และบุคคลนั้นไดกลายมาเปนเครือขายของ
พวกเธอในที่สุด   

ดังที่พบในกรณีของผูบริหารหญิงสามทานที่สามีของพวกเธอไดชักจูงใหมีเครือขายกับผูบริหาร
ระดับสูงชายหลายทานที่มีความสนิทสนมและมีสายสัมพันธที่ดีกับสามีของพวกเธอ  บุคคลเหลานี้ไดใหคําแนะนํา
เรื่องการทํางาน เรื่องการแกปญหาในงาน  อีกทั้งยังไดรับความรวมมือไดรับความสะดวกขณะประสานงานกับ
หนวยงานที่พวกเขาประจําการ  ไดรับการสนับสนุนชวยเหลือในรูปของขอมูล คําแนะนําตางๆ   

2.1.4 เครือขายเชิงโครงสรางองคการ เชน เครือขายจากการอยูหนวยงานเดียวกัน 
ดังกรณีของผูบริหารหญิงทานหนึ่งที่มี เครือขายกับกลุมเพื่อนในที่ทํางาน โดยเริ่มสราง

ความสัมพันธกันตั้งแตแรกเขาทํางาน   สมาชิกของกลุมเปนบุคคลที่ทํางานในองคการเดียวกัน ประกอบดวยสมาชิก
ทั้งรุนพี่ รุนเดียวกันและรุนนอง  เมื่อเวลาผานไปสมาชิกมีอายุมากขึ้น จึงเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมจากการเลนกีฬา
ชวงเย็นหลังเลิกงานไปเปนการเลนแชรและสังสรรค  การมีความสัมพันธกับกลุมเพื่อนเหลานี้เปนการสรางความ
สนิทสนมกลมเกลียว ทําใหเกิดการชวยเหลือกันทั้งในการทํางานและชีวิตสวนตัว 

2.1.5 เครือขายเชิงพื้นที ่เชน เครือขายจากหนวยงานใกลเคียง   
การที่มีเครือขายกับหนวยงานใกลเคียง ความชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางหนวยงานใกลเคียงได

บังเกิดขึ้นดวย แมไมมีความจําเปนที่ตองเกี่ยวของในขั้นตอนการทํางานก็ตาม อาทิ การสนับสนุนเรื่องแรงงานเพื่อ
ชวยตัดหญาในสนาม การใหเงินทุนสนับสนุนโครงการที่เปนประโยชนแกสาธารณชนภายใตขอแลกเปลี่ยนระหวาง
กันวาจะทําวิจัยใหกับหนวยงานนั้นเปนการตอบแทน     

2.2. เครือขายเกิดขึ้นเองอยางบังเอิญ  เครือขายลักษณะนี้ผูบริหารหญิงไมไดตั้งใจสรางความสัมพันธ
โดยปรากฏใหเห็นในรูปของเครือขายจากการทํางานรวมกันในอดีตที่มีสวนสําคัญในการสนับสนุนความกาวหนาใน
การทํางาน  เครือขายเชิงสังคมจากการศึกษาที่ทําใหไดเขาไปทํางานในหนวยงานหนึ่ง  ๆ  
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2.2.1 เครือขายเชิงการงาน  เชน เครือขายจากการทํางานรวมกันมากอน  
ดังกรณีผูบริหารหญิงทานหนึ่งไดรูจักกับผูบริหารหลายทานที่เคยมาขอขอมูลมาขอความ

ชวยเหลือเกี่ยวกับงานจากเธอในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน การชวยจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล 
วิเคราะหขอมูลจนเกิดเปนเครือขายอยางที่เธอไมรูตัว เพราะผูบริหารสี่ถึงหาทานที่เธอไดเคยชวยงานไดถูกเลื่อน
ตําแหนงเปนผูบริหารระดับสูงสุด และรองผูบริหารระดับสูงสุด  ผูบริหารระดับสูงเหลานี้ไดสนับสนุนตอเธอในฐานะ
ผูประเมินผลงานขั้นตน โดยพวกเขาประเมินเธอจากผลงานและการใหความรวมมือกับบุคลากรในองคการดังเชนที่
พวกเขาเคยไดรับ ซึ่งเปนคุณสมบัติเดนของเธอ ดังนั้น คุณสมบัติเหลานี้จึงไดถูกชี้ใหผูมีอํานาจในการตัดสินไดเห็น       

2.2.2 เครือขายเชิงสังคม เชน เครือขายจากการศึกษา   
กรณีผูบริหารหญิงอีกทาน ที่ไดรูจักคุนเคยกับผูบริหารระดับผูอํานวยการกองในฐานะอาจารยที่

ปรึกษาขณะลาศึกษาตอระดับปริญญาโทที่สถาบันแหงหนึ่ง เธอจึงถูกดึงตัวใหมารวมงานดวยในสังกัดกองใหม  
สวนผูบริหารหญิงอีกทานไดรูจักคุนเคยกับผูบริหารระดับสูงในฐานะรุนพี่ที่ไปศึกษาตอ

ตางประเทศดวยกัน จึงถูกชักชวนใหมาทํางานที่หนวยงานเดียวกัน 
               แมผูบริหารหญิงสวนใหญ ระบุวาตนเองมีเครือขายความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ แตก็ปรากฏวา

ผูบริหารหญิงบางทานไมมีเครือขาย   โดยมีความรูสึกตอเครือขายวาเปนการใช “การเมือง” ในการทํางาน จึงมี
ความระมัดระวังตัวที่จะติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นอยางเปนพิเศษเกินกวาการปฏิสัมพันธในการทํางานโดยทั่วไป    
การทํางานใหบรรลุผลสําเร็จนั้นมุงใชศักยภาพความสามารถ โดยไมพึ่งพาความสัมพันธลักษณะเครือขายกับผูอื่น 
 
ขอวิจารณ 

  เครือขายไดสงผลในเชิงบวกตอผูบริหารหญิงเมื่อไดเปนสมาชิกของเครือขาย ความสัมพันธที่เกิดขึ้น
ระหวางผูบริหารหญิงกับบุคคลภายใตเครือขาย   สามารถนําไปสูการขับเคลื่อนโดยผูกระทําที่อยูในเครือขายแลว
กอเกิดผลที่ตามมาในทางบวกตอการทํางาน             

  หากบุคคลที่ผูบริหารหญิงมีเครือขายดวยดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวา หรือมีอํานาจเหนือกวา 
ผลประโยชนที่ผูบริหารหญิงไดรับจากการมีความสัมพันธดวย คือ สนับสนุนตอความกาวหนาในการทํางาน อาท ิ
การชี้คุณสมบัติอันเปนจุดเดนใหผูบริหารระดบัสูงที่มีอํานาจตัดสินใจไดทราบ  การดึงใหมารวมงานดวย เปนตน 

  ขณะที่บุคคลที่ผูบริหารหญิงมีเครือขายดวย ซึ่งมีฐานะที่เทาเทียมกัน หรือมีอํานาจที่เทาเทียมกัน 
ผลประโยชนที่ผูบริหารหญิงไดรับจากการมีความสัมพันธกับบุคคลเหลานั้น อยูในลักษณะของการสนับสนุนใหเกิด
ความราบรื่นในการทํางาน เชน การใหคําแนะนํา การติดตอประสานงาน การใหขอมูล ตลอดจนการใหความ
ชวยเหลือในชีวิตสวนตัว ชีวิตการทํางานโดยทั่วไป เปนตน   

  เครือขายที่ผูบริหารหญิงสวนใหญมีความสัมพันธดวย มาจากความตั้งใจสรางเครือขาย โดยสิ่งที่อยู
เบื้องหลังของความตั้งใจสรางเครือขาย สามารถกลาวไดวามาจากความตองการไดรับขอมูล ไดรับความสนับสนุน
ชวยเหลือ เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ  ความตองการที่จะเกิดการพัฒนาในตนเอง ไดรับการสนับสนุนความกาวหนา
ในการทํางาน  สอดคลองกับที่  Megginson and Clutterbuck (2005, p. 159) ไดกลาวถึงแรงจูงใจ 5 ประการ ที่
ทําใหบุคคลสรางเครือขาย ไดแก   1) ขอมูลขาวสารที่บุคคลตองการทราบ ซึ่งจะทําใหบุคคลแสดงบทบาทของ
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ   2) การสนับสนุนจากผูอื่น เพื่อใหบุคคลสามารถบรรลุความสําเร็จในการทํางานโดย
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การไดแสดงบทบาทของตนเอง  3) การไดเชื่อมโยงกับบุคคลตาง ๆ  ที่เปนผูมีบทบาทตอเปาหมายในเชิงอาชีพใน
อนาคต   4) การไดพบกับบุคคลที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาในตนเอง   5) ความรูสึกเปนกันเองและการไดปรับทุกข 
ซึ่งเปนสิ่งที่บุคคลไดรับรูวาผูอื่นไดแบงปนความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งมีความคลายคลึงกันและให
ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน   

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

       การมีความสัมพันธภายใตเครือขาย เปนความสัมพันธอยางไมเปนทางการที่สงผลในทางบวกตอการ
ทํางาน  เครือขายชวยสนับสนุนดานขอมูล คําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการตัดสินใจ ชวยเหลือในการติดตอ
ประสานงาน ชวยเหลือในชีวิตสวนตัวและการทํางานโดยทั่วไป  ซึ่งนับวาเปนการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหวางกัน  
นอกจากนี ้เครือขายยังสามารถชวยใหเกิดความกาวหนาในการทํางานได   

        เครือขายนับวามีความสําคัญตอบุคคลที่ทํางานในองคการตางๆ  การมีความสัมพันธภายใต
เครือขายนับวาเปนทุนมนุษยในตัวเองของแตละบุคคล  เนื่องจากภายใตเครือขาย บุคคลสามารถที่จะตอรอง 
แลกเปลี่ยน และรวมมือตอกัน  การสรางและธํารงไวซึ่งความสัมพันธภายใตเครือขายยอมมีผลในเชิงบวกตอทั้งชีวิต
การทํางานและชีวิตสวนตัว  
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