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This research aimed at the study of social network types, and the conditions leading to 

the achievement of social network-making among amateur soccer players in the Northern 
Bangkok area.  Moreover, this stud sought to find out about problems, obstacles of network-
making and their solutions. This research made use of qualitative methods as its research 
methodology.  The data was collected through the method of focus group.  Seven groups of key 
informants -- comprising of six amateur soccer players for each group or totally 42 key 
informants – participated in the focus groups. 

The research found that there were three types of social networks among amateur soccer 
players in the Northern Bangkok area: (1) the horizontal social network; (2) the area-based social 
network; and (3) the community-level social network.  These networks derived from the people 
with common interest in soccer banding together regularly to do exercises and to make good 
relationship among each other.   Regarding on the conditions leading to the achievement of social 
network-making among amateur soccer players in the Northern Bangkok area, there were six 
conditions: (1) the participation of all networks’ members; (2) the regularity and continuity of 
activities; (3) the cohesion of the networks’ members; (4) the opened mind and confidence among 
each other; (5) the maintaining of existing networks and the expansion of networks; and (6) the 
common interests of the networks’ members. 

These social networks have made the people, who have shown an interest in the soccer, 
regularly and continually grouping together to join soccer games.  Consequently, a sense of love 
and cohesion were created as parts of their social capital. 
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Problems and obstacles of social network-making were: (1) the personal problems and 
obstacles of the networks’ members, like the problems of their injured from the soccer game, and 
their unavailable times; (2) the problems and obstacles about the venue for activities, like the 
problem of insufficient soccer pitches.   

Regarding on solutions for the above problems and obstacles, there were three 
recommendations: (1) there should be the support for organizing appropriately sport activity, 
working out and recreation activities that could meet the needs of all groups; (2) there ought to be 
the more construction of sport fields, the promotion to use them, and the wise management of 
sport fields that could provide high quality and enough sports tools and other facilities; (3) there 
should be an organizing of amateur groups with clear structure, forms, rules and regulations that 
could lead to creative groups in the society.     
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1.1  ทีม่าและความสําคญั 
  

ในเง่ือนไขสังคมปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกอยา่งรวดเร็ว เพื่อลด
ความเส่ียงทางสังคมให้ตํ่าท่ีสุด บุคคลจึงหาแนวทางท่ีจะมีความสัมพนัธ์ กบัคนท่ีตนเองให้ความ
เช่ือถือ หรือไวว้างใจ เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาใด ๆ ท่ีไม่คาดคิดได ้ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีตอ้งใชเ้ครือข่ายของ
ตนเอง โดยเครือข่ายสังคมเป็นความสัมพนัธ์ของคนสองคนข้ึนไป ท่ีให้การยอมรับในกฎกติกา  
และบรรทดัฐานร่วมกนัอยา่งสมคัรใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน อนัเป็นเหตุผลท่ีสาํคญั
ท่ีทาํใหเ้กิดความมัน่คงในชีวิต และความสัมพนัธ์ทางสังคม (ชินสัคค สุวรรณอจัฉริย, 2549) ทั้งน้ี
เครือข่ายถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในหลากหลายมิติทางสังคม มีความเช่ือมโยงกนัในทาง
สงัคม มนุษยส์ามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมข้ึนโดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลายมีการเช่ือมโยงกนัเป็น
เครือข่าย  โดยภายในเครือข่ายมีพลงัศกัย ์หรือศกัยภาพแฝงอยู ่หากคน้พบ หรือเขา้ไปเช่ือมต่อใหถู้ก
จุด ถูกกาลเทศะ ก็จะสามารถอาศยัพลงัแห่งเครือข่ายซ่ึงเป็นพลงัแฝงในการสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงาม 
และเป็นประโยชน์ต่อสังคมได ้(พระมหาสุทิตย ์ อาภากโร (อบอุ่น), 2547) ในสังคมเครือข่าย ถือ
เป็นองค์กรในการจดัการกิจกรรมของมนุษยใ์นรูปแบบใหม่ ท่ีอาจเร่ิมตน้จากผูค้นในกลุ่มเล็กๆ 
องคก์รเล็กๆ ท่ีร่วมกนัสร้างชุมชนแนวปฏิบติัของตนเองข้ึนมาใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึก
ผกูพนัเป็นพวกเดียวกนั หรือมีแรงปรารถนาท่ีจะทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงร่วมกนั ดว้ยความคาดหวงั และ
การกาํหนดกิจกรรมของกลุ่มตน และวฒันธรรมใหม่ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีทาํใหเ้ครือข่ายนั้นมีอตัลกัษณ์
เป็นท่ีประจกัษ ์มีการสร้างพื้นท่ีทางสงัคมใหก้บัฝ่ายต่างๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น 

ปัจจุบนัสังคมเครือข่ายไดเ้กิดข้ึนอย่างมากมายในสถานท่ีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นละแวกบา้น 
ชุมชน ท่ีทาํงาน องคก์รต่างๆ โดยในปัจจุบนัมีกลุ่มคนในสังคมบางกลุ่มมีการรวมตวักนัโดยใชกี้ฬา
ฟุตบอลเป็นศูนยก์ลางของการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ซ่ึงปัจจุบนักาํลงักีฬาฟุตบอลเป็นท่ี
นิยมมากในหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย มีคนทุกเพศ ทุกวยั ทุกชนชั้น ท่ีนิยมทั้งเล่น และ
ชมกีฬาฟุตบอลเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะการแข่งขนัในระดบัสโมสร และรายการท่ีสาํคญัต่าง ๆ 
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โดยในประเทศไทย ปัจจุบนัมีการแข่งขนัฟุตบอลสปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ลีก การแข่งขนัฟุตบอลลีก   
ดิวิชัน่ 1 การแข่งขนัฟุตบอลอาชีพลีกภูมิภาค ดิวิชัน่ 2 การแข่งขนัฟุตบอลมูลนิธิไทยคม F.A.CUP และ
การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพ ท่ีกําลังได้รับความนิยม กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาการแข่งขันท่ี
สนุกสนาน เร้าใจ ดึงดูดใจผูช้ม โดยท่ีแต่ละสโมสรพยายามพฒันารูปแบบการจดัการสโมสร ของตนเอง 
ทั้งในรูปแบบการเล่น เทคนิค แทกติก ใหม่ ๆ เพื่อสร้างความสาํเร็จใหก้บัสโมสร สร้างสรรคก์ารแข่งขนั
ให้ต่ืนเตน้ เร้าใจ และประทบัใจผูท่ี้เขา้มาชมการแข่งขนัในสนาม (ประโยค สุทธิสง่า, 2541) และ
สามารถดึงดูดให้ผูช้มเหล่านั้น เกิดการรวมตวักนัจนกลายเป็นแฟนคลบัของสโมสร ดงัท่ีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ กีฬาฟุตบอลสามารถทาํใหค้นในสงัคมท่ีต่างแนวคิด และมีความหลากหลายมารวมกลุ่มกนั เพื่อ
ทาํกิจกรรมร่วมกัน จนกลายเป็นเครือข่ายทางสังคมอีกรูปแบบหน่ึงในสังคมปัจจุบัน ซ่ึงถือเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงของทุนทางสงัคมในเชิงบูรณาการ หรือผลลพัธ์ในการพฒันาสงัคม 
 การให้ความสนใจต่อสุขภาพในเร่ืองของการออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพของคน ทาํให้
ประชาชนใหค้วามสนใจดูแลสุขภาพเล่นกีฬา และออกกาํลงักายมากข้ึน การกีฬายงัมีส่วนสาํคญัใน
การสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบนัดาลใจก่อใหเ้กิดความสมานฉนัท ์และสามคัคีของคนในชาติ 
ดงันั้นการกีฬาจึงมีส่วนสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของคนให้มีความสมบูรณ์ดา้นร่างกาย มีความ
พร้อมในการรองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว การออกกาํลงักายและเล่นกีฬาของประชาชนจากการ
สาํรวจของสาํนกังานสถิติแห่งชาติเก่ียวกบัการสาํรวจพฤติกรรมการออกกาํลงักายของประชากรปี 2546 
2547 และ 2550 พบว่าประชาชนมีแนวโน้มของการออกกาํลงักายเพิ่มข้ึน คือ จากร้อยละ 29.0 ร้อยละ 
29.1 และร้อยละ 29.6 ในปี 2546 2547 และ 2550 ตามลาํดบั โดยผูช้ายมีอตัราการออกกาํลงักายสูงกว่า
ผูห้ญิง และผูท่ี้อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลมีอตัราการออกกาํลงักายสูงกว่านอกเขตเทศบาล อย่างไรก็ตาม 
พบว่าผูห้ญิง และผูท่ี้อาศยัอยู่นอกเขตเทศบาลมีแนวโน้มของการออกกาํลงักายเพิ่มข้ึนอย่างชา้ๆ คือ 
ผูห้ญิงเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 25.3 เป็นร้อยละ 26.7 และผูท่ี้อาศยัอยูน่อกเขตเทศบาลเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 25.8 
เป็นร้อยละ 27.9 ในปี 2546 และ 2550 ตามลาํดบั ในขณะท่ีผูช้าย และผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลมีอตัรา
การออกกาํลงักายค่อนขา้งคงท่ี (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2551) 
 สนามฟุตบอลหญา้เทียม หรือสนามฟุตบอลในร่ม ไดรั้บความนิยมมากในขณะน้ี หลงัจาก
กระแสความนิยมฟุตบอลในเมืองไทยเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของไทย ท่ีแต่ละจงัหวดัมี
สโมสรฟุตบอลเป็นของตนเอง ทาํให้แต่ละจงัหวดั มีคนสนใจเล่นกีฬาประเภทน้ีกันเพิ่มมากข้ึน       
จนกลายเป็นกระแส "ฟุตบอลฟีเว่อร์" และเพราะกระแสฟีเว่อร์น่ีเอง ทาํให้ธุรกิจทาํสนามฟุตบอลใน
ร่มมีจาํนวนมากข้ึน โดยเฉพาะในจงัหวดัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นอีกแรงผลกัดนัหน่ึง ท่ีทาํให้
คนสนใจเล่นกีฬาฟุตบอลในจงัหวดักรุงเทพมหานครเพ่ิมมากข้ึน และกลายเป็นแหล่งรวมกลุ่มในการ
ร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลของกลุ่มคนต่างๆ ท่ีหลากหลาย แต่มารวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรมดว้ยกนั 
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โดยมีเป้าหมายในการออกกาํลงักาย และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั ก่อให้เกิดความสามคัคี   
ในกลุ่มข้ึน 
 กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวง และเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศไทย รวมทั้ง
เป็นศูนยก์ลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง  การเงินการธนาคาร การพาณิชย ์การ
ส่ือสาร และความเจริญของประเทศ มีแม่นํ้ าสําคญัคือ แม่นํ้ าเจา้พระยาไหลผ่าน ทาํให้แบ่งเมือง
ออกเป็น 2 ฝ่ัง คือฝ่ังพระนคร และฝ่ังธนบุรี โดยกรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีทั้งหมด 1,568.737 ตาราง
กิโลเมตรกรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย มิไดมี้สถานะเป็นจงัหวดั ซ่ึงคาํว่า 
กรุงเทพมหานคร นั้น ยงัใชเ้ป็นคาํเรียกสาํนกังานปกครองส่วนทอ้งถ่ินของกรุงเทพมหานครอีกดว้ย 
ปัจจุบนักรุงเทพมหานครใชว้ิธีการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรง อิทธิพลท่ีเพิ่มมากข้ึนของไทย
ในการเมืองโลก วฒันธรรม แฟชัน่ และการบนัเทิงทาํให้กรุงเทพมหานครไดรั้บสถานะเป็นนคร
โลกระดบัอลัฟา กรุงเทพมหานครมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง เช่น พระบรมมหาราชวงั พระท่ีนัง่
วิมานเมฆและ วดัต่าง ๆ ซ่ึงดึงดูดนกัท่องเท่ียวต่างชาติประมาณ 10 ลา้นคนในแต่ละปี นบัเป็นเมือง
ท่ีมีนกัท่องเท่ียวต่างประเทศมากท่ีสุดรองแต่เพียงกรุงลอนดอน เท่านั้น (วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2557) 
กรุงเทพมหานครไดมี้คาํสั่งท่ี 2460/2552 ไดป้รับปรุงการแบ่งกลุ่มการปฏิบติังานของสาํนกังานเขต 
เพื่อให้การปฏิบติัราชการมีความสอดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สังคม วิถีการดาํรงชีวิตของ
ประชาชน สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อ
ประโยชน์ในการประสานงาน การกาํกบั และติดตามการปฏิบติังานใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิตามนโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร, 2557) ดงัน้ี 

1)  กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบดว้ย  เขตพระนคร เขตดุสิต  เขตป้อมปราบศตัรู
พา่ย   เขตสมัพนัธวงศ ์ เขตดินแดง  เขตหว้ยขวาง  เขตพญาไท  เขตราชเทวี  และเขตวงัทองหลาง 

2)  กลุ่มกรุงเทพใต ้ประกอบดว้ย เขตปทุมวนั  เขตบางรัก  เขตสาทร  เขตบางคอ
แหลม เขตยานนาวา  เขตคลองเตย  เขตวฒันา  เขตพระโขนง  เขตสวนหลวง และเขตบางนา 

3)  กลุ่มกรุงเทพเหนือ  ประกอบด้วย เขตจตุจักร  เขตบางซ่ือ  เขตลาดพร้าว       
เขตหลกัส่ี    เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน 

4)  กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก  ประกอบดว้ย เขตบางกะปิ   เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม 
เขตมีนบุรี  เขตคนันายาว  เขตลาดกระบงั   เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 

5)   กลุ่มกรุงธนเหนือ  ประกอบดว้ย  เขตธนบุรี  เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขต
บางพลดั    เขตบางกอกใหญ่  เขตบางกอกนอ้ย   เขตตล่ิงชนั  และเขตทวีวฒันา 

6)   กลุ่มกรุงธนใต ้ ประกอบดว้ย  เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขต
บางบอน   เขตราษฎร์บูรณะ  เขตบางขนุเทียน และเขตทุ่งครุ 
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ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า นักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
เป็นเครือข่ายทางสังคมประเภทใด และมีเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการสร้างเครือข่ายทาง
สังคมใดบา้ง จนกลายเป็นเครือข่ายทางสังคมรูปแบบหน่ึงในปัจจุบนั ท่ีก่อให้เกิดความสามคัคีข้ึน
ทั้งภายในกลุ่ม ท่ามกลางความขดัแยง้ และการเปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบนั รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมไดอ้ย่างไร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคท่ีประสบ และความพยายามในการแกไ้ข
ปัญหา และอุปสรรคเหล่านั้น 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาประเภทของเครือข่ายทางสังคมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพ
เหนือ 

1.2.2 เพื่อศึกษาเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนัก
ฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

1.2.3 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขการสร้างเครือข่ายทางสงัคม 
 

1.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
 

1.3.1  ทาํให้ทราบถึงประเภทของเครือข่ายทางสังคมของนักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ  

1.3.2 ทาํใหท้ราบถึงเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนกั
ฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

1.3.3 ทาํใหท้ราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขการสร้างเครือข่ายทางสงัคม 
  

1.4  ขอบเขตการศึกษา 
 

1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหาสาระ มุ่งศึกษาประเภทของเครือข่ายทางสงัคม และเง่ือนไขท่ีส่งผล
ต่อความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคม เป็นการศึกษาโดยการรวบรวมขอ้มูลข่าวสารจาก
เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ การสอบถามพูดคุยกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และ
การศึกษาวิเคราะห์ วิจยัสรุปผล 
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1.4.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี คือ
นกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ ไดแ้ก่ เขตจตุจกัร เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตบางซ่ือ 
เขตลาดพร้าว เขตสายไหม เขตหลกัส่ี ซ่ึงมิไดมุ่้งใหเ้ป็นตวัแทนของจงัหวดักรุงเทพหรือตวัแทนของ
ประเทศ หากแต่เลือกเพื่อใหส้ะทอ้นภาพของรายละเอียดท่ีทาํการศึกษา  

1.4.3 ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่ กนัยายน พ.ศ. 2554-มีนาคม 
พ.ศ. 2555 
 

1.5  นิยามคาํศัพท์เฉพาะ 
 

1.5.1  เครือข่ายทางสังคม หมายถึง รูปแบบความสัมพนัธ์ทางสังคมของปัจเจกบุคคล กลุ่ม 
ผา่นรูปแบบการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม โดยการทาํกิจกรรมร่วมกนั ตลอดจนมีเป้าหมายเดียวกนั 

1.5.2  การสร้างเครือข่ายทางสงัคม หมายถึง กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดกลุ่ม เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
จดักิจกรรม ตอ้งอาศยัการมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั โดยการมุ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 

1.5.3  กลุ่ม หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปมารวมกนั โดยติดต่อเก่ียวขอ้งกนั กระทาํ
การอยา่งใดอยา่งหน่ึงและมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 

1.5.4  การมีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมมือของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มคนในการทาํกิจกรรม
ของส่วนรวม มีความรู้สึกผกูพนั และรับผดิชอบ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ีกลุ่มตอ้งการ  

1.5.5 นกัฟตุบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ หมายถึง ประชาชนท่ีเล่นกีฬาฟุตบอลใน
พื้นท่ีเขตจตุจกัร เขตบางซ่ือ เขตลาดพร้าว เขตหลกัส่ี เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน 
 
 



 
บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  

การศึกษาเร่ือง การสร้างเครือข่ายสงัคม: กรณีศึกษานกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
ในคร้ังน้ีได้นําแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาศึกษา ซ่ึงได้นํามาประกอบกันเพื่อ
ประยกุตใ์ชไ้ดด้งัน้ี 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายทางสงัคม 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบักลุ่ม 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม    
2.4  แนวคิดเก่ียวกบัทุนทางสงัคม 
2.5  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัเครือข่ายทางสังคม 

 
 2.1.1  ความหมายของเครือข่ายทางสังคม 
 พิมพวลัย ์ปรีดาสวสัด์ิ และวาทินี บุญชะลกัษี (2536: 347-348  อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2550: 
206) ให้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง สายใยของความสัมพนัธ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม
ระหว่างบุคคลคนหน่ึงกบับุคคลอ่ืนๆ อีกหลายคนหรือความสัมพนัธ์ทางสงัคมระหว่างกนั และกนั
ของบุคคลต่างๆ ท่ีอยู่ในเครือข่ายนั้น เป็นความสัมพนัธ์ในทุกๆ ดา้นท่ีบุคคลทั้งหมดในเครือข่าย  
ได้ติดต่อกัน  โดยมีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความสัมพันธ์  คือ  การไปหามาสู่  เยี่ยมเยียนกัน              
การปรึกษาหารือกนั การช่วยเหลือซ่ึงกนั และกนั เป็นตน้  
 มงคล ชาวเรือ (2546: 28 อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2550: 206-207) ใหค้วามหมายของเครือข่ายว่า 
หมายถึง แนวคิดกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล 
องคก์าร ตลอดจนชุมชนให้เก้ือกูลเช่ือมโยงกนั โดยท่ีแต่ละฝ่ายตอ้งมีความเท่าเทียมกนั มีอิสระ    
ต่อกนั สามารถยืนหยดัอยู่ไดด้ว้ยตนเอง และพร้อมท่ีจะปฏิบติังานร่วมกนัของสมาชิกเครือข่าย    
บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน การมีความสัมพันธ์จะเป็นแบบเพื่อนร่วมงาน ประสาน
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ความช่วยเหลือกันและเป็นความสัมพนัธ์เชิงแนวราบมากกว่าท่ีจะเป็นแนวด่ิง ดงันั้นเครือข่าย       
จึงเป็นสัมพนัธภาพของมนุษยก์บัมนุษยท่ี์ครอบคลุมทั้งการให้ และการรับ การยอมรับศกัด์ิศรี และ
เอ้ืออาทรต่อกนัมากกวา่การออกคาํสัง่บงัคบับญัชา 
 สนธยา พลศรี (2550: 207) ให้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างสมาชิกซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่าย 
กลายเป็นเครือข่ายยอ่ยภายใตเ้ครือข่ายใหญ่ ในการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายไม่ไดเ้ป็นเพียงการรวมตวั
กนัโดยทัว่ไปแต่มีเป้าหมายในการทาํกิจกรรมร่วมกนัทั้งท่ีเป็นคร้ังคราวหรืออาจเป็นกิจกรรมท่ี
ต่อเน่ือง จึงเป็นการเช่ือมโยงคนท่ีมีความสนใจร่วมกนั พบปะสังสรรค ์และพฒันาไปสู่การลงมือ
ร่วมกนัทาํกิจกรรมต่างๆ ดว้ยเป้าหมาย และจุดประสงคเ์ดียวกนั ดงันั้นเครือข่ายจึงไม่ใช่เป็นเพียง
การรวบรวมรายละเอียดบุคคลท่ีเป็นสมาชิกเท่านั้น แต่มีการจดัระบบให้สมาชิกสามารถดาํเนิน
กิจกรรมร่วมกนั เพื่อบรรลุจุดหมายท่ีสมาชิกเห็นพอ้งตอ้งกนั ส่ิงท่ีเช่ือมโยงสมาชิกเขา้ดว้ยกนั คือ 
วตัถุประสงค ์หรือผลประโยชน์ท่ีตอ้งการบรรลุผลร่วมกนั การสนบัสนุนช่วยเหลือ  ซ่ึงกนัและกนั 
 นฤมล นิราทร (2543:  6 อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2550: 208-209) ใหค้วามหมายของเครือข่ายว่า 
หมายถึง รูปแบบการประสานงานของกลุ่มคน หรือองค์กรท่ีสมคัรใจแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
ระหว่างกนั หรือทาํกิจกรรมร่วมกนัช่วยเหลือกนั โดยการติดต่อส่ือสารนั้นอาจทาํไดท้ั้งการผ่าน
ศูนยก์ลาง หรือแม่ข่าย และการติดต่อโดยตรงระหวา่งกลุ่มซ่ึงมีการจดัรูปแบบ หรือจดัระบบ ท่ียงัคง
ความเป็นอิสระโดยมีรูปแบบการรวมตวัแบบหลวมๆ ตามความจาํเป็น หรือโครงสร้างท่ีมีความ
ชดัเจน 
 เสรี พงศพ์ิศ (2548: 8) ใหค้วามหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง ขบวนการทางสังคมอนัเกิด
จากการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องคก์ร สถาบนั โดยมีเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และ
ความตอ้งการบางอย่างร่วมกนั ร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมบางอย่างโดยท่ีสมาชิกของเครือข่ายยงัคง
ความเป็นเอกเทศไม่ข้ึนต่อกนั 
 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2543: 28 อา้งถึงใน พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (อบอุ่น), 2547: 43) 
กล่าวถึงเครือข่ายว่า หมายถึงการท่ีปัจเจกบุคคล องคก์ร หน่วยงาน หรือสถาบนัใดๆ ตกลงท่ีจะ
ประสานเช่ือมโยงเขา้หากนั ภายใตว้ตัถุประสงค ์หรือขอ้ตกลงอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกนัอย่างเป็น
ระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกิจกรรมต่างๆ เช่น การปฏิรูปการศึกษา โดยกลุ่มเครือข่ายน้ี ตอ้งมีการ
แสดงออกเป็นการลงมือกระทาํกิจกรรมร่วมกนั 
 พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (อบอุ่น) (2547: 44) ไดใ้ห้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง ความ
ร่วมมือ และการเปิดรับของฝ่ายต่างๆ ท่ีจะมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการทาํกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงขอ้กาํหนดท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นความพยายามท่ี
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จะระดมทรัพยากร กระบวนการ ความรู้ และวิธีการต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความสาํเร็จ จากการร่วมมือ 
และการเปิดรับในส่ิงใหม่นั้นเสมอ 
 Schuler (1996: 9 อา้งถึงใน พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (อบอุ่น), 2547: 37-38) ไดก้ล่าวว่า 
เครือข่าย คือ สายใยของความสัมพนัธ์ทางสังคม มีความเป็นเอกภาพ มีพลงัความยึดโยง และการ
สนับสนุนเก้ือกูลซ่ึงกัน  และกัน  ทํานองเดียวกันกับเทคโนโลยี ก็คือ  สายใย  ท่ี เ ช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ และการส่ือสารของผูค้นต่างๆ ในสังคม โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบการ
ส่ือสารผา่นวิทย ุโทรทศัน์ โทรศพัท ์จะมีบทบาทในการสร้างเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ท่ีสมาชิกใน
เครือข่ายมารวมตวักนัโดยไม่จาํกดัเช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ เพศ วยั ศาสนา และฐานะทางเศรษฐกิจ 
 จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้่า เครือข่ายทางสังคม  หมายถึง รูปแบบความสัมพนัธ์ทาง
สังคมของปัจเจกบุคคล กลุ่ม ผ่านรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม โดยการทาํกิจกรรมร่วมกนั 
ตลอดจนมีเป้าหมายเดียวกนั 
 
 2.1.2  ประเภทของเครือข่ายทางสังคม 
 สนธยา พลศรี (2550:  229-242) ไดแ้บ่งประเภทของเครือข่ายตามหลกัเกณฑท่ี์นิยมใชก้นัทัว่ไป 
คือ 

1)  แบ่งตามความซบัซอ้นของกลไกการทาํงาน โดยพิจาณาจากความซบัซอ้นในการ
รวมตวั และขยายตวัของสมาชิกจากความซบัซอ้นนอ้ยแลว้เพิ่มความซบัซอ้นมากข้ึนเป็นลาํดบั แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1)  เครือข่ายชั้นเดียว เป็นเครือข่ายท่ีเกิดจากการรวมตวัของสมาชิก เพียงระดบั
เดียว โครงสร้างไม่มีความซบัซอ้นมากนกั 

(2)  เครือข่ายหลายชั้น เป็นเครือข่ายท่ีสมาชิกรวมกนัในลกัษณะของการขยาย
เครือข่ายออกไปหลายระดบัหรือหลายชั้น ซ่ึงจะมีความซบัซอ้นท่ีหลายระดบั 

2)  การแบ่งตามสถานภาพและบทบาทของสมาชิก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
(1)  เครือข่ายแนวนอน เป็นเครือข่ายท่ีสมาชิกมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เม่ือรวม

เป็นเครือข่ายจะมีตาํแหน่ง และหน้าท่ีทัดเทียมกัน ไม่มีใครมีอาํนาจเหนือกว่าใคร แต่ต่างนํา
ศกัยภาพของตนมาใชใ้นการดาํเนินงานของเครือข่ายอยา่งเตม็ท่ี 

(2)  เครือข่ายแนวตั้ง เป็นเครือข่ายท่ีสมาชิกมีลกัษณะแตกต่างกนั เม่ือรวมเป็น
เครือข่ายสมาชิกจะมีตาํแหน่งหนา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่นสมาชิกแกนนาํ สมาชิกธรรมดา สมาชิก
สมทบ เป็นตน้ 
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3) การแบ่งตามระดบัการรวมตวัของสมาชิก เป็นการแบ่งประเภทของเครือข่ายตาม
ลกัษณะการมารวมกนัเป็นเครือข่ายของสมาชิก ซ่ึงมีระดบัแตกต่างกนัออกไปหลายระดบั คือ 

(1)  เครือข่ายระดบับุคคล เป็นเครือข่ายท่ีสมาชิกประกอบดว้ยบุคคลต่างๆ มา
รวมกนัเป็นเครือข่าย เช่น เครือญาติ เพื่อนบา้น บุคคลท่ีประกอบอาชีพเดียวกนั เป็นตน้ 

(2)  เครือข่ายระดบักลุ่มหรือองคก์ร เป็นเครือข่ายท่ีสมาชิกเกิดจากการรวมตวั
ของกลุ่มหรือองค์กรไม่ใช่บุคคล เช่น ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัสงขลา สหพนัธ์ครูสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นระดบัต่างๆ เครือข่ายมหาวิทยาลยัในจงัหวดัสงขลา 
สหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

(3)  เครือข่ายระดบับุคคลกบักลุ่มหรือองคก์ร เป็นเครือข่ายท่ีสมาชิกประกอบดว้ย 
บุคคลต่างๆ กบักลุ่มหรือองคก์ร ซ่ึงเป็นคนละระดบักนั 

(4)  เครือข่ายระดบัชุมชนต่างๆ เป็นเครือข่ายท่ีสมาชิกประกอบดว้ยชุมชนขนาด
ต่างๆ เช่น ระดบัหมู่บา้น ระดบัตาํบล ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั ระดบัเมืองกบัเมือง ประเทศต่อ
ประเทศ เป็นตน้ หรือสมาชิกอาจจะประกอบดว้ยชุมชนขนาดเดียวกนั หรือต่างขนาดกไ็ด ้ 

(5)  เครือข่ายระดบัสถาบนั เป็นเครือข่ายท่ีสมาชิกประกอบดว้ยสถาบนัประเภท
เดียวกนั เช่น สถาบนัครอบครัวกบัสถาบนัครอบครัว หรือสถาบนัต่างประเภทกนั เช่น สถาบนั
ครอบครัวกบัสถาบนัศาสนา เป็นตน้ 

4)  การแบ่งตามลกัษณะการเป็นศูนยก์ลางของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณา
จากลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งศูนยก์ลางกบัสมาชิกวา่เป็นแบบใด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

(1)  เครือข่ายรวมศูนย ์เป็นเครือข่ายท่ีมีศูนยก์ลางเพียงศูนยเ์ดียว มีลกัษณะเป็น
แบบการรวมอาํนาจไวใ้นศูนยก์ลาง สมาชิกเป็นเพียงผูร่้วมใชบ้ริการจากศูนยก์ลางเท่านั้น หรือมี
ศูนยก์ลางเป็นแม่ข่าย ส่วนสมาชิกเป็นลูกข่ายท่ีตอ้งดาํเนินงานตามแม่ข่าย เช่น คุรุสภา สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

(2)  เครือข่ายกระจายศูนย ์เป็นเครือข่ายท่ีสมาชิกมีอิสระในการดาํเนินงาน แต่
จะมีคณะกรรมการร่วมทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง หรือประสานงานเครือข่าย 

(3)  เครือข่ายผสม เป็นเครือข่ายท่ีมีโครงสร้างทั้งรูปแบบรวมศูนย ์และกระจาย
ศูนยร์วมกนั กล่าวคือ มีศูนยก์ลางทาํหน้าท่ีประสานงานระหว่างสมาชิก แต่ให้สมาชิกมีอิสระใน
การติดต่อประสานงานกนัไดโ้ดยตรงอีกดว้ย 

(4)  เครือข่ายเชิงซอ้น เป็นเครือข่ายท่ีโครงสร้างเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถ
ติดต่อประสานงาน ร่วมมือกนัดาํเนินงานภายในเครือข่ายไดโ้ดยตรง โดยมีศูนยก์ลางประสานงาน
หลายศูนย ์
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5)  การแบ่งตามระดบัความสมัพนัธ์กบัศูนยก์ลาง เป็นการแบ่งประเภทของเครือข่าย 
โดยพิจารณาจากระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกกบัศูนยก์ลางของเครือข่ายแบ่งได ้3 ประเภท คือ 

(1)  เครือข่ายใกลชิ้ด เป็นเครือข่ายท่ีประกอบดว้ย สมาชิกท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลท่ี
เป็นจุดศูนยก์ลางมากท่ีสุด เช่น เครือข่ายญาติพี่นอ้ง เพื่อนสนิท เป็นตน้ 

(2)  เครือข่ายรอง เป็นเครือข่ายท่ีประกอบดว้ยสมาชิกท่ีบุคคลผูเ้ป็นศูนยก์ลางรู้จกั
คุน้เคยนอ้ยกวา่กลุ่มเครือข่ายใกลชิ้ด ไดแ้ก่ ญาติพี่นอ้งลาํดบัห่างๆ คนท่ีรู้จกัคุน้เคยทัว่ๆไป เป็นตน้ 

(3)  เครือข่ายขยาย เป็นเครือข่ายท่ีประกอบด้วย สมาชิกซ่ึงบุคคลผูเ้ป็นจุด
ศูนยก์ลางไม่รู้จกัโดยตรง แต่สามารถติดต่อสมัพนัธ์โดยผา่นบุคคลในเครือข่ายใกลชิ้ดอีกทีหน่ึง 

6)  การแบ่งตามขนาดของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากจาํนวนของ
สมาชิกท่ีรวมกนัเป็นเครือข่าย แบ่งออกได ้2 ประเภท คือ 

(1)  เครือข่ายขนาดใหญ่หรือเครือข่ายรวม เป็นเครือข่ายท่ีประกอบดว้ยสมาชิก
เป็นจาํนวนมาก เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งประเทศไทย ซ่ึงสมาชิก
ประกอบดว้ยกองทุนหมู่บา้น และชุมชนเมืองต่างๆ มากกวา่ 70,000 กองทุน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย ซ่ึงสมาชิกประกอบดว้ย สหกรณ์การเกษตรทุกอาํเภอ เป็นตน้ 

(2)  เครือข่ายขนาดเลก็หรือเครือข่ายยอ่ย เป็นเครือข่ายท่ีมีขนาดเลก็กว่าเครือข่าย
รวม มารวมกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ข้ึน เช่น กองทุนหมู่บา้นของแต่ละหมู่บา้นรวมกันเป็น
เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นระดบัตาํบล ผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ของแต่ละตาํบลรวมกนั
เป็นเครือข่ายผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบัอาํเภอ เป็นตน้ 

7)  การแบ่งตามแหล่งกาํเนิดของเครือข่าย เป็นการแบ่งโยพิจารณาจากลกัษณะ   
ของท่ีมาหรือแหล่งเกิดของเครือข่ายเป็นสาํคญั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1)  เครือข่ายธรรมชาติ เป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ เน่ืองจากมีปัจจยั
บางอย่างสนบัสนุน เช่น เครือญาติเดียวกนั นบัถือศาสนาเดียวกนั ร่วมถ่ินกาํเนิดเดียวกนั ประสบ
ปัญหาเหมือนกนั เป็นตน้ 

(2)  เครือข่ายจดัตั้งเป็นเครือข่ายท่ีเกิดจากการจดัตั้งของมนุษย ์โดยมีวตัถุประสงค์
อยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น เพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาชุมชน เพื่อพฒันาอาชีพ เพื่อการเพิ่มพูนรายได ้เพื่อ
รวมพลงัของคนในชุมชน เพื่อความมัน่คงของชุมชนหรือจดัตั้งข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เป็นตน้ 

8)  การแบ่งตามลักษณะของสมาชิกท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย เป็นการแบ่งโดย
พิจารณาจากความเหมือน หรือความคลา้ยคลึงกนัของสมาชิก และความแตกต่างกนัของสมาชิก 
แบ่งได ้2 ประเภท คือ 
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(1)  เครือข่ายประเภทเดียวกนั เป็นเครือข่ายท่ีสมาชิกประกอบดว้ยบุคคล กลุ่ม 
หรือองค์กรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เช่น เครือข่ายสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์จงัหวดัต่างๆ 
สมาพนัธ์ครูแห่งประเทศไทย สมชัชาคนจนภาคอีสาน สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ชมรม
กาํนนัผูใ้หญ่บา้นแห่งประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัภาคใต ้เป็นตน้ 

(2)  เครือข่ายต่างประเภทกนั เป็นเครือข่ายท่ีสมาชิกประกอบดว้ยสมาชิก ซ่ึงมี
ความแตกต่างกนั แต่มารวมกนัเป็นเครือข่ายเน่ืองจากมีวตัถุประสงคร่์วมกนั เช่น เครือข่ายประชา
รัฐจงัหวดัต่างๆ ประชาคมจงัหวดัต่างๆ เป็นตน้ 

9)  การแบ่งตามลกัษณะความสัมพนัธ์กบัรัฐบาล เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากการ
จดัตั้ง และการสนบัสนุนจากรัฐบาลเป็นสาํคญั แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

(1)  เครือข่ายภาครัฐ เป็นเครือข่ายท่ีเกิดจากการจดัตั้ ง หรือการสนับสนุนโดย
รัฐบาล เช่น เครือข่ายอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง และเครือข่ายอ่ืนๆ ท่ีจดัตั้งและสนบัสนุนโดยกระทรวง 
กรมและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล 

(2)  เครือข่ายภาคเอกชน  เป็นเครือข่ายท่ีประชาชนรวมกันจัดตั้ ง ข้ึนเพื่อ
วตัถุประสงคบ์างอยา่ง โดยไม่อยูใ่ตก้ารบงัคบับญัชาของรัฐบาล เช่น สโมสรออนไลน์แห่งประเทศ
ไทย สโมสรโรตารีแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมพอ่คา้จงัหวดัต่างๆ 

(3)  เครือข่ายองคก์รพฒันาเอกชน เป็นเครือข่ายท่ีเกิดจากองคก์รพฒันาเอกชน 
ซ่ึงไม่ถูกบงัคบับญัชาโดยรัฐบาล มีวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาในดา้นต่างๆ โดยไม่แสวงหากาํไร 
เช่น คณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันาเอกชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการประสานงาน
องคก์รพฒันาเอกชนภาคใต ้เป็นตน้ 

10)  การแบ่งตามลกัษณะของงาน เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากลกัษณะกิจกรรมการ
ดาํเนินงานของเครือข่าย แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

(1)  เครือข่ายพื้นท่ี เป็นเครือข่ายท่ีดาํเนินงานอยู่ในพื้นท่ีเดียวกนั โดยกิจกรรมมี
ความหลากหลายแตกต่างกนัออกไป เช่น อยู่ในหมู่บา้นเดียวกนั ตาํบลเดียวกนั อาํเภอเดียวกัน 
จงัหวดัเดียวกนั ประเทศเดียวกนั เป็นตน้ แต่รวมกนัเป็นเครือข่าย 

(2)  เครือข่ายกิจกรรม เป็นเครือข่ายท่ีดาํเนินงานในกิจกรรมท่ีเหมือนกนัหรือ
คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงอาจจะครอบคลุมพื้นท่ีหลายหมู่บา้น หลายตาํบล หลายอาํเภอ หลายจงัหวดั หลาย
ประเทศ เป็นตน้ 

11)  การแบ่งตามกฎหมาย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากการจดทะเบียน หรือการไม่
จดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายของเครือข่าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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(1)  เครือข่ายท่ีไม่เป็นนิติบุคคล เป็นเครือข่ายท่ีรวมตวักนัอย่างไม่เป็นทางการ 
หรือยงัไม่ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น ชมรม สมาคมต่างๆ ท่ี
ยงัไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เป็นตน้ 

(2)  เครือข่ายนิติบุคคล เป็นเครือข่ายท่ีดําเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และระเบียบของส่วนราชการ เช่น ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่งประเทศ
ไทย สมาคมออนไลน์แห่งประเทศไทย หอการคา้แห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

12)  การแบ่งตามรูปแบบความร่วมมือระหว่างสมาชิก เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจาก
ลกัษณะความร่วมมือของสมาชิกในการดาํเนินงานของเครือข่าย แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

(1)  เครือข่ายไม่เป็นทางการ เป็นเครือข่ายท่ีสมาชิกรวมกนัเป็นเครือข่าย โดยไม่
ตอ้งมีการลงนาม ไม่ตอ้งมีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่มารวมกนัดว้ยความจริงใจ 
เพื่อการบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั เช่น เครือข่ายขององคก์รพฒันาเอกชน เป็นตน้  

(2)  เครือข่ายเป็นทางการ เป็นเครือข่ายท่ีสมาชิกรวมกนัภายใตพ้นัธสัญญาท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร มีการกาํหนดโครงสร้าง กฎระเบียบของเครือข่ายบทบาท หน้าท่ีของสมาชิกไว้
อยา่งชดัเจน เช่น สภาทนายความ เครือข่ายอาสาสมคัรสาธารณสุข   (อ.ส.ม.) เป็นตน้ 

13)  การแบ่งตามคุณสมบติัของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากคุณลกัษณะ
ของการรวมกนัเป็นเครือข่าย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

(1)  เครือข่ายเทียม เป็นเครือข่ายท่ีขาดคุณสมบติัของการเป็นเครือข่ายแต่เขา้ใจว่า
เป็นเครือข่าย  เพราะเป็นเพียงการรวมกันของสมาชิกแต่ไม่ได้ร่วมกันแบบเครือข่าย  ไม่มี
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายร่วมกนั ไม่มีความตั้งใจท่ีจะดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั ตวัอยา่งเช่น สมาชิก
ของสมาคมศิษยเ์ก่าบางสถาบนัการศึกษาท่ีมีการจดังานชุมนุมศิษยเ์ก่าทุกปี สมาชิกในรุ่นเดียวกนั
ต่างมาสงัสรรคก์นัในลกัษณะของการรับประทานอาหารเท่านั้น ไม่ไดมี้กิจกรรมอ่ืนใดอีก เป็นตน้ 

(2)  เครือข่ายแท ้เป็นเครือข่ายท่ีสมาชิกมารวมกนัเป็นเครือข่ายแลว้มีลกัษณะของ
การเป็นเครือข่ายท่ีแทจ้ริง 

14)  การแบ่งตามลกัษณะของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาลกัษณะท่ีสาํคญั
ของเครือข่าย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

(1)  เครือข่ายการเรียนรู้ เป็นเครือข่ายเพ่ือการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด 
ประสบการณ์ ภูมิปัญญา และเทคโนโลยต่ีางๆ เช่น ชมรมแพทยแ์ผนไทยภาคใต ้เป็นตน้ 

(2)  เครือข่ายกิจกรรม เป็นเครือข่ายช่วยเหลือ และร่วมมือทาํกิจกรรมในลกัษณะ
เดียวกนั หรือสนบัสนุนส่งเสริมกนั เช่น เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
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(3)  เครือข่ายทรัพยากร เป็นเครือข่ายท่ีระดม และจดัการทรัพยากรในทอ้งถ่ิน 
ภาคราชการ เอกชน เขา้ไปส่งเสริมสนับสนุนการขาดแคลนทรัพยากรในแต่ละพื้นท่ีให้สามารถ
ดาํเนินการต่อไปไดอ้ยา่งท่ีคาดหวงั เช่น เครือข่ายประมงชายฝ่ังจงัหวดัสงขลา เป็นตน้ 

15)  การแบ่งตามวิชาชีพของสมาชิก เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากลกัษณะการ
ประกอบอาชีพของสมาชิกเครือข่ายเป็นสําคญั ซ่ึงเป็นหลายประเภท เช่น เครือข่ายครู เครือข่าย
นักวิชาการ เครือข่ายนักการเมือง เครือข่ายกาํนันผูใ้หญ่บา้น เครือข่ายแพทยแ์ผนไทย เครือข่าย
นกัวิจยั เป็นตน้ 

16)  การแบ่งตามลักษณะกิจกรรมของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจาก
ลกัษณะของกิจกรรม หรืองานท่ีดาํเนินการ ซ่ึงแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่นเครือข่ายสตรี 
เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายคนพิการ เครือข่ายผูสู้งอายุ เครือข่ายส่ิงแวดลอ้ม เครือข่ายภูมิ
ปัญญาชาวบา้น เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายสิทธิมนุษยชน เครือข่ายการ
เรียนรู้ร่วมกนัของชุมชน เป็นตน้ 

เสรี พงศพ์ิศ (2548: 198-199) เครือข่ายมีหลายประเภท ข้ึนอยู่กบัสมาชิก พื้นท่ี กิจกรรม
หลกั วตัถุประสงค ์และโครงสร้างการดาํเนินงานในลกัษณะองคก์รของเครือข่ายเอง ดงัน้ี 

1)  เครือข่ายแนวราบ โดยการประสานบุคคลท่ีอยู่ใน “ระดบั” เดียวกนั อาชีพ
เดียวกนั ให้มาเช่ือมประสานเป็นเครือข่ายกนั เช่น เครือข่ายเกษตร เครือข่ายนักพฒันา เครือข่าย
นกัวิจยั เป็นตน้ อาจเป็นปัจเจกบุคคล หรืออาจเป็นสถาบนัก็ได ้เช่น เครือข่ายสถาบนัวิจยั เครือข่าย
ศูนยข์อ้มูล เป็นตน้ บางเครือข่ายอาจเปิดสาํหรับบุคคลทัว่ไป สถาบนัทัว่ไป ใครก็ไดท่ี้สนใจในเร่ือง 
หรือประเดน็เดียวกนันั้น 

2)  เครือข่ายท่ีมีลกัษณะแนวตั้ง เช่น การนาํผูค้นจากหลากหลายอาชีพท่ีแตกต่างกนั
มาเป็นเครือข่ายกนั เช่น เกษตรกร นกัพฒันา นกัวิชาการ นกัธุรกิจ นกัการเมือง องคก์รทุน เป็นตน้ 
ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และร่วมกนั เครือข่ายน้ีมีมากข้ึนวนัน้ีเพราะการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต
ช่วยใหค้นไม่วา่อาชีพอะไร ฐานะอะไร ระดบัใด สามารถเป็นสมาชิกอยา่งเท่าเทียมกนั 

3) เครือข่ายส่วนใหญ่เกิดข้ึนเพื่อทาํให้การส่ือสาร การแลกเปล่ียนขอ้มูล และ
ประสบการณ์ดีข้ึน ง่ายข้ึน และมีการร่วมมือกันในเร่ืองต่างๆ ได้สะดวก และดียิ่งข้ึน และอีก
บางส่วนทาํให้เป็นพลงัต่อรองกบัอาํนาจต่างๆ ไดดี้ข้ึน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ หรือเอกชน 
องคก์รทุน หรือองคก์รวิชาการทาํใหไ้ดรั้บความสนใจ และความช่วยเหลือง่ายข้ึน 

4)  เครือข่ายจาํนวนหน่ึงเกิดข้ึนเพื่อก่อใหเ้กิดความร่วมมือในดา้นการวิจยั การศึกษา 
การฝึกอบรม การจดัการทรัพยากร การจดัการตลาด บางเครือข่ายแลกเปล่ียนทรัพยากรกนั เช่น 
พนัธ์ุไม ้พนัธ์ุสตัว ์ผลผลิตทางการเกษตรในทอ้งถ่ิน (เครือข่ายยโสธรแลกขา้วกบัข้ีเล่ือยและผลผลิต
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อ่ืนๆ ของเครือข่ายนครศรีธรรมราช) บางเครือข่ายเน้นการรวมตวักันเพื่อกดดันทางการเมือง 
รณรงค ์เพื่อใหส้งัคมเกิดสาํนึกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น การสร้างเข่ือน เป็นตน้ 
 พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (อบอุ่น) (2547: 84-90) การแบ่งประเภท รูปแบบ และลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ของเครือข่ายก็เพื่อสร้างความเขา้ใจ และมองเห็นภาพความเคล่ือนไหวของกลุ่ม 
องคก์รเครือข่ายต่างๆ ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน จากพฒันาการของความเป็นเครือข่ายในสงัคมไทย จะเห็นได้
ว่า มีกระบวนการเกิดข้ึนของเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ อยา่งมากมาย ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
องค์กรพฒันาเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งในด้านแนวคิด กิจกรรม ก็มีกระบวนการแบ่ง
ประเภท และรูปแบบของเครือข่ายออกเป็นนยัต่างๆ ดงันั้น ประเภท และรูปแบบของเครือข่ายจึงมี
ความแตกต่างกนัไปตามนิยาม และกิจกรรมท่ีแต่ละกลุ่ม หรือผูท่ี้ใชกิ้จกรรมเครือข่ายกาํหนดข้ึน 
โดยในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเกณฑ์บางประการในการจัดประเภท และรูปแบบของเครือข่าย เพื่อให้
เหมาะสมกบัการประยกุตใ์ชใ้นการเสริมสร้างการเรียนรู้ของทุกฝ่าย ดงัน้ี 

1)  เครือข่ายเชิงพื้นท่ี หมายถึง การรวมตวัของ กลุ่ม องคก์ร เครือข่าย ท่ีอาศยัพื้นท่ี
รูปธรรม หรือพื้นท่ีดาํเนินการเป็นปัจจยัหลกัในการทาํงานร่วมกนั เป็นกระบวนการพฒันาท่ีอาศยั
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเป้าหมายนาํทาง และเป็นการพฒันาแบบบูรณาการท่ีไม่แยกส่วนต่างๆ 
ออกจากกนั โดยยดึเอาพื้นท่ีเป็นท่ีตั้งแห่งความสาํเร็จในการทาํงานร่วมกนัของทุกฝ่าย  

2)  เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม ได้แก่ เครือข่ายท่ีใช้ประเด็นกิจกรรม หรือ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นปัจจยัหลกัในการรวมกลุ่มองคก์ร โดยมองขา้มมิติในเชิงพื้นท่ี มุ่งเนน้การ
จดัการในประเดน็กิจกรรมนั้นๆ อยา่งจริงจงั และพฒันาใหเ้กิดความร่วมมือกบัภาคีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3)  เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าท่ี ไดแ้ก่ เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยอาศยัภารกิจ/
กิจกรรม และการก่อตวัของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม เป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย ซ่ึงอาจ
แบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค์กรพฒันาเอกชนโดย
เครือข่ายต่างๆ ดงักล่าวมุ่งเน้นการดาํเนินการ ภายใตก้รอบแนวคิด หลกัการ วตัถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลกัของหน่วยงาน หรือโครงสร้างหลกัของกลุ่มผลประโยชน์นั้นๆ  

นฤมล   นิราทร (2543 : 18-21) ไดจ้าํแนกประเภทของเครือข่ายทางสงัคม ตามมิติ 4 มิติ ดงัน้ี 
1)  จาํแนกตามพื้นท่ีดาํเนินการ เช่น เครือข่ายระดบัหมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

ภาค และประเทศ 
2)  จาํแนกตามกิจกรรมหรือประเด็นปัญหา เช่น เครือข่ายท่ีทาํงานดา้นเด็ก สตรี 

สาธารณสุข เศรษฐกิจ พฒันาชุมชน สิทธิมนุษยชน ส่ิงแวดลอ้ม 
3)  จาํแนกตามอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม เช่น เครือข่ายดา้นแรงงาน เครือข่าย

กลุ่มพระสหธรรม เครือข่ายครูพิทกัษสิ์ทธิเดก็ เครือข่ายสารวตัรนกัเรียน 
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4)  จาํแนกตามรูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพนัธ์ ทาํให้เกิดเครือข่ายใน 2 ลกัษณะ 
คือ เครือข่ายตามแนวตั้ง คือ 1) เครือข่ายท่ีมีโครงสร้างเป็นช่วงชั้น ทาํให้ความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ร
ภายในเครือข่ายไม่เท่ากนั และ2) เครือข่ายตามแนวนอน เป็นเครือข่ายท่ีความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคก์รภายในเครือข่ายเท่าเทียมกนั 
 

2.1.3  ลกัษณะของเครือข่ายทางสังคม 
สนธยา พลศรี (2550: 264-265) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะสาํคญัของเครือข่าย มีดงัน้ี 

1)  มีแกนนาํและสมาชิกท่ีเขม้แขง็ สามารถดาํเนินงาน และขยายกิจการของเครือข่าย
ได ้และมีประสิทธิภาพ 

2)  มีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเครือข่าย ท่ีอาจจะเกิดจากสมาชิก หรือชุมชน
ทอ้งถ่ินท่ีสมาชิกอยูอ่าศยั หรือจากภายนอกชุมชน หรือจากการบูรณาการภูมิปัญญาทั้งสองไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัเครือข่าย 

3)  มีสัมพนัธภาพท่ีดี เครือข่ายมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิก และภายนอกทาํให้
การดาํเนินงานของเครือข่ายราบร่ืน เป็นท่ียอมรับ และประสบความสาํเร็จ 

4)  การเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างสมาชิก เครือข่ายมีช่องทางให้สมาชิกไดมี้เวทีสําหรับ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสามารถดาํเนินการได้อย่างสะดวก ทาํให้สมาชิกได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์ตลอดเวลา 

5)  การทาํกิจกรรมและความต่อเน่ือง เครือข่ายสามารถคิด และดาํเนินกิจกรรมไดด้ว้ย
ตนเองสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง ไม่ขาดตอน ไม่ตอ้งพึ่งพาจากภายนอก 

6)  ทรัพยากรและการแบ่งปัน เครือข่ายมีทรัพยากรในการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ
อาจจะโดยการจดัหาของเครือข่ายเอง หรือการแบ่งปันกบัองคก์ร และเครือข่ายอ่ืนๆ ทาํใหเ้ครือข่าย
สามารถดาํเนินกิจกรรมได ้และมีประสิทธิภาพ 

7)  การเรียนรู้และนวตักรรม สมาชิกของเครือข่ายมีการเรียนรู้ผา่นกระบวนการต่างๆ 
สามารถสร้างนวตักรรม ทั้งท่ีเป็นความรู้ และเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชป้ระโยชน์ได ้

8)  การส่ือสาร เครือข่ายสามารถส่ือสารระหว่างเครือข่ายกบัสมาชิกไดง่้าย สะดวก 
และรวดเร็ว ทาํใหส้มาชิกไดท้ราบขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั และเป็นประโยชน์ 

9)  การบริหารจดัการท่ีดี เครือข่ายมีการบริหารจดัการท่ีดี เหมาะสมกบัการดาํเนินงาน
ของเครือข่าย ทาํใหเ้ครือข่ายดาํเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

10)  ระบบการติดตามและประเมินงาน เครือข่ายมีระบบการติดตาม และประเมิน
งานท่ีมีประสิทธิภาพ มีฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวกับเครือข่ายอย่างเพียงพอ สามารถให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือสมาชิกไดท้นัเวลา และเหมาะสม 
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เสรี พงศพ์ิศ (2548: 201) สรุปลกัษณะของเครือข่าย ไวด้งัน้ี 
1)  เป็นกลุ่มองคก์รและ/หรือบุคคลท่ีมาร่วมกนัเพื่อดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์และ

ความสนใจท่ีตั้งข้ึนร่วมกนั 
2)  เป็นเวทีเพื่อกิจกรรมทางสงัคมโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
3)  ดาํรงอยูไ่ดย้าวนาน (ไม่ใช่เฉพาะกิจ) ดว้ยการส่ือสารแบบใดแบบหน่ึงท่ีต่อเน่ือง 
4)  มีความรู้สึกผกูพนักบัโครงสร้างท่ีพฒันาข้ึนมาร่วมกนั และร่วมกนัรับผดิชอบ 
5)  มีฐานอยูท่ี่ความเป็นเจา้ของร่วมกนั และความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํตามวตัถุประสงคท่ี์วาง

ไวร่้วมกนั รวมทั้งเคร่ืองมือ หรือวิธีการในการดาํเนินการท่ีคิดไวร่้วมกนั 
 
 2.1.4  การก่อเกดิเครือข่ายทางสังคม 

สนธยา พลศรี (2550: 257) เครือข่ายแต่ละประเภทมีลกัษณะแตกต่างกนั การเกิดข้ึนของ
เครือข่ายแต่ละเครือข่ายจึงมีสาเหตุ ปัจจยัสนบัสนุน และการก่อรูปเครือข่ายท่ีแตกต่างกนัออกไป 
สาเหตุของการเกิดเครือข่าย มีดงัต่อไปน้ี 

1)  การเกิดโดยธรรมชาติ เป็นการเกิดเครือข่ายข้ึนเองโดยไม่มีใครจดัตั้งซ่ึงเป็นผล
ของความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างมนุษย ์เช่น ความสัมพนัธ์ของระบบครอบครัว และเครือญาติ 
ความสัมพนัธ์ของครูอาจารย ์และลูกศิษย ์เป็นตน้ ซ่ึงมีลกัษณะของการเป็นเครือข่ายอยู่แลว้ เม่ือ
บุคคลมีส่วนร่วมในระบบความสมัพนัธ์ดงักล่าว กจ็ะเป็นส่วนหน่ึงของระบบเครือข่ายดว้ย 

2)  เกิดจากวิกฤตการณ์ของสังคมมนุษย ์เป็นการเกิดเครือข่ายท่ีเป็นผลจากการเกิด
ปัญหา หรือวิกฤตการณ์ข้ึนในสังคมท่ีสมาชิกตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีตอ้งรวมมือกนัแกไ้ขปัญหา
ในลกัษณะของการรวมพลงักนั สมาชิกส่วนใหญ่จะมีคุณลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น อาศยัอยู่ใน
ชุมชนเดียวกนั อาชีพเดียวกนั หรือเก่ียวขอ้งกนั ดาํรงชีวิตร่วมกนั หรือเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั เป็นตน้ 
การเกิดของเครือข่ายอาจจะเร่ิมจากการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์แสวงหาแนวทางในการ
แกปั้ญหา และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาในลกัษณะของเครือข่ายท่ีเป็นอิสระปราศจากการครอบงาํกนั 
และกนั มีความสัมพนัธ์แบบไม่ซับซ้อน หรือเป็นแนวราบท่ีต่างตอ้งพึ่งพาอาศยักนั และกนั เช่น 
เครือข่ายพิทกัษป่์า เครือข่ายอนุรักษลุ่์มนํ้า เป็นตน้  

3)  การเกิดโดยวิวฒันาการ เป็นการเกิดเครือข่ายเน่ืองจากความสัมพนัธ์ของสมาชิก 
เช่น เพื่อนบา้น เพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ มารวมกนัโดยวตัถุประสงคบ์างอยา่งเป็นเวลานานในลกัษณะ
ของกลุ่ม และองคก์ร แลว้พฒันาความสัมพนัธ์เป็นเครือข่าย เช่น จากกลุ่มแบบสภากาแฟ พฒันา
เป็นเครือข่ายประชาคมหมู่บา้น หรือประชาคมเมือง เป็นตน้ 

4)  การเกิดโดยการจดัตั้ง เป็นการเกิดเครือข่ายท่ีมีผูจ้ดัตั้ง และใหก้ารสนบัสนุนเพื่อ
วตัถุประสงคบ์างประการ จนสมาชิกรวมกนัเป็นเครือข่าย ทั้งการจดัตั้งโดยผูน้าํ รัฐบาล ภาคเอกชน 
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และองคก์รพฒันาเอกชน เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น และชุมชนเมือง เครือข่ายสหกรณ์ เครือข่าย
ของกระทรวงต่างๆ เป็นตน้  

เสรี พงศพ์ิศ (2548: 209) ขั้นตอน 8 ขั้นตอนต่อไปน้ีเป็นเร่ืองเครือข่ายองคก์รท่ีดาํเนินงาน
เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการพฒันายัง่ยืน สนับสนุนชุมชนเขม้แข็ง เพราะการดาํเนินงาน
เครือข่ายองคก์รชุมชนมกัเร่ิมตน้เป็นเครือข่ายหลวมๆ แบบ “ธรรมชาติ” มากกวา่ และไม่จาํเป็นตอ้ง
มีการกาํหนดขอ้ความเอกสารอะไรให้ดูเป็นทางการยุ่งยาก แต่องคก์รท่ีตอ้งการทาํงานเครือข่าย
ร่วมกบัองคก์รอ่ืนๆ เพื่อใหก้ารสนบัสนุนชุมชน โดยการทาํงานเป็นเครือข่ายควรดาํเนินการ ดงัน้ี 

1)  ร่างเป้าประสงค ์ใหช้ดัเจน เพื่อใหรู้้ว่าสาเหตุความเป็นมาของการก่อตั้งเครือข่าย
คืออะไร ทาํไมจึงตอ้งมีเครือข่ายน้ี ตั้งแลว้จะทาํอะไร 

2)  บอกเป้าหมาย และวตัถุประสงค ์ 
3)  กาํหนดแผนการดาํเนินงาน 
4)  กาํหนดกฎระเบียบ กฎเกณฑข์ั้นพื้นฐาน 
5)  กาํหนดกระบวนการในการตดัสินใจ  
6)  เตรียมแผนการส่ือสารระหวา่งสมาชิก 
7)  เลือกโครงสร้างการจดัการองคก์ร 
8)  จดัหาทุนในการดาํเนินงาน  

 พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (อบอุ่น) (2547: 109-110) การก่อตวัของเครือข่าย ในการก่อตวั หรือ
การเกิดข้ึนของเครือข่ายนั้นมีการก่อตวัท่ีหลากหลายทั้งเกิดข้ึนดว้ยการจดัตั้งของภาคส่วนต่างๆ 
เกิดข้ึนตามธรรมชาติจากการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดข้ึนเพราะสถานการณ์ก่อให้เกิดขบวนการ
เครือข่าย ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการก่อตวัของเครือข่ายดงักล่าว ในสงัคมไทยโดยจาํแนกออกเป็น 3 ดา้น
ตามลกัษณะการก่อตวั ไดแ้ก่ 

1)  เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนจากการจดัตั้ง และการสนบัสนุนของภาคส่วนต่างๆ การก่อตวั
ของเครือข่ายในลกัษณะน้ี ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายท่ีภาครัฐ หรือหน่วยงานบางแห่งตอ้งการส่งเสริม 
หรือเขา้ไปจดัตั้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการพฒันาตามแนวนโยบายของภาครัฐ และเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพใหก้บัชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น เครือข่ายพฒันาชุมชน เป็น
ตน้ โดยเครือข่ายเหล่าน้ี อาจแบ่งประเภทของการจดัตั้งไดอี้ก 2 ประการ คือ เครือข่ายท่ีเป็นนิติ
บุคคล เช่น เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย ์มูลนิธิเพื่อการพฒันาไท ฯลฯ และเครือข่ายท่ีไม่เป็นนิติ
บุคคล เช่น เครือข่ายชาวบา้น เครือข่ายชมรมลูกเสือชาวบา้น เป็นตน้ ซ่ึงโครงสร้างความสัมพนัธ์
ของเครือข่ายท่ีเกิดจากการจดัตั้งน้ี จะมีลกัษณะกิจกรรม และกระบวนการทาํงานท่ีเป็นทางการ มี
ระบบ ระเบียบ และมีโครงสร้างความสัมพนัธ์ในแนวด่ิง ท่ีเป็นไปตามกระแสของแหล่งทุน และ
นโยบายของหน่วยงานนั้นๆ 
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2)  เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนจากความสมานฉนัท์
การร่วมแรงร่วมใจของฝ่ายต่างๆ ท่ีมองเห็นความจาํเป็นในการเรียนรู้ และการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
แลว้มารวมตวักนัเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ ตลอดจนถึงการพึ่งพา
อาศยั โดยเป็นเครือข่ายท่ีมีการส่ือสาร และความผูกพนัท่ีมีชีวิตชีวา มีกระบวนการ ท่ีประสาน
สอดคลอ้งกบัความสนใจ และความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของสมาชิกมีแนวทางการดาํเนินการท่ีเป็น
อิสระจากการครอบงาํของฝ่ายต่างๆ และจะเกิดข้ึนในชุมชนปฏิบติัการท่ีใชค้วามสมานฉันท ์และ
การเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการทาํกิจกรรมร่วมกนั ส่วนโครงสร้างความสัมพนัธ์ของเครือข่ายใน
ลกัษณะน้ี จะมีความสมัพนัธ์ท่ีไม่ซบัซอ้น อยูใ่นแนวราบบนพ้ืนฐานการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการ
พึ่งพาอาศยั มีความยดืหยุน่ และมีความสอดคลอ้งกบับริบทท่ีเกิดข้ึนในสงัคม 

3)  เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานการณ์เป็นตวักาํหนด ไดแ้ก่ เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนจาก
สถานการณ์ และประเด็นปัญหาท่ีทุกฝ่ายเห็นว่า จาํเป็นตอ้งใช้ความเป็นเครือข่ายในการแก้ไข
ปัญหา และสร้างพลงัในการเรียนรู้ หรือการต่อรอง เพื่อใหเ้กิดการพฒันากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะน้ี จะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีสถานการณ์นั้นเกิดความสุกงอมอยา่งเตม็ท่ี และ
มีผูป้ระสานงานเพ่ือใหเ้ครือข่ายมีความต่อเน่ือง เช่น เครือข่ายผูไ้ดรั้บผลกระทบจากโครงการพฒันา
ของภาครัฐ ซ่ึงโครงสร้างความสัมพนัธ์ของเครือข่ายในลกัษณะน้ี จะมีการรวมพลงัอยา่งแน่นหนา 
บนพื้นฐานของการต่อสู้ และการเรียกร้องเพ่ือปกป้อง และรักษาสิทธิของตนเองในการพฒันา และ
มีการปรับบทบาทต่อการพฒันาในแง่มุมท่ีหลากหลาย โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์ 
และบริบททางสงัคม 
  
 2.1.5  ปัจจัยความสําเร็จของเครือข่ายทางสังคม 
 สนธยา พลศรี (2550: 265-276) ไดมี้ผูเ้สนอปัจจยัท่ีสนบัสนุนความสาํเร็จของเครือข่ายไว้
หลายท่านดงัน้ี 
 สมกลู ถาวรกิจ (ม.ป.ป.: 15-16 อา้งถึงในสนธยา พลศรี, 2550: 265) เสนอว่า การดาํเนินงานของ
เครือข่ายจะประสบความสาํเร็จหรือไม่ มากนอ้ยเพยีงใดข้ึนอยูก่บัปัจจยั 14 ประการ ดงัน้ี 

1)  ความเป็นหน่ึงเดียวกนั ทั้งจิตใจ และความสามคัคีของสมาชิกเครือข่าย 
2)  สมาชิกมีขวัญ กําลังใจ  และเจตนารมณ์ร่วมกัน ท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุ

ความสาํเร็จ 
3)  ความเสียสละของสมาชิก ทั้งแรงกาย สติปัญญา และทุนทรัพย ์หรือทรัพยากร 
4)  มียุทธศาสตร์ระบบการจดัการและการวางแผนท่ีดี เหมาะสมกบัสถานการณ์

สมาชิกรวมกลุ่มกนัอยา่งเหนียวแน่น 
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5)  มีการติดตามและประเมินผล การดาํเนินงานของเครือข่ายเป็นระยะๆ สมํ่าเสมอ 
6)  ใชก้ระบวนการดาํเนินงาน ตามวงจรคุณภาพ  
7)  ผูน้าํเครือข่ายมีวิสยัทศัน์ มีความสามารถในการตดัสินใจ และประสานงานไดดี้ 
8)  สมาชิกเครือข่ายมีคุณภาพ ทุกคนมองเห็นประโยชน์ร่วมกนั ไม่เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนตน  
9)  กิจกรรมของเครือข่าย มีการจดัการอยา่งต่อเน่ืองไม่ขาดตอน 
10)  สมาชิกและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย  
11)  มีการดาํรงรักษาเครือข่ายเดิมไวแ้ละขยายเครือข่ายใหม่ เพิ่มเติมข้ึนตลอดเวลา

ไม่หยดุน่ิง 
12)  สมาชิกมีความจริงใจ จริงจัง มีความศรัทธาต่อกันและกันและต่อเครือข่าย 

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ใหเ้กียรติซ่ึงกนั และกนัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
13)  ระเบียบกฎเกณฑข์องเครือข่าย มีความเหมาะสมกบัสมาชิก และการดาํเนินงาน

ของเครือข่าย 
14)  มีทรัพยากรเพียงพอต่อการดาํเนินงานของเครือข่าย มีความโปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้
อีเบอร์ฮาร์ด อี. ชูอิง (Scheuing อา้งถึงใน นฤมล นิราทร, 2543: 59-65) เสนอปัจจยัแห่ง

ความสาํเร็จของเครือข่ายมี   6 ประการ ดงัน้ี 
1) การมีพนัธสัญญาท่ีหนักแน่นระหว่างกัน เป็นการท่ีสมาชิกของเครือข่ายมี

อุดมการณ์ และความสัมพนัธ์ระหว่างกนัท่ีเกิดจากกระบวนการทาํงานร่วมกนัประสบความสาํเร็จ 
หรือประสบความลม้เหลวร่วมกนั และร่วมปรึกษากนัอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

2)  การปรับปรุงพฒันาตลอดเวลา เครือข่ายจะประสบความสําเร็จเม่ือสมาชิกของ
เครือข่ายมีการปรับปรุง และพฒันาอยู่ตลอดเวลา โดยมีการประเมินความตอ้งการ และความ
คาดหวงัของสมาชิก จุดแขง็ จุดอ่อนของสมาชิกตลอดระยะเวลาการทาํงาน มีการส่ือสารระหว่าง
กนัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัความตอ้งการ และความคาดหวงัของแต่ละฝ่าย การประเมินสถานการณ์ของ
ปัญหาทั้งภายใน และภายนอกเครือข่าย และการเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์หรือมาตรฐานท่ีดีท่ีสุด เพื่อ
เปรียบเทียบผลงานของเครือข่ายกบัเครือข่ายอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั เป็นตน้ ผลท่ีไดจ้ากการ
ประเมินจะเป็นขอ้มูลสาํคญัท่ีนาํมาใชใ้นการปรับปรุงพฒันาเครือข่าย 

3)  การรักษาพนัธกรณีระยะยาว การรักษาพนัธกรณีระยะยาวระหว่างสมาชิกของ
เครือข่ายมีผลสาํคญัต่อการปรับปรุงพฒันาเครือข่ายตลอดเวลา เพราะเครือข่ายท่ีมีความผกูพนักนั
ในระยะยาว และได้รับประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นท่ีทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนทรัพยากร ร่วมกัน



 

 

20

 

ทาํงาน และสร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อเครือข่าย การสร้างและรักษาพนัธกรณีระยะยาวตอ้ง
อาศยัการระดมทรัพยากร และการลงทุนระยะยาว เพื่อสร้างศรัทธาร่วมกนัของสมาชิก ตอ้งใชก้าร
ติดต่อส่ือสารในการรักษาความสัมพันธ์  และต้องอาศัยประวัติศาสตร์ร่วมกัน  เช่น  การมี
ประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนัซ่ึงไม่ใช่เฉพาะผลงานเท่านั้น แต่หมายถึงมิตรภาพ และการร่วม
ทุกขร่์วมสุขระหวา่งกนัอีกดว้ย 

4)  การเสริมพลงั หมายถึง การสนับสนุนให้สมาชิกเครือข่ายได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถตลอดจนใชว้ิจารณญาณของตนในสถานการณ์ต่างๆ ไดร่้วมแกไ้ขปัญหาต่างๆ เช่น
การจดักิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์ การจดัหาทุนดาํเนินงาน การหาทรัพยากรต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อ
การทาํงานของเครือข่าย เป็นตน้ 

5)  การมีค่านิยมร่วม ค่านิยมร่วมกนัของสมาชิกเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ในการทาํงานของเครือข่าย เช่น การให้ความสําคญัต่อคุณภาพของงาน ความยืดหยุ่น การเปิดเผย
จริงใจ การใหค้วามสาํคญัต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์การมีค่านิยมในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม เป็นตน้ 

6)  ภาวะผูน้ํา ภาวะผูน้ําของเครือข่าย หมายความถึง การสร้างวิสัยทัศน์ในเชิง
ยุทธศาสตร์ ความสามารถในการชกัจูงโน้มน้าวให้ผูอ่ื้นเห็นความสําคญัท่ีจะตอ้งกระทาํร่วมกนั 
และจัดหาทรัพยากรท่ีจาํเป็นต่อการทาํงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกของ
เครือข่าย และผลสําเร็จของเครือข่าย ผูน้ํายงัตอ้งมีลกัษณะสําคญัอีกหลายประการ เช่น ความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต ขยนั เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นตน้ 

ธนา ประมุขกูล (ม.ป.ป.: 4-5 อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2550: 267) เสนอว่าปัจจยัแห่ง
ความสาํเร็จของเครือข่ายมี 5 ประการ ดงัน้ี 

1)  ความเขา้ใจ สมาชิกของเครือข่ายตอ้งมีความเขา้ใจตรงกนัในเร่ืองวตัถุประสงค์
ของเครือข่าย บทบาทของสมาชิก กิจกรรมของเครือข่าย เครือข่ายท่ีประสบความลม้เหลวนั้น 
เน่ืองจากสาเหตุสาํคญั คือ ไม่สามารถสร้างความเขา้ใจให้ตรงกนัระหว่างสมาชิก ทั้งวตัถุประสงค์
ของเครือข่าย บทบาทของตนเองว่ามีบทบาทอยา่งไร เป็นบทบาทหลกั หรือบทบาทสนบัสนุน เม่ือ
เครือข่ายตั้งข้ึน และไดด้าํเนินการไปช่วงระยะเวลาหน่ึง สมาชิกท่ีไม่เขา้ใจก็ถอนตวัไป เพราะเห็น
วา่เครือข่ายไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้

2)  ความเป็นประชาธิปไตยเครือข่ายมีการดาํเนินงานแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาส
ใหส้มาชิกมีอิสระทางความคิด ทาํใหค้วามคิดของสมาชิกมีความหลากหลาย ทั้งท่ีคลา้ยคลึงกนั และ
แตกต่างกนั ดงันั้นการท่ีจะทาํให้ความแตกต่างดงักล่าวน้ีอยู่กนัไดอ้ย่างราบร่ืนก็คือ การให้เกียรติ 
การยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน ซ่ึงเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มองเห็น
ทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือไปจากท่ีตนคิดเห็น ทาํใหม้องเห็นจุดดีจุดดอ้ยของแต่ละทางเลือก ทาํให้
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รู้จกัการวิเคราะห์ร่วมกนัอย่างเป็นเหตุเป็นผลจากการหลอมรวมของทุกความคิดเห็นซ่ึงเหมาะสม
มากท่ีสุด บนพื้นฐานของการยอมรับร่วมกนั 

3)  ความจริงใจ การดาํเนินงานของเครือข่ายมีลกัษณะเป็นการประสานงานใน
แนวราบไม่ใช่การบงัคบับญัชาสั่งการ ดงันั้นการเป็นสมาชิกของเครือข่ายจึงเป็นแบบสมคัรใจ และ
มีความจริงใจในการทาํงานร่วมกนั โดยเห็นผลประโยชน์ร่วมกนัตามวตัถุประสงคข์องเครือข่ายซ่ึง
บางคร้ังสมาชิกอาจจะตอ้งเสียสละผลประโยชน์บางส่วนของตนใหก้บัเครือข่าย 

4)  การจดัการ เครือข่ายประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีพื้นฐานหลากหลายมารวมกนัโดย
อิสระ ไม่ใช่การบงัคบับญัชา หรือสัง่การเป็นกลไหหลกัในการบริหารจดัการ ดงันั้นเครือข่ายจึงตอ้ง
มีความยดืหยุน่ในการบริหารจดัการ สามารถปรับเปล่ียนไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไปทั้งการปรับเปล่ียนภายในเครือข่าย และการติดต่อประสานงานกบักลุ่มองคก์รภายนอกอ่ืนๆ ท่ีอยู่
นอกเหนือการจดัการของเครือข่าย 

5)  การส่ือสาร การส่ือสารเป็นแกนกลางท่ีทาํให้เครือข่ายสามารถเช่ือมโยงกนัได ้
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลของเครือข่ายเป็นการส่ือสารแบบหลายช่องทางเช่ือมโดยงระหว่าง
สมาชิกโดยอิสระ คล่องตวั เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกันให้มากท่ีสุด 
ถึงแม้ว่าเครือข่ายจะมีระบบการส่ือสารหลักผ่านทางผูป้ระสานงานอยู่แล้วก็ตาม แต่ไม่ควร
กาํหนดให้เป็นระบบการส่ือสารท่ีตายตัว และต้องผ่านขั้นตอนตามท่ีกาํหนด เพราะจะทาํให้
เครือข่ายมีระบบท่ีมากขั้นตอน เกิดความล่าชา้ และยุง่ยากในการดาํเนินงาน 

ธีรพงศ ์แกว้หาวงษ ์(2544: 257-258) เสนอว่าปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จของเครือข่าย คือ 
การบริหารเครือข่าย ซ่ึงมี 6 ประการ ดงัน้ี 

1)  กระบวนการติดต่อส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร เทคนิค วิธีการ ประสบการณ์ ตลอดจน
การพฒันา เครือข่ายมีกระบวนการติดต่อส่ือสารอยา่งสมํ่าเสมอ ส่งเริมให้เกิดการแลกเปล่ียนอยา่ง
ต่อเน่ือง และมีการสรุปความกา้วหนา้ในผลการดาํเนินกิจกรรมของสมาชิก และเครือข่าย 

2)  การให้ความสําคญัแก่สมาชิกในดา้นต่างๆ เป็นการพิจารณาถึงความตอ้งการของ
มวลสมาชิก การไดแ้ลกเปล่ียนทศันะ มุมมองต่อการพฒันา หรือเป้าหมายของกิจกรรมในความ
ร่วมมือ ตลอดจนกระบวนการตดัสินใจร่วมกนั ในการกาํหนดเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของ
เครือข่าย เพื่อใหส้มาชิกสามารถแปลงไปสู่การปฏิบติั และประสานความร่วมมือได ้

3)  องคก์รความร่วมมือและโครงสร้างเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ต่อการประสานความร่วมมือ สามารถป้องกนัการแทรกแซง จากองคก์รอ่ืนๆ สามารถลดปัญหา
ความขดัแยง้ระหว่างสมาชิก และเครือข่าย และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม และ
ทัว่ถึงได ้ 
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4)  การส่งเสริมบทบาทและการตดัสินใจของสมาชิก เครือข่ายตอ้งให้ความสาํคญั
กบัการส่งเสริมให้สมาชิกมีโอกาสในการตดัสินใจในขั้นตอนต่างๆ ของการดาํเนินงาน เพื่อสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ และสร้างบรรทดัฐานในความร่วมมือของสมาชิก 

5)  การพฒันาและระดมทรัพยากรอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ เครือข่ายตอ้งมี
การพฒันาอยูต่ลอดเวลา มีการระดมทรัพยากรอยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพมีแผนในการพฒันา
ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้ครือข่ายมีกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองกนัตลอดเวลาไม่หยดุน่ิง 

6)  การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์บทบาทของเครือข่ายและมวลสมาชิก เพื่อระดม
ความร่วมมือ และสร้างความเขา้ใจในการดาํเนินงานแก่สมาชิก และประชาชนทัว่ไป ซ่ึงจะทาํให้
เครือข่ายดาํเนินงานดว้ยความมัน่คง และขยายเครือข่ายสมาชิกใหก้วา้งออกไปมากข้ึน 

สิน ส่ือสวน (2530: 23) เสนอวา่ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของเครือข่าย มี 6 ประการดงัน้ี 
1)  ปกป้องคุม้ครองสมาชิกได ้กล่าวคือ เครือข่ายสามารถปกป้องผลประโยชน์ แกไ้ข

ปัญหา และตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกได ้และยงัมีการกระจายผลประโยชน์ใหแ้ก่สมาชิก
อยา่งเสมอภาค ดว้ยความยติุธรรม หรือทดัเทียมกนั 

2)  สมาชิกมีความรู้สึกเป็นเจา้ของเครือข่าย กล่าวคือ สมาชิกมีจิตสาํนึกในการเป็น
เจา้ของเครือข่ายร่วมกนั และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายอยา่งแทจ้ริง 

3)  มีผูน้าํท่ีดี เครือข่ายมีผูน้าํท่ีดี มีภาวะผูน้าํ สามารถแสดงบทบาทของผูน้าํไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4)  มีความสามารถในการพึ่งตนเอง เครือข่ายตอ้งมีความสามารถในการทาํงานอยา่ง
เป็นระบบดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งพึ่งพาภายนอก สามารถร่วมกนักาํหนดเป้าหมายท่ีเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัทรัพยากร ความสามารถของสมาชิก และคนในชุมชน 

5)  ความสามารถในการควบคุมปัจจยัต่างๆ เครือข่ายตอ้งมีความสามารถในการควบคุม
ปัจจยัต่างๆ ทั้งปัจจยัภายในเครือข่าย และภายในชุมชนให้เป็นไปตามทิศทางท่ีพึงประสงค์ของ
เครือข่าย 

6)  การปรับตวั เครือข่ายตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย
ของเครือข่าย เพื่อความมัน่คง และพฒันาเครือข่ายใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไปได ้

เสรี พงศพ์ิศ (2546:  134) เสนอว่าเครือข่ายของชุมชนจะเจริญเติบโต และประสบความสาํเร็จ
ไดด้ว้ยปัจจยัสาํคญั 6 ประการ ดงัน้ี 

1)  มีวฒันธรรมเครือข่าย คือ มีความสัมพนัธ์แนวราบมากกว่าแนวด่ิง สมาชิกทุกคน
เคารพให้เกียรติกนั ไม่ใช่ความสัมพนัธ์แบบเจา้นาย ไม่มีหวัหนา้ลูกนอ้ง แต่เป็นพี่นอ้งกนั สัมพนัธ์
กนัดว้ยใจ ดว้ยจิตวิญญาณไม่ใช่ดว้ยผลประโยชน์  
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2)  สมาชิกมีการพบปะกนั ไปมาหาสู่กนัเป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ 
3)  เครือข่ายมีเป้าหมายชดัเจน ท่ีสมาชิกทุกคนเขา้ใจตรงกนั 
4)  มีแผนงานและกิจกรรมหรือลงทุนร่วมกนั เช่น วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มออม

ทรัพย ์เป็นตน้ อนัเป็นเง่ือนไขใหส้มาชิกพบปะ และทาํงานร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
5)  มีกลุ่มแกนนาํ ทาํหนา้ท่ีนาํ และประสานงานของเครือข่ายดว้ยความมุ่งมัน่ 
6)  สมาชิกเครือข่ายร่วมมือ ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ไม่แข่งขนักนัเอง 

 อนุชาติ พวงสาํลี และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล (2541: 18) มีความคิดเห็นว่าปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้
เครือข่ายแบบประชาสงัคม ประสบความสาํเร็จมี 8 ประการ ดงัน้ี 

1)  มีวิสัยทศัน์ร่วมกนั สมาชิกในเครือข่ายตอ้งมองเห็นอนาคตขา้งหน้าร่วมกนัรู้ 
และเขา้ใจร่วมกนัในทิศทางท่ีจะไปดว้ยกนั หรือทาํกิจกรรมร่วมกนัไม่เช่นนั้นแลว้เครือข่ายจะไม่มี
พลงั ไร้ทิศทาง และเป้าหมายท่ีจะกา้วหนา้ไปดว้ยกนั 

2)  มีส่วนร่วมอย่างกวา้งขวาง เน่ืองจากเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนมีความ
หลากหลายซบัซอ้น และตอ้งร่วมสร้างการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่ายจึง
เป็นส่ิงท่ีสาํคญัของเครือข่าย 

3)  มีความเป็นธรรมชาติท่ีไม่ใช่การแต่งตั้งจดัตั้งแต่เป็นผลจากจิตสํานึกท่ีจะดาํเนิน
กิจกรรมร่วมกนั บนพื้นฐานของการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ ยัง่ยืนต่อเน่ืองสามารถร่วมแกไ้ข
ปัญหาท่ีซบัซอ้นของชุมชน หรือทอ้งถ่ินได ้

4)  มีความรัก ความเอ้ืออาทร สมานฉันท์ การรวมกลุ่มเครือข่ายบนพื้นฐานของ
ความหลากหลาย และความแตกต่างของสมาชิกนั้น จาํเป็นตอ้งสร้างข้ึนบนพ้ืนฐานแห่งความรัก 
ความเมตตา ความเอ้ืออาทร และความสามคัคี เพราะส่วนสาํคญัในการเช่ือมโยงใหเ้กิดความร่วมมือ
อยา่งมีพลงั 

5)  มีองค์ความรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้ สติปัญญาความรู้ และ
จินตนาการเป็นพลงัของมนุษยท่ี์จะดาํรงอยูอ่ยา่งสร้างสรรค ์มีศกัด์ิศรี แกปั้ญหา และกาํหนดทิศทาง
ในอนาคต เครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนจึงตอ้งสร้าง และสะสมองค์ความรู้ท่ีสามารถปรับใช ้    
และเรียนรู้เพิ่มข้ึนตลอดเวลา ทั้งยงัตอ้งมีศกัยภาพ และความสามารถพอท่ีจะแสวงหาความรู้อีกดว้ย 

6)  มีการเรียนรู้จากการปฏิบติัหรือทาํกิจกรรมร่วมกนัเพราะจะให้เกิดพลงั เกิดปัญญา
หมู่ เกิดใจหมู่ในสมาชิกเครือข่ายซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญั ในการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนท่ีตอ้งอาศยั
เทคนิควิธีการมากมาย และสอดคลอ้งกบับริบทของแต่ละเครือข่าย 

7)  มีการติดต่อส่ือสารกนัอย่างต่อเน่ืองหรือเป็นเครือข่ายความร่วมมือ การส่ือสาร
เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นความจาํเป็นท่ีจะทาํใหเ้ครือข่ายมีความเจริญเติบโต และขยายตวัอยา่ง
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มัน่คง เป็นการส่ือสารในแนวราบท่ีตอ้งคิดคน้รูปแบบใหม่ๆ ตอ้งเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือ
ต่างๆ กบัส่ือสารมวลชน 

8)  มีระบบการจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพ เครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนจะตอ้งอยู่
บนพื้นฐานของการจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพทั้งองคก์ร ระบบสมาชิกของเครือข่าย 
 จากแนวความคิดเก่ียวกบัปัจจยัความเจริญเติบโตของเครือข่าย และปัจจยัท่ีสนับสนุนให้
เครือข่ายประสบความสาํเร็จท่ีกล่าวมาแลว้ อาจกล่าวไดว้่าปัจจยัท่ีสนับสนุนให้เครือข่ายประสบ
ความสาํเร็จ มีอยูห่ลายประการ คือ 

1)  สมาชิกและระบบความสัมพันธ์ท่ีดี สมาชิก และระบบความสัมพันธ์ของ
เครือข่าย เป็นปัจจยัสาํคญัเบ้ืองตน้ท่ีทาํให้เกิดเครือข่าย และทาํให้เครือข่ายประสบความสาํเร็จใน
การดาํเนินงาน สมาชิกของเครือข่ายหมายรวมถึงสมาชิกทั้งหมดซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกทัว่ไป ผูน้าํ 
และผูบ้ริหารจดัการเครือข่าย และพนักงานต่างๆ ของเครือข่าย สมาชิกของเครือข่าย และระบบ
ความสมัพนัธ์ท่ีดี ท่ีสนบัสนุนใหเ้ครือข่ายประสบความสาํเร็จ ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

(1)  สมาชิกมีวิสัยทัศน์ ร่วมกัน  มี เป้าหมายร่วมกันท่ีจะรวมพลังกันเพื่อ
ความสาํเร็จร่วมกนั 

(2)  สมาชิกมีผูน้าํมีกลุ่มแกนนาํท่ีมีภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม เช่น มีวิสัยทศัน์ ท่ีดี มี
คุณธรรม มีความรู้ความสามารถ กลา้ตดัสินใจ และตดัสินใจไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
สามารถจูงใจ และประสานงานไดดี้ เป็นตน้ 

(3)  สมาชิกมีความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทร สมานฉันท์ สามคัคีกนัไม่
แข่งขนักนัหรือขดัแยง้กนั เสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ส่วนรวม 

(4)  สมาชิกรวมกลุ่มกนัอย่างเหนียวแน่น มีพนัธสัญญาท่ีหนักแน่น และรักษา
พนัธกรณี มีความจริงใจ จริงจงั ศรัทธาต่อกนั และกนั และมีความมัน่คงต่อเครือข่าย 

(5)  สมาชิกมีค่านิยมร่วมกัน มีความเขา้ใจกัน ให้เกียรติกัน และกัน มีความ 
สมัพนัธ์กนัแบบพี่นอ้ง สมัพนัธ์กนัดว้ยใจดว้ยจิตวิญญาณไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์เพียงอยา่งเดียว 

(6)  การให้ความสาํคญัแก่สมาชิกในดา้นต่างๆ เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของ
เครือข่าย และความผกูพนัต่อเครือข่าย 

(7)  มีการส่งเสริมให้สมาชิกไดแ้สดงบทบาทและโอกาส ในการตดัสินใจใน
กิจกรรมของเครือข่ายดว้ยตนเอง และร่วมกบัผูอ่ื้น 

(8)  สมาชิกใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีขวญั และกาํลงัใจ
ท่ีดี ไม่ทอ้แท ้หรือหมดกาํลงัใจโดยง่าย  
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(9)  การพฒันาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ของสมาชิกให้มีความ 
สามารถในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายไดด้ว้ยตนเอง 

(10)  ผูน้ํากลุ่มแกนนําและสมาชิกมีความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้
รับผดิชอบงานเก่ียวกบัการเงิน และการพสัดุตอ้งเป็นผูท่ี้สมาชิกใหค้วามเช่ือถือ และไวว้างใจ 

2)  กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกนั ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงท่ีทาํให้
เครือข่ายเจริญเติบโต และประสบความสําเร็จในการดาํเนินงาน คือ กระบวนการมีส่วนร่วม และ
การเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกเครือข่าย ซ่ึงควรมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เครือข่ายมีลกัษณะเป็นองคก์รแห่งความร่วมมือ มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกไม่ใช่การบงัคบับญัชา หรือสัง่การ 

(2)  เปิดโอกาสใหส้มาชิกและผูเ้ก่ียวขอ้งในเครือข่ายทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอยา่งกวา้งขวาง ไม่ผกูขาดโดยบุคคล หรือกลุ่มคนเพียงคนใดคนหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

(3)  มีความสัมพนัธ์แบบแนวราบ สมาชิกมีความสัมพนัธ์แบบเท่าเทียมกนัหรือ
เสมอภาคกนัเคารพในศกัด์ิศรีของกนั และกนั ไม่มีใครเหนือกวา่ใคร 

(4)  สมาชิกมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันและอย่างสมํ่าเสมอ จนกลายเป็น
วฒันธรรมของเครือข่าย 

(5)  มีองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนจากเวทีของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ร่วมกนัของสมาชิก ไม่ใช่โดยการช้ีนาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

(6)  มีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากผลของการปฏิบติัจริงหรือการทาํกิจกรรมร่วมกนั ไม่ใช่
ผลของการศึกษาจากชุมชนอ่ืน หรือบุคคลภายนอกเพียงฝ่ายเดียว 

(7)  มีลกัษณะเป็นการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบธรรมชาติ ไม่ใช่เพราะการ
จดัตั้ง การถูกบงัคบั หรือความเกรงใจ แต่เกิดจากจิตสาํนึกร่วมกนัของสมาชิกอยา่งแทจ้ริงไม่ใช่การ
แสแสร้ง หรือแกลง้ทาํ 

(8)  เครือข่ายมีกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอไม่ขาดตอนทาํให้สมาชิกไดมี้ส่วน
ร่วมในกิจกรรมเครือข่ายอยา่งต่อเน่ืองไม่ขาดตอน 

(9)  บรรยากาศในการดาํเนินงานของเครือข่ายส่งเสริมให้สมาชิกมีความกลา้
และมัน่ใจท่ีจะร่วมในกิจกรรม ซ่ึงเป็นบรรยากาศแบบกลัยาณมิตร เพิ่มพูนความรู้ และทกัษะให้
สมาชิกอยา่งแทจ้ริง 

(10)  มีเทคนิควิธีการท่ีนาํมาใชใ้นการเรียนรู้ร่วมกนัหลายๆ วิธี เหมาะสมกบั
สมาชิก และกิจกรรมท่ีจดัในแต่ละคร้ัง ไม่ซํ้ าซากอยูเ่พียงเทคนิควิธีการเดียว 

3)  การบริหารจดัการเครือข่ายท่ีดี การบริหารจดัการเครือข่ายท่ีดีเป็นปัจจยัสาํคญัอีก
ประการหน่ึงท่ีสนบัสนุนความสาํเร็จของเครือข่ายซ่ึงควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
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(1)  มีวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ ระบบการบริหารจดัการ ท่ีเหมาะสมกบัสภาพ หรือ
ลกัษณะของเครือข่าย 

(2)  มีกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบติัของเครือข่ายท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
(3)  มีโครงสร้างในการบริหารเครือข่ายท่ีเหมาะสมกบัคุณลกัษณะของเครือข่าย 
(4)  มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการดาํเนินงาน ทั้งบุคลากร เงิน วสัดุ 

อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 
(5)  มีระบบในการปกป้องคุม้ครองสมาชิกให้มีความมัน่คงและปลอดภยั รวมทั้ง

การจูงใจ การเสริมพลงั การสร้างขวญั และกาํลงัใจใหแ้ก่สมาชิก 
(6)  มีการบริหารงานแบบประชาธิปไตย ท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมใน

การบริหาร และการดาํเนินงาน ยอมรับในเสียงขา้งมาก เช่ือมัน่ในอิสรภาพ และเสรีภาพของสมาชิก
มีความยดืหยุน่ในการดาํเนินงาน เป็นตน้ 

(7)  มีการระดมทรัพยากรต่างๆ มาใชอ้ย่างเต็มท่ี และมีประสิทธิภาพ ไม่ปล่อย 
หรือละเลยใหสู้ญเสียไปโดยไม่นาํมาใชป้ระโยชน์ สามารถควบคุมปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายใน 
และภายนอกเครือข่ายได ้

(8)  มีการปรับปรุงพฒันาเครือข่ายตลอดเวลาตามสถานการณ์ ท่ีไมยึดมัน่อยู่กบั
ระบบบริหารแบบใดแบบหน่ึงเพียงระบบเดียว หรือมีความสามารถในการปรับตวั ใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งดี 

(9)  มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในเครือข่าย 
และหน่วยงานภายนอกเครือข่าย 

(10)  มีระบบการติดตามและประเมินผลท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นระยะ และ
สมํ่าเสมอ และนาํผลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาเครือข่ายร่วมกนั 

4)  การขยายเครือข่าย เครือข่ายจะเจริญเติบโตไดน้ั้นตอ้งมีการขยายเครือข่ายออกไป 
ดว้ยการหาพนัธมิตร หรือสมาชิกเพิ่มเพราะไม่เช่นนั้นแลว้เครือข่ายก็จะไม่เติบโตในเชิงปริมาณ แต่
อาจจะถดถอย หรือลดจาํนวนของสมาชิกลง และมีผลต่อการดาํรงอยู่ของเครือข่าย ซ่ึงการขยาย
เครือข่ายอาจดาํเนินการไดด้งัน้ี  

(1)  พยายามดาํรงรักษาสมาชิกเครือข่ายท่ีมีอยูไ่วไ้ม่ให้ละท้ิงเครือข่าย หรือไม่เลิก
เป็นสมาชิกภาพของเครือข่าย 

(2)  สร้างความสัมพนัธ์อนัดี กบับุคคล กลุ่ม องคก์รอ่ืนๆ ทั้งท่ีมีอยู่ในชุมชน และ
ภายนอกชุมชน 

(3)  ดาํเนินงานในลกัษณะของการเป็นเครือข่ายของความร่วมมือ ด้วยการเป็น
พนัธมิตร หรือภาคีกบับุคคล กลุ่ม องคก์รอ่ืนๆ ไม่ใช่เป็นคู่แข่งขนัท่ีตอ้งการแพช้นะ 
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(4)  การประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่บทบาทของเครือข่าย และความสําเร็จท่ี
เกิดข้ึนไปสู่บุคคล กลุ่ม และองคก์รอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของเครือข่ายเพ่ือสร้างการยอมรับใน
เครือข่าย  

(5)  ผูน้าํ กลุ่มแกนนาํ และสมาชิกของเครือข่ายตอ้งช่วยกนัขยายไปสู่สมาชิกใหม่ๆ 
ทั้งโดยการใชค้วามสมัพนัธ์ส่วนตวั ความสมัพนัธ์ทางสงัคม และวฒันธรรม 

(6) กฎ ระเบียบต่างๆ ของเครือข่าย เปิดโอกาสให้สมาชิกใหม่เข้าร่วมกับ
เครือข่ายได ้และมีขั้นตอนไม่ยุง่ยาก 

(7) ใช้การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรมร่วมกนั เป็นเคร่ืองมือในการหา
สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพราะกิจกรรมขา้งตน้จะนาํไปสู่การร่วมมือกนัในลกัษณะเครือข่ายไดง่้าย 

(8)  เปล่ียนวิกฤติให้เป็นโอกาส กล่าวคือ เม่ือบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือชุมชน 
ประสบปัญหา หรือเกิดวิกฤติการณ์ข้ึน เครือข่ายตอ้งเขา้ไปสนบัสนุน ช่วยเหลือ ซ่ึงจะนาํไปสู่การ
เป็นสมาชิกใหม่ของเครือข่ายได ้

(9)  ใหบุ้คคล กลุ่ม หรือองคก์รท่ีเป็นเป้าหมายไดรู้้ และเขา้ใจว่าถา้หากมาร่วมเป็น
สมาชิกใหม่ของเครือข่ายแลว้จะมีสถานภาพ และบทบาทในเครือข่ายอย่างไร มีโอกาส ท่ีจะพบ
ความสาํเร็จในการดาํเนินงานอยา่งไร 

(10)   แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการหาสมาชิกใหม่โดยตรง เพื่อให้การขยาย
เครือข่ายเป็นไปอยา่งเป็นรูปธรรม มีเป้าหมาย มีแผนงาน และดาํเนินงานอยา่งจริงจงั 
  

2.2  แนวคดิเกีย่วกบักลุ่ม 
 
 2.2.1  ความหมายของกลุ่ม 
 โดยธรรมชาติของสังคมมนุษยจ์ะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนั เป็นเผ่า เป็นชาติ ตั้งแต่เกิดจนตาย 
มนุษยย์อ่มมีกลุ่มสงักดั เร่ิมตั้งแต่กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน ไปจนถึงกลุ่มต่างๆ ทางสังคม ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัสถานการณ์ และสภาพแวดลอ้มท่ีจะตอ้งเขา้มามีบทบาทเก่ียวขอ้ง เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มแฟน
ฟุตบอล เป็นตน้ ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “กลุ่ม” ไวด้งัน้ี  
 พจนานุกรมสังคมวิทยา ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2535: 164) ใหค้วามหมายของกลุ่มว่า กลุ่ม
ประกอบดว้ยบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีไดส้ร้างแบบอยา่งของการกระทาํระหวา่งกนัทางจิตข้ึน กลุ่ม
หรือหมู่คณะน้ีเป็นท่ียอมรับเป็นองคก์รหน่ึง ทั้งโดยสมาชิกของกลุ่มเอง และโดยผูอ่ื้นดว้ย ทั้งน้ี
เพราะกลุ่มมีพฤติกรรมร่วมกนัอา้งอิงในแบบฉบบัเฉพาะของตนเอง 
 เม่ือพิจารณาจากความหมายเก่ียวกบั “กลุ่ม” ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ อาจสรุปไดว้า่ 
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1)  กลุ่มจะตอ้งเกิดจากบุคคลอยา่งนอ้ยท่ีสุด 2 คนข้ึนไป 
2)  กลุ่มจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยต่อเน่ือง หมายความว่าทั้งกลุ่ม และบุคคลจะ

แยกกนัไม่ได ้จะตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั มีระเบียบ และโครงสร้างกลุ่มเหมือนกบัการท่ีจะสร้าง
บา้นอนัประกอบดว้ย เสา คาน ข่ือ แป เหล่าน้ีเป็นหลกั เช่นเดียวกบักลุ่มเป็นแกนสาํคญั 

3)  กลุ่มจะตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนๆ ภายในช่วงเวลาหน่ึง 
4)  กลุ่มแต่ละคนรับรู้ และตระหนกัวา่ ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 
5)  มีเป้าหมายร่วมกนั มีกิจกรรมตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก 

 Davis (1963: 405 อา้งถึงใน พชัรี แรงโสม, 2549: 19) กล่าวไวว้่า กลุ่ม หมายถึงบุคคลตั้งแต่ 2 
คนข้ึนไปมีปฏิสมัพนัธ์กนั โดยมีเป้าหมายรวมกนัอยา่งเห็นไดช้ดั 
 Gully (1963: 405 อา้งถึงใน พชัรี แรงโสม, 2549: 19) กล่าวไวว้่า กลุ่มมีความหมายลึกซ้ึง
กวา่การท่ีบุคคลมาอยูร่่วมกนั แต่กลุ่มจะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะ 3 ประการ คือ 

1)  มีวตัถุประสงค์ร่วมกัน และวตัถุประสงค์นั้นจะตอ้งสนองความตอ้งการของ
สมาชิกแต่ละคนดว้ย 

2)  ผลของการทาํงานจะเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
3)  มีการส่ือสารทางวาจา หรือมีความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกวิธีใดวิธีหน่ึง 

 Cartwright and Zander (1968: 46 อา้งถึงใน พชัรี แรงโสม, 2549: 19) กล่าไวว้่ากลุ่ม คือ       
การรวมกนัของบุคคลท่ีตั้งอยูบ่นความสัมพนัธ์ท่ีแน่นอนซ่ึงกนั และกนั และความสัมพนัธ์น้ีข้ึนอยู่
กบัชนิดของกลุ่ม 
 Bonner (1959 อา้งถึงใน ถวิล ธาราโภชน์, 2532: 99) ใหค้วามหมายของกลุ่มว่า หมายถึง 
บุคคลจํานวนหน่ึงท่ีมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ การเก่ียวข้องสัมพันธ์กันน้ีเป็น
กระบวนการท่ีทาํใหก้ลุ่ม แตกต่างไปจากการรวมกนั 
 จากความหมายท่ีนักวิชาการไดก้ล่าวถึงขา้งตน้ สามารถกล่าวโดยสรุปว่า กลุ่ม หมายถึง 
การท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปมารวมกนั โดยติดต่อเก่ียวขอ้งกนักระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึง และ
มีจุดมุ่งหมายอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 
 

2.2.2  ประเภทของกลุ่ม 
 กลุ่มคนในชนบทนั้นประกอบดว้ยกลุ่มคนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มญาติ กลุ่มเพื่อนบา้น หากแบ่ง
ตามลกัษณะของกฎระเบียบ และโครงสร้าง สามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท (กิตติ สมศิริวงศ,์ 2532: 66   
-67) ไดแ้ก่ 

1)  กลุ่มเป็นทางการ กลุ่มชนิดน้ีมกัไดรั้บการจดัตั้ง หรือกระตุน้ การสนับสนุนจาก
องคก์รภายนอกหมู่บา้น หรือหน่วยราชการ มกัมีการจดัระเบียบแบบแผนการดาํเนินงานของกลุ่มไว้
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อยา่งชดัเจน มีโครงสร้างของคณะผูบ้ริหารกลุ่ม มีการประชุม เช่น กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร กลุ่มเยาวชน ฯลฯ 

2)  กลุ่มไม่เป็นทางการกลุ่มแบบน้ีมกัเกิดจากความคิดริเร่ิม และความสนใจร่วมกนั
ของสมาชิกภายในกลุ่ม หรือเน่ืองจากมีผลประโยชน์ร่วมกนั อาจจะเรียกไดว้่าเป็นกลุ่มธรรมชาติ 
มกัไม่ไดว้างกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เป้าหมายท่ีชดัเจน แต่อาจจะมีกติกาของกลุ่ม หรือธรรมเนียม
ปฏิบติัท่ีไดรั้บการยอมรับ กลุ่มดงักล่าวน้ีอาจจะเปล่ียนแปลงไปเป็นกลุ่มท่ีเป็นทางการ เรามีสมาชิก
มีความสมัพนัธ์กนัอยูแ่ลว้ 
 

2.2.3  ปัจจัยทีท่าํให้เกดิกลุ่ม 
วิศิษฐ์ศกัด์ิ ไทยทอง (2528: 257-258) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุที่บุคคลจดัตั้ง และเขา้ร่วม

กลุ่มว่า โดยทัว่ไปการท่ีคนมารวมกลุ่มกเ็พราะเขารู้วา่ กลุ่มจะสามารถสนองความตอ้งการบางอยา่ง 
หรือหลายๆ อยา่งใหแ้ก่เขาได ้แต่ถา้แยกออกเป็นเหตุผลแลว้ กมี็หลายประการดงัน้ี คือ 

1)  บุคคลนั้นอาจถูกดึงเขา้กลุ่ม โดยบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นอยูแ่ลว้ โดยคน
ท่ีถูกดึงจะคาดไวล่้วงหนา้วา่การท่ีเขาไดเ้ก่ียวขอ้งกบักลุ่มนั้นจะไดรั้บผลดี 

2)  บุคคลนั้นรู้สึกว่าจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นมีผลคุม้ค่า และเขารู้สึกว่าการท่ีเขามา
รวมกลุ่มนั้นจะช่วยใหส้ามารถบรรลุถึงความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของกลุ่มไดง่้ายข้ึน อนัน้ีแสดงว่า
ความตอ้งการของกลุ่ม และความตอ้งการของบุคคลนั้นมีความสอดคลอ้งกนั 

3)  บุคคลนั้นเขา้ร่วมกลุ่มเพราะเขาพอใจท่ีจะไดมี้ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกคนอ่ืนๆ 
ในกลุ่ม 

4)  กิจกรรมของกลุ่มเป็นท่ีดึงดูดใจให้บุคคลนั้นเขา้ร่วมเป็นสมาชิก เช่นเขา้ร่วมเป็น
สมาชิกชมรมวา่ยนํ้ากเ็พราะอยากจะวา่ยนํ้าใหเ้ป็น หรือใหเ้ก่งข้ึน 

5)  บุคคลนั้นอาจเขา้ร่วมกลุ่มเพื่อจุดมุ่งหมายทางออ้ม เช่น นกัธุรกิจเขา้ร่วมกลุ่มอาหร
กลางวนั ไม่ใช่เพื่อการสงัคมอยา่งท่ีเป็นวตัถุประสงคข์องกลุ่ม แต่เพื่อผลการติดต่อทางธุรกิจเป็นสาํคญั 

 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 
 

2.3.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
กิจกรรมของมนุษยโ์ดยส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม คนๆ เดียวไม่สามารถท่ีจะทาํ

กิจกรรมทุกอย่างได้ด้วยตนเอง ดังนั้นความหมาย หรือคาํนิยามการมีส่วนร่วมของประชาชน          
มีหลากหลาย ดงัน้ี  
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อรพินท์ สมโชคชยั (2550) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีประชาชน แลผูท่ี้
เก่ียวขอ้งมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา/
ประเดน็สาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแกไ้ขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และร่วม
กระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 

แสวง รัตนมงคลมาศ (2543:14) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมไวว้่า หมายถึงกระบวนการ
ซ่ึงประชาชนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมของสังคม และประชาชนท่ีเขา้
ร่วมไดใ้ชค้วามพยายามบางอย่างส่วนตวั เช่น ความรู้ ความคิด ความสามารถ แรงงาน ตลอดจน
ทรัพยากรของคนต่อกิจกรรมนั้นๆ ในการแสดงความคิดเห็นตดัสินใจ กาํหนดนโยบาย หรือดา้น
การดาํเนินนโยบายในการร่วมกาํหนดเป้าหมาย และแผนงาน ดาํเนินการในกระบวนการจดัการ 
และร่วมหนุนช่วยทรัพยากรบริหาร และการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมมีเหตุ 3 ประการ คือ 

1)  มีจุดร่วมในอุดมการณ์เดียวกนั  
2)  มีจุดร่วมในผลประโยชน์ 
3)  ยดึติดกบัตวับุคคล 

นรินทร์ชยั พฒันพงศา (2547: 4) เห็นว่า การมีส่วนร่วม คือ การท่ีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดท่ีไม่เคย
ไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเขา้ร่วมการตดัสินใจ หรือเคยเขา้มาร่วมดว้ยเลก็นอ้ยไดเ้ขา้ร่วมดว้ย
มากข้ึน และเป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผิน แต่เขา้ร่วมดว้ยอย่าง
แทจ้ริง และการเขา้ร่วมนั้นตอ้งเร่ิมตอ้งเร่ิมตั้งแต่แรกจนถึงขั้นสุดทา้ยของโครงการ 

ศิริเพญ็ เน่ืองจาํนง (2542: 10) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง ความร่วมมือ
ของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั และเขา้ร่วมรับผิดชอบ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม เพื่อการดาํเนินการพฒันา และเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีตอ้งการดว้ยความสมคัรใจ 
โดยกระทาํผา่นกลุ่มหรือองคก์ร เพื่อใหบ้รรลุถึงการเปล่ียนแปลงท่ีพึ่งประสงค ์

นิรันดร์ จงวฒิุเวศย ์(2527: 117) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมหมายถึง การเก่ียวขอ้งทางสงัคม    ดา้น
จิตใจ และอารมณ์ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม ซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจ
ให้กระทาํการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มของกลุ่มนั้น กบัทั้งทาํให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ
กบักลุ่มดงักล่าวดว้ย เป็นการเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมิใช่เป็นเพียงแต่การเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน
นั้นเท่านั้น หรือการมีส่วนร่วมอาจหมายถึง การทาํงานดงักล่าวในห้วงเวลา และลาํดบัเหตุการณ์ท่ี
ทรงประสิทธิภาพ คือ ถูกจงัหวะ และเหมาะสม (การประสานงาน) กบัทั้งกระทาํการงานดงักล่าว
ดว้ยความรู้สึกผกูพนัให้ประจกัษว์่าเช่ือถือได ้(ความรับผิดชอบ) ดงันั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นหัวใจ
ของการเสริมสร้างพลงัการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มอีกดว้ย 
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Reeder (1974 อา้งถึงใน นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์, 2527: 112) ไดใ้หค้าํนิยาม การเขา้ไปมีส่วน
ร่วมของประชาชนไวว้่า การมีส่วนร่วม หมายถึงการมีส่วนร่วมในการปะทะสังสรรคท์างสังคม   
ซ่ึงรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 

Hay (1951 อา้งถึงใน นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์, 2527: 112) ไดใ้หนิ้ยามการเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในทางสงัคมวา่ เป็นการเขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ยความสมคัรใจในลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
ต่อกลุ่มบุคคล และระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของกิจกรรมของกลุ่มนั้นๆ ซ่ึงอาจจะ
เป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการกไ็ด ้

จากความหมายของการมีส่วนร่วมดงักล่าว สรุปไดว้่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมมือ
ของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มคนในการทาํกิจกรรมของส่วนรวมโดยความสมคัรใจ การมีความรู้สึก
ผกูพนั และรับผดิชอบ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีกลุ่มตอ้งการ 

 
2.3.2  ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 
โกวิทย ์พวงงาม (2550: 22) กล่าวไวว้า่ ลกัษณะการมีส่วนร่วมมีประเดน็สาํคญั 10 ประการ คือ 

1)  ระยะเวลาและ สถานท่ีในการมีส่วนร่วมกบัโครงการ ควรตอ้งใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย 
เขา้มามีส่วนร่วมให้ต่อเน่ืองตามวงจรชีวิตของโครงการ ตั้งแต่เร่ิมตอ้นจนโครงการยุติ หรือหาก
คณะผูบ้ริหารเห็นวา่เหมาะสมกใ็หมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีแต่ละคนเก่ียวขอ้งดว้ยจริงๆ เท่านั้นกไ็ด ้

2)  การมีส่วนร่วมนั้นมีมติทั้งดา้นปริมาณและ คุณภาพ โดย (1) ทางดา้นปริมาณ ถา้
มีคนมามีส่วนร่วมมากก็ทาํใหค้วามสัมพนัธ์ระหว่างกนัดีข้ึนมาก จากนั้นทาํให้องคก์รทางสังคมก่อ
ตวัข้ึน ส่วน (2) ทางดา้นคุณภาพ ควรให้มีส่วนร่วม มีมิติ ท่ีจะขดัขวางความสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียม
กนัระหวา่งบุคคล หรือความเป็นนาย-บ่าวกนั ใหมี้ส่วนร่วมเสมอภาคกนั จึงจะถือวา่คุณภาพดี 

3)  จะให้มีการมีส่วนร่วมเป็นเป้าหมายปลายทาง หรือจะให้เป็นแนวทาง คือ จะให้
เพียงบุคคลต่างๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งก็พอใจคิดว่าบรรลุวตัถุประสงคบ์างส่ิงแลว้ หรือจะพิจารณาว่าการ
มีส่วนร่วมเป็นแนวทางท่ีตอ้งทาํใหดี้ โดยตอบใหไ้ดว้่า “หลงัจากการมีส่วนร่วมแลว้จะมีอะไรดีข้ึน 
อะไรควรเกิดข้ึนอีกบา้ง” อนัเป็นการคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมท่ีเป็นวิธีการ หรือกระบวนการท่ีตอ้ง
ดาํเนินไปอยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงทาํใหง้านเกิดความสาํเร็จดียิง่ข้ึน 

4)  การมีส่วนร่วมน้ี ตามธรรมชาติอาจเกิดข้ึนไม่สมํ่าเสมอ หรือตลอดเวลาก็ได ้เช่น 
เวลาเกิดภยัพิบติัคนกม็าช่วยกนั เม่ือหมดภยัแลว้ กแ็ยกกนักลบัไปเช่นเดิม แต่ถา้ตั้งองคก์รประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมแกปั้ญหาภยัพิบติัต่างๆ ในพื้นท่ีกวา้งข้ึนอาจตอ้งการตวัแทนประชาชนมีส่วนร่วม
ในเวลาท่ียาวนานข้ึน และอาจใชว้ิธีการมีจดหมายข่าวแจง้เร่ืองไปยงัประชาชนทัว่ไปกไ็ด ้
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5)  การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคม และทางการศึกษา ซ่ึงหากเกิดข้ึนได ้
คือให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัไปดว้ย จะเป็นเสมือนการให้การศึกษาแก่สังคมไป     
ในขณะเดียวกนั แต่หลายโอกาสตอ้งใหเ้กิดความพร้อมในแต่ละเร่ือง ตอ้งใชเ้วลารอคอยบา้งเช่นกนั 

6)  สถานการณ์การมีส่วนร่วมนั้น ตอ้งคาํนึงว่าการมีส่วนร่วมท่ีแขง็ขนัมิใช่เกิดข้ึน
จากการออกคาํสั่ง แต่จะตอ้งสร้างข้ึนเอง จะให้มีผูส้ั่งว่ามาร่วมกนัให้เต็มท่ี แลว้คนก็มาร่วมกนัคง
ไม่ค่อยเกิดข้ึนได้ การมีส่วนร่วมมกัตอ้งใช้ความพยายามให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน      
เกิดแนวคิดประชาสังคม มีจิตสาธารณะ เคารพความหลากหลายทางความคิด เพราะทาํให้มุมมอง
กวา้งข้ึน และเกิดความรอบคอบข้ึน จนเป็นวิถีชีวิตประจาํวนัของประชาชน 

7)  มีคณะผูบ้ริหารการมีส่วนร่วมพิจารณาเพ่ือวางแผนวิธีดาํเนินการใหเ้หมาะสมว่า
จะใหบุ้คคลใด กลุ่มใด เขา้มามีส่วนร่วมเม่ือใด และโดยวิธีใด ฯลฯ โดยคระผูบ้ริหารการมีส่วนร่วม
น้ีควรมีตวัแทนผูไ้ดรั้บผลกระทบในจาํนวนมากพอสมควร และใหมี้ความหลากหลายมากพอ 

8)  การมีส่วนรับรู้สภาพปัญหาโดยมีส่วนร่วม จะทาํใหค้นในชุมชนไดรู้้สภาพท่ีเป็น
จริงมากข้ึน การมีส่วนร่วมเพื่อคน้หาปัญหา ทาํให้เม่ือเห็นปัญหาแลว้จะนาํความมุ่งมัน่ท่ีจะคิด
หาทางแกไ้ขดว้ยกนั และร่วมกนัแกปั้ญหานั้นๆ ได ้จะทาํใหเ้ป็นบทเรียนท่ีจะแกปั้ญหาเองต่อไปได ้

9)  คนท่ีอยูร่่วมกนัในชุมชนใหญ่ มิไดใ้ชชุ้มชนเป็นเพียงท่ีรวมคนคลา้ยเอากอ้นหิน
มากองรวมกนัเท่านั้น แต่คนในชุมชนหน่ึงๆ มกัมีความผกูพนัเอ้ืออาทรต่อกนั มีค่านิยมร่วมกนั 

10)  ควรทาํให้การมีส่วนร่วมมีลกัษณะปนอารมณ์ขนัประกอบไปบา้ง เพราะใน
สังคมไทยการมีอารมณ์ขนั จะช่วยให้บรรยากาศมีส่วนร่วมเกิดข้ึนได ้ดงันั้น ในการประชุมถา้ใช้
อารมณ์ขนัดนตรี เกม กีฬา เขา้ร่วมดว้ยจะสร้างอารมณ์การมีส่วนร่วมใหเ้พิ่มข้ึนได ้

เจิมศกัด์ิ ป่ินทอง (2537: 272-273) ไดแ้ยกแยะขั้นตอนท่ีประชาชนควรมีส่วนร่วมไว ้4 ขั้นตอน 
คือ 

1)   การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหา 
2)   การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินกิจกรรม 
3)   การมีส่วนร่วมในการลงทุน และปฏิบติัการ 
4)   การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527: 6-7) การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง หรือหลายเร่ืองต่อไปน้ีใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้น กล่าวไว ้8 ประการ 

1)  ร่วมทาํการศึกษาคน้ควา้ปัญหาเพื่อแก้ไข และลดปัญหาของชุมชน หรือเพื่อ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความตอ้งการของชุมชน 

2)  ร่วมคิดหา และสร้างรูปแบบวิธีการพฒันา เพื่อแก ้และลดปัญหาของชุมชน 
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3)  ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อคิด และแกไ้ข
ปัญหา และสนองความตอ้งการของชุมชน 

4)  ร่วมตดัสินการใชท้รัพยากรท่ีมีจาํกดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5)  ร่วมจดังาน หรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพฒันาให้มีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล 
6)  ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง และของ

หน่วยงานท่ีวางไว ้
7)  ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย 
8)  ร่วมควบคุมติดตาม ประเมินผล และซ่อมแซมบาํรุงโครงการ 

 
2.3.3  ปัจจัยทีท่าํให้เกดิการมีส่วนร่วม 
วนัเพญ็ วอกกลาง (2534 อา้งถึงใน ธนะจกัร เยน็บาํรุง, 2539: 20) ไดศึ้กษาถึงลกัษณะการมี

ส่วนร่วม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม ดงัน้ีคือ 
1)  การมีส่วนร่วมประชุม 
2)  การมีส่วนร่วมเสนอปัญหา 
3)  การมีส่วนร่วมปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ในการพฒันา 
4)  การมีส่วนร่วมตดัสินใจเลือกแนวทางแกไ้ขปัญหา 
5)  การร่วมประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ  
6)  การร่วมไดรั้บประโยชน์ 

และพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม คือ 
1)  ปัจจยัภายในบุคคล 
2)  ปัจจยัดา้นผูน้าํ 
3)  การมีทศันคติท่ีดีต่อการพฒันากิจกรรม  
4)  ปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ี 

นิรันดร์ จงวฒิุเวศย ์(2527: 186) กล่าวถึงเง่ือนไขของการมีส่วนร่วม ของประชาชนมีอยา่งนอ้ย 
3 ประการ คือ 1) ประชาชนตอ้งมีอิสรภาพท่ีจะมีส่วนร่วม 2) ประชาชนตอ้งสามารถท่ีจะมีส่วนร่วม 
และ 3) ประชาชนตอ้งเตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วม นอกจากน้ียงัข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขยอ่ยอ่ืนๆ อีกดงัน้ี 

1)  ประชาชนตอ้งมีเวลา 
2)  ประชาชนตอ้งไม่เสียค่าใชจ่้ายเกินกวา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลคืนกลบัมา 
3)  ประชาชนตอ้งมีความสนใจ 
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4)  ประชาชนตอ้งสามารถส่ือสารดว้ยความเขา้ใจต่อกนัทั้งสองฝ่าย 
5)  ประชาชนตอ้งไม่รู้สึกว่าเป็นผลกระทบกระเทือนต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี หรือสถานภาพ

ทางสงัคม 
Reeder (1963: 39-35 อา้งถึงใน สานิตย ์บุญชู, 2524: 11-12) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีไดท้าํให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม หรือไม่นาํเขา้มามีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 
1)  บุคคล และกลุ่มบุคคลจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต่อเม่ือกิจกรรมนั้น

สอดคลอ้งกบัความเช่ือพื้นฐาน ทศันคติ และค่านิยมของตน 
2)  บุคคล และกลุ่มบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต่อเม่ือกิจกรรมนั้น    มี

คุณค่าสอดคลอ้งกบัประโยชน์ของตน 
3)  บุคคล และกลุ่มบุคคลจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต่อเม่ือกิจกรรมนั้นมี

เป้าหมายท่ีจะส่งเสริม และปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตน 
4)  บุคคล และกลุ่มบุคคลจะไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต่อเม่ือตนเองไดเ้คย

มีประสบการณ์ท่ีเป็นอคติต่อกิจกรรมนั้นมาแลว้ 
5)  บุคคล และกลุ่มบุคคลจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต่อเม่ือกิจกรรมนั้น

สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตนเองไดม้า หรือหวงัเอาไว ้
6)  บุคคล และกลุ่มบุคคลจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ย่อมข้ึนอยู่กบัความ

คิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ 
7)  การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคล และกลุ่มบุคคล จะกระทาํโดย

การบีบบงัคบัหาไดไ้ม่ 
8)  การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคล และกลุ่มบุคคลย่อมข้ึนอยู่กบั

อุปนิสยั และจารีตประเพณี 
9)  บุคคล และกลุ่มบุคคลจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ยอ่มข้ึนอยูก่บัโอกาส

ท่ีจะเอ้ืออาํนวย 
10)  การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคล และกลุ่มบุคคลย่อมข้ึนอยูก่บั

ความสามารถ 
11)  บุคคล และกลุ่มบุคคลจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต่อเม่ือไดรั้บการ

สนบัสนุนกระตุน้ ยัว่ย ุและจูงใจใหเ้กิดข้ึน 
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2.4  แนวคดิเกีย่วกบัทุนทางสังคม 
 

แนวคิด เร่ือง “ทุนทางสังคม” เร่ิมมีการกล่าวถึงทางวิชาการในราวทศวรรษ 1980 และ
ปัจจุบันเป็นแนวคิดท่ีมีการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักวิชาการ โดยมีการให้นิยาม
ความหมาย ฯลฯ แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงผูว้ิจยัไดร้วบรวม และขอนาํเสนอสาระสาํคญัของแนวคิด
ดงักล่าว ตามลาํดบัดงัน้ี 
 

2.4.1  ความหมายของทุนทางสังคม 
วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์ (2548: 46) กล่าวไวว้่า ทุนทางสังคมเป็นส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ในสังคมไทย

และถูกนาํมาใชใ้นมิติท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีทั้งมิติท่ีกวา้งขวางครอบคลุมในส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ 
เร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติ และมิติท่ีเป็นนามธรรม ไดแ้ก่ เร่ืองของวฒันธรรม ความรู้ สติปัญญา
และจิตใจ ทุนทางสงัคมอาจจะมองในมิติของระบบคิดและวิธีปฏิบติัท่ีเป็นกระบวนการ ส่วนระบบ
ความสัมพันธ์ของคนท่ีถูกมองว่าเป็นเร่ืองของทุนทางสังคมนั้ นอาจจะมีความสัมพันธ์กัน             
ในแนวราบแนวด่ิงก็ได้ รวมทั้ งความสัมพนัธ์จะเป็นปัจเจก กลุ่มองค์กร สถาบัน ชุมชนหรือ
เครือข่ายกไ็ดเ้ช่นกนั การมีอยูข่องทุนทางสงัคมในชุมชนอาจจะดูไดจ้ากสถิติตวัเลขท่ีแสดงถึงความ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน (ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือส่ิงแวดลอ้ม) หรือ
การเติบโตเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคม มีความเช่ือว่าทุนทางสังคมก่อให้เกิดพลังเพื่อใช้
ขบัเคล่ือนชุมชนใหส้ามารถพฒันาไปสู่ความเขม้แขง็ได ้

สาํนกัมาตรฐานการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2548: 5) ไดใ้หค้วามหมายทุน
ทางสังคมว่าหมายถึง ลกัษณะทางสังคมท่ีปัจเจกชนและองค์กรทางสังคมมีเครือข่าย มีความ
ไวว้างใจและมีบรรทดัฐานในการปฏิบติั เพื่อการส่งเสริม เก้ือหนุน และร่วมมือในการดาํเนินงานซ่ึง
กนัและกนั ก่อให้เกิดความสามารถในการปรับปรุงสภาวะของสังคม องคก์ร และตนเองให้บรรลุ
เป้าประสงคท่ี์กาํหนดร่วมกนั 

ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม (2542 อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 40) อธิบายว่า ทุนทาง
สังคมเป็นนามธรรม หมายถึงความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ิน ความสามคัคี รวมพลงั การมีองคก์ร 
มีหน่วยท่ีจะจดัการ จดัระบบต่างๆ ในชุมชน มีศิลปวฒันธรรม มีจุดรวมใจ มีศีลธรรม มีความสมคัร
สมานรักใคร่กลมเกลียวกนั ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเรียกว่า เป็นทุนทางสังคม ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานในทอ้งถ่ิน
และชุมชนใหมี้การพฒันาท่ีเขม้แขง็จริงจงั และยัง่ยนื 

ประเวศ วะสี (2542 อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 40) มองว่า ทุนทางสังคมเป็นพลงั
ทางสังคมในการแกปั้ญหาวิกฤติของสังคมได ้โดยให้ความหมายทุนทางสังคมว่า “การท่ีคนมา
รวมกนั เอาความดีมารวมกนั เอาความรู้มารวมกนั เพื่อแกไ้ขปัญหาของสงัคม”  
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อเนก นาคบุตร (2545 อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 39) กล่าวถึงทุนทางสังคมใน
ลกัษณะของความเขม้แขง็ของชุมชนวา่ มิใช่เป็นเร่ืองท่ีเพิ่งเกิดข้ึนในประเทศไทย แต่หากเป็นคุณค่า
เดิมท่ีสงัคมไทยมีอยูแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นความมีนํ้ าใจต่อกนั การแบ่งปันซ่ึงกนั และกนั ความเอ้ืออาทร
ต่อกนั การเกาะเก่ียวกนัทางสังคม การรวมกลุ่มเป็นองคก์ร หรือการจดัตั้งเป็นเครือข่ายต่างๆ กลุ่ม
ออมทรัพย ์กลุ่มเกษตรผสมผสาน เครือข่ายโรงสีชุมชน เป็นตน้ ทุนทางสังคมน้ี คือ พลงัสาํคญัท่ีจะ
ขบัเคล่ือนชุมชนต่างๆ ให้มีความสามารถในการเพ่ิมมูลค่า และทุนทางสังคมให้กบัชุมชนตนเอง
มากข้ึน มีความเท่าทันต่อปัญหา และมีความสามารถในการจัดการกับปัญหาได้มากข้ึน และ
ทา้ยท่ีสุดสามารถพึ่งพาตนเองไดจ้ริงในระยะยาว 

อมรา พงศาพิชญ ์(2543 อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 40 ) กล่าวถึงทุนทางสังคม
ใน Thailand Social Monitor: Social Capital and the Crisis ว่า คือความสัมพนัธ์ทางสังคมทั้งใน
แนวราบ และแนวตั้ง ระหว่างบุคคล สถาบนั และ/หรือองค์กรต่างๆ ทั้งในรูปปัจเจก กลุ่ม และ
เครือข่าย ทั้งน้ีค่านิยมบรรทดัฐานท่ีสังคมยึดถือ ซ่ึงมีผลต่อวิถีการผลิตในระดบัครอบครัว ชุมชน 
และประชาสังคม นอกจากน้ี ยงัไดก้ล่าวถึง ทุนทางสังคมโดยเช่ือมโยงกบัความสัมพนัธ์ในระบบ
อุปถมัภ ์ท่ีมีค่านิยมในการตอบแทนบุญคุณ ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนแบบไม่เท่าเทียมกนั รวมทั้งการมี
เครือข่ายการตอบแทน และใชป้ระโยชน์ร่วมกนั และกล่าวถึงการนาํแนวคิดเร่ืองทุนทางสังคมไป
ขยายใชก้บังานพฒันาในปัจจุบนั 

Cohen and Prusak (2011 อา้งถึงในวรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 34) อธิบายว่า ทุนทาง
สังคมประกอบดว้ยส่ิงท่ีเอ้ือให้การติดต่อกนัระหว่างบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดแ้ก่ 
เร่ืองของความไวว้างใจ และความเขา้ใจอนัดีระหว่างกนั การมีค่านิยมร่วมกนั การมีพฤติกรรมของ
สมาชิกท่ีอยูใ่นรูปของเครือข่ายระหวา่งคน หรือระหวา่งชุมชน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งกนั   

Coleman (1999 อา้งถึงในวรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 30) อธิบายและใหค้วามหมายทุน
ทางสังคมว่า เป็นชุดของความสัมพนัธ์ ระหว่างคน เป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีผลมาจากความตั้งใจบน
พื้นฐานของความคาดหวงัในส่ิงท่ีตอ้งใชร่้วมกนั เป็นชุดของการมีค่านิยมร่วมกนั และการมีสาํนึก
ของความไวว้างใจ ระหว่างกนั ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นโครงสร้างของความสัมพนัธ์ระหว่างคนสองคน
หรือมากกว่าท่ีไดแ้สดงออกมา และส่งผลดีต่อกิจกรรมท่ีไดก้ระทาํในมิติดงักล่าว ทาํให้เห็นไดว้่า
ทุนทางสังคมนั้น เป็นโครงสร้างทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกบัปัจเจกบุคคลในองคก์ร และทางตรงกนัขา้ม
ในท่ีท่ีมีทุนทางสังคมอ่อนแอ ก็จะมีปรากฏการณ์ของความขดัแยง้กนัในค่านิยม และการขาดซ่ึง
ความไวว้างใจระหวา่งกนั  

World Bank (1999 อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 33) ไดก้ล่าวถึงทุนทางสังคมว่า 
เป็นสถาบนั ความสัมพนัธ์ และบรรทดัฐาน/จารีต ซ่ึงมีลกัษณะท่ีเป็นทั้งคุณภาพ และปริมาณของ
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การปฏิสัมพนัธ์กนัของคนในสังคม ทุนทางสังคมไม่ใช่เกิดไดใ้นสถาบนัทั้งหมดของสังคม แต่มนั
เป็นกาวท่ีเช่ือมสถาบนัเหล่านั้นเขา้ดว้ยกนับรรทดัฐาน/จารีต และความสมัพนัธ์ในสงัคมเป็นส่ิงท่ีฝัง
อยู่ในโครงสร้างสังคม ซ่ึงสามารถทาํให้ผูค้นเกิดความร่วมมือเพื่อเป้าหมายท่ีปรารถนาสูงสุด 
นอกจากนั้น ทุนทางสงัคมอาจจะถูกมองในลกัษณะท่ีเป็นเจตคติ และคุณค่าท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน
ระหวา่งคนภายในชุมชนและความช่วยเหลือในดา้นเศรษฐกิจ และการพฒันาจากภายนอกชุมชน 

จากความหมายของทุนทางสังคมดงักล่าว สรุปไดว้่าทุนทางสังคม หมายถึง ลกัษณะทาง
สังคมท่ีปัจเจกชน และองคก์รทางสังคมมีเครือข่าย มีความไวว้างใจและมีบรรทดัฐานในการปฏิบติั 
เพื่อการส่งเสริม เก้ือหนุน และร่วมมือในการดาํเนินงานซ่ึงกนัและกนั ก่อให้เกิดความสามารถใน
การปรับปรุงสภาวะของสงัคม องคก์ร และตนเองใหบ้รรลุเป้าประสงคร่์วมกนั 
 

2.4.2  องค์ประกอบของทุนทางสังคม 
สาํนกัพฒันาสังคม และคุณภาพชีวิต (ม.ป.ป. อา้งถึงใน นราธิป แกว้ทอง, 2550: 40) ไดจ้ดั

องคป์ระกอบของทุนทางสงัคมไวว้า่ องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ทุน ไดแ้ก่ 
1)  ทุนมนุษย ์ท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ สติปัญญา และทกัษะ มีคุณธรรม มีวินยั และความ

รับผดิชอบ มีทศันคติท่ีดีในการทาํงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่าย เพื่อสร้าง
ประโยชน์ใหส่้วนร่วม 

2)  ทุนท่ีเป็นสถาบนั ไดแ้ก่ สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
ศาสนา การเมือง รวมทั้งองคก์รท่ีตั้งข้ึนมา เช่น องคก์รพฒันาเอกชน องคก์รชุมชน สมาคมวิชาชีพ 
ฯลฯ 

3)  ทุนทางปัญญา และวฒันธรรม ครอบคลุมถึงระบบคุณค่า เช่น คุณธรรม วินัย 
จิตสาํนึก วฒันธรรมไทย และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แหล่งประวติัศาสตร์ โบราณคดี ฯลฯ 

โดยทุนทั้ง 3 จะเป็นทุนทางสังคมไดก้็ต่อเม่ือมีกระบวนการบนพื้นฐานของความสัมพนัธ์
กนัอยา่งไวเ้น้ือเช่ือใจมีบรรทดัฐาน และเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย จึงจะเป็นทุนทางสังคมท่ีเป็นพลวตั
ขบัเคล่ือนการพฒันา และเสริมสร้างอยา่งต่อเน่ือง 

สาํนกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (ม.ป.ป. อา้งถึงใน สาํนกั
มาตรฐานการพฒันาสงัคมและความมัง่คงของมนุษย,์ 2548: 7-8) ไดท้าํการศึกษาเพื่อจดัทาํกรอบตวัช้ีวดั
ทุนทางสงัคมไทย ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของทุนทางสงัคมในประเทศไทย ออกเป็น 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1)  องคป์ระกอบดา้นกลุ่ม และเครือข่าย 
2)  องคป์ระกอบดา้นความไวว้างใจ และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
3)  องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมร่วม และความร่วมมือ 
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4)  องคป์ระกอบดา้นข่าวสาร และการส่ือสาร 
5)  องคป์ระกอบดา้นการรวมกลุ่มทางสงัคม และการผนวกเขา้ร่วม 
6)  องคป์ระกอบดา้นการมีอาํนาจ และกิจกรรมทางการเมือง  

วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์ (2548: 51-61) ไดจ้ดัหมวดหมู่ และกล่าวถึงลกัษณะท่ีสาํคญั ของทุนทาง
สงัคมไว ้2 กลุ่มดว้ยกนั คือ 

1)   การมองในเชิงโครงสร้าง และหนา้ท่ี  
เป็นการอธิบายในรูปของระบบ หรือการะบวนการทาํงานของทุนทางสังคม ผูท่ี้

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัทุนทางสังคมท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัเชิงโครงสร้าง และหนา้ท่ี ไดแ้ก่ 
Bain and Hicks ซ่ึงเสนอกรอบแนวคิดท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษา และตดัสินใจเก่ียวกบั
สาระของทุนทางสังคมไดช้ัดเจนมากข้ึน โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ ระดบัมหภาค และระดบั
จุลภาค 

ในระดบัมหภาค ทุนทางสงัคมจะครอบคลุมบริบทขององคก์ร หรือสถาบนัต่างๆ ซ่ึง
จะเป็นความสัมพนัธ์ท่ีอยูภ่ายใตโ้ครงสร้างแบบเป็นทางการ อาทิ รูแบบของการปกครอง แนวทาง
ปฏิบติัเก่ียวกบักฎหมาย ระบบความคิด ความเช่ือท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระดบัของการกระจาย
อาํนาจ และระดบัการมรส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย (Bain and Hicks, 1998 อา้งถึงใน วรวุฒิ 
โรมรัตนพนัธ์, 2548: 52)  

ในระดับจุลภาค ทุนทางสังคมถือเป็นศักยภาพของการรวมตัวขององค์กรใน
แนวนอน รวมทั้งเครือข่ายในการพฒันา ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ อนัไดแ้ก่ เร่ืองเก่ียวกบั
สาระ หรือวิธีคิด ความเขา้ใจ และการเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ ของประชาชน และเร่ืองของโครงสร้าง
(Uphoff, 1996 อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 52) จะเห็นไดว้่า ทุนทางสังคมท่ีเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัสาระ หรือวิธีการคิดนั้น เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งยาก เพราะจะอยูใ่นรูปของการใหคุ้ณค่า ความเช่ือ
ทศันคติ พฤติกรรม และบรรทดัฐานทางสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการใหคุ้ณค่า ซ่ึง
จะประกอบดว้ยเร่ืองของความไวว้างใจ ความสามคัคี และการต่างตอบแทน คุณค่าเหล่าน้ีถือเป็น
ค่านิยมร่วมกนัระหว่างสมาชิกในชุมชน และถือเป็นเง่ือนไขท่ีทาํให้ชุมชนสามารถทาํงานร่วมกนั
ระหว่างสมาชิกในชุมชน และถือเป็นเง่ือนไขท่ีทาํให้ชุมชนสามารถทาํงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหส่้วนรวมมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

ส่วนทุนทางสังคมท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัโครงสร้างนั้น การศึกษาไดส้ะทอ้นให้เห็นถึง
องค์ประกอบ และระดบัการปฏิบติัของสถาบนัทอ้งถ่ิน ทั้งท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ท่ี
สามารถตอบสนองตอบต่อการทาํให้ชุมชนเกิดการพฒันาทุนทางสังคมในลกัษณะดงักล่าว มกัจะ
เกิดในองค์กรแนวราบ และมีความเป็นเครือข่าย และส่ิงท่ีมกัเห็น หรือเกิดข้ึนตามมาในองค์กร



 

 

39

 

แนวราบ และเครือข่ายดงักล่าว กคื็อ กระบวนการตดัสินใจท่ีมีความโปร่งใส การมีผูน้าํท่ีรับผดิชอบ 
และมีการปฏิบติัโดยผูใ้นชุมชนเอง เพื่อสนองตอบต่อประโยชน์ของส่วนรวม (Bain and Hicks, 
1998 อา้งถึงใน วรวฒิุ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 53) 

โดย  Bain and Hicks (1998 อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 53) พยายามช้ีใหเ้ห็น
ถึงมิติต่างๆ ของทุนทางสังคมโดยเฉพาะในระดบัจุลภาค มีการนาํเสนอถึงระบบคิดท่ีอยูใ่นรูปของ
สาระ หรือวิธีคิด ความเขา้ใจ และการเรียนรู้ของประชาชน หรือสมาชิกในองคก์ร ในขณะเดียวกนั 
กไ็ดน้าํเสนอถึงวิธีปฏิบติัท่ีอยูใ่นรูปของโครงสร้าง หรือความสัมพนัธ์ของสถาบนัทอ้งถ่ิน ทั้งท่ีเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการซ่ึงทั้งสองส่วนน้ี (ระบบคิด และวิธีปฏิบติั) มีความสมัพนัธ์ต่อกนั 

นอกจากนั้น Bain and Hicks (1998 อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 53) ยงัได้
นาํเสนอทุนทางสังคมในระดบัมหภาค ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์แบบเป็นทางการขององค์กร หรือ
สถาบนัต่างๆ ซ่ึงอาจจะถือไดว้า่ เป็นเสมือนสภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัจุลภาคดว้ย 

ดังนั้น ในการศึกษาทาํความเขา้ใจเก่ียวกับทุนทางสังคม หากประยุกต์ใช้กรอบ
แนวคิด ดังกล่าว โดยประยุกต์ระบบคิด และวิธีปฏิบัติในระดับจุลภาคไปใช้กับระดับบุคคล 
ครอบครัว กลุ่ม องคก์ร และชุมชน รวมทั้งเครือข่ายในขณะเดียวกนั ก็ประยุกตเ์อาความสัมพนัธ์
แบบเป็นทางการขององคก์ร และสถาบนัต่างๆ ในระดบัมหภาคให้เป็นเสมือนสภาพแวดลอ้มท่ีมี
อิทธิพลต่อบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องคก์ร ชุมชน หรือเครือข่าย ก็จะทาํใหก้ารศึกษาทุนทางสังคมมี
ความชดัเจน และเป็นระบบมากข้ึน 

2)  การมองในเชิงบูรณาการ หรือผลลพัธ์  
ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่ องคป์ระกอบของทุนทางสงัคมสามารถมองไดใ้นเชิงบูรณาการ 

หรือผลลพัธ์ โดยการนาํเสนอทุนทางสังคมในลกัษณะเป็นภาพรวม หรือมองการบูรณาการ   ของ
ส่ิงต่างๆ ท่ีไดเ้กิดข้ึน จากการศึกษาไดพ้บว่า ผลการศึกษาทุนทางสังคมของไทยท่ีดาํเนินการ โดย
สาํนกังานกองทุนเพื่อสังคม (2545 อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 58-59) มีลกัษณะการนาํเสนอ
ภาพรวมของทุนทางสงัคมในเชิงบูรณาการ หรือผลลพัธ์ โดยกล่าวถึงลกัษณะรวมของทุนทางสังคม
ในแง่มุมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ศาสนธรรม หรือหลกัธรรมในศาสนา เป็นเคร่ืองช้ีแนะบุคคลใหมี้ความรัก ความ
ห่วงใย ความเอ้ืออาทรต่อกนั และใชห้ลกัการทางศาสนาท่ีมุ่งสอนให้คนละเวน้ความชัว่ไม่เบียดเบียน
ตนเอง และผูอ่ื้น การทาํความดีดว้ยการใหท้าน เสียสละ รักษาศีล และจิตใจ ท่ีสงบมีความเมตตาต่อ
สรรพส่ิง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี เป็นทุนท่ีสร้างความเป็นปึกแผน่ใหก้บัสงัคมได ้

(2) สาํนึกในทอ้งถ่ิน การท่ีบุคคลในชุมชนมีจิตสาํนึกต่อชุมชน และทอ้งถ่ินของ
ตนปรารถนาท่ีจะเห็นการพฒันาชุมชนท่ีตนเองอาศยัอยู่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเป็นระบบ จึงมี
ความตั้งใจ และร่วมแรงร่วมใจในการทาํงานร่วมกนั โดยยดึส่วนรวมเป็นใหญ่ 
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(3)  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การใชค้วามรู้ และภูมิปัญญาท่ีมีอยู่เดิมของชุมชน 
และประยุกตข้ึ์นมาใหม่ในการสร้าง และจดัการเก่ียวกบัการพฒันาในดา้นต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ 
และสงัคม 

(4)  ทรัพยากรบุคคล และเครือข่ายบุคคล ไดแ้ก่ การนําบุคคลท่ีเป็นผูน้ําปราชญ์
ทอ้งถ่ิน พระสงฆ์ ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในปรากฏการณ์ และศาสตร์ต่างๆ มาให้
ความรู้ และถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน เป็นการสร้างทุนทางสงัคมในระดบับุคคล 

(5)  ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรในทอ้งถ่ินทั้งดิน นํ้า ป่า ภูเขา ท่ี
สามารถนาํมาใชส้อยใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด พร้อมมีกระบวนการจดัการทรัพยากรชุมชนอยา่ง
เหมาะสม 

(6)  วิถีชีวิตทางวฒันธรรม เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ของชุมชน ท่ีจะนําเสนอใน
รูปแบบท่ีสร้างความภูมิใจกบัชุมชน และเป็นวิถีชีวิตท่ีสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งแทจ้ริง 

(7)  ความเอ้ืออาทร นับว่าเป็นความสําคญัอย่างยิ่ง ท่ีคนในสังคมจะตอ้งมีความ
เอ้ืออาทรต่อกนั ไวว้างใจซ่ึงกนั และกนั ซ่ึงความเอ้ืออาทรน้ี เป็นพลงัท่ีสาํคญัยิง่ของทุนทางสงัคม 

โดยองคป์ระกอบของทุนทางสังคมดงักล่าวขา้งตน้ มีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบั
ทุนทางสงัคมประเภทต่างๆ ท่ีทางกองทุนเพื่อสงัคมไดก้าํหนดไว ้อาทิ ทุนปัญญา ทุนมนุษย ์ทุนทาง
วฒันธรรม กองทุนสาธารณะ และพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือพื้นท่ีทางวฒันธรรม 

เช่นเดียวกบั ผลการศึกษาของนกัวิชาการ จากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมอนามยั สาํนกังานสาธารณสุข จ.เพชรบุรี, 2543 อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 59) ได้
มีการศึกษาถึงทุนทางสังคมท่ีสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถ่ินในลักษณะของปัจจัย                
ท่ีเสริมสร้างทุนทางสงัคม โดยพบวา่ มีองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี 

(1)  ระบบคุณค่า อุดมการณ์ ความเช่ือ ท่ีวางอยู่บนพื้นฐานของการเคารพต่อ
ธรรมชาติ หรือกาํหนดเองเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ เช่น ความเช่ือในเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ปกป้อง
ธรรมชาติ ท่ีทาํให้ชุมชนทอ้งถ่ินหลายแห่งดาํรงรักษาธรรมชาติอยา่งเนน้แฟ้น ความสมถะ สันโดษ 
ท่ีเป็นรากฐานทางพระพทุธศาสนา จิตสาํนึกเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผเ่ป็นตน้ 

(2)  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และกระบวนการเรียนรู้ ท่ีชุมชนสรรคส์ร้าง และสั่งสมมา
เพื่อการดาํรงชีพ เช่น ภูมิปัญญาดา้นการเกษตรกรรม แพทยพ์ื้นบา้น การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
ศิลปหัตถกรรม การอยู่อาศยั เป็นตน้ ภูมิปัญญาของชุมชนมีแง่มุมรายละเอียดท่ีไม่หยุดน่ิง และใช้
ญาณวิทยาท่ีแตกต่างจากการแสวงหาความรู้แบบตะวนัตก นอกจากน้ีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่าน
หนาวของชุมชนกจ็ดัเป็นทุนทางสงัคมเช่นกนั 
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(3)  ผูน้าํทางปัญญาของชุมชน หรือปราชญช์าวบา้น ท่ีมีภูมิปัญญาในการดาํรงชีพ
ดา้นต่างๆ อนัไดแ้ก่ ผูอ้าวุโส พระสงฆ ์หมอพื้นบา้น ผูน้าํเกษตร เป็นตน้ ปราชญช์าวบา้นเหล่าน้ี   
จะมีบทบาทท่ีสาํคญัในกระบวนการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

(4)  โครงสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมในแนวราบ ท่ีเอ้ือให้เกิดการช่วยเหลือ
เก้ือกลู เช่น ระบบครอบครัว สถาบนัอาวโุส ระบบการเอาม้ือเอาแรงในทุกภาค การผกูเส่ียว เป็นตน้ 

(5)  ระบบกรรมสิทธ์ิ และการจัดการร่วมกัน เช่น สิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรอนัเป็นสิทธิการใชก้ารดูแลรักษาส่ิงท่ีเป็นทรัพยสิ์นร่วมของชุมชน 

(6)  สถาบนัชุมชน ไดแ้ก่ จารีตประเพณี วฒันธรรม จิตสาํนึกร่วม รวมถึงองคก์ร
ชุมชนท่ีควบคุมใหชุ้มชนดาํเนินไปตามระบบคุณค่า และระบบคิดท่ีเป็นอยู ่

(7)  ความหลากหลายทางวฒันธรรม อนัเป็นท่ีมาของภูมิปัญญา วิธีคิดท่ีแตกต่าง
กันไปตามระบบนิเวศ และเง่ือนไขทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ก่อใหเ้กิดความเขม้แขง็ของสงัคมโดยรวม 

(8)  กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย  ท่ีจะดําเนินการกิจกรรมสาธารณะในภาค
ประชาชน ประชาสงัคม เช่น องคก์รชาวบา้น เครือข่ายประชาชน องคก์รพฒันาเอกชน กลุ่มวิชาชีพ 
นกัวิชาการท่ีดาํเนินการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนในประเดน็ต่างๆ เป็นตน้ 

จะเห็นไดว้า่ ในการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองทุนทางสังคมนั้น จาํเป็นตอ้งมีการ
พิจารณาทั้งสองมิติ เพราะในการมองเชิงโครงสร้างหนา้ท่ีจะทาํใหส้ามารถแยกระดบัต่างๆ ของทุน
ทางสังคมนั้น ประกอบไปดว้ยเน้ือหาสาระอะไรบา้ง แต่ละส่วน หรือแต่ละระดบัมีความเก่ียวขอ้ง
เช่ือมโยงสัมพนัธ์กันอย่างไร เช่นเดียวกันกับการมองในเชิงบูรณาการ หรือผลลัพธ์ ก็ถือว่า             
มีประโยชน์เช่นกนัเพราะในท่ีสุดแลว้ การศึกษาทุนทางสังคมก็จะตอ้งบอกให้ทราบว่า ทุนทาง
สังคมทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอะไรข้ึนมาบา้ง ซ่ึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนใหม่อาจจะเป็นผลมาจาก
การทาํงานของทุนทางสังคม หรือบางปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ในตวัของมนัเองก็เป็นทุนทาง
สงัคมท่ีเกิดข้ึนใหม่ และสามารถท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้กิดข้ึนใหม่ และสามารถท่ีจะส่งผลกระทบให้
เกิดปรากฏการณ์ใหม่ (ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม) ไดอี้กต่อไป ดงันั้น ในการมอง
เชิงโครงสร้างหนา้ท่ีอาจจะไม่สามารถอธิบาย หรือใหภ้าพท่ีเป็นไปในเชิงบูรณาการในลกัษณะน้ีได้
เสมอไป 

 
2.4.3  การวดัทุนทางสังคม 
วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์ (2548: 77-81) ไดก้ล่าวถึง การวดัทุนทางสังคมเป็นส่วนหน่ึงของ

การศึกษาท่ีสามารถบอกไดว้่าทุนทางสังคมท่ีมีอยู่นั้นสามารถวดัได ้และสามารถบอกไดว้่าทุนทาง
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สังคม ท่ีนํามาใช้นั้ นประสบผลสําเร็จหรือยงั การวัดทุนทางสังคมน้ีคล้ายกับการประเมินผล
ความสาํเร็จของโครงการหรือการประเมินผลทางสงัคมทัว่ไป โดย John and Catherine (ม.ป.ป. อา้งถึงใน 
วรวฒิุ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 77 – 81) อธิบายถึง วิธีการวดัทุนทางสงัคมวา่   มี 2 วิธี ดงัน้ี 

1)  ทางตรง คือ การสังเกตจากสังคม และรวบรวมจากการสํารวจ เพราะว่าทุนทาง
สงัคมนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ระดบัของความไวว้างใจ บรรทดัฐานในสงัคม และการคว ํ่าบาตร   

2)  ระดบัของความร่วมมือของสมาชิกในหมู่ประชาชน รวมทั้งกลุ่มต่างๆ ดว้ย เช่น 
กลุ่มผูไ้ปโบสถ ์กลุ่มผูเ้ล่นกีฬา กลุ่มงานอดิเรก องคก์รท่ีสมาชิกทุกคนมีความรู้สึกเหมือนพี่นอ้งกนั 
และกลุ่มสหภาพผูใ้ชแ้รงงาน 
 โดยมีผลการศึกษาจากนกัวิชาการหลายท่านไดส้ะทอ้นถึงระดบัความสัมพนัธ์ของทุนทาง
สงัคมในการวดัในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการศึกษาและสุขภาพ ความเช่ือมัน่ในสถาบนัการเมือง ความ
พอใจในรัฐบาลและยึดมัน่ในการเมืองของประชาชน นอกจากน้ียงัขยายขอบเขตให้กวา้งออกไป
โดยครอบคลุมเร่ืองจิตวิทยาสุขภาพ โดยขอ้มูลท่ีบ่งบอกว่าเป็นผลมาจากการบูรณาการทางสังคม 
ซ่ึงจะวดัจากส่ิงท่ีปรากฏข้ึน ไดแ้ก่ เครือข่ายทางสังคม การสนบัสนุนทางสังคมและความสามารถ
ในการเขา้สงัคม ซ่ึงสามารถวดัไดโ้ดยอาศยัตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสม 
 ตวัช้ีวดัของทุนทางสงัคม แบ่งวิธีวดัไดเ้ป็น 2 วิธีการ ไดแ้ก่ 

1) วิธีการท่ี 1 ศึกษาเฉพาะเจาะจงรายกรณี โดยมีกรอบกวา้งๆ ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์
ของคนกบัคน คนกบัองคก์ร คนกบัชุมชน โดยข้ึนอยูก่บัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

2) วิธีการท่ี 2 ศึกษาโดยการสาํรวจลกัษณะชุมชน เมือง ประเทศ ซ่ึงจะมีลกัษณะท่ีเป็น
รูปธรรม และนามธรรม ดงัน้ี 

(1)  ตวัช้ีวดัจะจาํแนกเป็นประเด็นย่อยๆ จากประเด็นท่ีเป็นลกัษณะ/ รูปแบบของ
ความสัมพนัธ์ท่ีได ้ซ่ึง Putnam (ม.ป.ป. อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 77-81) ไดก้ล่าวถึง
ตวัช้ีวดัท่ีเนน้ในเร่ืองจารีตประเพณี ความไวว้างใจ ความเป็นเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในส่วนของความไวว้างใจจะเป็นตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงความไวว้างใจในเพ่ือนบา้น ความไวว้างใจใน
กลุ่มหรือสถาบนัองคก์ร ส่ือ รัฐบาล ซ่ึงจะเห็นไดว้่าลกัษณะตวัช้ีวดัดงักล่าวมีความเป็นนามธรรม
เพราะส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของทศันคติและความรู้สึก 

(2)  ตวัช้ีวดัท่ีเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่จะเป็นผลท่ีเกิดจากทุนทางสังคม เช่น จาํนวน
คนท่ีเขา้เป็นสมาชิก และจาํนวนกลุ่ม จาํนวนผูมี้สุขภาพดี จาํนวนผูมี้การศึกษาดี จาํนวนผูเ้ขา้ถึง
แหล่งทุน และขอ้มูล เป็นตน้ 

(3)  ตัวช้ีวดัท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมส่วนใหญ่จะเป็นการวดัพฤติกรรมท่ี
นาํไปสู่ความสัมพนัธ์ และก่อให้เกิดทุนทางสังคม เช่น การทกัทายเพ่ือนบา้น การเขา้ร่วมกิจกรรม
ของชุมชน การเยีย่มเยยีนเพื่อนบา้น การตอ้นรับแขก เป็นตน้ 
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ส่วน Bullen and Onyx (1998, อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 77 – 81) ไดเ้สนอ
ประสบการณ์ในการวดัระดบัปัจเจก ซ่ึงมาจากแต่ละครอบครัวในการสมัภาษณ์ และระดบัครัวเรือน 
ซ่ึงสมาชิกครัวเรือนทั้งหมดถูกสมัภาษณ์ ในการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัทุนทางสงัคม มีหวัขอ้ดงัน้ี 

1)  การมีส่วนร่วมในเครือข่าย เป็นความสัมพนัธ์ของเครือข่ายท่ียึดติดแน่นภายใน
ระหว่างบุคคลและกลุ่ม คนจะยึดติดกบัส่ิงต่างๆ ท่ีมีอยู่ในองคก์รท่ีมีลกัษณะสมคัรใจและมีความ 
เท่าเทียม 

2)  การต่างตอบแทน จะเป็นการรวมตวักนัท่ีเกิดจากการรวมตวักนัท่ีเกิดจากความ
ไม่เห็นแก่ตวัในระยะแรก และกลายเป็นความสนใจส่วนตวัในระยะยาว การต่างตอบแทนจะทาํให้
บุคคลมีการแบ่งปันการใหบ้ริการกบัผูอ่ื้นหรือทาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัผูอ่ื้น อยา่งไรก็ตาม การต่าง
ตอบแทนนั้นบุคคลจะมีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บความเอ้ืออาทรกลบัคืนมาในอนาคตเป็นการตอบ
แทน และพบว่าในชุมชนท่ีการต่างตอบแทนกลบัคืนมา ผูค้นในชุมชนจะมีความสนใจท่ีจะดูแล
ผูอ่ื้นมากข้ึน 

3)  ความไวว้างใจกัน จะเป็นความตอ้งการของบุคคลท่ีจะลดความเส่ียงในการ
ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในสังคม ความไวว้างใจกนัเป็นส่ิงท่ีอยู่บนพื้นฐานของความเช่ือใจในผูอ่ื้น 
โดยมีความคาดหวงัว่าผูอ่ื้นจะตอบสนองดว้ยการกระทาํกลบัมาในวิธีเดียวกนั อยา่งนอ้ยท่ีสุดความ
ไวว้างใจกนักจ็ะช่วยใหบุ้คคลสบายใจวา่คนอ่ืนจะไม่มาทาํอนัตรายตนเอง 

4)  บรรทดัฐานทางสังคม จะเป็นรูปแบบการควบคุมท่ีไม่เป็นทางการหรือเป็นการ
ควบคุมทางออ้ม ถือว่าการควบคุมแบบน้ีมีความจาํเป็นมากกว่าแบบท่ีเป็นทางการ หรือการใช้
กฎหมายของสถาบนั บรรทดัฐานทางสังคมมีความจาํเป็นสําหรับการตรวจสอบพฤติกรรมท่ีถูก
คาดหวงัในสังคม รวมทั้งการกาํหนดพฤติกรรมท่ีมีคุณค่าท่ีสังคมยอมรับ เพราะบรรทดัฐานทาง
สงัคมเป็นขอ้ตกลงท่ีบุคคลในสงัคมไดท้าํร่วมกนัและเป็นท่ียอมรับและเขา้ใจร่วมกนั 

5)  ส่ิงท่ีเป็นสาธารณะ/ ส่ิงท่ีทุกคนเป็นเจา้ของร่วมกนั จะเป็นการสร้างทรัพยากร ท่ีใช้
ร่วมกนัในชุมชน ไม่มีใครเป็นเจา้ของ ทุกคนสามารถใชร่้วมกนัได ้อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีมีบุคคล
หรือกลุ่มคนเขา้ไปยดึครองส่ิงท่ีเป็นสาธารณะ สังคมก็จะใชว้ิธีการป้องกนัอยา่งไม่เป็นทางการโดย
การต่อตา้น หรือควํ่าบาตร 

สาํนกัมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2548: 31 - 33) ไดเ้สนอดชันีทุน
ทางสงัคม ประกอบดว้ย 5 มิติ 40 ดชันี ดงัต่อไปน้ี 

1)  มิติกลุ่มและเครือข่าย ประกอบดว้ย 12 ดชันี โดยแบ่งเป็น 
(1) องคป์ระกอบดา้นกลุ่ม ประกอบดว้ย 8 ดชันี ไดแ้ก่ 1) จาํนวนประเภทของ

กลุ่มภายในชุมชน 2) จาํนวนกลุ่มท่ีสมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิก 3) จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนท่ี



 

 

44

 

เป็นสมาชิกกลุ่ม 4) ระดบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 5) จาํนวนกลุ่มท่ีทาํงานร่วมกนัท่ีอยูภ่ายใน
ชุมชน 6) จาํนวนกลุ่มท่ีทาํงานร่วมกนัท่ีอยู่ภายนอกชุมชน 7) จาํนวนแหล่งเงินทุนของกลุ่ม  8) 
ประสิทธิผลของกลุ่ม  

(2) องคป์ระกอบดา้นเครือข่าย ประกอบดว้ย 4 ดชันี ไดแ้ก่ 1) จาํนวนเพ่ือนหรือ
คนรู้จกัท่ีสามารถขอความช่วยเหลือไดย้ามมีปัญหา 2) จาํนวนกลุ่มคนท่ีสามารถใหค้วามช่วยเหลือ
ดา้นการเงินยามฉุกเฉิน 3) ระดบัการไดรั้บความช่วยเหลือจากกลุ่มท่ีเป็นสมาชิก 4) จาํนวนองคก์าร
ท่ีสามารถขอความช่วยเหลือไดย้ามมีปัญหา 

2)  มิติความไวว้างใจ และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ประกอบดว้ย 7 ดชันี ดงัน้ี 
(1) องคป์ระกอบดา้นความไวว้างใจ ประกอบดว้ย 5 ดชันี ไดแ้ก่ 1) ระดบัความ

ไวว้างใจต่อบุคคลในชุมชน 2) ระดบัความไวว้างใจต่อบุคคลท่ีแตกต่างดา้นเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาพูด   
3) ระดบัความไวว้างใจต่อกลุ่มอาชีพสาํคญัในสังคม 4) ระดบัความไวว้างใจต่อส่ือมวลชน 5) การ
เปล่ียนแปลงของระดบัความไวว้างใจในชุมชนในรอบ 2 ปี 

(2) องคป์ระกอบดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ประกอบดว้ย 2 ดชันี ไดแ้ก่    
1) ระดบัความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในชุมชน 2) ระดบัความช่วยเหลือโครงการท่ีมีประโยชน์
ต่อคนส่วนใหญ่ 

3)  มิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ ประกอบดว้ย 4 ดชันี โดยแบ่งเป็น 
(1) องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม ประกอบดว้ย 3 ดชันี ไดแ้ก่ 1) จาํนวนกิจกรรมท่ี

เป็นประโยชน์โดยรวมต่อชุมชนท่ีจดัข้ึนในชุมชน 2) ระยะเวลา ในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนในรอบ 3 เดือน 3) จาํนวนกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม 

(2) องคป์ระกอบดา้นความร่วมมือ ประกอบดว้ย 1 ดชันี ไดแ้ก่ 1) ระดบัความ
ร่วมมือในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาในชุมชน 

4)  มิติดา้นสมานฉันท์ การอยู่ร่วมกนัในสังคมและความขดัแยง้และความรุนแรง 
ประกอบดว้ย 10 ดชันี โดยแบ่งเป็น 

(1) องคป์ระกอบดา้นความสมานฉนัท ์ประกอบดว้ย 4 ดชันี ไดแ้ก่ 1) ระดบั
ความหลากหลายของชนชาติและชนชั้นในชุมชน 2) ระดบัของปัญหาท่ีเกิดจากความหลากหลายของ
ชนชาติและชนชั้นในชุมชน 3) ระดบัการกีดกนัของกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างของชนชาติและชนชั้นใน
ชุมชน 4) ระดบัความสมานฉนัทภ์ายในชุมชน 

(2) องคป์ระกอบดา้นการอยูร่่วมกนัในสังคม ประกอบดว้ย 2 ดชันี ไดแ้ก่ 1) 
จาํนวนคร้ังในการเขา้ร่วมงานท่ีเก่ียวกบัสงัคมและประเพณีในรอบ 1 ปี 2) จาํนวนคร้ังการเยีย่มเยยีน
ระหวา่งกนัภายในชุมชน 
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(3) องคป์ระกอบดา้นความขดัแยง้และความรุนแรง ประกอบดว้ย 4 ดชันี ไดแ้ก่    
1) ระดบัความรุนแรงภายในชุมชน 2) การท่ีบุคคลในครอบครัวเคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรง 3) ความ
เสียหายของทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากคนอ่ืน 4) ระดบัการเปล่ียนแปลงของความรุนแรงภายในชุมชน
ภายในเวลา 3 ปี 

5)  มิติดา้นอาํนาจหนา้ท่ีและกิจกรรมทางการเมือง ประกอบดว้ย 7 ดชันี โดยแบ่งเป็น 
(1) องคป์ระกอบดา้นอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง 1) ระดบัความสาํคญัของ

ตนเองต่อการพฒันาชุมชน 2) จาํนวนการร้องเรียนเพื่อประโยชน์ของชุมชนในรอบ 1 ปี 3) ระดบัการ
ตอบสนองของนกัการเมืองทอ้งถ่ินหรือระดบัประเทศต่อการเรียกร้อง 4) ระดบัการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ิน 5) ระดบัการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งในระดบัชาติ 6) ระดบัความซ่ือสัตยข์องขา้ราชการ
และผูน้าํชุมชน 7) การจ่ายเงินพิเศษใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อใหด้าํเนินการส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

สํานักงานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ม.ป.ป. อา้งถึงใน
สาํนกังานมาตรฐานการพฒันาสงัคม และความมัน่คงของมนุษย,์ 2548: 7) ไดท้าํการศึกษาเพื่อจดัทาํ
กรอบตวัช้ีวดัทุนทางสังคมไทย โดยไดจ้ดัแบ่งมิติทุนทางสังคมในประเทศไทยออกเป็น 6 มิติ ดงัน้ี 
1) มิติดา้นกลุ่ม และเครือข่าย 2) มิติดา้นความไวว้างใจ และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 3) มิติดา้น
กิจกรรมร่วม และความร่วมมือ 4) มิติดา้นข่าวสาร และการส่ือสาร 5) มิติดา้นการรวมกลุ่มทาง
สงัคม และการผนวกเขา้ร่วม 6) มิติดา้นการมีอาํนาจ และกิจกรรมทางการเมือง 
 

2.5  ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ม่ิงมิตร บุญเขตการ (2550) ไดศึ้กษา กระบวนการสร้างเครือข่ายการพฒันาโดยใชแ้นวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บา้นไหมคุณธรรม อาํเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น การศึกษาเร่ือง
น้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายการพฒันาโดยใชแ้นวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อศึกษาปัญหาและการแกไ้ขเก่ียวกบัการสร้างเครือข่าย โดยรวบรวมขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั จาํนวน 15 ราย จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
สร้างเครือข่าย ประกอบด้วย ผูอ้าวุโสท่ีคนในชุมชนเคารพนับถือ ปราชญ์ชุมชน ผูน้ําชุมชน 
คณะกรรมการ และสมาชิกเครือข่ายองคก์รชุมชน รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และเอกสาร
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการพรรณนาความประกอบตรรกะ โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนาช่วยดว้ย ผลการศึกษา พอสรุปไดด้งัน้ี 

1)  กระบวนการสร้างเครือข่ายการพัฒนาโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดว้ย 1) ขั้นตอนการสาํรวจและการคน้หา พบวา่ ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชป้ระโยชน์ใน
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การผลิตสินคา้โดยไม่ตอ้งลงทุนซ้ือ และใชก้รรมวิธีจากภูมิปัญญาของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีไดถ่้ายทอดวิชา
ความรู้เก่ียวกบัการแปรรูปเป็นผา้ไหม ซ่ึงนบัว่าเป็นการคน้พบของดีท่ีสามารถถ่ายทอดให้แก่เด็ก 
และเยาวชน 2) การตดัสินใจ และพิจารณาความพร้อม พบว่า วตัถุดิบเป็นเร่ืองสาํคญัเร่ืองแรก รอง
มาการสาํรวจขอ้มูล ทดลองทาํเทคนิค และวิธีการนาํทรัพยากรต่างๆ มาใชอ้ยา่งเหมาะสมต่อจากนั้น
พิจารณาคนท่ีมีความประพฤติดี และเต็มใจ เขา้ร่วมเป็นสมาชิก และมีความซ่ือสัตย ์ความร่วมมือ 
การไวเ้น้ือเช่ือใจ และตอ้งอยูใ่นกติกา และมีเง่ือนไข คือ ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นหมู่บา้น
ไหมคุณธรรม 3) การผลิต พบว่า สมาชิกเครือข่ายจะร่วมกนัคิด ร่วมวางแผนการทาํงานในการผลิต
สินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการตลาด โดยมีขอ้ตกลงให้สมาชิกแต่ละคนแยกรับงาน
ไปทาํท่ีบา้นของตนเอง 4) การทาํงานของเครือข่าย พบว่า กลุ่มแม่บา้นจะคอยสนับสนุน และ
ช่วยเหลือลุกข่าย ในขณะเดียวกนัลุกข่ายก็จะช่วยเหลือแม่ข่ายกลบัคืนเช่นกนั โดยเฉพาะในเร่ือง
ของบุคลากร วสัดุอุปกรณ์ การตลาด การแกปั้ญหา ตลอดจนงบประมาณจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน 5) การขยายผล พบว่า เครือข่ายได้พฒันาองค์ความรู้ การประสานงาน การจดั
สวสัดิการ การส่งเสริมอาชีพ การผลิต การตลาดสรุปผลการดาํเนินการ และการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

2)  ปัญหาและการแกไ้ขเก่ียวกบัสร้างเครือข่าย พบว่า การดาํเนินการดา้นการตลาด 
และการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองเก่ียวกบัสินคา้ หรือผลิตภณัฑย์งัขาดความชดัเจน และไม่ทัว่ถึงขาด
การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้การดาํเนินงานไม่สอดคลอ้งกบัโครงการ และ
แผนงานท่ีวางไว ้

ขอ้เสนอแนะ ควรเผยแพร่ความรู้ให้แพร่หลายในการจดัการพื้นท่ี และทรัพยากร
อยา่งเป็นระบบ ไปสู่การมีส่วนร่วมเพื่อใหเ้กิดกลุ่มเครือข่ายใหม่ๆ ท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได ้จนเกิด
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และให้ความสําคญักบัวตัถุดิบภายในทอ้งถ่ิน 
นอกจากนั้ นควรมีการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ของดี         
ในชุมชน เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมการพฒันาอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ดว้ยการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และจุดขายเฉพาะตวัของหมู่บา้นไหม
คุณธรรม ทาํใหเ้กิดประโยชน์สุขในอนาคตท่ีย ัง่ยนืได ้

ฉกาจ ลอยทอง (2552) เครือข่ายกับศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ
เทศบาลในประเทศไทย มีวตัถุประสงคห์ลกั 3 ประการ คือ ประการแรกเพื่อศึกษากระบวนการ
สร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ และผลกระทบของกระบวนการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อ 
ศกัยภาพการบริหารงานเทศบาล ประการท่ีสองเพื่อศึกษามูลเหตุ และเง่ือนไขท่ีทาํให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างเทศบาลกับภาคส่วนต่างๆ และประการท่ีสามเพื่อศึกษาปัจจัย
ส่งเสริม และอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายท่ีมีผลต่อการบริหารงานเทศบาล โดยมีสมมติฐานของ
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การวิจยัว่า เทศบาลท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี มีรูปแบบการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์กบัภาคส่วน
ต่างๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัการบริหารงานทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 1) องคก์รวิชาชีพผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
2) แกนนาํชุมชน 3) องคก์รชุมชน 4) องคก์รพฒันาเอกชน 5) ภาคเอกชน 6) นกัการเมืองหรือพรรค
การเมืองระดับชาติ 7) ส่วนราชการ 8) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ โดยมุ่งไปสู่ผลลพัธ์ท่ี
ตอ้งการ คือ การเสริมสร้างศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาล การศึกษาคร้ัง
น้ี ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ประกอบดว้ย นายกเทศมนตรี และปลดัเทศบาล จาํนวน 18 คน กรวิจยัเอกสาร และการสงัเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วมภายในชุมชน 

ผลการศึกษา พบว่า เทศบาลมีกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์เชิงเครือข่ายกบัภาคส่วน
ต่างๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกับการบริหารงานทอ้งถ่ิน เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการบริหารงาน
เทศบาล ประกอบดว้ย 1) เครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างเทศบาลกบัองคก์รวิชาชีพผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
เทศบาลสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวผ่านบทบาทของผูบ้ริหารท้องถ่ินในแลกเปล่ียนข้อมูล
ประสบการณ์ และการนาํเสนอประเด็นปัญหาของทอ้งถ่ินผ่านเวทีสันนิบาตเทศบาลทั้ง 3 ระดบั   
ทาํใหเ้กิดการระดมความคิดในการแกไ้ขปัญหาสาธารณะร่วมกนั ตลอดจนการสร้างพลงัอาํนาจการ
ต่อรอง และการเรียกร้องผลประโยชน์กับรัฐบาลได้เป็นอย่างดี ทั้ งน้ีความสัมพันธ์ดังกล่าว
เสริมสร้างศกัยภาพดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอย่างดี 2) เครือข่ายความสัมพนัธ์
ระหว่างเทศบาลกับแกนนําชุมชน เป็นเครือข่ายท่ีมุ่งอาศยัแกนนําชุมชนในการขบัเคล่ือนการ
ดาํเนินงานของเทศบาลในทุกขั้นตอน ตลอดจนมีส่วยกระตุน้ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถ่ินมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ดงักล่าวเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการของ
เทศบาลไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากแบ่งเบาภาระ ในความรับผิดชอบของเทศบาลให้ดาํเนินการเฉพาะ
ในส่วนท่ีเกินกาํลงัความสามารถของชุมชน ทาํให้เทศบาลดาํเนินกิจการสาธารณะอ่ืนๆ ไดม้ากข้ึน 
3) เครือข่ายความสมัพนัธ์ระหวา่งเทศบาลกบัองคก์รชุมชน เป็นเครือข่ายท่ีทาํใหเ้กิดความร่วมมือใน
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินร่วมกัน ตลอดจนเทศบาลให้การส่งเสริม และเก้ือหนุนกับ
องคก์รชุมชนให้สามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน โดยปราศจากขอ้จาํกดัในดา้นต่างๆ ทั้งน้ี
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเสริมสร้างศกัยภาพดา้นทุนทางสังคมของเทศบาลไดเ้ป็นอย่างดี ก่อให้เกิด
กระบวนการการมีส่วนร่วมภายในชุมชนมากยิ่งข้ึน 4) เครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างเทศบาลกบั
องคก์รพฒันาเอกชน หรือ NGOs เป็นเครือข่ายท่ีมุ่งอาศยัจุดเด่นขององคก์รพฒันาเอกชนท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในทอ้งถ่ิน ความสมัพนัธ์ดงักล่าว
เสริมสร้างศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการของเทศบาลไดเ้ป็นอย่างดี ปัญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึน
ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 5) เครือข่ายความสมัพนัธ์ระหว่างเทศบาลกบัภาคเอกชน
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เป็นเครือข่ายท่ีเปิดโอกาสใหเ้ทศบาลไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนในการดาํเนิน 
กิจการสาธารณะส่งผลให้เทศบาลมีศักยภาพด้านงบประมาณท่ีเข้มแข็งมากยิ่ง ข้ึน  ทั้ ง น้ี
ความสัมพนัธ์ดังกล่าวเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการของเทศบาลได้เป็นอย่างดี            
6) เครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างเทศบาลกับนักการเมือง หรือพรรคการเมืองระดับชาติ เป็น
เครือข่ายท่ีทาํให้เทศบาลเกิดความสะดวกในการดึงงบประมาณท่ีใชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี
ความสัมพนัธ์ดงักล่าว ส่งเสริมสร้างศกัยภาพดา้นงบประมาณของเทศบาลใหมี้ความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน 
7)เครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างเทศบาลกบัส่วนราชการ เป็นเครือข่ายท่ีทาํให้เทศบาลสามารถ
ดําเนินงานท่ีต้องใช้องค์ความรู้ และความเช่ียวชาญเฉพาะทางของส่วนราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพความสัมพนัธ์ดงักล่าวเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการของเทศบาลไดเ้ป็น
อยา่งดี 8) เครือข่ายความสมัพนัธ์ระหวา่งเทศบาลกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ เป็นเครือข่าย
ท่ีทาํใหเ้กิดความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาสาธารณะร่วมกนั รวมทั้งเป็นการประหยดังบประมาณ 
และสร้างความคุม้ค่าในการดาํเนินการ ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ดงักล่าวเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการ
บริหารจดัการของเทศบาลได้เป็นอย่างดี ทาํให้เทศบาลก้าวขา้มขอ้จาํกัดในด้านขนาด จาํนวน
บุคลากร ศกัยภาพบุคลากร อุปกรณ์เคร่ืองมือ รวมไปถึงในดา้นงบประมาณ 

เอกกมล อ่อนศรี (2544) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาความเขม้แขง็ของเครือข่ายองคก์รชุมชน 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา 1) แบบแผนของเครือข่ายองคก์รชุมชน และจดัระดบัความเขม้แข็ง
ของเครือข่ายองคก์รชุมชน 2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาความเขม้แขง็ของเครือข่าย ตลอดจนสภาพ
ปัญหา และอุปสรรคท่ีมีผลต่อการพฒันาความเขม้แขง็ของเครือข่ายองคก์รชุมชน 3) การพฒันาขีด
ความสามารถของเครือข่ายองคก์รชุมชน และ4) ความสัมพนัธ์ระหว่างการมีเครือข่ายของกลุ่ม หรือ
องคก์รชุมชนกบัความเขม้แขง็ของกลุ่ม หรือองคก์รชุมชนในเขตจงัหวดัลพบุรี พิษณุโลก นครศรีธรรมราช 
และชยัภูมิ ระเบียบวิธีวิจยัคร้ังน้ี ใชท้ั้งในเชิงปริมาณดว้ยการวิจยัแบบสาํรวจโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์
ถดถอยพหุแบบเชิงชั้นการวิเคราะห์เสน้ทาง และการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณ์เจาะลึก 

ผลการศึกษา พบว่า มีกลุ่ม หรือองคก์รชุมชนท่ีมีความร่วมมือแบบเครือข่ายประมาณ 1 ใน 4 
ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด โดยมีแบบแผนของความร่วมมือแบบเครือข่าย เร่ิมจากกลุ่ม หรือองคก์ร
ชุมชนมีการติดต่อแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างกนั และจะพฒันาไปเป็นความร่วมมือแบบเครือข่าย
ไดเ้ม่ือมีวตัถุประสงคติ์ดต่อท่ีชดัเจนข้ึน เช่น ร่วมมือเพื่อแกปั้ญหา ร่วมมือเพื่อการต่อรองกบัภาครัฐ 
หรือเอกชน มีการจดัการประชุมร่วมกนั โดยลกัษณะของเครือข่ายท่ีเขม้แขง็นั้นจะตอ้งเป็นเครือข่าย
ท่ีมีความสัมพนัธ์ในหมู่สมาชิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อปัญหาได ้
รวมทั้งไดรั้บการยอมรับจากองคก์รภายนอกดว้ย 

ส่วนปัญหา และอุปสรรคในการพฒันาความเขม้แขง็ของเครือข่ายนั้นเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่ียวกบัผูน้าํเครือข่าย ระบบการจดัการภายในเครือข่ายกิจกรรม
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ของเครือข่าย การพบปะสัมพนัธ์ของสมาชิกในเครือข่าย การกระจายข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ภายใน
เครือข่าย รวมถึงเงินทุนท่ีนาํมาใช้ในเครือข่าย การพฒันาขีดความสามารถของเครือข่ายจาํเป็น
จะตอ้งปรับปรุง และพฒันาในส่วนเหล่าน้ีโดยเฉพาะการพฒันาผูน้าํเครือข่ายซ่ึงในท่ีน้ีรวมทั้งผูท่ี้
เป็นแม่ข่าย แกนนาํ กรรมการบริหารเครือข่ายไปจนถึงผูน้าํแต่ละกลุ่ม 

นอกจากน้ียงัพบว่า การท่ีทาํใหก้ลุ่ม หรือองคก์รชุมชนมีความเขม้แขง็ไดต่้อเม่ือไดร่้วมกบั
เครือข่ายท่ีมีความเขม้แข็ง ด้วยเหตุท่ีว่าเครือข่ายท่ีเขม้แข็งนั้ นจะสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของสมาชิกเครือข่าย อนัจะนาํไปสู่การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบักลุ่ม หรือองคก์ร
ชุมชนได ้

ไผท วงศอ์นุตรโรจน์ (2544) กระบวนการสร้างและพฒันาเครือข่ายทางสังคม: กรณีศึกษา 
บ้านหนองขาว  อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพัฒนาการ 
กระบวนการทาํงาน ความร่วมมือ และความสัมพนัธ์ ระหว่างแกนนาํ กลุ่ม และองคก์รในเครือข่าย
ทางสังคมของชุมชน รวมถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเครือข่ายทางสังคมของชุมชน เพื่อนาํเสนอแบบ
แผนความสัมพนัธ์ของเครือข่ายทางสังคมของชุมชน การศึกษาไดใ้ชข้อบเขตในระดบัตาํบลเป็น
หน่วยในการวิเคราะห์ และใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ 

ศึกษาพบว่า โครงสร้าง และพ้ืนฐานเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีมีในชุมชน อนัประกอบไป
ดว้ย ความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ เพื่อบา้น และพรรคพวกเพ่ือนฝงู ความสัมพนัธ์ผา่นการประกอบ
อาชีพ ความสัมพนัธ์ผา่นประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ และวฒันธรรม วดั โรงเรียน และโครงสร้าง 
และช่องทางการติดต่อส่ือสาร  เป็นรากฐานท่ีสําคัญท่ีนําไปสู่ความร่วมมือในชุมชน และ
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่างๆ น้ีได้พฒันาไปสู่กลุ่มท่ีมีความเป็นทางการมากข้ึน ในการสร้าง
เครือข่ายความสมัพนัธ์ภายนอก พบว่า เครือข่ายความสัมพนัธ์ของบุคคล เป็นตวักลางท่ีจะเช่ือมโยง
ให้เกิดความสัมพนัธ์ให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล องคก์ร หรือหน่วยงานภายนอกกบัชุมชน 
ดงันั้น การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของชุมชน สามารถแยกพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์เป็น     
3 ชั้น คือ ชั้นรากฐานความสัมพนัธ์ของชุมชน ชั้นกลุ่มต่างๆ หรือพลเมืองท่ีต่ืนตวั และชั้นตวักลาง 
หรือแกนนํา โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเครือข่ายทางสังคมของชุมชน คือ ฐานความสัมพนัธ์ท่ี
หลากหลาย สถานภาพของกลุ่ม และบุคคล ผูน้าํภูมิศาสตร์ และทรัพยากร ศูนยร์วมจิตใจ และสาํนึก
ร่วมของคนในชุมชน โครงสร้าง และช่องทางการติดต่อส่ือสาร ธรรมเนียมปฏิบติั ผลประโยชน์
ร่วมกบัความเขา้ใจของคนในชุมชน และกระแสแนวคิดในสงัคม  

ขอ้เสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ี คือ ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ ในชุมชนได้มี
โอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน การผลกัดนัใหห้น่วยงานภายนอกท่ีทาํงานกบั
ชุมชนมีการทาํงานประสานเช่ือมโยงกัน การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชนอ่ืนท่ีมี
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ประสบการณ์ ในประเด็นท่ีสําคญัต่อชุมชน การสร้าง และพฒันาเคร่ืองมือ หรือการประยุกต์ใช ้
โครงสร้าง และช่องทางการติดต่อส่ือสาร ธรรมเนียมปฏิบติัของชุมชน ให้เก้ือหนุนต่อความสัมพนัธ์
ระหวา่งชุมชนกบับุคคล หน่วยงานภายนอก และควรมีการศึกษาวิจยัเครือข่ายทางสังคมท่ีมีลกัษณะ
เด่นอ่ืนๆ 

พรรณธิภา บุญพิทกัษ ์(2548) การพฒันาเครือข่ายกิจกรรมของชมรมผูสู้งอาย ุในสังกดัสภา
ผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมของชมรมฯ ลกัษณะเครือข่าย
ของชมรมผูสู้งอายฯุ และทศันะของสมาชิกชมรมต่อการพฒันาเครือข่ายกิจกรรมของชมรมผูสู้งอาย ุ
ในสังกดัสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยฯ ใชว้ิธีการวิจยัเชิงสาํรวจ มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ สมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ    
30 ชมรม จาํนวน 286 ราย การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรม SPSS และสถิติท่ีใช ้คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t- test และ F- test ในระดบันยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั 0.05 

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ประชากรตวัอยา่งเป็นเพศชาย และเป็นเพศหญิงในจาํนวนท่ีเท่ากนั 
มีอายรุะหว่าง 60- 64 ปี ส่วนใหญ่สมรสแลว้ มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา รายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 
10,000 บาท มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิกของชมรมผูสู้งอายใุนช่วงเวลา 1-5 ปี กิจกรรมของชมรม
ผูสู้งอายุจัดให้กับสมาชิกเรียงตามลาํดับ คือ ส่วนใหญ่เป็นด้านการเผยแพร่ข่าวสารมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ การจดักิจกรรมดา้นสุขภาพ ดา้นศาสนา และวฒันธรรม ดา้นการพฒันาสังคม ดา้น
นันทนาการ และทศันศึกษานอกสถานท่ี และด้านความสนใจ และความถนัด ตามลาํดับ ส่วน
ลกัษณะเครือข่ายของชมรมผูสู้งอายุนั้นมีลกัษณะเครือข่ายของการติดต่อกบัองคก์รภายนอกมาก
ท่ีสุด รองลงมามีการติดต่อกบัชมรมผูสู้งอายุอ่ืนๆ ภายในจงัหวดั ส่วนเครือข่ายภายในเป็นการ
ติดต่อกนักบัเพื่อนสมาชิกในชมรมเดียวกนั สมาชิกชมรมมีทศันะต่อการพฒันาเครือข่ายกิจกรรม
ของชมรมผูสู้งอายุในระดับมากต่อการประสานงาน มีความเห็นว่าควรมีการแบ่งหน้าท่ีในการ
ทาํงานดา้นเครือข่ายร่วมกนั ในดา้นบริหารนั้นสมควรมีการพฒันา และปรับปรุงในการทาํงาน
ร่วมกนั ส่วนดา้นกิจกรรมนั้นควรมีการจดักิจกรรมร่วมกนัในกลุ่มชมรมผูสู้งอาย ุ 

ขอ้เสนอแนะด้านนโยบาย สมาคมสภาผูสู้งอายุแห่งประเทศไทยฯ ควรจดัให้มีกองทุน
สนบัสนุน สาํหรับเครือข่ายชมรมผูสู้งอาย ุเพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวัมากข้ึน ควร
จดัใหมี้หน่วยท่ีเป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมขอ้มูลเครือข่ายกิจกรรมชมรมผูสู้งอายทุัว่ประเทศ และ
ตอ้งเป็นแหล่งท่ีสนับสนุนดา้นการพฒันาศกัยภาพต่างๆ ของกลุ่มอย่างต่อเน่ือง สําหรับในระดบั
ปฏิบติัชมรมผูสู้งอายุ ควรพฒันาเครือข่ายโดยเน้นท่ีการสร้างแกนนาํเครือข่ายท่ีมีศกัยภาพ ควรมี
กระบวนการทาํงานแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมโดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนความรู้ การ
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ประสานงานภายในเครือข่าย ควรมีการศึกษารูปแบบการพฒันาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองต่อการดาํเนินงานของชมรมผูสู้งอายใุนอนาคต 

บุณยวีร์ ลุมาดกมลพนัธ์ (2549) แนวทางการสร้างเครือข่ายดา้นสวสัดิการสังคมในระดบั
จงัหวดั: ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดัสมุทรสงคราม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจของ
องคก์รท่ีปฏิบติังานดา้นสวสัดิการสังคมต่อการทาํงานร่วมกนัในลกัษณะเครือข่าย ศึกษาความแนว
ทางการสร้างเครือข่ายดา้นสวสัดิการสังคมท่ีเหมาะสมในระดบัจงัหวดั ในการวิจยัเชิงสํารวจมี
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นผูน้าํองคก์รภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรส่วนท้องถ่ิน องค์กรภายในชุมชน และองค์กรส่ือมวลชน ท่ีอยู่ในจังหวดั
สมุทรสงคราม จาํนวนทั้งส้ิน 14 คน ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพื่อการ
วิจยัทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยค่า t- test , F- test ณ ระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 และ Pearson Correlation ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 41-50 ปี สถานภาพการ
สมรส สมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดร้ะหว่าง 10,000- 20,000 บาท สังกดัองคก์าร
ภาครัฐ และรับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายหลักประเภทชุมชนเป็นส่วนใหญ่ โดยมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานภายในองคก์รระหว่าง 1-5 ปี มีความรู้ในระดบัสูงเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจทั้งในดา้น
ลกัษณะของเครือข่าย และขอ้ดีของการทาํงานในลกัษณะเครือข่าย ในด้านความคิดเห็น กลุ่ม
ตวัอย่างมีความเห็นดว้ยในระดบัมากต่อการมีเครือข่าย และการก่อตวัของเครือข่ายดา้นสวสัดิการ
สังคมในจงัหวดัสมุทรสงคราม มีความพร้อมในการเขา้ร่วมบริหารจดัการเครือข่ายในดา้นคน เวลา 
การประสานงาน ในระดบัมาก มีความพร้อมในดา้นเงิน และวสัดุอุปกรณ์มีความพร้อมในระดบั
ปานกลาง ลกัษณะของเครือข่ายดา้นสวสัดิการสังคมท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในจงัหวดัสมุทรสงคราม 
กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า เครือข่ายสวสัดิการสังคมควรมีเป้าหมายในการทาํงานให้กับเด็กมากท่ีสุด 
ประเภทเครือข่ายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน คือ เครือข่ายกิจกรรม ท่ีเนน้การช่วยเหลือร่วมมือกนัในการทาํ
กิจกรรม โครงสร้างความสัมพนัธ์ในเครือข่ายดา้นสวสัดิการสังคมควรมีโครงสร้างตามแนวนอน 
คุณลกัษณะของเครือข่ายดา้นสวสัดิการสังคม ควรประกอบดว้ยองคก์รท่ีมาจากทุกภาคส่วนใน
จงัหวดั มีกิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง มีการรวมตวักนัระหว่างองคก์รท่ีมีความสนใจท่ีจะร่วมมือ
กนัอย่างจริงจงัก่อน มีองคก์รท่ีทาํหน้าท่ีประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเห็นว่ากฎระเบียบใน
เครือข่ายควรมีความยืดหยุ่น ผูน้ําเครือข่ายด้านสวสัดิการสังคม ควรมีคุณสมบัติเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีทกัษะดา้นการประสานงาน มีความรู้
ความสามารถ และควรเป็นคณะบุคคล กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม
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ประเภทการจดัเวทีสนทนา และการประชาสัมพนัธ์ และเห็นว่าสาํนกังานพฒันาสังคม และความ
มัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัฯ ควรมีบทบาทในการจดัประชุมหารือกบัองคก์รท่ีทาํงานดา้นสวสัดิการ
สังคมเร่ืองการสร้างเครือข่าย เป็นผูป้ระสานงานกบัองคก์รในเครือข่าย ติดต่อกบัองคก์รท่ีสนใจเขา้
ร่วมเป็นเครือข่ายดา้นสวสัดิการสังคม และมีบทบาทในการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ เร่ืองการสร้าง
เครือข่ายดา้นสวสัดิการสงัคม 

ขอ้เสนอแนะ ควรมีการให้ความรู้ และสร้างความเขา้ใจให้เกิดข้ึนในระหว่างองคก์รท่ีจะ
เขา้ร่วมเป็นเครือข่ายดา้นสวสัดิการสังคม โดยเนน้ย ํ้าในประเด็นท่ียงัมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยไดแ้ก่ 
การรู้วา่องคก์รท่ีเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายไม่ตอ้งปรับเปล่ียนจุดมุ่งหมายขององคก์รเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
เครือข่ายท่ีจะไปเขา้ร่วม การเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายมิไดท้าํใหไ้ดรั้บประโยชน์จากองคก์รอ่ืนแต่เพียง
อยา่งเดียว แต่ตอ้งมีทั้งให ้และรับ เป็นตน้ ควรส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจดา้นการทาํงานในลกัษณะ
เครือข่าย รวมทั้งปลุกจิตสาํนึกเร่ืองการทาํงานในลกัษณะเครือข่ายให้กบัระดบัผูบ้ริหาร และระดบั
ผูป้ฏิบติังาน โดยอาจจดักิจกรรมท่ีส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เช่น การจดัเวทีสนทนาระหว่างองคก์ร 
ควรพิจารณาคดัเลือกผูน้าํเครือข่ายท่ีเป็นคณะบุคคลมากกว่าเป็นบุคคลเพียงคนเดียว เพื่อลดปัญหา
ดา้นการเปล่ียนแปลงโยกยา้ยผูบ้ริหารองคก์ร เน่ืองจากความพร้อมในดา้นเงิน และวสัดุอุปกรณ์     
ยงัมีไม่มากเม่ือเทียบกบัความพร้อมในดา้นอ่ืนๆ จึงควรให้ความสาํคญักบัการแสวงหางบประมาณ 
และแหล่งทุนทั้งจากภายใน และภายนอกเครือข่ายเพื่อสนบัสนุนการทาํงานของเครือข่าย สาํนกังาน
พฒันาสังคม และความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัฯ ควรแสวงหาองคก์รท่ีมีความสนใจในประเด็น
ปัญหาสังคมท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วยงาน และเร่ิมตน้สร้างเครือข่ายดา้นสวสัดิการสังคมกบัองคก์ร
นั้นๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ควรมีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการทาํงานใน
ลกัษณะเครือข่าย ควรหาพนัธมิตรดา้นส่ือมวลชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการสร้าง และ
การจดักิจกรรมของเครือข่ายฯ ตามส่ือต่างๆ ผูบ้ริหารในระดบัจงัหวดั และในระดบักระทรวงควร
กาํหนดให้ การสร้างเครือข่ายดา้นสวสัดิการสังคม เป็นนโยบายหลกัในการทาํงานดา้นสวสัดิการ
สังคม ควรมีนโยบายให้การสนับสนุนดา้นงบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเพื่อการทํางานเครือข่ายด้านสวัสดิการสังคม และควรปรับหลักเกณฑ์การใช้จ่าย
งบประมาณขององคก์รภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น สามารถนาํงบประมาณของแต่ละองคก์รมาใช้
ร่วมกนัในลกัษณะบูรณาการระหวา่งองคก์รได ้



บทที ่3 
 

วธีิการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 

ในการศึกษาเร่ือง  “การสร้างเครือข่ายทางสังคม : กรณีศึกษา นกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ ในคร้ังน้ี ใชว้ิธีการศึกษาตามแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลระดบัลึก 
ครอบคลุม เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดวิธีการศึกษา และการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ดงัต่อไปน้ี  

3.1 แนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.2  วิธีการศึกษา  
3.3  กลุ่มเป้าหมาย และผูท่ี้ใหข้อ้มูลสาํคญั 
3.4  การตรวจสอบขอ้มูล 
3.5  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.6  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  แนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

 
 
ภาพที ่3.1  แนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา

กลุ่ม 
- ประเภทของกลุ่ม 
- เง่ือนไขท่ีทาํใหเ้กิดกลุ่ม 

การมส่ีวนร่วม 
- ลกัษณะการมีส่วนร่วม 
- เง่ือนไขท่ีทาํใหเ้กิดการ
มีส่วนร่วม 

การสร้างเครือข่ายทางสังคม 

- ประเภทของเครือข่าย 
- เง่ือนไขท่ีส่งผลความสาํเร็จ
ของเครือข่ายทางสังคม 

ความสามคัค/ีทุนทางสังคม 
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3.2  วธีิการศึกษา 
 

เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีถูกต้องและชัดเจนในการนําขอ้มูลมาวิเคราะห์หาคาํตอบจึงได้วาง
แนวทางของการศึกษา  และการรวบรวมขอ้มูลไวด้งัน้ี 

3.2.1  การศึกษาจากเอกสาร เป็นการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
และการรวบรวมเอกสารส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั วิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษา ขอ้มูลจาก
ส่ืออินเทอร์เน็ต เป็นตน้ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษาและการวิเคราะห์ สาํหรับการศึกษาการ
สร้างเครือข่ายทางสงัคม กรณีศึกษา นกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

3.2.2  การสนทนากลุ่ม การสนทนากลุ่มเป็นการเก็บขอ้มูลประเภทประสบการณ์ท่ีสมาชิก
กลุ่มรับรู้ และมีประสบการณ์ร่วมกัน โดยการกระตุ้นให้ผูร่้วมสนทนาในกลุ่มซ่ึงมีขนาดเล็ก
ประมาณ 6-8 คนนั้นเกิดการปฏิสัมพนัธ์อภิปรายโตต้อบแสดงความคิดเห็นระหว่างสมาชิกภายใน
กลุ่มกนัเอง  โดยการสนทนากลุ่มในคร้ังน้ี คดัเลือกเลือกตวัแทนจากกลุ่มนกัฟุตบอลสมคัรเล่น 7 
กลุ่ม จาก 7 เขตในกลุ่มกรุงเทพเหนือ ท่ีรวมกลุ่มทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลร่วมกนัมาอย่างต่อเน่ือง 
สมํ่าเสมอ เป็นเวลามากกว่า 1 ปี รวมจาํนวนผูร่้วมการสนทนากลุ่มทั้งส้ินไม่เกิน 6 คน ซ่ึงการ
สนทนากลุ่มน้ีจะทาํให้ไดข้อ้มูลพื้นฐาน ประเด็นสาํคญั และสภาพปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ จากนั้นนาํเอาขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การทาํความเขา้ใจขอ้มูลอย่างละเอียดลึกซ้ึง และนาํมาใชอ้ภิปรายผล
การศึกษาการสร้างเครือข่ายทางสงัคม ของกลุ่มนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ  
 
3.3  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั    
 

การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง เพื่อทาํการสนทนากลุ่ม จากนกัฟุตบอล สมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จาํนวนทั้งหมด 7 กลุ่มโดยทาํการเกบ็ขอ้มูลจาก  7   เขต
ในกลุ่มกรุงเทพเหนือ ดงัน้ี  

1)  นกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตจตุจกัร จาํนวน 6 คน 
2)  นกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตดอนเมือง จาํนวน 6 คน 
3)  นกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตบางเขน จาํนวน 6 คน 
4)  นกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตบางซ่ือ จาํนวน 6 คน 
5)  นกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตลาดพร้าว จาํนวน 6 คน 
6)  นกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตสายไหม จาํนวน 6 คน 
7)  นกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตหลกัส่ี จาํนวน 6 คน 
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3.4  การตรวจสอบข้อมูล 

 
ศึกษาวิธีการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม โดย

การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า กล่าวคือ การตรวจสอบ ความสอดคลอ้งกนัของขอ้มูล ท่ีไดม้า
จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ และระหว่างขอ้มูลท่ีไดจ้ากวิธีการรวบรวมท่ีแตกต่างกนั โดยทาํพร้อม ๆ กบั
การเก็บขอ้มูล เป็นการตรวจสอบทนัที เพราะการตรวจสอบขอ้มูลในทนัที ทาํให้ทราบว่าขอ้มูลท่ี
ไดม้านั้นเป็นความจริง หรือไม่มากนอ้ยเพียงใด จนแน่ใจวา่ขอ้มูลนั้นเป็นความจริงมากท่ีสุด 

 

3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
  
 การศึกษาการสร้างเครือข่ายทางสังคม : กรณีศึกษา นกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพ
เหนือ ใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ มาประยุกตใ์ชใ้นช่วงท่ีเขา้ไปเก็บขอ้มูล โดยมีการแนะนาํตวักบัผูใ้ห้
ขอ้มูล  มีการแจง้สถานภาพ และวตัถุประสงคต่์อผูใ้ห้ขอ้มูลทุกคนไดรั้บทราบในการสนทนากลุ่ม
จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 
 

3.5.1  การสนทนากลุ่ม 
การสนทนากลุ่ม ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายใน

การศึกษา ซ่ึงทาํการเลือกผูเ้ขา้ร่วมสนทนาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และยงัเป็นผูท่ี้มีขอ้มูลอยูใ่นตวั
มาก ดว้ยวิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง โดยไดผู้ใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัมาจากตวัแทน ของกลุ่มนักฟุตบอล
สมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ ทั้ง 7 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในเขตจตุจกัร กลุ่มนัก
ฟุตบอลสมัครเล่นในเขตบางซ่ือ กลุ่มนักฟุตบอลสมัครเล่นในเขตลาดพร้าว กลุ่มนักฟุตบอล
สมคัรเล่นในเขตหลกัส่ี กลุ่มนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในเขตดอนเมือง กลุ่มนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในเขต
สายไหม กลุ่มนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในเขตบางเขน รวมผูเ้ขา้ร่วมสนทนาแต่ละกลุ่มทั้งส้ิน 6 ท่าน และ
ทาํการดาํเนินการสนทนากลุ่ม ซ่ึงมีขั้นตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการสนทนา ไดแ้ก่ การเตรียมประเด็นคาํถามซ่ึงประกอบไป
ดว้ยประเด็นคาํถามหลกั และประเด็นยอ่ย รวมแลว้ไม่เกิน 10 คาํถาม เม่ือไดป้ระเด็นคาํถามแลว้จึง
ประสานความร่วมมือเบ้ืองตน้กบัผูเ้ขา้ร่วมสนทนาดว้ยโทรศพัท ์เพื่อเสนอหวัขอ้ในการสนทนา นดั
หมายช่วงเวลา และสถานท่ีท่ีผูร่้วมสนทนาสะดวก ทาํการนัดหมายผูร่้วมสนทนาไดแ้ลว้ จึงส่ง
เอกสารแนวประเดน็คาํถามในการสนทนาใหแ้ก่ผูร่้วมสนทนาต่อไป 
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ขั้นตอนท่ี 2 เร่ิมตน้สนทนากลุ่ม ดว้ยการแสดงการตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมสนทนาอยา่งไม่
เป็นทางการ ต่อจากนั้นจึงใหผู้เ้ขา้ร่วมสนทนากล่าวแนะนาํตวัเอง แลว้ผูว้ิจยัจึงอธิบายวตัถุประสงค์
ของการศึกษา กระบวนการท่ีใช้ในการสนทนา สิทธิของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา การร่วมกนักาํหนด
ขอ้ตกลงพ้ืนฐานในการสนทนา การขออนุญาตใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง และการกาํหนดเวลาท่ีใชใ้น
การสนทนาคร้ังน้ีไม่เกิน 90 นาที 

ขั้นตอนท่ี 3 การดาํเนินการสนทนา โดยการเร่ิมเปิดประเดน็การสนทนาดว้ยประเด็น
กวา้งๆ ทัว่ไปท่ีสามารถเช่ือมโยงไปสู่ประเด็นหลกัในการสนทนาได ้ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชส่ื้อท่ีมีความ
สอดคลอ้งกับเน้ือหาประกอบการนําเสนอในแต่ละประเด็นคาํถามด้วย ต่อจากนั้นจึงเขา้สู่การ
สนทนาในประเด็นคาํถามหลกั ในระหว่างการสนทนาผูว้ิจัยจะทาํหน้าท่ีเป็นผูด้าํเนินรายการ      
โดยเป็นฝ่ายกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั และทาํให้
บรรยากาศของการสนทนาเป็นไปดว้ยความราบร่ืน  

ขั้นตอนท่ี 4 การยุติการสนทนากลุ่ม หลงัจากท่ีไดด้าํเนินการสนทนาครบถว้นทุก
ประเดน็คาํถามแลว้ จึงใหผู้เ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนไดพ้ดูสรุปความคิดเห็นท่ีมีประโยชน์ต่อการศึกษา
ในคร้ังน้ี จากนั้นผูว้ิจยัจึงกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 

 
3.5.2  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม จะทาํการสังเกตการณ์ การทาํกิจกรรมร่วมกนัของนกัฟุตบอล

สมคัรเล่นในการร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ทาํให้เห็นกระบวนการทาํกิจกรรมของกลุ่มนักฟุตบอล
สมคัรเล่น ซ่ึงผูว้ิจยัจะเฝ้ามอง และรับรู้ส่ิงท่ีไดเ้ห็น ไดย้ินเป็นหลกัโดยอาจสังเกตอยู่ห่างๆ เพื่อ
ไม่ใหก้ลุ่มเป้าหมายรู้สึกวา่ถูกสงัเกต จนทาํใหพ้ฤติกรรมท่ีแสดงออกมาไม่เป็นธรรมชาติ 
 

3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล  
 
 อาศยัแนวการวิจยัเชิงคุณภาพ และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมกบัการเก็บขอ้มูล โดยนาํ
ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มท่ีเก็บรวบรวมได  ้ มาจาํแนกเป็นหมวดหมู่ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้
จากนั้น นาํมาวิเคราะห์ตามหลกัตรรกะ เทียบเคียงกบัแนวคิด ทฤษฎีควบคู่บริบท เพื่อให้สามารถ
อธิบายถึงความเช่ือมโยงในความสัมพนัธ์ของขอ้มูล ทาํใหท้ราบถึงประเภทของเครือข่ายทางสังคม 
เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคม ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแกไ้ข 
และนาํขอ้มูลท่ีหลากหลายมาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์กนั เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

 
 



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองการสร้างเครือข่ายทางสังคม กรณีศึกษานักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ ไดด้าํเนินการศึกษาโดยการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสนทนากลุ่ม จากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี
สาํคญัทั้งส้ิน 7 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คนรวมทั้งส้ินจาํนวน 42 คน ซ่ึงเป็นนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ ซ่ึงมีรายละเอียดของผลการศึกษา ดงัน้ี 

4.1  บริบทของพื้นท่ีท่ีศึกษา 
4.2  ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 
4.3  ประเภทของเครือข่ายทางสงัคม 
4.4  เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสงัคม 
4.5  ปัญหา อุปสรรค แนวทางแกไ้ขและขอ้เสนอแนะในการสร้างเครือข่ายทางสงัคม 
4.6  อภิปรายผลการศึกษา 

 

4.1  บริบทของพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 
 4.1.1  อาณาเขตพืน้ที ่
 กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย บริเวณละติจูดท่ี 13.45 
องศาเหนือ ลองจิจูด 100.28 องศาตะวนัออก โดยเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 
1,568.7 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัอ่ืนๆ ดงัน้ี (ศูนยข์อ้มูลกรุงเทพมหานคร, 2555) 
  ทิศเหนือ          มีอาณาเขตติดต่อกบั    จงัหวดันนทบุรีและจงัหวดัปทุมธานี 
  ทิศใต ้  มีอาณาเขตติดต่อกบั    จงัหวดัสมุทรปราการ 
  ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อกบั     จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  ทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อกบั     จงัหวดัสมุทรสาครและจงัหวดันครปฐม
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 4.1.2  ประวตัิความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานคร ในฐานะเมืองหลวงของประเทศ ไดถู้กสถาปนาข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 
พ.ศ.2325 ภายหลงัจากท่ีพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงปราบดาภิเษก ข้ึนครองราชย์
เป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรีเม่ือวนัเสาร์ แรม 9  คํ่า เดือน5 ปีขาล ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 6 เมษายน 
พ.ศ.2325 โดยโปรดฯ ใหส้ร้างพระราชวงัทางคุง้แม่นํ้ าฝ่ังตะวนัออกของแม่นํ้ าเจา้พระยา ดว้ยทรงมี
พระราชดาํริว่า กรุงธนบุรี เมืองหลวงเดิมนั้น ตั้งอยู่ในท่ีคบัแคบ มีแม่นํ้ าเจ้าพระยาเป็นคูเมือง
ทางดา้นทิศใต ้และทิศตะวนัตก ไม่ตอ้งดว้ยหลกัพิชยัสงคราม โดยในชั้นแรกถือเอาคูเมืองเดิมทาง
ฝ่ังตะวนัออกของกรุงธนบุรี ซ่ึงปัจจุบนัคือแนวคลองหลอดตั้งแต่ปากคลองตลาดจนกระทัง่ออกสู่
แม่นํ้าเจา้พระยา  บริเวณสะพานพระป่ินเกลา้มีพื้นท่ีประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร โดยพระราชทาน
นามพระนครใหม่ว่า "กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์  มหินทรายุธยามหาดิลกภพ  นพรัตน์
ราชธานี บุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรม
ประสิทธ์ิ"  โดยโปรดฯ ให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมเวียง ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงเปล่ียนคาํว่า "บวรรัตนโกสินทร์ " เป็น "อมรรัตนโกสินทร์" และใน
สมยัจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ไดร้วมจงัหวดัธนบุรีเขา้ไวด้ว้ยกนักบักรุงเทพฯ 
แลว้เปล่ียนช่ือเป็น "กรุงเทพมหานคร" เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2515  
 
 4.1.3  ลกัษณะภูมิประเทศ 
 ลกัษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครเป็นท่ีราบลุ่ม มีระดบัความสูงจากระดบันํ้ าทะเล
ปานกลางประมาณ 1.50-2 เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดบัพื้นดินจากทิศเหนือ จะค่อยๆ ลาด
เอียงสู่อ่าวไทยทางทิศใต ้และเฉพาะลุ่มแมน้ํ้ าเจา้พระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดบันํ้ าทะเลไม่เกิน 
1.50 เมตร ตั้งอยู่บนพื้นท่ี ซ่ึงในทางภูมิศาสตร์เรียกว่าบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่นํ้ า ซ่ึงเกิด
จากตะกอนนํ้าพา โดยเป็นส่วนหน่ึงของท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย เป็นพื้นท่ีอุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกขา้ว และพืชประเภทต่างๆ  
 
 4.1.4  ลกัษณะภูมิอากาศ 

อุณหภูมิ กรุงเทพมหานครนั้นมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน โดยอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม 
2 ชนิด ไดแ้ก่ ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงก่อให้เกิดฤดูกาล   
ท่ีแตกต่างกนั 3 ฤดู ไดแ้ก่  
  ฤดูร้อน    ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ - เดือนเมษายน 
  ฤดูฝน      ระหวา่งเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม 
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 อุณหภูมิทั้ง 3 ฤดูจะแตกต่างกนั แต่ค่าเฉล่ียจากการวดั ณ สถานีตรวจอากาศ กรุงเทพมหานคร 
ปี 2545 จะอยูท่ี่ 29.2 องศาเซลเซียส โดยค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 38 องศาเซลเซียส และตํ่าสุดเท่ากบั 19.2 องศา
เซลเซียส  
   
 4.1.5  สภาพทางเศรษฐกจิ 
  กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีการพฒันาจนเป็นฐานเศรษฐกิจหลกัของประเทศ        
ทั้งเป็นศูนยบ์ริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม ตลอดทั้งการติดต่อกบันานาชาติมาโดย
ตลอด จนพฒันาเป็นศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกิจและการคา้ การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตถู้กจดัลาํดับให้เป็นมหานครท่ีมีขนาดใหญ่อนัดับท่ี 15 ของโลก อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทาง
การเงินนานาชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้กรุงเทพมหานคร          
และปริมณฑลมีบทบาทหรือสัดส่วนในการผลิตถึงร้อยละ 51 ของผลผลิตรวมของประเทศ         
และในอนาคตจะเป็นศูนยก์ลาง การส่งเสริมเศรษฐกิจการคา้ของประเทศใหส้ามารถเปิดเขา้สู่ระบบ
เศรษฐกิจนานาชาติ 
 
 4.1.6  สภาพทางสังคม 
  กรุงเทพมหานคร มีส่ิงอาํนวยความสะดวกทางสังคม มีสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างครบ
สมบูรณ์ การเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมและการคา้ การบริการของกรุงเทพมหานคร นํามาซ่ึง
ปัญหาการปรับตวัของแรงงานอพยพ โดยแรงงานอพยพเขา้มาหางานทาํในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ไดส้ร้างปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยั และชุมชนแออดั มีผูอ้าศยัในแหล่งเส่ือมโทรมถึงประมาณ 
2 ลา้นคน รวมทั้งก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นคุณภาพชีวิต จึงจาํเป็นตอ้งมีมาตรการช่วยเหลือดา้นการจดัหา
ท่ีอยูอ่าศยั การเพิ่มพูนทกัษะความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการขยายบริการ
พื้นฐานทางสงัคม เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนยากจนในเขตเมืองใหดี้ข้ึน   
 

4.1.7  การแบ่งกลุ่มเขตการปฎบัิติงานของกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครไดป้รับปรุงการแบ่งกลุ่มการปฏิบติังานของสํานักงานเขต เพื่อให้การ
ปฏิบติัราชการมีความสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี เศรษฐกิจ สังคม วิถีการดาํรงชีวิตของประชาชน 
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ ในการ
ประสานงาน การกาํกบั และติดตามการปฏิบติังานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
โดยประกอบไปดว้ย 6 กลุ่มเขตดงัต่อไปน้ี 
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1)  กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบดว้ย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 
เขตสมัพนัธวงศ ์เขตดินแดง เขตหว้ยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวงัทองหลาง 

2)  กลุ่มกรุงเทพใต ้ประกอบดว้ย เขตปทุมวนั เขตบางรัก เขตสาทร เขตวฒันา เขตบาง
คอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตบางนา และเขตประเวศ 

3)  กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตบางซ่ือ 
เขตลาดพร้าว เขตสายไหม และเขตหลกัส่ี 

4)  กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก ประกอบดว้ย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคนั
นายาว เขตลาดกระบงั เขตมีนบุรี เขตหนองจอก และเขตคลองสามวา 

5)   กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบดว้ย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ 
เขตบางกอกนอ้ย เขตบางพลดั เขตตล่ิงชนั และเขตทวีวฒันา 

6)  กลุ่มกรุงธนใต ้ประกอบดว้ย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขนุเทียน 
เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ 
 
 4.1.8  กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย 

1)  เขตจตุจกัร มีขนาดพื้นท่ี 32.908 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีโดยทัว่ไป เป็นท่ีราบ มีคู
คลองสายเลก็สายนอ้ยหลายสาย มีประชากรจากการสาํรวจเม่ือเดือน ธนัวาคม 2556 จาํนวน 160,948 
คน (ชาย 75,600 คน, หญิง 85,348 คน) ปัจจุบนัเขตจตุจกัรไดจ้ดัขนาดพ้ืนท่ีแขวงของจตุจกัรใหมี้ความ
เหมาะสมข้ึนจากเดิมท่ีมีเพียงแขวงลาดยาว ไดมี้การแบ่งเขตพื้นท่ีแขวงใหม่เป็น 5 แขวง ไดแ้ก่ 
แขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม แขวงจนัทรเกษม แขวงจอมพล และแขวงจตุจกัร(สํานักงานเขต
จตุจกัร, 2557) 

อาณาเขตพ้ืนท่ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั แขวงทุ่งสองหอ้ง แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี และแขวงอนุสาวรีย ์

เขตบางเขน  
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั  แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน และแขวงจระเขบ้วั เขตลาดพร้าว  
ทิศใต ้ติดต่อกบั เขตหว้ยขวาง เขตดินแดง และเขตพญาไท  
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั คลองเปรมประชากร เขตบางซ่ือ 
2)  เขตดอนเมือง เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูใ่นกลุ่มเขต

กรุงเทพเหนือ สภาพทัว่ไปเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย โดยมีแหล่งสถาบนัราชการ อยู่
ทางดา้นตะวนัออกของพื้นท่ี (วิกิพีเดีย สารานุกรม, 2557)  
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อาณาเขตพ้ืนท่ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั อาํเภอเมืองปทุมธานีและอาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี   
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั เขตสายไหม และเขตบางเขน 
ทิศใต ้ติดต่อกบั เขตหลกัส่ี   
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
3)  เขตบางเขน เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูใ่นกลุ่ม  เขต

กรุงเทพเหนือ ซ่ึงถือเป็นเขตท่ีอยูอ่าศยัรองรับการขยายตวัของเมือง ทางทิศตะวนัออก  (ตอนเหนือ) 
ของกรุงเทพมหานคร (วิกิพีเดีย สารานุกรม, 2557)  

อาณาเขตพ้ืนท่ี  
ทิศเหนือ ติดต่อกบั เขตสายไหม  
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั เขตคลองสาม 
ทิศใต ้ติดต่อกบั เขตคนันายาว เขตบึงกุ่ม และเขต 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั เขตจตุจกัร เขตหลกัส่ี และเขตดอนเมือง  
4)  เขตบางซ่ือ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานครจดัอยูใ่นกลุ่มเขต

กรุงเทพเหนือ สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นแหล่งการคา้ การบริการ และแหล่งท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก 
มีพื้นท่ี 11.545 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 2 แขวง คือ แขวงบางซ่ือ และแขวงวงศ์
สวา่ง (สาํนกังานเขตบางซ่ือ, 2557)  

อาณาเขตพ้ืนท่ี  
ทิศเหนือ ติดต่อกบั อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั เขตจตุจกัร 
ทิศใต ้ติดต่อกบั เขตดุสิต 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั เขตบางพลดั และอาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี  
5)  เขตลาดพร้าว เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูใ่นกลุ่มเขต

กรุงเทพเหนือ ซ่ึงถือเป็นเขตท่ีอยูอ่าศยัรองรับการขยายตวัของเมืองทางทิศตะวนัออก   (ตอนเหนือ) 
(วิกิพีเดีย สารานุกรม, 2557)  

อาณาเขตพ้ืนท่ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั เขตบางเขน 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ และเขตวงัทองหลาง   
ทิศใต ้ติดต่อกบั เขตวงัทองหลางและเขตหว้ยขวาง 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั เขตจตุจกัร  
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6)  เขตสายไหม ไดรั้บการจดัตั้งข้ึนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยแยกจาก
เขตบางเขน ประกอบดว้ยพื้นท่ีเขตการปกครอง 3 แขวง ไดแ้ก่ แขวงสายไหม แขวงออเงิน และ
แขวงคลองถนน มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 36.704 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปของเขตสายไหม
จะมีอยู่ 4 ประเภท คือ เขตธุรกิจการคา้ขาย เขตท่ีอยู่อาศยั เขตเกษตรกรรม และของหน่วยงาน
ราชการ (สาํนกังานเขตสายไหม, 2557)  

อาณาเขตพ้ืนท่ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี และเขตคลองสาม 
ทิศใต ้ติดต่อกบั เขตบางเขน  
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั เขตดอนเมือง 
7)  เขตหลกัส่ี เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูใ่นกลุ่มเขต

กรุงเทพเหนือ ซ่ึงถือเป็นเขตท่ีอยูอ่าศยัรองรับการขยายตวัของเมือง ทางทิศตะวนัออก (ตอนเหนือ) 
ของกรุงเทพมหานคร (สาํนกังานเขตหลกัส่ี, 2557) 

อาณาเขตพ้ืนท่ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั เขตดอนเมือง 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั เขตบางเขน 
ทิศใต ้ติดต่อกบั เขตจตุจกัร  
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อาํเภอเมืองนนทบุรี และนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี       

 

4.2  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั 
 
 จากการศึกษาขอ้มูล พบว่า ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ศาสนา สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และภูมิลาํเนาเดิม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 เพศ พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัทั้งหมดเป็นเพศชาย (ร้อยละ 100.00)  
 อาย ุพบว่า กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัมีอายตุ ํ่ากว่า 25 ปี และอายรุะหว่าง 26 – 30 ปี มีจาํนวนมาก
ท่ีสุดเท่ากนั (ร้อยละ 40.48) รองลงมาคือ อายรุะหว่าง 31 – 35 ปี และอายรุะหว่าง 36-40 ปี มีจาํนวน
เท่ากนั (ร้อยละ 9.52)  
 ศาสนา พบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีสําคัญส่วนใหญ่เป็นผูน้ับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 95.24) 
มากกวา่ผูท่ี้นบัถือศาสนาอ่ืนๆ (ร้อยละ 4.76) 



  63

 สถานภาพสมรส พบว่า  ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 88.10) 
มากกวา่ผูท่ี้มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 11.90)  
 ระดบัการศึกษา พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญัส่วนใหญ่ สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 38.10) รองลงมาสาํเร็จการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 35.71) และสาํเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 26.19)  
 อาชีพ พบว่า กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน (ร้อยละ 38.10) 
รองลงมาคือ  นักศึกษา ( ร้อยละ  23.81) และอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย  ( ร้อยละ21.43) 
ทนายความ และขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจาํนวนเท่ากนั (ร้อยละ 4.76) ตามลาํดบั 
 ภูมิลาํเนาเดิม พบว่า กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญัส่วนใหญ่ มีภูมิลาํเนาเดิมอยูก่รุงเทพมหานคร       
(ร้อยละ 47.63) รองลงมา คือ ภาคใต ้(ร้อยละ 19.05) ภาคเหนือ และภาคกลาง มีจาํนวนเท่ากัน    
(ร้อยละ 11.90) และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 9.52) ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1  แสดงขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั  
 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั 
จํานวน 
(n=42) 

ร้อยละ 
(100.00) 

1. เพศ 
    ชาย 
 
2. อายุ (ปี) 
    ตํ่ากวา่ 25 
    26-30 
    31-35 
    36-40  

 
42 
 
 

17 
17 
4 
4 

 
100.00 

 
 

40.48 
40.48 
9.52 
9.52 

3. ศาสนา 
     ศาสนาพทุธ 
     อ่ืนๆ เช่น ศาสนาอิสลาม, ศาสนาคริสต ์ 
     

 
40 
2 

 
95.24 
4.76 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

  

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั 
จํานวน 
(n=42) 

ร้อยละ 
(100.00) 

4. สถานภาพสมรส 
    สมรส 
  โสด 

 
5 
37 
 

 
11.90 
88.10 

5. ระดับการศึกษา 
    ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 

 
15 
16 
11 

 
35.71 
38.10 
26.19 

 
6. อาชีพ 
    ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
    ทนายความ 
    พนกังานเอกชน 
    นกัศึกษา 
    ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

 
9 
2 
19 
10 
2 

 
21.43 
4.76 
45.24 
23.81 
4.76 

7. ภูมิลาํเนาเดิม 
     กรุงเทพมหานคร 
     ภาคเหนือ 
     ภาคกลาง 
     ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
     ภาคใต ้

 
20 
5 
5 
4 
8 

 
47.63 
11.90 
11.90 
9.52 
19.05 

 
 
 
 



  65

4.3  ประเภทของเครือข่ายทางสังคมของนักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
 
 ในการศึกษา “ประเภทของเครือข่ายทางสังคม” ของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพ 
เหนือว่าเป็นเครือข่ายทางสังคมประเภทใดนั้น ไดแ้สดงให้เห็นปรากฏการณ์ท่ีสนบัสนุนการสร้าง 
เครือข่ายทางสังคม ของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนา
กลุ่ม โดยเร่ิมจากการศึกษาประเด็นดงัต่อไปน้ี 1) ประเภทของกลุ่ม 2) สาเหตุท่ีทาํให้เกิดกลุ่ม 3) 
ลกัษณะของการมีส่วนร่วม และ4) สาเหตุท่ีทาํให้เกิดการมีส่วนร่วม จนทาํให้ทราบถึงประเภทของ
เครือข่ายทางสงัคม ของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ ดงัน้ี    
 
 4.3.1  ผลการศึกษาประเภทของกลุ่มของนักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
 จากการศึกษาประเภทของกลุ่มของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ โดยการระดม
ความคิดเห็นโดยจดัทาํกระบวนการสนทนากลุ่มกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญักลุ่มละ 6 คน จาํนวน 7 กลุ่ม 
เพื่อให้ทราบถึงประเภทของกลุ่มนักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ ชัดเจนยิ่งข้ึน               
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ผลการศึกษาประเภทของกลุ่มนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ เม่ือระดมความ
คิดเห็นกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญั สามารถสรุปความคิดเห็นไดด้งัน้ี นกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ เป็นกลุ่มไม่เป็นทางการ (ร้อยละ 100.00) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.2  
 
ตารางที ่4.2  แสดงขอ้มูลประเภทของกลุ่มของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
 

ประเภทของกลุ่ม 
จํานวน 
(n=42) 

ร้อยละ 
(100.00) 

ไม่เป็นทางการ 42 100.00 

  
 จากผลการศึกษา พบว่า ประเภทของกลุ่มของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
เป็นกลุ่มไม่เป็นทางการ ซ่ึงกลุ่มนักฟุตบอลสมคัรเล่นประกอบด้วยกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม เช่น    
กลุ่มเพื่อนบา้น กลุ่มเพื่อนสมยัเรียน และกลุ่มเพื่อนท่ีทาํงาน มารวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรมท่ีสนใจ
ร่วมกนัจากความช่ืนชอบกีฬาฟุตบอลเหมือนกนั และทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลดว้ยกนัมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั และเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเอง สอดคลอ้งกบั การ
ให้ขอ้มูลของกลุ่มนกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตดอนเมือง(2555) ท่ีไดอ้ธิบายถึงการรวมกลุ่มกนัในการ
ร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยกล่าววา่ 
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ในการมารวมกลุ่มกนัเล่นกีฬาฟุตบอลนั้น ทุกคนในกลุ่มส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม
เพื่อนบา้นละแวกเดียวกนั และทุกคนต่างมีความช่ืนชอบกีฬาฟุตบอลเหมือนกนั
จึงมารวมกลุ่มกนัเพื่อมาทาํกิจกรรมกีฬาฟุตบอลร่วมกนั ซ่ึงไดร้วมกลุ่มกนัเล่น
ฟุตบอลอย่างต่อเน่ืองแบบน้ีมาเป็นเวลากว่า 2 ปี แล้ว ซ่ึงกลุ่มไม่ได้มีกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัใดๆ แต่ทุกคนรู้ว่า วนัน้ี ช่วงเวลาน้ี จะตอ้งมารวมกลุ่มกนั 
เพื่อเล่นกีฬาฟุตบอลไดอ้อกกาํลงักาย ไดพ้บปะพูดคุย สร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ต่อกนักนั  

 
สอดคล้องกับการให้ขอ้มูลของนักฟุตบอลสมคัรเล่นเขตลาดพร้าว(2555) ท่ีได้อธิบายถึงการ
รวมกลุ่มในการทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยกล่าวไวว้า่ 
 

กลุ่มเพื่อนๆ เป็นกลุ่มเพื่อนท่ีทาํงานเดียวกนั และมาทาํกิจกรรมการเล่นกีฬา
ฟุตบอลร่วมกันเพื่อเป็นการออกกําลังกาย  ผ่อนคลายจากงานประจํา ท่ี
เคร่งเครียด และเพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้พบปะเพ่ือนฝูง รู้จกัเพื่อนกลุ่ม
ใหม่ๆ เพิ่มข้ึน ไดพ้ดูคุยเร่ืองงาน ไดค้วามสนุกสนาน เฮฮาเป็นการสร้างกาํลงัใจ
ให้แก่กนั ซ่ึงไดร้วมกลุ่มทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลน้ีมาต่อเน่ือง เป็นเวลา
มากกวา่ 1 ปีแลว้  

 
นอกจากน้ีนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในเขตจตุจกัร(2555) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการรวมกลุ่มในการ
ทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยกล่าววา่ 
 

การรวมกลุ่มของกลุ่มตนนั้นเป็นการรวมกลุ่มกนัของเพ่ือนๆ สมยัเรียนดว้ยกนั 
โดยท่ีแต่ละคนต่างก็ทาํงานแตกต่างกนั และพกัอาศยัคนละพ้ืนท่ี แต่ทุกคนใน
กลุ่มก็จะมารวมกลุ่มกนัเล่นกีฬาฟุตบอล เพราะมีความช่ืนชอบกีฬาฟุตบอลอยู่
แลว้ และจะใชโ้อกาส และเวลาในการทาํกิจกรรม เพื่อไดม้าพบปะพูดคุย สร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  

 
 โดยสรุปแลว้ ผลจากการระดมความคิดเห็น การศึกษาประเภทของกลุ่มของนักฟุตบอล
สมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ พบว่า กลุ่มนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือเป็นกลุ่มท่ี
ไม่เป็นทางการ โดยการรวมกลุ่มเกิดจากการร่วมทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล ร่วมกนัอย่าง
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สมํ่าเสมอ จากความสนใจ และช่ืนชอบกีฬาฟุตบอล เพื่อเป็นการออกกาํลงักาย และไดพ้บปะ พูดคุย 
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนัในกลุ่ม โดยกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มเพื่อนบา้น 2) กลุ่มเพื่อนสมยัเรียน และ3) กลุ่มเพื่อนท่ีทาํงาน 
 
 4.3.2  สาเหตุทีท่าํให้เกดิกลุ่มของนักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
 จากการระดมความคิดเห็นกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั พบว่า สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดกลุ่มของนกั
ฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ ท่ีเห็นว่ามีความสาํคญัและจาํเป็น ท่ีช่วยสนบัสนุนให้เกิด
กลุ่มประกอบด้วย การมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน (ร้อยละ  47.62) รองลงมาคือ ความต้องการมี
ความสมัพนัธ์กบัสมาชิกคนอ่ืน (ร้อยละ 35.71) และกิจกรรมของกลุ่มเป็นท่ีดึงดูดใจ (ร้อยละ 23.81) 
ตามลาํดบั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3  แสดงขอ้มูลสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดกลุ่มของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
 

สาเหตุทีท่าํให้เกดิกลุ่ม 
จํานวน* 
(n=42) 

ร้อยละ** 
(100.00) 

สมาชิกไดรั้บการชกัชวนจากเพื่อน 
การมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั 
ความตอ้งการมีความสมัพนัธ์กบัสมาชิกคนอ่ืน 
กิจกรรมของกลุ่มเป็นท่ีดึงดูดใจ 
ความคาดหวงัหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกลุ่ม 

3 
20 
15 
10 
2 

7.14 
47.62 
35.71 
23.81 
4.76 

 
หมายเหตุ:  * ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
     ** ฐานร้อยคิดจาก 42 
 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ พบว่า สาเหตุท่ีทาํให้เกิดกลุ่มของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพ
เหนือท่ีมีความจาํเป็น และสําคญัต่อการรวมกลุ่มของนักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
ประกอบดว้ย การมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั คือ มีเป้าหมายเพ่ือเล่นกีฬาฟุตบอล และออกกาํลงักายเพื่อ
ประโยชน์ต่อสุขภาพของตน รวมทั้ งได้พบปะเพื่อนเก่า และได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ จากการร่วม
กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลเพ่ิมข้ึน สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัทั้งภายใน และภายนอกกลุ่ม 
ส่งผลให้เกิดความรัก ความสามคัคี รวมทั้งไดท้าํกิจกรรมท่ีตนมีความช่ืนชอบ สาเหตุท่ีบุคคลเขา้
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ร่วมกลุ่ม ก็เพราะรู้ว่ากลุ่ม จะสามารถสนองความตอ้งการบางอยา่ง หรือหลายๆ อยา่งให้แก่ตนเอง
ไดด้งัน้ี 

1)  บุคคลนั้นรู้สึกว่าจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นมีผลคุม้ค่า และเขารู้สึกว่าการท่ีเขามา
รวมกลุ่มนั้นจะช่วยให้สามารถบรรลุถึงความสําเร็จ ตามจุดมุ่งหมายของกลุ่มไดง่้ายข้ึน เน่ืองจาก
ความตอ้งการของกลุ่ม และความตอ้งการของบุคคลนั้นมีความสอดคลอ้งกนั เช่นความตอ้งการออก
กาํลงักาย ความตอ้งการสร้างสมัพนัธภาพอนัดีในกลุ่มเพื่อนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกั
ฟุตบอลสมคัรเล่นเขตลาดพร้าว (2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ 
 

การรวมกลุ่มของตนเพื่อทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล เกิดจากความช่ืนชอบกีฬา
ฟุตบอล มาตั้งแต่เด็กอยู่แลว้ และมาเขา้ร่วมกลุ่มเพราะมีจุดมุ่งหมายเพื่อออก
กาํลงักาย สร้างสุขภาพท่ีดี เน่ืองจากการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้น ตอ้งอาศยัการ
เคล่ือนไหวของร่างกาย ใชไ้หวพริบท่ีดี และมีอารมณ์ท่ีมัน่คง มีสมาธิดี มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง สามารถแก้ปัญหา และการตัดสินใจท่ีรวดเร็วถูกต้อง อยู่
ตลอดเวลาในระหว่างการแข่งขนั นอกจากน้ียงัตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อกนัระหว่างกลุ่ม เพราะฟุตบอลเป็นกีฬาประเภททีม เพื่อให้การเล่นในทีมมี
ความสัมพนัธ์ และรักใคร่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ผลในการเล่นกีฬาประเภทน้ี 
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตให้มีนิสัย รักใคร่ สามคัคีปรองดอง
กนัในกลุ่มมากข้ึน และเป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ อีกทั้งกิจกรรมการ
เล่นกีฬาฟุตบอลยงัสามารถนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการทาํงานไดเ้ป็นอย่างดี เพราะ
เกมกีฬากบัการทาํงาน เหมือนกนัเพราะตอ้งใช ้ทีมเวิร์ก  

 
นอกจากน้ีนกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตสายไหม (2555) ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ 
 

การเล่นกีฬาฟุตบอลมีจุดมุ่งหมาย เพื่อออกกําลังกาย และช่วยเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางร่างกายให้แขง็แรง เ พราะกีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรมท่ีรวมการ
เคล่ือนไหวตามธรรมชาติเกือบทุกชนิด เช่น การวิ่ง การหลบหลีก หลอกล่อ การ
แย่ง การรับ การส่ง การกระโดด การเตะ ตลอดจนใชเ้ทา้ให้สัมพนัธ์กบัสายตา
ดว้ย อีกทั้งเป็นกีฬาท่ีมีกฎ กติกา ผูเ้ล่นตอ้งเคารพกฎกติกาการเล่น ดงันั้นการ
เล่นฟุตบอลช่วยสอนใหผู้เ้ล่นรู้จกัความยติุธรรมปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นขอบเขตของ
กฎ กติกาการเล่น สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั ทาํให้รู้จกัเคารพ
สิทธิของผูอ่ื้น มีความอดกลั้น อดทน และมีนํ้ าใจเป็นนกักีฬา (รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั) 
รู้จกัการเป็นผูน้าํ และผูต้ามท่ีดีตลอดจนรู้จกัปฏิบติัหนา้ท่ีอนัถูกตอ้ง  
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2)  ความตอ้งการมีความสมัพนัธ์กบัสมาชิกคนอ่ืน บุคคลจะเขา้ร่วมกลุ่มเพราะพอใจ
ท่ีจะไดมี้ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกคนอ่ืนๆในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรัก ความสามคัคีข้ึน และ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในเร่ืองงาน หรือเร่ืองส่วนตวั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนักฟุตบอล
สมคัรเล่นเขตบางเขน (2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ 
 

นักฟุตบอลสมัครเล่นเขตบางเขน มีความคิดเห็นว่า กิจกรรมการเล่นกีฬา
ฟุตบอลช่วยช่วยทาํให้การเขา้สังคมดีข้ึน การพบปะ พูดคุยกบัเพื่อนๆ และได้
รู้จกัคนอ่ืนๆ มากข้ึน ทั้งกลุ่มเพื่อนบา้น และเพื่อนกลุ่มใหม่ๆ สร้างความสนิท
สนมคุน้เคยต่อกนั ยิ่งในปัจจุบนัน้ีความเจริญกา้วหน้ามีมาก ความวุ่นวายใน
สังคมก็ตามมา  ทั้ งในเ ร่ืองภาวะเศรษฐกิจ  และค่าครองชีพ  การสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัจะช่วยใหส้ามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข 
มีความมัน่คง และปลอดภยัในชีวิต  

 
นอกจากน้ีนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในเขตดอนเมือง (2555) ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัความ
ตอ้งการมีความสมัพนัธ์กบัสมาชิกคนอ่ืน โดยกล่าวไวว้า่ 
 

การเขา้มาร่วมทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลร่วมกนั กบัคนอ่ืนๆ ในกลุ่มเพื่อน
บา้นละแวกเดียวกนันั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ความรู้สึก
ไวว้างใจและความเคารพ การพึ่งพาอาศยัช่วยเหลือกัน สร้างความสบายใจ 
ความมัน่คงในชีวิตการพดูคุย และแสดงความคิดเห็น ไดติ้ดต่อส่ือสารกบับุคคล
อ่ืนๆ ก่อให้เกิดความเป็นพวกพอ้งเดียวกนักบัสมาชิกในกลุ่มเพื่อนบา้นละแวก
เดียวกนั ผา่นกิจกรรมการเล่นฟุตบอล  

 
3)  กิจกรรมของกลุ่มเป็นท่ีดึงดูดใจ ให้บุคคลนั้นเขา้มาร่วมเป็นสมาชิก กีฬาฟุตบอล

เป็นกีฬาท่ีมีความน่าสนใจ และตอ้งเล่นกนัเป็นทีม จะเห็นไดจ้ากการถ่ายทอดผา่นทีวี หรือการมีลีก
อาชีพในประเทศ ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย ทาํให้เกิดความตอ้งการเล่นกีฬาชนิดน้ี บุคคล
จึงมารวมกลุ่มกนั เพื่อทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัฟุตบอล
สมคัรเล่นเขตหลกัส่ี (2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ 
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ส่ิงท่ีดึงดูดใจให้เกิดการรวมกลุ่มกนัมาเล่นกีฬาฟุตบอลนั้น เกิดจากสมาชิกใน
กลุ่มมีความสนใจในกีฬาฟุตบอลเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ และอยากใช้กิจกรรมน้ี 
เพื่อใชเ้วลาให้เป็นประโยชน์ และเพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง
กันและกันในเ ร่ืองกีฬาฟุตบอลท่ีตนช่ืนชอบ  อีกทั้ ง เป็นการผ่อนคลาย
ความเครียดจากการทาํงาน ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อนท่ีทาํงานดว้ยกนั ทาํ
ใหร้วมกลุ่มกนัง่าย และกิจกรรมการเล่นฟุตบอลน้ี ยงัเป็นกิจกรรมท่ีดึงดูดใจให้
บุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีความช่ืนชอบกีฬาฟุตบอล ได้มารวมกลุ่มกันเล่นฟุตบอลกับ
เพื่อนๆ กลุ่มอ่ืนๆ อีกดว้ย  

 
นอกจากน้ีนักฟุตบอลสมคัรเล่นเขตจตุจกัร (2555) มีความคิดเห็นเพิ่มเก่ียวกบักิจกรรมการเล่น
ฟุตบอล และไดอ้ธิบายไวว้า่  
 

กีฬาฟุตบอลนับเป็นกีฬาชนิดหน่ึงท่ีมีผูค้นนิยมเล่นจาํนวนมาก โดยกระแส
ความนิยมน้ีเกิดจากการได้รับชม ได้เชียร์ทีมท่ีตนเองรัก ทั้ งฟุตบอลลีกใน
ประเทศ และต่างประเทศ สาํหรับกลุ่มของตนนั้นฟุตบอลไม่ไดเ้ป็นแค่กีฬาอยา่ง
เดียว แต่ฟุตบอลนั้นคือ ศูนยก์ลางแห่งการรวมเพื่อน นัดเจอคนท่ีรู้จกั และยงั
เป็นสถานท่ีท่ีทาํให้พวกเรานั้น ไดรู้้จกัเพื่อนใหม่ๆ ก็ยิ่งเป็นจุดดึงดูด จุดสนใจ
ทาํให้ผูค้นนั้นหันมาเล่นฟุตบอลกนัมากข้ึนกว่าเดิม สาํหรับกีฬาฟุตบอลนั้นจะ
ว่าไปแลว้มนัเป็นกีฬาท่ีมากกว่ากีฬาจริงๆก็ว่าได ้เพราะมนัให้เรามากกว่าคาํว่า
ร่างกาย หรือออกกาํลงักายแต่ยงัใหไ้ปถึงคาํว่า มิตรภาพ ความสุข ความสามคัคี 
และการไวใ้จ เช่ือใจกนั ซ่ึงฟุตบอลนั้นจะตอ้งมีส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง
ดว้ย และกีฬาฟุตบอลนั้นไม่ใช่กีฬาท่ีเราจะเล่นคนเดียว แต่เป็นกีฬาท่ีเรานั้นตอ้ง
เล่นเป็นทีม อีกทั้งกีฬาฟุตบอลยงัสามารถแทรกซึมเขา้ไปในชีวิตประจาํวนั โดย
ไม่มีการแบ่งเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว หรือวยั จึงทาํให้กิจกรรมน้ีมีความน่าสนใจ 
และดึงดูดใจอยา่งยิง่  

 
4)  สมาชิกไดรั้บการชกัชวนจากเพื่อนเขา้กลุ่ม จากบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มอยู่

แลว้ โดยคนท่ีไดรั้บการชกัชวนใหเ้ขา้มาร่วมกลุ่ม มีความเช่ือว่าการท่ีเขาไดม้าเก่ียวขอ้งกบักลุ่มนั้น 
อาจไดรั้บผลดี จึงเต็มใจท่ีจะมาร่วมทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล และเกิดจากความช่ืนชอบใน
กีฬาฟุตบอลเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ และเม่ือไดรั้บการชกัชวนจากสมาชิกในกลุ่ม ให้มาร่วมกิจกรรมก็
ยิ่งทาํให้มีความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม โดยมีเป้าหมายในการร่วมกิจกรรมคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ และช่วยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม อีกทั้งเป็นการพกัผ่อน และออกกาํลงั
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กายในเวลาเดียวกนัอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนักฟุตบอลสมคัรเล่นเขตสายไหม 
(2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ 
 

สาเหตุท่ีทาํให้บุคคลนั้นมารวมกลุ่มเล่นกีฬาฟุตบอลนั้น มาจากการชกัชวนของ
เพื่อน พี่ๆ นอ้ง ซ่ึงเป็นกลุ่มเพื่อนบา้นละแวกเดียวกนั  ใหม้าร่วมทาํกิจกรรมการ
เล่นกีฬาฟุตบอลร่วมกนั เป็นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ และกิจกรรมการ
เล่นกีฬาฟุตบอลก่อใหเ้กิดมิตรภาพ ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนัของสมาชิกใน
กลุ่มดีข้ึน และเป็นการพกัผอ่นพร้อมๆ กบัการออกกาํลงักายไปในตวั 

 
นอกจากน้ี นกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตบางเขน (2555) ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ 
 

การเขา้มาร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลกับเพื่อนๆ ในกลุ่มนั้ นเกิดจาก
เพื่อนๆ ท่ีทาํงานชกัชวนให้มาเล่นฟุตบอล ซ่ึงการออกาํลงักาย  ทาํให้ร่างกาย
แขง็แรง สร้างกาํลงัใจจากการไดพ้บปะ พดูคุยกบัเพื่อนๆ  ท่ีเล่นฟุตบอล เปล่ียน
จากการไปสังสรรคก์นัในร้านเหลา้ ไปสังสรรคก์นัท่ีสนามฟุตบอลแทน สร้าง
ความสนุกสนาน เฮฮา ให้แก่กนั จากการทาํกิจกรรมเล่นฟุตบอล และรู้จกักนั
เพื่อนใหม่ๆ ในสนามฟุตบอล  

 
5)  ความคาดหวงั หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนมีความตอ้งการ

ของตนเอง แต่ความตอ้งการเหล่านั้นจะไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จไดห้ากสมาชิกต่างคนต่างอยู ่
ความจาํกดัน้ีทาํให้เกิดการรวมตวักนับนฐานของผลประโยชน์ร่วมกนั สมาชิกมีความคาดหวงัใน
เร่ืองสุขภาพ ความตอ้งการมีสุขภาพท่ีดี และมีร่างกายแขง็แรง ความคาดหวงัท่ีมีต่อกิจกรรมท่ีส่งผล
ต่อความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การไดรั้บประโยชน์จาการทาํกิจกรรมท่ีทาํอยา่ง
ต่อเน่ือง มีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกดว้ยกนั เช่นการพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง
กนัและกนั ผลของการปฏิสัมพนัธ์น้ีก่อให้เกิดความรัก ความสามคัคี ซ่ึงสอดคลอ้งกบันักฟุตบอล
สมคัรเล่นเขตบางซ่ือ (2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่  
  

กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล ในช่วงระหว่างเวลาพกั และช่วงเวลาในการทาํ
กิจกรรม สมาชิกกลุ่มจะมีการพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั เช่น เร่ืองงาน 
ว่างานท่ีตนทาํอยู่นั้นมีปัญหาหรือมีความกา้วหน้าอย่างไร และการพูดคุยเร่ือง
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ส่วนตวั เช่น การปรึกษาเร่ืองการใชชี้วิตครอบครัว  การพดูคุยเร่ืองทีมฟุตบอลท่ี
ตนช่ืนชอบ เป็นตน้ กิจกรรมน้ียงัทาํใหไ้ดรู้้จกัเพื่อนใหม่ๆ เพิ่มข้ึน และการออก
กาํลงักายส่งผลต่อสุขภาพร่างกายท่ีดี และช่วยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั การ
ใหค้วามช่วยเหลือ ปรึกษาหารือกนั ทั้งในเร่ืองงาน เร่ืองส่วนตวัก่อให้เกิดความ
ไวว้างใจ ความรัก และความสามคัคีต่อกนั            

 
 กล่าวโดยสรุป จากการระดมความคิดเห็นกลุ่มนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า สาเหตุท่ีทาํให้เกิดกลุ่มของนักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพ
เหนือ คือ 1) การมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 2) ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กับสมาชิกคนอ่ืน                
3) กิจกรรมของกลุ่มเป็นท่ีดึงดูดใจ 4) สมาชิกไดรั้บการชกัชวนจากเพ่ือน และ5) ความคาดหวงั 
หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกลุ่ม 
 
 4.3.3  ลกัษณะของการมีส่วนร่วมของนักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
 จากการระดมความคิดเห็นกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั พบว่า ลกัษณะของการมีส่วนร่วม
ของนักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ คือ การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม (ร้อยละ 
47.62) รองลงมา คือ ระยะเวลา สถานท่ีในการร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 35.71) เป้าหมายของการมีส่วน
ร่วม (ร้อยละ 14.29) และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั (ร้อยละ 9.52) ตามลาํดบั ดงัรายละเอียด   
ในตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4  แสดงขอ้มูลลกัษณะการมีส่วนร่วมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
 

ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 
จํานวน* 
(n=42) 

ร้อยละ** 
(100.00) 

ระยะเวลา สถานท่ีในการร่วมกิจกรรม 
เป้าหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

15 
6 
20 
4 

35.71 
14.29 
47.62 
9.52 

 
หมายเหตุ:  * ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
      ** ฐานร้อยคิดจาก 42 
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 จากขอ้มูลขา้งตน้ พบว่า ลกัษณะการมีส่วนร่วมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพ
เหนือ มีความคิดเห็นส่วนใหญ่สอดคลอ้งกนั คือ การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม โดยนกัฟุตบอล
สมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ จะมีการเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นประจาํอย่างต่อเน่ือง สัปดาห์ละคร้ัง
ทุกๆ สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 ถึง 2 ปี และร่วมกนัจดักิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยการเช่า
สนามฟุตบอลหญา้เทียมทาํกิจกรรมในแต่ละคร้ัง และจะใชเ้วลาทาํกิจกรรมคร้ังละ 2 ชัว่โมงโดยจะ
มีการนัดรวมกลุ่ม และแจง้ให้สมาชิกในกลุ่ม ทราบวนั เวลา และสถานท่ีท่ีทาํกิจกรรม จากการ
รวมกลุ่มกนัเล่นกีฬาฟุตบอลนั้น มีเป้าหมายเพื่อเป็นการออกกาํลงักาย และเป็นการพบปะ พดูคุยกนั 
ก่อใหเ้กิดความรัก ความสามคัคีกนั และมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง รวมทั้งยงัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ซ่ึงกนัและกนั เช่นเร่ืองงาน เร่ืองเรียน เร่ืองข่าวสารบา้นเมือง เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะการมีส่วนร่วมของ
นกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีดงัน้ี  

1)  การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ีเกิดข้ึนจากการ
รวมกลุ่มกนัของสมาชิก เพื่อจดักิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล โดยการเช่าสนามหญา้เทียม ท่ีมีอยูใ่นเขต
ละแวกบา้น ท่ีทาํงาน หรือมหาวิทยาลยั หรือสนามท่ีสะดวกในการเดินทางไปทาํกิจกรรมการเล่น
กีฬาฟุตบอล และจะแจง้ให้สมาชิกทราบวนั เวลา สถานท่ีท่ีทาํกิจกรรมให้รับรู้โดยทัว่กัน และ
รวมกลุ่มกันทาํกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ ทุกๆสัปดาห์ สัปดาห์ละคร้ังในการจัดกิจกรรมน้ี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตจตุจกัร (2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่  
 

การเขา้มาร่วมในกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้น เกิดจากความช่ืนชอบกีฬา
ฟุตบอลอยูแ่ลว้ไม่วา่จะเป็น การชอบดูฟุตบอลลีกต่างๆ ไดเ้ชียร์ทีมท่ีตนเองชอบ 
และสะสมอุปกรณ์กีฬา เช่น เส้ือผา้กีฬา รองเทา้กีฬา เป็นตน้ การทาํกิจกรรมแต่
ละคร้ังนั้นจะนัดรวมกลุ่มกันกับเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ มาเล่นกีฬาฟุตบอล
ร่วมกนั โดยการจดัหาสถานท่ี ท่ีมีความเหมาะสม สะดวกในการเดินทางมาทาํ
กิจกรรม และแจง้ความพร้อมของสถานท่ี เวลา ใหส้มาชิกในกลุ่มรับทราบ โดย
จะนดัรวมกลุ่มเล่นกีฬาฟุตบอลร่วมกนัเป็นประจาํอยา่งต่อเน่ืองทุกๆวพัฤหสับดี 
เวลา 20.00 - 22.00 น.ทุกๆ สปัดาห์ และจดักิจกรรมน้ีมาเป็นเวลาเกือบ 2 ปีแลว้  

 
นอกจากน้ีนกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตหลกัส่ี (2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล (2555) โดยไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่ 
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ตนและเพื่อนๆ เป็นกลุ่มเพื่อนท่ีทาํงานในบริษทัเดียวกนั และเพื่อนหลายๆ คนมี
ความช่ืนชอบกีฬาฟุตบอล และเคยเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆ อยู่แลว้ ดงันั้นจึง
รวมกลุ่มกนักบัเพื่อนๆในบริษทัเพื่อมาเล่นฟุตบอล โดยการเช่าสนามหญา้เทียม 
โดยจะคน้หาขอ้มูลสนามท่ีอยู่บริเวณใกลท่ี้ทาํงาน เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางมาทาํกิจกรรม โดยจะนัดรวมกลุ่มกันทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล
ร่วมกนั ทุกๆวนัพุธ เวลา 22.00 – 00.00 น. เป็นประจาํทุกสัปดาห์เป็นเวลากว่า  
1 ปีแลว้  

 
2)  ระยะเวลา และสถานท่ีในการมีส่วนร่วม ในการทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล 

แต่ละกลุ่มจะเช่าสนามกีฬาให้เช่าในการทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลร่วมกนั อาทิตยล์ะ 1-2 คร้ัง 
คร้ังละ  2-3 ชัว่โมง โดยจะรวมกลุ่มกนัภายใตเ้ง่ือนไขความพร้อม และความสะดวกในการมากลุ่ม
ทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลของสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงการดาํเนินกิจกรรมจะอยูใ่นช่วงเวลาหลงัเลิกงาน 
หรือเลิกเรียน คือช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00 นาฬิกา เป็นตน้ไปจนครบกาํหนดเวลาเช่าสนาม และเฉล่ีย
ค่าใชจ่้ายค่าสนามเท่าๆ กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนักฟุตบอลสมคัรเล่นเขตลาดพร้าว   
(2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่  
   

การเล่นกีฬาฟุตบอลแต่ละคร้ังของกลุ่มนกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตลาดพร้าว จะ
นัดรวมกลุ่มกนัเล่นฟุตบอลในวนัและเวลา หลงัเลิกงาน  ท่ีมีเวลาว่างตรงกนั
ของคนในกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และใกลท่ี้ทาํงานมากท่ีสุด และ
จะเช่าสนามฟุตบอลในการเล่นฟุตบอลคร้ังละ 2 ชัว่โมงในการเล่นกีฬาฟุตบอล 
ซ่ึงเล่นกนัเป็นประจาํ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ท่ีสนามฟุตบอลแอดฮาร์ต เป็นเวลา 2 ปี
มาแลว้  
 

นอกจากน้ี นกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตบางซ่ือ (2555) ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ 
 

เพื่อนๆ ในกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อนสมยัเรียนโดยจะชกัชวนกนั เพื่อรวมกลุ่มมาเล่น
ฟุตบอลเป็นประจาํทุกวนัองัคาร ช่วงเวลา 20.00-22.00 น. เป็นประจาํทุกสัปดาห์ 
ท่ีสนามฟุตบอลเอสดี แฟมมิล่ีแอนด์สปอรตปาร์ค โดยทาํกิจกรรมเล่นกีฬา
ฟุตบอลร่วมกนัมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 2 ปีมาแลว้ ซ่ึงจะแจง้ใหส้มาชิกทุกคน
จะทราบวา่วนัน้ี เวลาน้ี ตอ้งมารวมกลุ่มทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลดว้ยกนั     
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3)  เป้าหมายของการมีส่วนร่วม เป้าหมายท่ีตอ้งการสมาชิก คือ การไดอ้อกกาํลงักาย
เล่นกีฬาฟุตบอลท่ีตนช่ืนชอบ และไดมี้ส่วนร่วมในการแข่งขนักบัสมาชิกคนอ่ืนๆ และมีส่วนร่วม
ในการกาํหนด วนั เวลา สถานท่ี ท่ีสมาชิกทุกๆ คนพร้อมและสะดวกในการมาร่วมกิจกรรมในแต่
ละคร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้งกับความคิดเห็นของนักฟุตบอลสมคัรเล่นเขตหลักส่ี (2555) ได้ให้ความ
คิดเห็นไวว้า่  
 

เป้าหมายในการเล่นกีฬาฟุตบอลของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตหลกัส่ี คือ การได้
ออกกาํลงักาย ไดพ้กัผ่อนหลงัจากเคร่งเครียดจากงานประจาํไดพ้บปะเพ่ือนๆ 
ได้รู้จักเพื่อนใหม่ จากการเล่นฟุตบอล นอกจากน้ีกีฬาฟุตบอลช่วยสร้าง
มิตรภาพ ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนัก่อใหเ้กิดความสามคัคีในกลุ่ม  

 
นอกจากน้ี นกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตจตุจกัร (2555) ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ 
 

เป้าหมายในการทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล คือเป็นการสร้างพื้นท่ีกิจกรรม
รูปแบบหน่ึงเพื่อทาํให้เกิดการรวมกลุ่มกนักบัเพื่อนๆ และกลุ่มอ่ืนๆ ผ่านการ
เล่นกีฬาฟุตบอล และเป็นการออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพท่ีดี ไดเ้จอเพื่อนๆ ใหม่ๆ 
สงัคมใหม่ๆ และเป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  

   
4)  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน การพูดคุย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ปรึกษาหารือกนัของสมาชิกในกลุ่ม เช่น เร่ืองกีฬาฟุตบอล ว่าทีมท่ีตนช่ืนชอบมีผลงาน หรือมีข่าว
ความเคล่ือนไหวใดบา้งท่ีเกิดข้ึน เร่ืองงาน วา่งานท่ีตนทาํอยูมี่ปัญหา หรืออุปสรรคใดบา้ง เร่ืองเรียน 
มีการปรึกษาการบา้น การทาํรายงานวิชาต่างๆ และเร่ืองส่วนตวั การปรึกษาการใชชี้วิตครอบครัว 
การดาํเนินชีวิตประจาํวนั เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตบางซ่ือ 
(2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่  
 

กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล ถือเป็นกิจกรรมรูปแบบหน่ึงท่ีดึงดูดคนท่ีสนใจ 
และสร้างพื้นท่ีให้แต่ละคนไดเ้รียนรู้ซ่ึงกนัและกนั การไดพู้ดคุยกนัเป็นประจาํ 
ทาํให้เกิดความไวใ้จท่ีจะปรึกษา ขอคาํแนะนาํ ในเร่ืองการใชชี้วิตครอบครัว 
การดาํเนินชีวิตประจาํวนัเป็น เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
และสร้างความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัในชีวิต ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
และก่อเกิดความสามคัคีข้ึนภายในกลุ่ม 



  76

นอกจากน้ี นกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตบางเขน (2555) ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ 
 

กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีสร้างความสนุกสนาน เฮ
อา และยงัไดใ้ชเ้วลาในช่วงการทาํกิจกรรม เพื่อพบปะ พูดคุย ปรึกษาเร่ืองเรียน 
กบัเพื่อนๆ การพดูคุยเร่ืองการทาํรายงาน ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ท่ีหยิบยกมาสนทนากนั ไดรั้บความรู้เพิ่มข้ึนจากความคิดเห็นของเพ่ือนๆ การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั สร้างการมีส่วนร่วมในการทาํงาน ตลอดจน
สร้างจิตสาํนึกในการดาํรงชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี เคารพในสิทธิ
ของตนเอง และผูอ่ื้น  

 
 กล่าวโดยสรุป จากการระดมความคิดเห็น นักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ       
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ลกัษณะของการมีส่วนร่วมของนักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 2) ระยะเวลา สถานท่ีในการร่วมกิจกรรม    
3) เป้าหมายของการมีส่วนร่วม และ 4) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  
 
 4.3.4  สาเหตุทีท่าํให้เกดิการมีส่วนร่วมของนักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
 จากการระดมความคิดเห็นกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญั พบว่า สาเหตุท่ีทาํให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบดว้ย ความเต็มใจท่ีจะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม (ร้อยละ 83.33) มากท่ีสุด รองลงมา คือ การมีอิสรภาพท่ีจะมีส่วนร่วม (ร้อยละ 50.00) และ
ความสามารถท่ีจะมีส่วนร่วม (ร้อยละ 35.71) ตามลาํดบั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.5  
 
ตารางที ่4.5  แสดงขอ้มูลสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพ 
                      เหนือ 
 

สาเหตุทีท่าํให้เกดิการมีส่วนร่วม 
จํานวน* 
(n=42) 

ร้อยละ** 
(100.00) 

การมีอิสรภาพท่ีจะมีส่วนร่วม 
ความสามารถท่ีจะมีส่วนร่วม 
ความเตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วม 

21 
15 
35 

50.00 
35.71 
83.33 

 
หมายเหตุ: * ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
     ** ฐานร้อยคิดจาก 42 



  77

 จากขอ้มูลขา้งตน้ พบวา่ สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ ประกอบดว้ย ความเต็มใจท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรม คือ ความสมคัรใจท่ีจะมาเล่น
กีฬาฟุตบอล มากท่ีสุด รองลงมา คือ การมีอิสรภาพท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีไดท้าํร่วมกนั ได้
ออกกําลังกาย ได้สุขภาพท่ีดี ได้พบปะพูดคุยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกันและกัน และ
ความสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรม คือ มีความพร้อม และมีเวลาใหก้บักลุ่มในการทาํกิจกรรม
การเล่นกีฬาฟุตบอล ดงัน้ี คือ 

1)  ความเต็มใจท่ีจะมีส่วนร่วม การมารวมกลุ่มเพื่อทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล
ร่วมกนันั้นสมาชิกทุกคนทาํดว้ยความเตม็ใจ และปฎิบติัตามกฎ กติกา ของกลุ่ม คือมาทาํกิจกรรม
ในวนั เวลา ท่ีตกลง หรือกาํหนดร่วมกนัไว ้เช่น วนัพุธ เวลา 20.00 ถึง 22.00 นาฬิกา และเล่นกีฬา
ดว้ยนํ้ าใจนกักีฬา เม่ือมีการปะทะ กระทบกระทั้งกนั ก็มีการใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ความคิดเห็นของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตสายไหม (2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่  
 

การมารวมกลุ่มกนัของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตสายไหมเกิดจากความช่ืนชอบ
ในกีฬาฟุตบอลเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ และสมาชิกทุกคนมาเล่นกีฬาฟุตบอลดว้ย
ความเตม็ เน่ืองจาก สอดคลอ้งกบัค่านิยมของตน คือความช่ืนชอบกีฬาฟุตบอล 
และประโยชน์ท่ีตนจะไดรั้บตามมา คือการไดอ้อกกาํลงักาย เพื่อสุขภาพร่างกาย
ท่ีแขง็แรง ไดรู้้จกัเพื่อนใหม่ๆเพิ่มข้ึน ช่วยสร้างมิตภาพท่ีดีระหวา่งกนั และมีการ
พบปะ พดูคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  

 
นอกจากน้ี นกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตจตุจกัร (2555) ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไวว้า่ 
 

กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรมการเล่นเพื่อความแขง็แรงของร่างกาย 
เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ฝึกให้รู้จกัยอมรับกฎ ยอมรับกติกาในการเล่น 
ฝึกให้มีวินัย รู้จกัแพ ้รู้จกัชนะและมีนํ้ าใจเป็นนักกีฬา จึงทาํให้กลุ่มตนเต็มใจ
และพอใจท่ีจะเขา้มาร่วมทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล ทั้งยงัไดรู้้จกัเพื่อนใหม่ๆ 
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนัจากกิจกรรมดงักล่าวน้ี 

 
2)  การมีอิสรภาพท่ีจะมีส่วนร่วม การตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม

การเล่นกีฬาฟุตบอลของสมาชิกในกลุ่มนั้นมาจากความช่ืนชอบส่วนตนของแต่ละคนท่ีจะเขา้มา
รวมกลุ่มกนัเพื่อทาํกิจกรรม และการตดัสินใจมาร่วมกิจกรรมน้ีสมาชิกบางคนอาจเขา้มาร่วมโดย
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การชักชวนของเพ่ือนๆ พี่ๆ น้องๆ ยิ่งทําให้ผูถู้กชักชวนมาร่วมกิจกรรม รู้สึกดีท่ีมีคนเห็น
ความสาํคญัของตน ทาํให้ตดัสินใจไดโ้ดยง่ายในการเขา้มาร่วมกิจกรรม เพราะถือว่าไดเ้ล่นกีฬาท่ี
ตนช่ืนชอบ และไดอ้อกกาํลงักาย คลายเครียด และเป็นการพกัผอ่นไปในตวั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความ
คิดเห็นของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตลาดพร้าว (2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่  
 

การเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นการรวมกลุ่มกนัของกลุ่มเพื่อนท่ีทาํงาน  เพื่อมาร่วมกนั
เล่นกีฬาฟุตบอลดว้ยกนั ซ่ึงมาเล่นฟุตบอลดว้ยความช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั ไม่
มีใครบงัคบัใหเ้ขา้มาร่วมกิจกรรมโดยในการเล่นฟุตบอลแต่ละคร้ังนั้นกลุ่มไม่มี
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัใดๆ  ในการเล่น แต่ทุกคนจะเล่นกนัอยา่งมีนํ้ าใจนกักีฬา 
คือรู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั มีนํ้ าใจนกักีฬา  

 
นอกจากน้ี นกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตดอนเมือง (2555) ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไวว้า่ 
 

การรวมกลุ่มกนัในการทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล เกิดจากความช่ืนชอบ
กีฬาฟุตบอล และได้แสดงทักษะ ความสามารถในการเล่นฟุตบอลของตน
ร่วมกบัเพื่อนๆ ในกลุ่ม ซ่ึงทุกคนนั้นเขา้มาร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล
ดว้ยความสมคัรใจและมีอิสระในการตดัสินใจท่ีจะเขา้มาร่วมกิจกรรมดงักล่าว 
ไม่มีการบงัคบัใหเ้ขา้มาร่วม มีแต่การชกัชวนกนัเพื่อมาร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬา
ฟุตบอลดงักล่าวน้ี  

 
3)  ความสามารถสามารถท่ีจะมีส่วนร่วม สมาชิกในกลุ่มมีความพร้อมทั้งเร่ืองการ

เดินทาง เวลาในการทาํกิจกรรม ค่าใชจ่้ายในการเช่าสนาม และร่างกาย จิตใจ ท่ีพร้อมและสามารถ
เขา้มาร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล มีความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากกิจกรรมน้ี เช่นไดอ้อกกาํลงักาย 
ได้ความรัก ความสามัคคี ความผูกพันต่อกัน ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักฟุตบอล
สมคัรเล่นเขตบางเขน (2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่  
 

นักฟุตบอลสมัครเล่นเขตบางเขนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเล่นกีฬา
ฟุตบอลทุกๆ คร้ังเพราะเห็นว่าสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตนเองคาดหวงัเอาไว ้คือ ได้
ออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพท่ีดี มีการพบปะพดูคุยกนั แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั 
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างเพ่ือนร่วมงานหลงัจากเลิกงานแลว้ โดยจดัแบ่ง
เวลาของตนเองเพ่ือทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลกบัเพื่อนๆ ในกลุ่ม              
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นอกจากน้ี นกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตบางซ่ือ (2555) ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถท่ี
จะมีส่วนร่วมเพิ่มเติมไวว้า่ 
 

การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้น ทุกคนท่ีมีความสนใจ 
และมีเวลาก็สามารถเขา้มามีส่วนร่วมไดต้ลอดเวลาในการเล่นฟุตบอล หรือเขา้
มามีส่วนร่วมจากการชกัชวนของเพื่อนๆ ในกลุ่ม หรือเขา้มาเองดว้ยความสมคัร
ใจเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มในการทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลร่วมกนัได ้
โดยท่ีไม่มีผลกระทบต่อตาํแน่งหนา้ท่ี หรือสถานภาพทางสงัคมของตน        

 
 กล่าวโดยสรุป จากการระดมความคิดเห็นกบันกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ       
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ คือ1) ความเต็มใจท่ีจะมีส่วนร่วม  2) การมีอิสรภาพท่ีจะมีส่วนร่วม และ3) 
ความสามารถท่ีจะมีส่วนร่วม 
 
 4.3.5  ประเภทของเครือข่ายทางสังคมของนักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
 จากการระดมความคิดเห็นกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั พบว่า ประเภทของเครือข่ายทาง
สังคมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีดงัน้ี 1) เครือข่ายแนวราบ (ร้อยละ 83.33) 
รองลงมา คือ เครือข่ายเชิงพื้นท่ี (ร้อยละ 50.00) และเครือข่ายระดบัชุมชน (ร้อยละ 35.71) ตามลาํดบั   
ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6  แสดงขอ้มูลประเภทของเครือข่ายทางสงัคมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
 

ประเภทของเครือข่ายทางสังคม 
จํานวน 
 (n=42) 

ร้อยละ 
 (100.00) 

เครือข่ายแนวราบ 
เครือข่ายเชิงพื้นท่ี 
เครือข่ายระดบัชุมชน 

35 
21 
15 

83.33 
50.00 
35.71 

  
หมายเหตุ: * ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
     ** ฐานร้อยคิดจาก 42 
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 จากขอ้มูลขา้งตน้ พบว่า ประเภทของเครือข่ายทางสังคมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือนั้นมี 3 ประเภท คือ 1) เครือข่ายแนวราบ 2) เครือข่ายเชิงพื้นท่ี และ3) เครือข่ายระดบั
ชุมชน ซ่ึงประเภทของเครือข่ายแต่ละประเภทนั้น เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกเพื่อทาํกิจกรรม
ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ ผา่นกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล ส่งผลใหเ้กิดการรวมกลุ่มกนั
ของบุคคลต่างๆ ท่ีมีความสนใจ และช่ืนชอบกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลมาเช่ือมประสานเป็น
เครือข่ายกนั ซ่ึงมีลกัษณะเครือข่าย 3 ประเภท ดงัน้ี  

1)  เครือข่ายแนวราบ เครือข่ายหรือความสัมพนัธ์แนวราบของนกัฟุตบอลสมคัรเล่น
ในกลุ่มกรุงเทพเหนือ  เป็นความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน  แบบเพื่อนๆ  แบบพี่แบบน้อง  เป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีมาจากการร่วมทาํกิจกรรมร่วมกนั เป็นประจาํและต่อเน่ือง กิจกรรมท่ีทาํในกลุ่มมี
ลกัษณะเท่าเทียม หรือแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั โดยร่วมกนัคิด และตดัสินใจในการวางแผนการทาํ
กิจกรรม ก่อให้เกิดความไวใ้จกนัของกลุ่มสมาชิก เพราะความไวใ้จกันเพิ่มข้ึนเม่ือมีการติดต่อ
สัมพนัธ์กนั จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อกัน การแสดงนํ้ าใจท่ีดีต่อกนัผ่านกิจกรรมกีฬา
ฟุตบอล ท่ีทาํร่วมกนั เช่น การจ่ายค่าเช่าสนามท่ีทาํกิจกรรมคนละเท่าๆ กนั การแบ่งหนา้ท่ีกนัเล่น
ฟุตบอลในตาํแหน่งต่างๆ ท่ีตามตาํแหน่งท่ีแต่ละคนถนดั โดยไม่มีการบงัคบั การไปรับ-ไปส่ง กนั
เพื่อมาร่วมกิจกรรม  การพดูคุยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เช่น การไปลามาไหว ้ การแสดงความ
ห่วงใยต่อกัน เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนักฟุตบอลสมคัรเล่นในเขตดอนเมือง 
(2555)ไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่  
 

กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรมท่ีทุกๆ สนใจ และเขา้มามีส่วนร่วมใน
การดาํเนินกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมวางแผนการทาํกิจกรรม และมาร่วมทาํกิจกรรม
เป็นประจาํ ต่อเน่ืองสัปดาห์ละคร้ัง โดยไม่มีการบงัคบัใดๆ มีความเต็มใจท่ีจะ
มาร่วมกิจกรรม โดยการจดัการเวลาของตนให้สามารถมาร่วมกิจกรรม มีการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั ไดท้าํความรู้จกัเพื่อนๆ พี่ๆ นอ้งมากข้ึน พบปะ พูดคุย
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนัในช่วงเวลาระหว่างทาํกิจกรรม  และ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ผา่นการทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล  

 
นอกจากน้ี นกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตจตุจกัร (2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ 
 

สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพื่อนๆ พี่ น้องท่ีทาํงานท่ีเดียวกนั มีความช่ืนชอบกีฬา
ฟุตบอล และร่วมกนัคิด และจดักิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อเป็นการออก
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กาํลงักาย ซ่ึงทุกคนมารวมกลุ่มดว้ยความสมคัรใจ และเล่นกีฬาดว้ยกนั สร้าง
ความสนุกสนาน เฮอา มีการแลกเปล่ียนความคิดประสบการณ์กีฬา เช่นในเร่ือง
กีฬาฟุตบอล การใชท้กัษะ ความสามารถต่างๆ ในการเล่นกีฬา สมาชิกแต่ละคน
จะเลือกเล่นในตาํแหน่งท่ีตนชอบ และถนดั เพื่อช่วยกนัแข่งในแต่ละเกมทาํใหมี้
ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญั และเป็นส่วนหน่ึงของทีม  

 
2)  เครือข่ายเชิงพื้นท่ี การรวมตวัของกลุ่มโดยอาศยัพื้นเป็นหลกัท่ีในการทาํกิจกรรม

ร่วมกนั โดยจะเช่าสนามหญา้เทียม ท่ีอยูบ่ริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีทาํงาน ชุมชน ท่ีอยูอ่าศยัของสมาชิก 
เลือกสนามท่ีมีความพร้อม สะดวก สบาย เช่น มีท่ีจอดรถ ห้องอาบนํ้ า เคร่ืองด่ืม และสภาพสนามท่ี
ดี เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีรวมตวักนัของสมาชิก เพื่อทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลร่วมกนั โดยสมาชิกทุก
คนจะช่วยกันออกค่าใช้จ่ายในการทาํกิจกรรมเป็นเงิน จาํนวนเท่าๆกันในแต่ละคร้ัง ซ่ึงอยู่ท่ี
ประมาณ 100-120 บาท ซ่ึงกลุ่มจะทาํการจองสถานท่ีไวท้าํกิจกรรมคร้ังละ 2-3 ชัว่โมง ทุกๆ สัปดาห์ 
สัปดาห์ละคร้ัง เป็นประจาํ และต่อเน่ือง มากว่า 1 ปีแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของนกัฟุตบอล
สมคัรเล่นเขตลาดพร้าว (2555) ซ่ึงไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่ 
 

การเล่นกีฬาฟุตบอลแต่ละคร้ังจะนัดรวมกลุ่มกนัเล่นฟุตบอลในวนัและเวลา 
หลังเลิกงาน  ท่ีมีเวลาว่างตรงกันของคนในกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง และใกลท่ี้ทาํงานมากท่ีสุด โดยการคน้หาขอ้มูลสนามหญา้เทียมท่ีอยู่
บริเวณท่ีทาํงาน และมีความพร้อม สะดวกสบาย ต่อการเดินทาง หรือการเล่น
กีฬา แลว้แจง้ให้สมาชิกทุกคนทราบวนั เวลา สถานท่ี เพื่อมารวมกลุ่มกนั และ
เช่าสนามฟุตบอลหญา้เทียมเพื่อทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลร่วมกนั คร้ังละ 2 
ชัว่โมง ทุกๆ วนัพฤหัสบดี ช่วงเวลา เวลา20.00-22.00 น. เป็นประจาํทุกๆ 
สปัดาห์ ซ่ึงเล่นกนัมาเป็นเวลา 2 ปีมาแลว้  

 
3)  เครือข่ายระดับชุมชน เป็นการรวมกลุ่มกันของสมาชิกเพื่อนบา้น ท่ีอาศยัอยู่

ละแวกเดียวกนั มารวมกลุ่มกนัเพื่อทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล โดยสมาชิกแต่ละคนมีความเตม็ใจท่ี
จะมารวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยไม่มีการบงัคบั แต่อาจไดรั้บการเชิญชวนจากสมาชิก
ดว้ยกนัเองกไ็ด ้เพราะการมาร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ และมีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั      
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนัของสมาชิกในชุมชน  
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 ขอ้คน้พบในการศึกษาการสร้างเครือข่ายทางสังคม กรณีศึกษานกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ  
 การดาํเนินกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล ของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือนั้น
ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มกนัข้ึน โดยกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีไดรั้บความนิยม แพร่หลายในประเทศ
ไทย ดงัจะเห็นไดจ้ากการแข่งขนันัดสําคญัๆ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ จะมีผูค้นให้ความ
สนใจ และร่วมชมร่วมเชียร์ทีมท่ีตนเองช่ืนชอบ ความสนใจ ความนิยมของกลุ่มแฟนบอลเหล่าน้ีท่ีมี
ต่อกีฬาฟุตบอลเป็นไปอยา่งแพร่หลายทัว่โลก โดยไม่จาํกดัอาย ุเพศ และวยั เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้
คนหันมาเล่นกีฬาฟุตบอลมากข้ึนซ่ึงฟุตบอลนั้นไม่ว่าเราจะอยูท่ี่ไหนก็ตามนั้นเราก็มกัท่ีจะพบเห็น
ผูค้นจาํนวนหน่ึงเล่นกีฬาฟุตบอลอยูเ่สมอ โดยจะเห็นไดต้ั้งแต่เด็กตวัเลก็ๆ ไปจนถึงผูใ้หญ่ เน่ืองจาก
กีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรมท่ีสามารถส่งเสริมการพฒันาทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาของบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี และมีบทบาทในการพฒันาคุณภาพชีวิต และสังคมเป็นอยา่งมาก 
และยงัเป็นท่ียอมรับในสังคมทุกระดบัชั้นไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็ก เช่นชุมชน ตาํบล อาํเภอ   
และจงัหวดั หรือแมก้ระทัง่สังคมระดับประเทศ ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอลสร้างความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน เพื่อสุขภาพ และพลานามยัท่ีดีของร่างกาย ดงัท่ี นกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขต
บางเขน (2555) ไดก้ล่าวไวว้า่  
 

กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลทาํให้ร่างกายแข็งแรง มีจิตใจท่ีแจ่มใส ทาํให้เขา้
สังคมไดดี้ ไดพ้บปะเพื่อนๆ รู้จกัคนอ่ืนๆมากข้ึนทั้งกลุ่มเพื่อนบา้น และเพื่อน
กลุ่มใหม่ๆ  สร้างความสนิทสนมคุ้น เคยต่อกัน  ยิ่ งในปัจ จุบัน น้ีความ
เจริญกา้วหน้ามีมาก ความวุ่นวายในสังคมก็ตามมา ทั้งในเร่ืองภาวะเศรษฐกิจ 
และค่าครองชีพ กีฬาจะช่วยให้พวกเราสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่าง
ปกติสุข มีความมัน่คงและปลอดภยั        

 
นอกจากน้ี นกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตจตุจกัร (2555) ไดอ้ธิบายเพ่ิมเต่ิมไวว้า่  
 

กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้น เกิดจากความช่ืนชอบกีฬาฟุตบอลอยูแ่ลว้ไม่ว่า
จะเป็น การชอบดูฟุตบอลลีกต่างๆ ได้เชียร์ทีมท่ีตนเองรัก และมีการสะสม
อุปกรณ์กีฬา เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ ก็เลยเอาความช่ืนชอบน้ีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
โดยการนดัรวมกลุ่มกนักบัเพื่อนๆ พี่ๆ นอ้งๆ มาเตะฟุตบอลร่วมกนั เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ ความสามคัคี และสร้างมิตรภาพท่ีดีต่อกนั ทาํให้ร่างกายแขง็แรง 
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มีสุขภาพท่ีดี ทั้งยงัได้แสดงทกัษะ ความสามารถในการเล่นฟุตบอลของตน 
รวมทั้งไดรู้้จกัเพื่อนใหม่ๆ จากการเล่นกีฬาฟุตบอล  

 
 ด้วยเหตุน้ีทาํให้ทาํให้กีฬาฟุตบอลมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อปัจเจกชน และกลุ่มบุคคล
ก่อให้เกิดการรวมตวักนัของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเพื่อนบา้น กลุ่มเพื่อนสมยัเรียน กลุ่มเพื่อนท่ีทาํงาน 
เพื่อมาร่วมทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล ซ่ึงลกัษณะการดาํเนินกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้น 
แต่ละกลุ่มจะรวมตวักนัเป็นทีมอยา่งนอ้ย 6-7 คน ซ่ึงจะมีไม่ตํ่ากว่า 2-3 ทีม ในการทาํกิจกรรมแต่ละ
คร้ัง เพื่อแข่งขนักีฬาฟุตบอลร่วมกนัตามขอ้ตกลงท่ีกลุ่มกาํหนดร่วมกนัข้ึนมาดงัน้ี โดยแบ่งเวลาการ
แข่งขนัฟุตบอลเป็นเกม เกมละ 10 นาที ทีมท่ีชนะจะไดอ้ยูแ่ข่งต่อ ส่วนทีมแพก้็พกั และอีกทีมหน่ึง
จะเขา้มาแข่งกบัทีมท่ีเป็นฝ่ายชนะ เวียนแบบน้ีไปเร่ือยๆ จนครบเวลาในการแข่งขนั ซ่ึงใชเ้วลาการ
แข่งขนัคร้ังละประมาณ 2 - 3 ชัว่โมง สปัดาห์ละคร้ัง 
 โดยในการรวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรมการเล่นฟุตบอลแต่ละคร้ังนั้น แต่ละกลุ่มจะมีผูท้าํหน้า
หน้าท่ีเป็นผูป้ระสาน โดยผูป้ระสานเป็นคนกลางในการกระจายข่าวให้เพื่อนๆในกลุ่ม รับทราบ
สถานท่ี เวลา ในการทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลในแต่ละคร้ัง โดยการติดต่อส่ือสารทาง
โทรศพัท ์เฟสบุก เป็นตน้ 
 เน่ืองจากกลุ่มนักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือส่วนใหญ่มีความช่ืนชอบ และ
สนใจกีฬาฟุตบอลเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ ส่งผลทาํให้เกิดการรวมกลุ่มกนัเพื่อทาํกิจกรรมการเล่นกีฬา
ฟุตบอลร่วมกนั นอกจากน้ีกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลยงัเป็นกิจกรรมส่ิงท่ีดึงดูดใจ ใหค้นเขา้มามี
ส่วนร่วมทาํกิจกรรมร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ และก่อให้เกิดเครือข่ายทางสังคมท่ีมีการ
เช่ือมโยงกนัของกลุ่มต่างๆ ในสงัคม โดยเป็นเครือข่ายลกัษณะความสมัพนัธ์แนวราบ เชิงพื้นท่ี และ
ระดบัชุมชน ซ่ึงเป็นกลไกท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน และสังคม เป็น
องคป์ระกอบของส่ิงท่ีเรียกว่า “ทุนทางสังคม” ซ่ึงเป็นรากฐานสาํคญัในสังคมปัจจุบนั เน่ืองจาก
เครือข่ายก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหว่างคนในสังคมท่ีเท่าเทียมกนั จนก่อให้เกิดความไวว้างใจกนั 
และนาํไปสู่การพึ่งพา และดูแลผลประโยชน์ท่ีมีร่วมกนัได ้
 จากกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นส่งผลใหค้วามสัมพนัธ์ของบุคคลในกลุ่มเป็นไปดว้ยดี 
สมาชิกในกลุ่มมีความไวว้างใจกนั มีการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั ก่อใหเ้กิดความ
สามคัคีข้ึนภายในกลุ่ม ส่งผลต่อความมัน่คง ยัง่ยืนต่อชีวิตของสมาชิกในกลุ่ม ก่อให้เกิดประโยชน์
และเกิดผลดีต่อสังคมโดยรวม จึงนบัไดว้่าเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือไดก้ลายเป็นทุนทางสงัคมรูปแบบหน่ึง 
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4.4  เงือ่นไขทีส่่งผลต่อความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคม 
 
 จากการศึกษาขอ้มูลเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของ          
นกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ โดยการระดมความคิดเห็น โดยการจดัทาํกระบวนการ
สนทนากลุ่มกบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญักลุ่มละ 6 คน 7 กลุ่มเพื่อใหท้ราบเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จ
ในการสร้างเครือข่ายทางสงัคมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ผลการศึกษาเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนกัฟุตบอล
สมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ เม่ือระดมความคิดเห็นกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั สามารถสรุปความ
คิดเห็นไดด้งัน้ี ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการสร้าง
เครือข่ายทางสงัคม คือ สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ร้อยละ 71.43) มากท่ีสุด รองลงมา คือ
กิจกรรมมีความต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ (ร้อยละ 59.52) ความสามคัคีของสมาชิก (ร้อยละ 47.62) สมาชิก
มีความจริงใจ   มีความศรัทธาต่อกันและกัน (ร้อยละ35.71) มีการดาํรงเครือข่ายเดิม และขยาย
เครือข่ายใหม่ (ร้อยละ 19.05) สมาชิกมองเห็นประโยชน์ร่วมกัน (ร้อยละ 14.29) ตามลาํดับ           
ดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7  แสดงขอ้มูลเง่ือนไขท่ีส่งผลสาํเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสงัคมของนกัฟุตบอล

สมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
 

เงื่อนไขทีส่่งผลสําเร็จในการสร้างเครือข่าย 
จํานวน* 
(n=42) 

ร้อยละ** 
(100.00) 

ความสามคัคีของสมาชิก 
สมาชิกมองเห็นประโยชน์ร่วมกนั 
กิจกรรมมีความต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ 
สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
มีการดาํรงเครือข่ายเดิม และขยายเครือข่ายใหม่ 
สมาชิกมีความจริงใจ มีความศรัทธาต่อกนัและกนั 

20 
6 
25 
30 
8 
15 

47.62 
14.29 
59.52 
71.43 

 19.05 
35.71 

 
หมายเหตุ:  * ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
      ** ฐานร้อยคิดจาก 42 
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 จากขอ้มูลขา้งตน้ พบวา่ เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของ
นักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ ท่ีมีความจาํเป็นและสําคญัต่อการสร้างเครือข่ายทาง
สงัคม ประกอบดว้ย การท่ีสมาชิกทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม กิจกรรมมีต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ และ
ความสามคัคีของสมาชิก มีการติดต่อส่ือสารกนัอย่างต่อเน่ือง มีการดาํรงเครือข่ายเดิม และขยาย
เครือข่ายใหม่ และสมาชิกมองเห็นประโยชน์ร่วมกนั ดงัน้ี 

1)  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม สมาชิก และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนเขา้มามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของกลุ่มนักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ ซ่ึงการท่ีสมาชิกในกลุ่ม มีความเก่ียวขอ้งกนัในกิจกรรมของกลุ่ม คือ การเล่นกีฬา
ฟุตบอลร่วมกนั แสดงถึงการยอมรับการให้เกียรติกนั มีความสนิทสนมกนัอย่างใกลชิ้ดระหว่าง
สมาชิกดว้ยกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบันกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตหลกัส่ี (2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่  
 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมาร่วมทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลร่วมกนั ดว้ยความ
สมคัรใจ และเต็มใจท่ีจะทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลร่วมกนัทุกคร้ังอย่าง
ต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ การเล่นกีฬาฟุตบอลร่วมกนัก่อให้เกิดความสนิทสนม
กนัมากข้ึน มีการติดต่อส่ือสารกนัและตระหนกัในความสาํคญัของกนัและ 

 
2)  กิจกรรมมีความต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลของกลุ่มนัก

ฟุตบอลสมคัรเล่นเป็นกิจกรรมท่ีทาํร่วมกนัสัปดาห์ละคร้ัง คร้ังละ 2 ถึง 3 ชัว่โมง ความช่ืนชอบและ
ความสนใจกีฬาฟุตบอล มีส่วนผลกัดนัให้สมาชิกมารวมกลุ่มกนัเพื่อทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล
อย่างต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ ซ่ึงรวมกลุ่มกนัเล่นมา ไม่ตํ่ากว่า 1 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบันักฟุตบอล
สมคัรเล่นเขตลาดพร้าว (2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่  
 

กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลจะนัดรวมกลุ่มกนัเพื่อมาเล่นกีฬาฟุตบอล ทุกวนั
พฤหสับดี ช่วงเวลา 20.00 ถึง 22.00 น.เป็นประจาํทุกอาทิตย ์และเล่นดว้ยกนัมา
ต่อเน่ืองเป็นเวลา 2 ปีแลว้ โดยจะเช่าสนามฟุตบอลหญา้เทียมเป็นสถานท่ีในการ
ทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลในแต่ละคร้ัง  

 
นอกจากน้ีนกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตสายไหม (2555) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบักิจกรรมการเล่นกีฬา
ฟุตบอลของกลุ่ม โดยใหค้วามคิดเห็น ดงัน้ี 
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กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรมท่ีทาํร่วมกบัเพื่อนๆ ในละแวกบา้น
เดียว มารวมกลุ่มกนัเล่นฟุตบอลทุกๆ วนัพุธของสัปดาห์ โดยใชเ้วลาในการทาํ
กิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล 2-3 ชัว่โมงในการเล่นฟุตบอลแต่ละคร้ัง โดยเล่นกีฬา
ฟุตบอลร่วมกนัต่อเน่ืองมาเป็นเวลา 3 ปี  

 
3)  ความสามคัคีของสมาชิก ความเป็นหน่ึงเดียวกนั และความสามคัคีของสมาชิก

กลุ่มท่ีทาํกิจกรรม คือ กลุ่มของบุคคลท่ีทาํกิจกรรมร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่ม ส่ิงท่ีตอ้ง
ยึดถือเพื่อทาํกิจกรรมร่วมกนั มีความเป็นหน่ึงเดียวกนั และการจดัการดว้ยตนเอง คือ จดัการเวลา
ของตนให้สามารถมาร่วมทาํกิจกรรมของกลุ่ม เตรียมตวัให้พร้อมในการมาร่วมกิจกรรมและ
ระหว่างการทาํกิจกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกับนักฟุตบอลสมคัรเล่นเขตบางซ่ือ (2555) ได้ให้ความ
คิดเห็นไวว้า่  
 

กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ในทางท่ีดีช่วยใหส้มาชิก
ในกลุ่มมีความใกลชิ้ดกนั เกิดเช่ือมโยงสมาชิกแต่ละกลุ่มให้ไดม้าพบปะ พดูคุย
กนั สร้างความสนิทสนมคุน้เคยกันให้มากข้ึนนาํไปสู่ความไวเ้น้ือเช่ือใจกัน 
ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัก่อใหเ้กิดมิตรภาพ ความรักความสามคัคี 

  
4)  สมาชิกมีความจริงใจ จริงจงั มีความศรัทธาต่อกนัและกนั และต่อเครือข่ายกิจกรรม

อย่างต่อเน่ือง ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั สมาชิกทุกคนมีความสาํคญั
และมีความสนิทสนมกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบันกัฟุตบอลสมคัรเล่น
เขตจตุจกัร (2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่  
 

กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้น ตอ้งมีการกระทบกระทั้ง ปะทะกนัระหว่างผู ้
เล่นทั้งสองฝ่ายในบางจงัหวะ แต่ผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายกต็อ้งรู้จกัขอโทษ และใหอ้ภยั
กนั เพราะว่าเกมกีฬาฟุตบอลนั้น สอนใหน้กักีฬารู้จกัคาํว่าแพ ้ชนะ และใหอ้ภยั 
กีฬาฟุตบอลจึงดึงดูดให้กลุ่มบุคคลมารวมกลุ่มเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อสุขภาพท่ีดี 
และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกัน ได้พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันใน
ระหวา่งช่วงทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลดว้ยกนัทุกคร้ัง  
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5)  มีการดาํรงรักษาเครือข่ายเดิมไว ้และขยายเครือข่ายใหม่เพิ่มเติมข้ึนตลอดเวลาไม่
หยดุน่ิง นอกจากสมาชิกในกลุ่มท่ีทาํกิจกรรมร่วมกนัอยา่งสมํ่าเสมอแลว้ อาจมีการชกัชวน เชิญชวน
บุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีความสนใจในกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ิมข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบันกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขตดอนเมือง (2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่  
  

 กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นทาํให้ได้พบปะเพื่อนกลุ่มใหม่ๆ ท่ี
มาร่วมทาํกิจกรรมดว้ยกนั ซ่ึงแต่ละคนแต่ละกลุ่มก็มาจากกลุ่มเพื่อนท่ีทาํงาน 
กลุ่มเพื่อนละแวกบา้น กลุ่มเพื่อนสมยัเรียน ทาํให้รู้จักกันมากข้ึนก่อให้เกิด
ความคุน้เคย รู้จกัสนิทสนมกนัระว่างกลุ่มต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน จากกิจกรรมการ
เล่นกีฬาฟุตบอล  
 

6)  สมาชิกมองเห็นประโยชน์ร่วมกนั ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน สมาชิกแต่ละคน
ในกลุ่มรู้ว่าเป้าหมายของตนในการร่วมทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้น เพื่อเป็นการออกกาํลงั
กายและไดท้าํในกิจกรรมท่ีตนช่ืนชอบร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ กิจกรรมน้ีกระตุน้ให้สมาชิกทุกคน
ประสานงานและทาํงานร่วมกนัอยา่งสามคัคีกลมเกลียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบันกัฟุตบอลสมคัรเล่นเขต
สายไหม (2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่  
  

การท่ีสมาชิกทุกคนไดม้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้น สมาชิก
ทุกคนมองเห็นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการทาํกิจกรรมในคร้ังน้ี คือ เพื่อเป็น
การออกกาํลงักายส่งผลดีต่อสุขภาพ ไดค้วามสนุกสนานจากการเล่นฟุตบอล ได้
พบปะพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบับุคคลอ่ืนท่ีทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล
ดว้ยกนั สร้างมิตรภาพท่ีดีต่อกนั ก่อให้เกิดความรัก ความสามคัคีกนั และเป็น
การใชเ้วลาวา่งท่ีเป็นประโยชน์  

 
 กล่าวโดยสรุป จากการระดมความคิดเห็นกบักลุ่มนักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพ
เหนือ มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า เง่ือนไขท่ีส่งผลสาํเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนกั
ฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ คือ 1) สมาชิกทุคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2) กิจกรรมมี
ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 3) ความสามคัคีของกลุ่ม 4) สมาชิกมีความจริงใจ จริงจงั มีความศรัทธาต่อกนั
และกัน 5) มีการดาํรงเครือข่ายเดิม และขยายเครือข่ายใหม่ และ6) สมาชิกมองเห็นประโยชน์
ร่วมกนัจากกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล 
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4.5  ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในการสร้างเครือข่ายทางสังคม
  
 จากการศึกษาการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
โดยการระดมความคิดเห็นกบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั พบว่า ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ มีหลายประการดว้ยกนัดงัจะนาํเสนอต่อไปน้ี 
  
 4.5.1  ปัญหา และอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายทางสังคม 
 จากการระดมความคิดเห็นกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า 
ปัญหา และอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
มีประเด็นท่ีถูกนาํเสนอมากมาย ทั้งปัญหาและอุปสรรคหลายดา้น เช่น ปัญหาและอุปสรรคดา้น
บุคคล รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคดา้นสถานท่ีในการทาํกิจกรรม ดงัน้ี 

4.5.1.1  ปัญหา และอุปสรรคดา้นบุคคล เรียงลาํดบัความสาํคญัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
1)  ความพร้อมในการรวมกลุ่มกนัของสมาชิก (ร้อยละ 64.29) 
2)  ติดธุระอ่ืนๆ ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได ้(ร้อยละ 59.52) 
3)  อาการบาดเจบ็จากการทาํกิจกรรม (ร้อยละ 7.14) 

4.5.1.2  ปัญหา และอุปสรรคดา้นสถานท่ีในการทาํกิจกรรม 
1)  สถานท่ีท่ีใชใ้นการทาํกิจกรรมมีจาํกดั (ร้อยละ 52.38) 
2)  ระยะทางไกลและตอ้งใชเ้วลาในการเดินทาง (ร้อยละ 47.62) 

 จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ปัญหา และอุปสรรคดา้นบุคคล ซ่ึงเป็นปัญหาของสมาชิก  
ในกลุ่มนั้น ประเด็นท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด คือ ความพร้อมในการรวมกลุ่มกนัของสมาชิกในการทาํ
กิจกรรม ทั้งน้ีความแตกต่างกนัของอาชีพ เช่น รับราชการ เอกชน หรือนกัศึกษา ทาํใหเ้ร่ืองของเวลา
ว่างของแต่ละบุคคลไม่ตรงกนั ส่วนปัญหารองลงมา คือ ติดธุระอ่ืนๆ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได ้
อนัเกิดจากเร่ืองงาน เวลา หรือเหตุผลส่วนตวันั่นเอง ประเด็นปัญหาสุดทา้ย คือ อาการบาดเจ็บ     
จากการทาํกิจกรรมของบุคคลในกลุ่ม เกิดจากการปะทะกนั อุบติัเหตุท่ีไม่อาจคาดคิดในระหวา่งการ
ร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล จนทาํใหเ้กิดอาการบาดเจบ็ได ้
 ปัญหาอุปสรรคด้านสถานท่ีท่ีใช้ทาํกิจกรรม ประเด็นท่ีมีความสําคญัท่ีสุด คือ สถานท่ี     
ในการทาํกิจกรรมหรือสนามฟุตบอลมีนอ้ย ส่งผลใหน้กัฟุตบอลสมคัรเล่น ตอ้งไปร่วมกิจกรรมเล่น
กีฬาฟุตบอลในสถานท่ีท่ีไกลจากท่ีพกั หรือท่ีทาํงาน ส่วนปัญหารองลงมา คือ ระยะทางไกลและ
ตอ้งใชเ้วลาในการเดินทาง ในการมาร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล เน่ืองจากการจราจรติดขดั ส่งผล
ใหก้ารทาํกิจกรรมเกิดความล่าชา้ ดงัตารางท่ี 4.8 ดงัน้ี  
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ตารางที ่4.8  แสดงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายทางสงัคม 
 

ปัญหา และอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายทางสังคม 
จํานวน* 
(n=42) 

ร้อยละ** 
(100.00) 

ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคคล 
ความพร้อมในการรวมกลุ่มกนัของสมาชิก 
ติดธุระอ่ืนๆ ไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได ้
อาการบาดเจบ็จากการทาํกิจกรรม 
ปัญหาและอุปสรรคด้านสถานที่ ในการทํา
กจิกรรม 
สถานท่ีท่ีใชใ้นการทาํกิจกรรมมีจาํกดั 
ระยะทางไกลและตอ้งใชเ้วลาในการเดินทาง 

 
27 
25 
3 
 
 

22 
20 

 
64.29 
59.52 
7.14 

 
 

52.38 
47.62 

 
หมายเหตุ :  * ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
       ** ฐานร้อยคิดจาก 42 
 
 4.5.2  แนวทางการแก้ไขปัญหาในการสร้างเครือข่ายทางสังคม 
 จากการระดมความคิดเห็นกบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั พบวา่ แนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการ
สร้างเครือข่ายทางสงัคมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีดงัน้ี 

4.5.2.1  แนวทางการแกไ้ขปัญหา และอุปสรรคดา้นบุคคล 
1)  กระตุน้ให้สมาชิกในกลุ่มมีความตรงต่อเวลามากข้ึน ใชว้ิธีการส่ือสาร 

กาํชบันดัเวลา สถานท่ีใหช้ดัเจนในการทาํกิจกรรม (ร้อยละ 59.52) 
2)  เม่ือสมาชิกคนใดติดธุระอ่ืนๆ ตอ้งแจง้ให้สมาชิกในกลุ่มทราบว่าไม่

สามารถมาร่วมกิจกรรมได ้เพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มรับทราบ (ร้อยละ 52.38) 
3)  เม่ือเกิดอาการบาดเจ็บจากการร่วมกิจกรรมหรือมีอาการป่วย ควรรักษา

อาการเจบ็ป่วยใหห้ายดีก่อนแลว้ค่อยกลบัมาร่วมกิจกกรรม (ร้อยละ 9.52) 
4.5.2.2  แนวทางการแกไ้ขปัญหา และอุปสรรคดา้นสถานท่ีท่ีใชใ้นการทาํกิจกรรม 

1)  คน้หาขอ้มูลสนามฟุตบอลเช่าท่ีสะดวกในการเดินทาง และสภาพสนาม
มีความพร้อมเพ่ือใชใ้นการทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล (ร้อยละ 61.90) 

2) เผื่อเวลาในการเดินทางมาร่วมกิจกรรม ออกเดินทางให้เร็วข้ึนเพื่อป้องกนั
การมาชา้กวา่เวลาในการเร่ิมทาํกิจกรรม (ร้อยละ 42.86) 
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 จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้่าแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคดา้นบุคคล ซ่ึงเป็น
ปัญหาของนักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือนั้น แนวทางการแก้ปัญหาท่ีสําคญัท่ีสุด      
คือ กระตุน้ให้สมาชิกในกลุ่มมีความตรงต่อเวลามากข้ึน โดยใช้การติดต่อส่ือสารกาํชับนัดเวลา 
สถานท่ีในการร่วมกิจกรรมให้ชดัเจน แนวทางการแกไ้ขปัญหารองลงมา คือ เม่ือสมาชิกคนใดติด
ธุระอ่ืนๆ ตอ้งแจง้ให้สมาชิกในกลุ่มทราบดว้ยว่าไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได ้และแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาสุดทา้ย คือ เม่ือเกิดอาการบาดเจ็บจากการร่วมกิจกรรม หรือมีอาการป่วย ควรรักษา
อาการดงักล่าวใหห้ายดีแลว้ จึงค่อยกลบัมาร่วมกิจกรรมในคร้ังต่อไป 
 แนวทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายทางสังคมดา้นสถานท่ีท่ีใชใ้นการ
ทาํกิจกรรม แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีสําคญัท่ีสุด คือ คน้หาขอ้มูลสนามฟุตบอลเช่าท่ีสะดวก 
สภาพสนามมีความพร้อมเพื่อใชใ้นการเล่นกีฬาฟุตบอล และแนวทางการแกไ้ขปัญหาขอ้สุดทา้ย 
คือ เผื่อเวลาในการเดินทางมาร่วมกิจกรรม ออกเดินทางให้เร็วข้ึนเพื่อป้องกนัการมาชา้กว่าเวลา    
ในการเล่นกีฬาฟุตบอล ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9  แสดงแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายทางสงัคม 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการสร้าง

เครือข่ายทางสังคม 
จํานวน* 
(n=42) 

ร้อยละ** 
(100.00) 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านบุคคล 
กระตุน้ใหส้มาชิกในกลุ่มมีความตรงต่อเวลา 
เม่ือสมาชิกคนใดติดธุระอ่ืนๆ ตอ้งแจง้ให้
สมาชิกในกลุ่มทราบ 
ควรรักษาอาการบาดเจบ็ใหห้ายดีก่อน 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านสถานที ่  
คน้หาขอ้มูลสนามฟุตบอลเช่า 

        เผือ่เวลาในการเดินทางมาร่วมกิจกรรม 

 
25 
22 
 
4 

 
26 
18 

 
59.52 
52.38 

 
 9.52 
 

61.90 
42.86 

 
หมายเหตุ :  * ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
       ** ฐานร้อยคิดจาก 42 
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 4.5.3  ข้อเสนอแนะในการสร้างเครือข่ายทางสังคม 
 จากการระดมความคิดเห็นกบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั พบว่า ขอ้เสนอแนะในการสร้างเครือข่าย
ทางสงัคมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีประเดน็ท่ีถูกนาํเสนอ ดงัน้ี  

4.5.3.1  ขอ้เสนอแนะในการสร้างเครือข่ายทางสงัคม 
1)  จดัใหมี้กิจกรรมอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนนอกจากกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อ

สร้างกลุ่มต่างๆ จากความช่ืนชอบ หรือความสนใจร่วมกนัเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (ร้อยละ 
83.33) 

2)  สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มต่างๆ จากกิจกรรมท่ีทาํร่วมกันการมี
ปฏิสมัพนัธ์ และความสมัพนัธ์ท่ีดี ก่อใหเ้กิดความสามคัคีข้ึนในกลุ่ม และสงัคม (ร้อยละ 71.43) 

3)  จดัตั้งกลุ่มต่างๆ ให้เป็นชมรม สร้างโครงสร้าง รูปแบบ กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั   ท่ีมีความชดัเจน เพื่อให้เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างกลุ่มท่ีดีให้เกิดข้ึนในสังคม (ร้อยละ 
66.67) 

4)  สร้างพื้นท่ีในการทาํกิจกรรมให้เพิ่มมากข้ึน เช่นสนามฟุตบอล เพื่อ
รองรับกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มคนท่ีจะเขา้มาร่วมกิจกรรม และมีความสนใจในกีฬาฟุตบอล (ร้อยละ 
59.52) 
 จากขอ้มูลสามารถสรุปได่ว่า ขอ้เสนอแนะในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนกัฟุตบอล
สมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ ประเด็นสําคญัท่ีสุดคือจดัให้มีกิจกรรมอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนนอกจากการ
รวมตัวกันเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อสร้างความสนใจหรือดึงดูดใจบุคคลต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการ
รวมกลุ่มทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ทั้ งต่อตนเอง บุคคลอ่ืนและสังคม รองลงมาคือ การสร้าง
ความสัมพนัธ์ ท่ีดีระหว่างกลุ่ม จากกิจกรรมท่ีร่วมกนัทาํ เพื่อก่อให้เกิดความสามคัคีในกลุ่มและ
สังคม ประเด็นต่อมาคือ จัดตั้ งกลุ่มต่างๆ ให้เป็นชมรม สร้างโครงสร้าง รูปแบบ กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัท่ีมีความชดัเจน เพื่อใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในการสร้างกลุ่มท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในสังคม และประเด็น
สุดทา้ย สร้างพื้นท่ีในการทาํกิจกรรมให้มากข้ึน เช่น สนามฟุตบอล เป็นตน้ เพื่อรองรับกิจกรรม
ต่างๆ ของกลุ่มคนท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม หรือมีความสนใจในกีฬาฟุตบอล ดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10  แสดงขอ้เสนอแนะในการสร้างเครือข่ายทางสงัคม 
 

ข้อเสนอแนะในการสร้างเครือข่ายทางสังคม 
จํานวน* 
(n=42) 

ร้อยละ** 
(100.00) 

       จดัใหมี้กิจกรรมอ่ืนๆ 
       สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มต่างๆ 
       จดัตั้งกลุ่มต่างๆ ใหเ้ป็นชมรม 
       สร้างพื้นท่ีในการทาํกิจกรรมใหเ้พิ่มมากข้ึน 

35 
30 
28 
25 

83.33 
71.43 
66.67 
59.52 

 
หมายเหตุ :  * ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
       ** ฐานร้อยคิดจาก 42 
 

4.6  อภปิรายผลการศึกษา 
 
 โดยธรรมชาติของสังคมมนุษยจ์ะใชชี้วิตอยู่ร่วมกนั เป็นเผ่า เป็นชาติ ตั้งแต่เกิดจนตาย
มนุษยย์อ่มมีกลุ่มสงักดั เร่ิมตัง่แต่กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน ไปจนถึงกลุ่มต่างๆ ทางสงัคม ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัสถานการณ์ และสภาพแวดลอ้มท่ีเขา้มามีบทบาทท่ีเก่ียวขอ้ง การก่อเกิดเครือข่ายทางสังคมของ
นกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือนั้น เกิดจากการความตอ้งการออกกาํลงักาย และเล่น
กีฬาฟุตบอลท่ีตนช่ืนชอบ มีความสนใจร่วมกนัในการทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล ก่อให้เกิด
การรวมกลุ่มกนัข้ึน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กิตติ สมศิริวงศ ์(2532: 
66-67) ท่ีว่า กลุ่มแบบน้ีมกัเกิดจากความคิดร่ิเร่ิม และความสนใจร่วมกนัของสมาชิกภายในกลุ่ม 
หรือเน่ืองจากมีผลประโยชน์ร่วมกนั อาจจะเรียกไดว้่าเป็นกลุ่มธรรมชาติ มกัไม่ไดว้างกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั เป้าหมายท่ีชัดเจน แต่อาจมีกติกาของกลุ่ม หรือธรรมเนียมปฏิบติัท่ีไดรั้บการยอมรับ   
กลุ่มดงักล่าวน้ีอาจจะเปล่ียนแปลงไปเป็นกลุ่มท่ีเป็นทางการได ้เพราะสมาชิกมีความสัมพนัธ์กนั 
อยูแ่ลว้ โดยกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเพื่อนบา้น คือคนท่ีอาศยัอยู่
ในละแวกใกลเ้คียงกนั มีความคุน้เคยกัน และเก่ียวขอ้งกนั มารวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรมเล่นกีฬา
ร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ โดยจะนัด และรวมตวัทาํกิจกรรมร่วมกนัท่ีสนามฟุตบอลให้เช่า 
โดยใชเ้วลาในการทาํกิจกรรม 2-3 ชัว่โมง ทุกๆ สัปดาห์ต่อเน่ืองกนัมา 2 ปีกว่า โดยเป็นท่ีรู้กนัว่า 
วนัน้ี เวลาน้ีทุกๆ คนจะตอ้งมารวมตวักนัเพื่อเล่นกีฬาฟุตบอลท่ีสนามเช่า การมีปฎิสัมพนัธ์ต่อกนั 
ทาํใหเ้กิดความผกูพนั ความเอาใจใส่ต่อกนัของสมาชิกในกลุ่ม ส่งผลให้เกิดความรัก ความสามคัคี
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ข้ึนในกลุ่ม 2) กลุ่มเพื่อนสมยัเรียน คือ คนท่ีเคยศึกษา หรือเรียน ในสถาบนัหรือโรงเรียนเดียวกนัมา
ก่อน โดยจะใชกิ้จกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลน้ี เพื่อออกกาํลงักาย พบปะ พดูคุย สร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดีต่อกัน และได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ เพิ่มข้ึน โดยกลุ่มจะนัดรวมตวักันเล่นกีฬาฟุตบอลท่ีสนาม
ฟุตบอลเช่า ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละคร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมง เป็นเวลาต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ มากกว่า 1 ปี 
และ3) กลุ่มเพื่อนท่ีทาํงาน คือ คนท่ีทาํงานท่ีเดียวกนั หรือเคยทาํงานดว้ยกนัมาก่อน มารวมตวักนั
เล่นกีฬาฟุตบอล เพราะมีความช่ืนชอบกีฬาชนิดน้ี และเพื่อเป็นออกกาํลงักาย พกัผ่อนหลงัจาก
เครียดจากการทาํงาน โดยจะนดัรวมตวักนัท่ีสนามฟุตบอลให้เช่า เพื่อเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นประจาํ 
สปัดาห์ละคร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมง เป็นประจาํ ทุกๆ สปัดาห์มาต่อเน่ือง ไม่ตํ่ากวา่ 1 ปี 
 จะเห็นไดว้่ากิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกนัข้ึน ซ่ึงสาเหตุท่ีทาํให้
เกิดกลุ่มของนักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ คือ การมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั มีความ
ตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัสมาชิกคนอ่ืน ซ่ึงกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลของกลุ่มเป็นท่ีดึงดูดใจ 
และสามารถท่ีดึงดูดสมาชิกใหเ้ขา้กลุ่มได ้นอกจากน้ียงัมีความคาดหวงั หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
กลุ่ม คือ เพื่อการได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ในเร่ืองงาน เร่ืองธุรกิจ และเร่ืองเรียน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั วิศิษยศ์กัด์ิ ไทยทอง (2528: 257-258) ท่ีกล่าวถึงสาเหตุท่ีบุคคลเขา้ร่วมกลุ่มว่า 
โดยทัว่ไปการท่ีคนมารวมกลุ่ม ก็เพราะรู้ว่ากลุ่มจะสามารถตอบสนองความตอ้งการบางอยา่ง หรือ
หลายๆ อยา่งใหแ้ก่ตนได ้
 ลกัษณะของการมีส่วนร่วมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ คือ ความถ่ีของ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ี คือ การร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล
ร่วมกนัเป็นประจาํอย่างต่อเน่ือง สัปดาห์ละคร้ัง คร้ังละ 2 ถึง 3 ชัว่โมงทุกๆสัปดาห์ เป็นเวลา 1 ถึง 2 ปี 
เพื่อแป็นการออกกาํลงักาย และจากการรวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลน้ีก่อให้เกิดความ
ผกูพนั ความเอ้ืออาทรต่อกนั และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
การมีส่วนร่วมของ โกวิทย ์พวงงาม (2550: 22)  
 โดยสาเหตุท่ีทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ คือ   
1) มีความเตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลดว้ยความสมคัรใจไม่มีการบงัคบั  
2) การมีอิสรภาพท่ีจะมีส่วนร่วม มีอิสระในการคิดการตดัสินใจท่ีจะเขา้มาร่วมเล่นกีฬาฟุตบอลกบั
เพื่อนๆ ในกลุ่ม และ3) ความสามารถท่ีจะมีส่วนร่วม มีความพร้อม มีเวลา และสามารถร่วมเดินทาง
มาร่วมกิจกรรมกบัเพื่อนๆ ในกลุ่มไดทุ้กๆ คร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์
(2527:  186) ซ่ึงกล่าวถึงเง่ือนไขของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ  1) 
ประชาชนต้องมีอิสรภาพในการมีส่วนร่วม 2) ประชาชนต้องสามารถท่ีมีส่วนร่วม และ3) 
ประชาชนตอ้งเตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วม 
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 กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกนัเพื่อร่วมกนัทาํกิจกรรมเล่นกีฬา
ฟุตบอล อยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ ช่วยใหค้วามสัมพนัธ์ของคนในกลุ่มต่างๆ ดีข้ึน เป็นการออกกาํลงักาย 
และไดรู้้จกัเพื่อนใหม่ๆ ก่อใหเ้กิดเครือข่ายทางสังคมอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สนธยา พลศรี 
(2550:  207) ท่ีให้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงระหว่างสมาชิก   
ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่าย ในการเช่ือมโยง
เครือข่ายไม่ไดเ้ป็นเพียงการรวมตวักนัดดยทัว่ไป แต่มีเป้าหมายในการทาํกิจกรรมร่วมกนัทัง่ท่ีเป็น
คร้ังคราว หรือกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง จึงเป็นการเช่ือมโยงคนท่ีมีความสนใจร่วมกนั พบปะสังสรรค ์
และพฒันาไปสู่การลงมือร่วมกนัทาํกิจกรรมต่างๆ ดว้ยเป้าหมาย และจุดประสงคเ์ดียวกนั เพื่อบรรลุ
จุดหมายท่ีสมาชิกเห็นพ้องต้องกัน ส่ิงท่ีเช่ือมโยงสมาชิกเข้าด้วยกันคือ วัตถุประสงค์ หรือ
ผลประโยชน์ท่ีตอ้งการบรรลุผลร่วมกนั การสนบัสนุนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
 จากผลการศึกษา พบว่า ประเภทของเครือข่ายทางสังคมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือนั้นมี 3 ประเภท คือ 1) เครือข่ายแนวราบ 2) เครือข่ายเชิงพื้นท่ี และ3) เครือข่ายระดบั
ชุมชน ซ่ึงประเภทของเครือข่ายแต่ละประเภทนั้น เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกเพื่อทาํกิจกรรม
ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ ผา่นกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล ส่งผลใหเ้กิดการรวมกลุ่มกนั
ของบุคคลต่างๆ ท่ีมีความสนใจ และช่ืนชอบกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลมาเช่ือมประสานเป็น
เครือข่ายกนั ซ่ึงมีลกัษณะเครือข่าย 3 ประเภท ดงัน้ี  

1)  เครือข่ายแนวราบ เครือข่ายหรือความสัมพนัธ์แนวราบของนกัฟุตบอลสมคัรเล่น
ในกลุ่มกรุงเทพเหนือ  เป็นความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน  แบบเพื่อนๆ  แบบพี่แบบน้อง  เป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีมาจากการร่วมทาํกิจกรรมร่วมกนั เป็นประจาํและต่อเน่ือง กิจกรรมท่ีทาํในกลุ่มมี
ลกัษณะเท่าเทียม หรือแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั โดยร่วมกนัคิด และตดัสินใจในการวางแผนการทาํ
กิจกรรม ก่อให้เกิดความไวใ้จกนัของกลุ่มสมาชิก เพราะความไวใ้จกันเพิ่มข้ึนเม่ือมีการติดต่อ
สัมพนัธ์กนั จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อกัน การแสดงนํ้ าใจท่ีดีต่อกนัผ่านกิจกรรมกีฬา
ฟุตบอล ท่ีทาํร่วมกนั เช่น การจ่ายค่าเช่าสนามท่ีทาํกิจกรรมคนละเท่าๆ กนั การแบ่งหนา้ท่ีกนัเล่น
ฟุตบอลในตาํแหน่งต่างๆ ท่ีตามตาํแหน่งท่ีแต่ละคนถนดั โดยไม่มีการบงัคบั การไปรับ-ไปส่ง กนั
เพื่อมาร่วมกิจกรรม  การพดูคุยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เช่น การไปลามาไหว ้ การแสดงความ
ห่วงใยต่อกนั เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เสรี พงศพ์ิศ (2548: 198-199) ไดอ้ธิบายว่า เครือข่ายมีหลาย
ประเภท ข้ึนอยู่กบัสมาชิก พื้นท่ี กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค ์และการดาํเนินงานของเครือข่ายเอง 
ดงัน้ี เครือข่ายแนวราบ โดยการประสานบุคคล  ท่ีอยูในระดบัเดียวกนัให้มาเช่ือมประสานเป็น
เครือข่ายกนั มีความสัมพนัธ์แบบหุ้นส่วน แบบเพื่อน แบบพี่แบบนอ้ง เป็นความสัมพนัธ์ท่ีมาจาก 
และก่อให้เกิดความไว้ใจกันของผูค้น กิจกรรมท่ีทําในเครือข่ายมีลักษณะเท่าเทียมกันหรือ
แลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั  
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2)  เครือข่ายเชิงพื้นท่ี การรวมตวัของกลุ่มโดยอาศยัพื้นเป็นหลกัท่ีในการทาํกิจกรรม
ร่วมกนั โดยจะเช่าสนามหญา้เทียม ท่ีอยูบ่ริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีทาํงาน ชุมชน ท่ีอยูอ่าศยัของสมาชิก 
เลือกสนามท่ีมีความพร้อม สะดวก สบาย เช่น มีท่ีจอดรถ ห้องอาบนํ้ า เคร่ืองด่ืม และสภาพสนามท่ี
ดี เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีรวมตวักนัของสมาชิก เพื่อทาํกิจกรรมเล่นกีฬุตบอลร่วมกนั โดยสมาชิกทุกคน
จะช่วยกนัออกค่าใชจ่้ายในการทาํกิจกรรมเป็นเงิน จาํนวนเท่าๆกนัในแต่ละคร้ัง ซ่ึงอยู่ท่ีประมาณ 
100-120 บาท ซ่ึงกลุ่มจะทาํการจองสถานท่ีไวท้าํกิจกรรมคร้ังละ 2-3 ชัว่โมง ทุกๆ สัปดาห์ สัปดาห์ละ
คร้ัง เป็นประจาํ และต่อเน่ือง มากว่า 1 ปีแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พระมหาสุทตย ์อาภากโร (อบอุ่น) 
(2547: 84-90) ไดก้ล่าวถึงเกณฑใ์นการจดัประเภท และรูปแบบของเครือข่าย เพื่อให้เหมาะสมกบั
การประยุกตใ์ชใ้นการเสริมสร้างการเรียนรู้ ดงัน้ี เครือข่ายเชิงพื้นท่ี หมายถึง การรวมตวัของกลุ่ม 
องคก์ร เครือข่าย ท่ีอาศยัพื้นท่ีรูปธรรม หรือพื้นท่ีดาํเนินการเป็นปัจจยัหลกัในการทาํงานร่วมกนั 
เป็นกระบวนการพฒันาท่ีอาศยักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเป้าหมายนาํทาง โดยยึดเอาพื้นท่ีเป็นท่ีตั้ง
แห่งความสาํเร็จในการทาํงานร่วมกนัของทุกฝ่าย 

3)  เครือข่ายระดับชุมชน เป็นการรวมกลุ่มกันของสมาชิกเพื่อนบา้น ท่ีอาศยัอยู่
ละแวกเดียวกนั มารวมกลุ่มกนัเพื่อทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล โดยสมาชิกแต่ละคนมีความเตม็ใจท่ี
จะมารวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยไม่มีการบงัคบั แต่อาจไดรั้บการเชิญชวนจากสมาชิก
ดว้ยกนัเองกไ็ด ้เพราะการมาร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ และมีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั      
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนัของสมาชิกในชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สนธยา พลศรี (2550: 229-242) ไดแ้บ่ง
ประเภทของเครือข่ายตามหลกัเกฑ์ท่ีนิยมใชท้ัว่ไป คือ การแบ่งตามระดบัการรวมตวัของสมาชิก
เป็นการแบ่งประเภทของเครือข่ายตามลกัษณะการมารวมตวักนัของสมาชิก ซ่ึงมีระดบัแตกต่างกนั
ออกไปหลายระดบั คือ เครือข่ายระดบัชุมชนต่างๆ เป็นเครือข่ายท่ีสมาชิกประกอบดว้ยชุมชนขนาด
ต่างๆ เช่นระดับหมู่บ้าน ระดับตาํบล ระดับอาํเภอ ระดับจังหวัดเป็นต้น หรือสมาชิกอาจจะ
ประกอบดว้ยชุมชนขนาดเดียวกนั หรือต่างขนาดก็ได ้และสอดคลอ้งกบั นฤมล นิราทร (2543: 18-21) 
ไดก้ารจาํแนกประเภทของเครือข่ายทางสังคม ตามมิติ 4 มิติ ดงัน้ี จาํแนกตามพื้นท่ีท่ีดาํเนินการ เช่น 
เครือข่ายระดบัหมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั ภาค และประเทศ  
  นอกจากน้ียงัพบว่า เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนกั
ฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ มี 6 เง่ือนไข ซ่ึงสอดคลอ้งกับศึกษาของ สมกูล ถาวรกิจ 
(ม.ป.ป.:15-16 อา้งถึงใน สนธยา พลศรี. 2550: 265-276) ท่ีเสนอว่า การจะดาํเนินงานของเครือข่าย
จะประสบความสาํเร็จหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
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1)  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม สมาชิก และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนเขา้มามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของกลุ่มนักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ ซ่ึงการท่ีสมาชิกในกลุ่ม มีความเก่ียวขอ้งกนัในกิจกรรมของกลุ่ม คือ การเล่นกีฬา
ฟุตบอลร่วมกนั แสดงถึงการยอมรับการให้เกียรติกนั มีความสนิทสนมกนัอย่างใกลชิ้ดระหว่าง
สมาชิกดว้ยกนั 

2)  กิจกรรมมีความต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลของกลุ่มนัก
ฟุตบอลสมคัรเล่นเป็นกิจกรรมท่ีทาํร่วมกนัสัปดาห์ละคร้ัง คร้ังละ 2 ถึง 3 ชัว่โมง ความช่ืนชอบและ
ความสนใจกีฬาฟุตบอล มีส่วนผลกัดนัให้สมาชิกมารวมกลุ่มกนัเพื่อทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล
อยา่งต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ ซ่ึงรวมกลุ่มกนัเล่นมา ไม่ตํ่ากวา่ 1 ปี  

3)  ความสามคัคีของสมาชิก ความเป็นหน่ึงเดียวกนัทั้งจิตใจ และความสามคัคีของ
สมาชิกกลุ่มท่ีทาํกิจกรรม คือ กลุ่มของบุคคลท่ีทาํกิจกรรมร่วมกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
ส่ิงท่ีตอ้งยึดถือเพื่อทาํกิจกรรมร่วมกนั มีความเป็นหน่ึงเดียวกัน และการจดัการด้วยตนเอง คือ 
จดัการเวลาของตนใหส้ามารถมาร่วมทาํกิจกรรมของกลุ่ม เตรียมตวัใหพ้ร้อมในการมาร่วมกิจกรรม
และระหวา่งการทาํกิจกรรม 

4)  สมาชิกมีความจริงใจ มีความศรัทธาต่อกนัและกนัและต่อเครือข่ายกิจกรรมอยา่ง
ต่อเน่ือง ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั สมาชิกทุกคนมีความสาํคญั และมี
ความสนิทสนมกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั ก่อใหเ้กิดความรักความสามคัคีต่อกนั 

5)  การดาํรงเครือข่ายเดิม และขยายเครือข่ายใหม่เพิ่มเติมข้ึนตลอดเวลาไม่หยุดน่ิง 
นอกจากสมาชิกในกลุ่มท่ีทาํกิจกรรมร่วมกนัอยา่งสมํ่าเสมอแลว้ อาจมีการชกัชวน เชิญชวนบุคคล
อ่ืนๆ ท่ีมีความสนใจในกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 

6)  สมาชิกมองเห็นประโยชน์ร่วมกนัไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนสมาชิกแต่ละคน
ในกลุ่ม รู้ว่าเป้าหมายของตนในการร่วมทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้น เพื่อเป็นการออกกาํลงั
กาย และไดท้าํในกิจกรรมท่ีตนช่ืนชอบร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ กิจกรรมน้ีกระตุน้ให้สมาชิกทุกคน
ประสานงาน และทาํงานร่วมกนัอยา่งสามคัคีกลมเกลียว 
  



บทที ่ 5 
 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษา “การสร้างเครือข่ายทางสังคม กรณีศึกษา นักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ” มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงัน้ี1) เพื่อศึกษาประเภทของเครือข่ายทางสังคมของ
นกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 2) เพื่อศึกษาเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมของ นกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแกไ้ขการสร้างเครือข่ายทางสงัคม ของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

โดยเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี ดาํเนินการศึกษาโดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นหลกั 
โดยอาศยักระบวนการ และวิธีการสนทนากลุ่มกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญั จาํนวน 7 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน
รวมเป็นจาํนวน 42 คน ร่วมกบัการสังเกตการณ์ และการศึกษาทบทวนวรรณกรรม จากเอกสาร 
รวมทั้งทาํการวิเคราะห์ดว้ยการจาํแนกหมวดหมู่ พิจารณาความสอดคลอ้งของเน้ือหาโดยยึดหลกั
ตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎี ควบคู่กับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีศึกษา เน้ือหาท่ีนําเสนอในบทน้ี 
สามารถแบ่งออกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

5.1 ประเภทของเครือข่ายทางสงัคมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
5.2  เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่น

ในกลุ่มกรุงเทพเหนือ  
5.3  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ข การสร้างเครือข่ายทางสังคมของนกัฟุตบอล

สมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
5.4  ขอ้เสนอแนะ 
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5.1  ประเภทของเครือข่ายทางสังคมของนักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
    

ประเภทของเครือข่ายทางสังคมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ สามารถ
อธิบายให้เห็นปรากฏการณ์ท่ีสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนักฟุตบอลสมคัรเล่น      
ในกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีดงัน้ี คือ 1) ประเภทของกลุ่ม 2) สาเหตุท่ีทาํให้เกิดกลุ่ม 3) ลกัษณะของการมี
ส่วนร่วม 4) สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วม จนทาํใหท้ราบถึงประเภทเครือข่ายทางสงัคม 

 
 5.1.1  ประเภทของกลุ่ม  
จากการระดมความคิดเห็นกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัสามารถสรุปความคิดเห็นได ้ดงัน้ี  

นกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือเป็นกลุ่มไม่เป็นทางการ ซ่ึงกลุ่มนกัฟุตบอลสมคัรเล่น
ประกอบดว้ยกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มเพื่อนบา้น กลุ่มเพื่อนสมยัเรียน และกลุ่มเพื่อนท่ีทาํงาน 
มารวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรมท่ีสนใจร่วมกนัจากความช่ืนชอบกีฬาฟุตบอลเหมือนกนั และทาํกิจกรรม
เล่นกีฬาฟุตบอลดว้ยกนั มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั และเพื่อประโยชน์ต่อ
สุขภาพของตนเอง 

 
5.1.2  สาเหตุทีท่าํให้เกดิกลุ่ม 
จากการระดมความคิดเห็นกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัสามารถสรุปความคิดเห็นได ้ดงัน้ี 

สาเหตุท่ีทาํให้เกิดกลุ่มของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ ท่ีมีความจาํเป็นและสาํคญั
ต่อการรวมกลุ่มของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ คือ 

1)  บุคคลนั้นรู้สึกว่าจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นมีผลคุม้ค่า และเขารู้สึกว่าการท่ีเขามา
รวมกลุ่มนั้นจะช่วยให้สามารถบรรลุถึงความสําเร็จ ตามจุดมุ่งหมายของกลุ่มไดง่้ายข้ึน เน่ืองจาก
ความตอ้งการของกลุ่ม และความตอ้งการของบุคคลนั้นมีความสอดคลอ้งกนั เช่นความตอ้งการออก
กาํลงักาย ความตอ้งการสร้างสมัพนัธภาพอนัดีในกลุ่มเพื่อนๆ 

2)  ความตอ้งการมีความสมัพนัธ์กบัสมาชิกคนอ่ืน บุคคลจะเขา้ร่วมกลุ่มเพราะพอใจ
ท่ีจะไดมี้ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกคนอ่ืนๆในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรัก ความสามคัคีข้ึน และ
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในเร่ืองงาน หรือเร่ืองส่วนตวั 

3)  กิจกรรมของกลุ่มเป็นท่ีดึงดูดใจ ให้บุคคลนั้นเขา้มาร่วมเป็นสมาชิก กีฬาฟุตบอล
เป็นกีฬาท่ีมีความน่าสนใจ และตอ้งเล่นกนัเป็นทีม จะเห็นไดจ้ากการถ่ายทอดผา่นทีวี หรือการมีลีก
อาชีพในประเทศ ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย ทาํให้เกิดความตอ้งการเล่นกีฬาชนิดน้ี บุคคล
จึงมารวมกลุ่มกนั เพื่อทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล 



 

 

99

4)  สมาชิกไดรั้บการชกัชวนจากเพื่อนเขา้กลุ่ม จากบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มอยู่
แลว้ โดยคนท่ีไดรั้บการชกัชวนใหเ้ขา้มาร่วมกลุ่ม มีความเช่ือว่าการท่ีเขาไดม้าเก่ียวขอ้งกบักลุ่มนั้น 
อาจไดรั้บผลดี จึงเต็มใจท่ีจะมาร่วมทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล และเกิดจากความช่ืนชอบใน
กีฬาฟุตบอลเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ และเม่ือไดรั้บการชกัชวนจากสมาชิกในกลุ่ม ให้มาร่วมกิจกรรมก็
ยิ่งทาํให้มีความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม โดยมีเป้าหมายในการร่วมกิจกรรมคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ และช่วยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม อีกทั้งเป็นการพกัผ่อน และออกกาํลงั
กายในเวลาเดียวกนัอีกดว้ย 

5)  ความคาดหวงั หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนมีความตอ้งการ
ของตนเอง แต่ความตอ้งการเหล่านั้นจะไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จไดห้ากสมาชิกต่างคนต่างอยู ่
ความจาํกดัน้ีทาํให้เกิดการรวมตวักนับนฐานของผลประโยชน์ร่วมกนั สมาชิกมีความคาดหวงัใน
เร่ืองสุขภาพ ความตอ้งการมีสุขภาพท่ีดี และมีร่างกายแขง็แรง ความคาดหวงัท่ีมีต่อกิจกรรมท่ีส่งผล
ต่อความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การไดรั้บประโยชน์จาการทาํกิจกรรมท่ีทาํอยา่ง
ต่อเน่ือง มีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกดว้ยกนั เช่นการพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง
กนัและกนั ผลของการปฏิสมัพนัธ์น้ีก่อใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี   
 

5.1.3  ลกัษณะของการมีส่วนร่วม   
จากการระดมความคิดเห็นกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญัสามารถสรุปความคิดเห็นได ้ ดงัน้ี 

ลกัษณะการมีส่วนร่วมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบดว้ย  
1)  การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ีเกิดข้ึนจากการ

รวมกลุ่มกนัของสมาชิก เพื่อจดักิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล โดยการเช่าสนามหญา้เทียม ท่ีมีอยูใ่นเขต
ละแวกบา้น ท่ีทาํงาน หรือมหาวิทยาลยั หรือสนามท่ีสะดวกในการเดินทางไปทาํกิจกรรมการเล่น
กีฬาฟุตบอล และจะแจง้ให้สมาชิกทราบวนั เวลา สถานท่ีท่ีทาํกิจกรรมให้รับรู้โดยทัว่กัน และ
รวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ ทุกๆสปัดาห์ สปัดาห์ละคร้ังในการจดักิจกรรมน้ี 

2)  ระยะเวลา และสถานท่ีในการมีส่วนร่วม ในการทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล 
แต่ละกลุ่มจะเช่าสนามกีฬาให้เช่าในการทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลร่วมกนั อาทิตยล์ะ 1-2 คร้ัง 
คร้ังละ 2-3 ชัว่โมง โดยจะรวมกลุ่มกนัภายใตเ้ง่ือนไขความพร้อม และความสะดวกในการมากลุ่ม
ทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลของสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงการดาํเนินกิจกรรมจะอยูใ่นช่วงเวลาหลงัเลิกงาน 
หรือเลิกเรียน คือช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00 นาฬิกา เป็นตน้ไปจนครบกาํหนดเวลาเช่าสนาม และเฉล่ีย
ค่าใชจ่้ายค่าสนามเท่าๆ กนั 

3)  เป้าหมายของการมีส่วนร่วม เป้าหมายท่ีตอ้งการสมาชิก คือ การไดอ้อกกาํลงักาย
เล่นกีฬาฟุตบอลท่ีตนช่ืนชอบ และไดมี้ส่วนร่วมในการแข่งขนักบัสมาชิกคนอ่ืนๆ และมีส่วนร่วม
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ในการกาํหนด วนั เวลา สถานท่ี ท่ีสมาชิกทุกๆ คนพร้อมและสะดวกในการมาร่วมกิจกรรมในแต่
ละคร้ัง 

4) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน การพูดคุย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ปรึกษาหารือกนัของสมาชิกในกลุ่ม เช่น เร่ืองกีฬาฟุตบอล ว่าทีมท่ีตนช่ืนชอบมีผลงาน หรือมีข่าว
ความเคล่ือนไหวใดบา้งท่ีเกิดข้ึน เร่ืองงาน วา่งานท่ีตนทาํอยูมี่ปัญหา หรืออุปสรรคใดบา้ง เร่ืองเรียน 
มีการปรึกษาการบา้น การทาํรายงานวิชาต่างๆ และเร่ืองส่วนตวั การปรึกษาการใชชี้วิตครอบครัว 
การดาํเนินชีวิตประจาํวนั เป็นตน้ 
 

5.1.4  สาเหตุทีท่าํให้เกดิการมีส่วนร่วม 
จากการระดมความคิดเห็นกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั สามารถสรุปความคิดเห็น ไดด้งัน้ี 

สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบดว้ย 
1)  ความเต็มใจท่ีจะมีส่วนร่วม การมารวมกลุ่มเพื่อทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล

ร่วมกนันั้นสมาชิกทุกคนทาํดว้ยความเต็มใจ และปฏิบติัตามกฎ กติกา ของกลุ่ม คือมาทาํกิจกรรม
ในวนั เวลา ท่ีตกลงหรือกาํหนดร่วมกนัไว ้เช่น วนัพุธ เวลา 20.00 ถึง 22.00 นาฬิกา และเล่นกีฬา
ดว้ยนํ้าใจนกักีฬา เม่ือมีการปะทะ กระทบกระทั้งกนั กมี็การใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั 

2)  การมีอิสรภาพท่ีจะมีส่วนร่วม การตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม
การเล่นกีฬาฟุตบอลของสมาชิกในกลุ่มนั้นมาจากความช่ืนชอบส่วนตนของแต่ละคนท่ีจะเขา้มา
รวมกลุ่มกนัเพื่อทาํกิจกรรม และการตดัสินใจมาร่วมกิจกรรมน้ีสมาชิกบางคนอาจเขา้มาร่วมโดย
การชกัชวนของเพื่อนๆ พี่ๆ นอ้งๆ ยิ่งทาํให้ผูถู้กชกัชวนมาร่วมกิจกรรม รู้สึกดีท่ีมีคนเห็นความสาํคญั
ของตน ทาํให้ตดัสินใจไดโ้ดยง่ายในการเขา้มาร่วมกิจกรรม เพราะถือว่าไดเ้ล่นกีฬาท่ีตนช่ืนชอบ 
และไดอ้อกกาํลงักาย คลายเครียด และเป็นการพกัผอ่นไปในตวั  

3)  ความสามารถสามารถท่ีจะมีส่วนร่วม สมาชิกในกลุ่มมีความพร้อมทั้งเร่ืองการ
เดินทาง เวลาในการทาํกิจกรรม ค่าใชจ่้ายในการเช่าสนาม และร่างกาย จิตใจ ท่ีพร้อมและสามารถ
เขา้มาร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล มีความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากกิจกรรมน้ี เช่นไดอ้อกกาํลงักาย 
ไดค้วามรัก ความสามคัคี ความผกูพนัต่อกนั  
 

5.1.5  ประเภทของเครือข่ายทางสังคม 
 จากการระดมความคิดเห็นกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั พบว่า ประเภทของเครือข่ายทางสังคม
ของนักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือนั้นมี 3 ประเภท คือ 1) เครือข่ายแนวราบ                
2) เครือข่ายเชิงพื้นท่ี และ3) เครือข่ายระดบัชุมชน ซ่ึงประเภทของเครือข่ายแต่ละประเภทนั้น เกิด
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จากการรวมกลุ่มของสมาชิกเพื่อทาํกิจกรรมร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ ผา่นกิจกรรมการ
เล่นกีฬาฟุตบอล ส่งผลใหเ้กิดการรวมกลุ่มกนัของบุคคลต่างๆ ท่ีมีความสนใจ และช่ืนชอบกิจกรรม
การเล่นกีฬาฟุตบอลมาเช่ือมประสานเป็นเครือข่ายกนั ซ่ึงมีลกัษณะเครือข่าย 3 ประเภท ดงัน้ี  

1)  เครือข่ายแนวราบ เครือข่ายหรือความสัมพนัธ์แนวราบของนกัฟุตบอลสมคัรเล่น
ในกลุ่มกรุงเทพเหนือ  เป็นความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน  แบบเพื่อนๆ  แบบพี่แบบน้อง  เป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีมาจากการร่วมทาํกิจกรรมร่วมกนั เป็นประจาํและต่อเน่ือง กิจกรรมท่ีทาํในกลุ่มมี
ลกัษณะเท่าเทียม หรือแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั โดยร่วมกนัคิด และตดัสินใจในการวางแผนการทาํ
กิจกรรม ก่อให้เกิดความไวใ้จกนัของกลุ่มสมาชิก เพราะความไวใ้จกันเพิ่มข้ึนเม่ือมีการติดต่อ
สัมพนัธ์กนั จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อกัน การแสดงนํ้ าใจท่ีดีต่อกนัผ่านกิจกรรมกีฬา
ฟุตบอล ท่ีทาํร่วมกนั เช่น การจ่ายค่าเช่าสนามท่ีทาํกิจกรรมคนละเท่าๆ กนั การแบ่งหนา้ท่ีกนัเล่น
ฟุตบอลในตาํแหน่งต่างๆ ท่ีตามตาํแหน่งท่ีแต่ละคนถนดั โดยไม่มีการบงัคบั การไปรับ-ไปส่ง กนั
เพื่อมาร่วมกิจกรรม  การพดูคุยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เช่น การไปลามาไหว ้ การแสดงความ
ห่วงใยต่อกนั เป็นตน้ 

2)  เครือข่ายเชิงพื้นท่ี การรวมตวัของกลุ่มโดยอาศยัพื้นเป็นหลกัท่ีในการทาํกิจกรรม
ร่วมกนั โดยจะเช่าสนามหญา้เทียม ท่ีอยูบ่ริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีทาํงาน ชุมชน ท่ีอยูอ่าศยัของสมาชิก 
เลือกสนามท่ีมีความพร้อม สะดวก สบาย เช่น มีท่ีจอดรถ ห้องอาบนํ้ า เคร่ืองด่ืม และสภาพสนามท่ี
ดี เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีรวมตวักนัของสมาชิก เพื่อทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลร่วมกนั โดยสมาชิกทุก
คนจะช่วยกันออกค่าใช้จ่ายในการทาํกิจกรรมเป็นเงิน จาํนวนเท่าๆกันในแต่ละคร้ัง ซ่ึงอยู่ท่ี
ประมาณ 100-120 บาท ซ่ึงกลุ่มจะทาํการจองสถานท่ีไวท้าํกิจกรรมคร้ังละ 2-3 ชัว่โมง ทุกๆ สัปดาห์ 
สปัดาห์ละคร้ัง เป็นประจาํ และต่อเน่ือง มากวา่ 1 ปีแลว้ 

3)  เครือข่ายระดับชุมชน เป็นการรวมกลุ่มกันของสมาชิกเพื่อนบา้น ท่ีอาศยัอยู่
ละแวกเดียวกนั มารวมกลุ่มกนัเพื่อทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล โดยสมาชิกแต่ละคนมีความเตม็ใจท่ี
จะมารวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยไม่มีการบงัคบั แต่อาจไดรั้บการเชิญชวนจากสมาชิก
ดว้ยกนัเองกไ็ด ้เพราะการมาร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ และมีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั      
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนัของสมาชิกในชุมชน 
 ขอ้คน้พบในการศึกษาการสร้างเครือข่ายทางสังคม กรณีศึกษานกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ  
 การดาํเนินกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล ของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือนั้น
ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มกนัข้ึน โดยกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีไดรั้บความนิยม แพร่หลายในประเทศไทย 
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ดงัจะเห็นไดจ้ากการแข่งขนันัดสําคญัๆ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ จะมีผูค้นให้ความสนใจ 
และร่วมชมร่วมเชียร์ทีมท่ีตนเองช่ืนชอบ ความสนใจ ความนิยมของกลุ่มแฟนบอลเหล่าน้ีท่ีมีต่อกีฬา
ฟุตบอลเป็นไปอยา่งแพร่หลายทัว่โลก โดยไม่จาํกดัอาย ุเพศ และวยั เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้คนหัน
มาเล่นกีฬาฟุตบอลมากข้ึนซ่ึงฟุตบอลนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ท่ีไหนก็ตามนั้นเราก็มกัท่ีจะพบเห็นผูค้น
จาํนวนหน่ึงเล่นกีฬาฟุตบอลอยูเ่สมอ โดยจะเห็นไดต้ั้งแต่เด็กตวัเลก็ๆ ไปจนถึงผูใ้หญ่ เน่ืองจากกีฬา
ฟุตบอลเป็นกิจกรรมท่ีสามารถส่งเสริมการพฒันาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาของบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี และมีบทบาทในการพฒันาคุณภาพชีวิต และสังคมเป็นอยา่งมาก 
และยงัเป็นท่ียอมรับในสังคมทุกระดบัชั้นไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็ก เช่นชุมชน ตาํบล อาํเภอ   
และจงัหวดั หรือแมก้ระทัง่สังคมระดับประเทศ ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอลสร้างความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน เพื่อสุขภาพ และพลานามยัท่ีดีของร่างกาย 
 ด้วยเหตุน้ีทาํให้ทาํให้กีฬาฟุตบอลมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อปัจเจกชน และกลุ่มบุคคล
ก่อให้เกิดการรวมตวักนัของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเพื่อนบา้น กลุ่มเพื่อนสมยัเรียน กลุ่มเพื่อนท่ีทาํงาน 
เพื่อมาร่วมทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล ซ่ึงลกัษณะการดาํเนินกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้น 
แต่ละกลุ่มจะรวมตวักนัเป็นทีมอยา่งนอ้ย 6-7 คน ซ่ึงจะมีไม่ตํ่ากว่า 2-3 ทีม ในการทาํกิจกรรมแต่ละ
คร้ัง เพื่อแข่งขนักีฬาฟุตบอลร่วมกนัตามขอ้ตกลงท่ีกลุ่มกาํหนดร่วมกนัข้ึนมาดงัน้ี โดยแบ่งเวลาการ
แข่งขนัฟุตบอลเป็นเกม เกมละ 10 นาที ทีมท่ีชนะจะไดอ้ยูแ่ข่งต่อ ส่วนทีมแพก้็พกั และอีกทีมหน่ึง
จะเขา้มาแข่งกบัทีมท่ีเป็นฝ่ายชนะ เวียนแบบน้ีไปเร่ือยๆ จนครบเวลาในการแข่งขนั ซ่ึงใชเ้วลาการ
แข่งขนัคร้ังละประมาณ 2-3 ชัว่โมง สปัดาห์ละคร้ัง 
 โดยในการรวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรมการเล่นฟุตบอลแต่ละคร้ังนั้น แต่ละกลุ่มจะมีผูท้าํหน้า
หน้าท่ีเป็นผูป้ระสาน โดยผูป้ระสานเป็นคนกลางในการกระจายข่าวให้เพื่อนๆในกลุ่ม รับทราบ
สถานท่ี เวลา ในการทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลในแต่ละคร้ัง โดยการติดต่อส่ือสารทาง
โทรศพัท ์เฟสบุก เป็นตน้ 
 เน่ืองจากกลุ่มนักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือส่วนใหญ่มีความช่ืนชอบ และ
สนใจกีฬาฟุตบอลเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ ส่งผลทาํให้เกิดการรวมกลุ่มกนัเพื่อทาํกิจกรรมการเล่นกีฬา
ฟุตบอลร่วมกนั นอกจากน้ีกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลยงัเป็นกิจกรรมส่ิงท่ีดึงดูดใจ ใหค้นเขา้มามี
ส่วนร่วมทาํกิจกรรมร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ และก่อให้เกิดเครือข่ายทางสังคมท่ีมีการ
เช่ือมโยงกนัของกลุ่มต่างๆ ในสงัคม โดยเป็นเครือข่ายลกัษณะความสมัพนัธ์แนวราบ เชิงพื้นท่ี และ
ระดบัชุมชน ซ่ึงเป็นกลไกท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน และสังคม เป็น
องคป์ระกอบของส่ิงท่ีเรียกว่า “ทุนทางสังคม” ซ่ึงเป็นรากฐานสาํคญัในสังคมปัจจุบนั เน่ืองจาก
เครือข่ายก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหว่างคนในสังคมท่ีเท่าเทียมกนั จนก่อให้เกิดความไวว้างใจกนั 
และนาํไปสู่การพึ่งพา และดูแลผลประโยชน์ท่ีมีร่วมกนัได ้
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 จากกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นส่งผลใหค้วามสัมพนัธ์ของบุคคลในกลุ่มเป็นไปดว้ยดี 
สมาชิกในกลุ่มมีความไวว้างใจกนั มีการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั ก่อใหเ้กิดความ
สามคัคีข้ึนภายในกลุ่ม ส่งผลต่อความมัน่คง ยัง่ยืนต่อชีวิตของสมาชิกในกลุ่ม ก่อให้เกิดประโยชน์
และเกิดผลดีต่อสังคมโดยรวม จึงนบัไดว้่าเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือไดก้ลายเป็นทุนทางสงัคมรูปแบบหน่ึง  
 

5.2  เงือ่นไขทีส่่งผลต่อความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนักฟุตบอล 
       สมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
 
 ผลการศึกษาเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนกัฟุตบอล
สมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ โดยการระดมความคิดเห็นกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั สามารถสรุป
ความคิดเห็นเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการสร้างเครือข่ายของนกัฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือไดเ้ป็น 6 เง่ือนไข ดงัน้ี 

1)  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม สมาชิก และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนเขา้มามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของกลุ่มนักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ ซ่ึงการท่ีสมาชิกในกลุ่ม มีความเก่ียวขอ้งกนัในกิจกรรมของกลุ่ม คือ การเล่นกีฬา
ฟุตบอลร่วมกนั แสดงถึงการยอมรับการให้เกียรติกนั มีความสนิทสนมกนัอย่างใกลชิ้ดระหว่าง
สมาชิกดว้ยกนั 

2)  กิจกรรมมีความต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลของกลุ่มนัก
ฟุตบอลสมคัรเล่นเป็นกิจกรรมท่ีทาํร่วมกนัสัปดาห์ละคร้ัง คร้ังละ 2 ถึง 3 ชัว่โมง ความช่ืนชอบและความ
สนใจกีฬาฟุตบอล มีส่วนผลกัดนัให้สมาชิกมารวมกลุ่มกนัเพื่อทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลอย่าง
ต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ ซ่ึงรวมกลุ่มกนัเล่นมา ไม่ตํ่ากวา่ 1 ปี  

3)  ความสามคัคีของสมาชิก ความเป็นหน่ึงเดียวกนัทั้งจิตใจ และความสามคัคีของ
สมาชิกกลุ่มท่ีทาํกิจกรรม คือ กลุ่มของบุคคลท่ีทาํกิจกรรมร่วมกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
ส่ิงท่ีตอ้งยึดถือเพื่อทาํกิจกรรมร่วมกัน มีความเป็นหน่ึงเดียวกัน และการจดัการด้วยตนเอง คือ 
จดัการเวลาของตนใหส้ามารถมาร่วมทาํกิจกรรมของกลุ่ม เตรียมตวัใหพ้ร้อมในการมาร่วมกิจกรรม 
และระหวา่งการทาํกิจกรรม 

4)  สมาชิกมีความจริงใจ มีความศรัทธาต่อกนัและกนัและต่อเครือข่ายกิจกรรมอยา่ง
ต่อเน่ือง ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั สมาชิกทุกคนมีความสาํคญั และมี
ความสนิทสนมกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั ก่อใหเ้กิดความรักความสามคัคีต่อกนั 
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5)  การดาํรงเครือข่ายเดิม และขยายเครือข่ายใหม่เพิ่มเติมข้ึนตลอดเวลาไม่หยุดน่ิง 
นอกจากสมาชิกในกลุ่มท่ีทาํกิจกรรมร่วมกนัอยา่งสมํ่าเสมอแลว้ อาจมีการชกัชวน เชิญชวนบุคคล
อ่ืนๆ ท่ีมีความสนใจในกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 

6)  สมาชิกมองเห็นประโยชน์ร่วมกนัไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนสมาชิกแต่ละคน 
ในกลุ่มรู้ว่าเป้าหมายของตนในการร่วมทาํกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้น เพื่อเป็นการออกกาํลงั
กายและไดท้าํในกิจกรรมท่ีตนช่ืนชอบร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ กิจกรรมน้ีช่วยกระตุน้ใหส้มาชิกทุก
คนประสานงาน และทาํงานร่วมกนัอยา่งสามคัคีกลมเกลียว 
 

5.3  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนักฟุตบอล 
        สมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
 
 จากการสนทนากลุ่มกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญัทาํให้ทราบว่าในการสร้าง เครือข่ายทางสังคม
ของนักฟุตบอลสมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
และอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายทางสงัคม ดงัต่อไปน้ี   
  

5.3.1  ปัญหา และอุปสรรคด้านบุคคล 
1)  ความพร้อมในการรวมกลุ่มกนัของสมาชิกในการทาํกิจกรรม ทั้งน้ีความแตกต่าง

กนัของอาชีพ เช่น รับราชการ เอกชน หรือนักศึกษา ทาํให้เร่ืองของเวลาว่างของแต่ละบุคคลไม่
ตรงกนั  

2)  ติดธุระอ่ืนๆ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได ้อนัเกิดจากเร่ืองงาน เวลา หรือเหตุผล
ส่วนตวันัน่เอง 

3)  อาการบาดเจ็บจากการทาํกิจกรรมของบุคคลในกลุ่ม เกิดจากการปะทะกัน 
อุบติัเหตุท่ีไม่คาดคิดในระหวา่งการร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล จนทาํใหเ้กิดอาการบาดเจบ็ได ้
 
 5.3.2  ปัญหา และอุปสรรคด้านสถานทีใ่นการทาํกจิกรรม 

1)  สถานท่ีในการทาํกิจกรรมหรือสนามฟุตบอลมีนอ้ย ส่งผลใหน้กัฟุตบอลสมคัรเล่น
ตอ้งไปร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลในสถานท่ีท่ีไกลจากท่ีพกั หรือท่ีทาํงาน 

2)  ระยะทางไกลและต้องใช้เวลาในการเดินทางในการมาร่วมกิจกรรมเล่นกีฬา
ฟุตบอล เน่ืองจากการจราจรติดขดั ส่งผลใหก้ารทาํกิจกรรมเกิดความล่าชา้ 
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 5.3.3  แนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายทางสังคม 
1)   แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคดา้นบุคคล 

(1)  กระตุน้ใหส้มาชิกในกลุ่มมีความตรงต่อเวลามากข้ึน ใชว้ิธีการส่ือสาร กาํชบั
นดัเวลา สถานท่ีใหช้ดัเจนในการทาํกิจกรรม 

(2)  เม่ือสมาชิกคนใดติดธุระอ่ืนๆ ตอ้งแจง้ใหส้มาชิกในกลุ่มทราบว่าไม่สามารถ
มาร่วมกิจกรรมได ้เพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มรับทราบ  

(3)  เม่ือเกิดอาการบาดเจ็บจากการร่วมกิจกรรมหรือมีอาการป่วย ควรรักษา
อาการเจบ็ป่วยใหห้ายดีก่อนแลว้ค่อยกลบัมาร่วมกิจกรรม  

2)  แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคดา้นสถานท่ีท่ีใชใ้นการทาํกิจกรรม 
(1)  คน้หาขอ้มูลสนามฟุตบอลเช่าท่ีสะดวกในการเดินทาง และสภาพสนามมีความ

พร้อมเพ่ือใชใ้นการทาํกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอล  
(2)  เผือ่เวลาในการเดินทางมาร่วมกิจกรรม ออกเดินทางให้เร็วข้ึนเพื่อป้องกนัการ

มาชา้กวา่เวลาในการเร่ิมกิจกรรม  
  
5.4  ข้อเสนอแนะ 
 

5.4.1  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 จากการศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายทางสังคม ของนักฟุตบอล
สมคัรเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1)  สนบัสนุนให้มีกิจกรรมกีฬา การออกกาํลงักาย และกิจกรรมนนัทนาการ สาํหรับ
ประชาชนทุกกลุ่มอยา่งเหมาะสม และทัว่ถึง 

2)  สร้างสนามกีฬา ส่งเสริมการใช ้และบริหารจดัการสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา ส่ิง
อาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ ใหเ้พียงพอ และมีคุณภาพ 

3)  จัดตั้ งกลุ่ม สร้างโครงสร้าง รูปแบบ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีมีความชัดเจน 
เพ่ือใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในการสร้างกลุ่มท่ีดี ใหเ้กิดข้ึนในสงัคม  
 
 5.4.2  ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 
 เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ในการศึกษาคร้ังต่อไป มีขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

1)  การศึกษาการก่อเกิดเครือข่ายทางสงัคมท่ีย ัง่ยนื 
2)  การศึกษาการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางสังคมในองคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ

ภาคเอกชน 
3)  การศึกษาเครือข่ายทางสงัคมท่ีเกิดข้ึนวา่มีผลอยา่งไรต่อพฤติกรรมมนุษย ์
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แนวทางการสนทนากลุ่ม 
เร่ือง  การสร้างเครือข่ายทางสังคม 

: กรณศึีกษา นักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
 

  ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ศาสนา 
4. สถานภาพการสมรส 
5. ระดบัการศึกษา 
6. อาชีพ 
7. ภูมิลาํเนาเดิม 

 
  ส่วนที ่2  กลุ่ม 
   1.  ประเภทของกลุ่ม 
   1.1  ทางการ 
   1.2  ไม่เป็นทางการ 
  2.  สาเหตุทีท่าํให้เกดิกลุ่ม 
   2.1  สมาชิกไดรั้บการชกัชวน 
   2.2  การมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั 
   2.3  ความตอ้งการมีความสมัพนัธ์กบัสมาชิกคนอ่ืน 
   2.4  กิจกรรมของกลุ่มเป็นท่ีดึงดูดใจ 

2.5  ความคาดหวงั หรือประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
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 ส่วนที ่3  การมีส่วนร่วม 
1.  ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 
 1.1  ระยะเวลา สถานท่ีในการร่วมกิจกรรม 
 1.2  เป้าหมายของการมีส่วนร่วม 
 1.3  การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมกิจกรรม 

1.4  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
2. สาเหตุทีท่าํให้เกดิการมีส่วนร่วม 

   2.1  ความเตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วม  
 2.2  การมีอิสรภาพท่ีจะมีส่วนร่วม 

   2.3  ความสามารถท่ีจะมีส่วนร่วม 
 
  ส่วนที ่4  ประเภทของเครือข่าย  
  1.  เครือข่ายแนวราบ 
  2.  เครือข่ายเชิงพื้นท่ี 
  3.  เครือข่ายระดบัชุมชน 
 
  ส่วนที ่5 เงื่อนไขทีส่่งผลต่อความสําเร็จในการสร้างเครือข่าย 

  1.  ความสามคัคีของสมาชิก 
  2.  สมาชิกมองเห็นประโยชน์ร่วมกนั 
  3.  กิจกรรมมีความต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ 

                    4.  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  5.  มีการดาํรงเครือข่ายเดิม และขยายเครือข่ายใหม่ 

6.  สมาชิกมีความจริงใจ มีความศรัทธาต่อกนัและกนั 
 

 ส่วนที ่6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  1.  ปัญหา และอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายทางสงัคม 
  2.  แนวทางการแกไ้ขปัญหา และอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายทางสงัคม 
   3.  ขอ้เสนอแนะในการสร้างเครือข่ายทางสงัคม 
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