บทคัดย่ อ
การศึ กษาวิจยั แนวคิ ดและรู ปแบบการสร้ างองค์กรเครื อข่ายหรื อองค์กรภาคประชาชนในบริ บท
ศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยในประเทศไทย กรณี ศึกษาภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและ
ภาคใต้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื/อศึ กษารู ปแบบและองค์ป ระกอบการจัดตั0งองค์ก รเครื อข่า ยศิ ล ปิ นร่ วมสมัยใน
ประเทศไทย และเพื/อศึ กษาแนวทางการจัดตั0งและบริ หารองค์ก รเครื อข่ ายศิ ลปิ นร่ วมสมัย กรณี ศึกษา
ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ และภาคใต้ โดยการวิจ ัย ครั0 งนี0 คํา ว่า ศิ ล ปวัฒนธรรม
ร่ วมสมัยเป็ นการเน้นถึงความหมายเฉพาะที/เป็ นศิลปะของไทย โดยมีวฒั นธรรมร่ วมสมัยเป็ นฐานรากสําคัญ
ในการสร้างสรรค์ เพื/อรับใช้สังคมในยุคปั จจุบนั ส่ วนความหมายของเครื อข่าย หมายถึง ความร่ วมมือของ
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที/มีการเชื/ อมกันทั0งแนวคิดและหลักการ เพื/อก่อให้เกิดภารกิจและการทํางานร่ วมกัน
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในทิศทางเดียวกัน ทั0งนี0 โดยภายในเครื อข่ายจะมีการจัดการตัวเอง การวิจยั ครั0งนี0 ได้
ทําการศึกษาเครื อข่ายด้านทัศนศิลป์ ภูมิภาคละ 2 กลุ่ม และเป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบยึดจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาเป็ นหลัก ซึ/ งเป็ นการเลื อกผูใ้ ห้ขอ้ มูลที/ศึกษาได้ในระดับลึ กมากและมีความหมายต่อจุดมุ่งหมาย
หลักของการศึกษาอีกด้วย สําหรั บกลุ่มตัวอย่างที/ทาํ การสัมภาษณ์ มีจาํ นวน 16 คน ล้วนเป็ นผูท้ ี/มีบทบาท
สําคัญต่อการสร้างองค์กรเครื อข่ายทั0งสิ0 น
จากการศึกษาพบว่า การทํางานร่ วมกันของเครื อข่าย เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ ก ผูน้ าํ และ
กระบวนการทํางานของแต่ละเครื อข่าย โดยเครื อข่ายจะมีการเปลี/ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา จากกลุ่มตัวอย่างที/
ทํา การศึ ก ษามี รู ป แบบของการจัดตั0ง องค์ก รเครื อ ข่ า ย 2 ประเภท คื อ การร่ วมกลุ่ ม แบบทัว/ ไป เป็ นการ
ร่ วมกลุ่มเพื/อแสดงผลงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นที/เป็ นสมาชิ กกลุ่ม เช่น ศิลปิ นกลุ่มลานนา กลุ่มสมิหลา และ
ประเภทที/สอง คือ การร่ วมกลุ่มแบบมีเงื/อนไขเป็ นการร่ วมกลุ่มที/มีเป้ าหมายที/ตอ้ งการจะเปลี/ ยนแปลงจาก
บริ บทเดิ มๆ ต้องการเปิ ดข้อจํากัด เช่ น กลุ่มบ้านตึก กลุ่ มเชี ยงใหม่จดั วางสังคม สําหรับองค์ประกอบที/
สําคัญของการจัดตั0งองค์กรเครื อข่ายทางทัศนศิลป์ จะประกอบด้วย 3 ส่ วน คื อ คน หมายถึ งผูน้ าํ สมาชิ ก
ซึ/ งจะมี บ ทบาทสํ า คัญ ในการดํา เนิ น การก่ อ ตั0ง กลุ่ ม โดยเฉพาะสมาชิ ก ที/ ม าจากความสั ม พัน ธ์ ภ ายใน
สถาบันการศึ ก ษาเดี ยวกัน จะมี ผ ลต่ อการร่ วมกลุ่ ม ค่ อนข้า งสู ง พื0 นที/ หมายถึ ง ชุ ม ชน วัฒนธรรม และ
สถาบัน การศึ ก ษาซึ/ งเป็ นแหล่ ง ที/ มี บ ทบาทต่ อ สั ง คมภู มิ ภ าคค่ อ นข้า งสู ง องค์ ป ระกอบสุ ด ท้า ย คื อ
สถานการณ์ ซึ/ งหมายร่ วมถึง เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ/ งล้วนเป็ นบริ บทที/มีอิทธิ พลต่อการเกิดองค์กร
เครื อข่ายทางทัศนศิลป์ เป็ นอย่างยิง/
ดัง นั0นแนวทางการจัดตั0ง องค์ก รเครื อข่ ายศิ ล ปิ น จึ งเกิ ดจากกลุ่ มบุ ค คลที/ มี แนวคิ ดหรื ออุ ดมคติ
เหมือนกันมาร่ วมกัน เพื/อสร้างพื0นที/ทางสังคมที/ชดั เจนเป็ นการตอบสนองความเชื/ อมัน/ และความไว้วางใจ
ซึ/ งกันและกัน และการบริ หารองค์กรให้สามารถดําเนิ นงานได้น0 นั นอกเหนื อจากความไว้วางใจและการ
เข้า ใจถึ ง ปั ญ หาแล้ว จะต้องมี ก ารเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพของเครื อ ข่ า ย อันได้แก่ การฝึ กอบรม การดู ง าน
การประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการ การแลกเปลี/ ยนข้อมูลระหว่างกัน สิ/ งสําคัญที/ จะทําให้การเสริ มสร้ างดังกล่ าว

ประสบผลสําเร็ จต้องมีการศึกษาข้อมูลพื0นฐานและประเมินความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย เพื/อนําไปใช้
ในการพิจารณากรอบเนื0 อหาสําหรับการอบรม และสิ/ งสําคัญหลังจากการอบรมต้องมีการประเมินผลอย่าง
เป็ นรู ปธรรมที/ชดั เจนอีกด้วย

Abstract
A study on concept of networking or people’s organization in the context of contemporary arts in
Thailand: case study covered nortern, central, north- eastern and southern parts are aimed to: 1) identify
formats and combinations for establishment of contemporary art network in Thailand; and 2) identify
establishing methodology and management strategies of contemporary art network: case study covered
nortern, central, north- eastern and southern parts. The contemporary art, in this study, is focused only on
the scoped of Thai art, in which contemporary culture is the basics of development to serve modern
society. Additionally, network refers to cooperation between person - to - person or between groups, in
which concepts and principles are connected to generate co-responsibility and to acheieve the same
objectives in the same way. Self - management is found in each group. This study was accomplished by
gathering and analyzing the perspective of 16 key people, who play an important role in establishment of
network organization. 2 of visual network groups in each region were selected. Purposeful Sampling
Technique was adopted to increase validity of this study.
The finding indicates that network cooperation relates to connection between leader and
members, and between working process of each network group. Rergarding to the sample size of the
study, there are 2 forms of network organization establishment: 1) General formation is arranged by
groups of artists in order to present visual art, for instance, Lanna Artist Group, and Simila Group. 2)
Conditional formative is arranged in order to change exitisting situation or explore new contexts, for
example, Concrete House , and Chiangmai Social Installation.
There are 3 major components for visual art network organization establishment: 1) People refer
to leader or members who play the important role in initial establishment. Educational background has
strongly affected assembly, especially for those who are from same institute. 2) Areas mean community,
culture, and educational institute that create a huge influence over reginal society. 3) Situations are
economy, siciety, and politics that affects visual art network.
Therefore, group of people, who have same ideal, are gathered to ground the society boundary in
order to create their mutual trusts, beleifs, and management strategies. Far beyond that, network
potentiality must be developed, such as, tranning, meeting, seminar, workshop, and information exchange.
Target customer evaluation and data base analysis are important factors drive to a roaring success. In
addition, target customer evaluation and data base analysis included in trainning content should be an
obvious method.

