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    การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประเภทเครือข่ายทางสังคม กระบวนการสร้างเครือข่าย
ทางสังคม รวมถึงผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน วิธีการศึกษาใช้แนวทางการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  จ านวน 15 คน ประกอบด้วย แกนน า
นักกีฬาวิ่งมาราธอน จ านวน 9 คน ผู้ด าเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน  จ านวน 3 คน และผู้ให้การ
สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน จ านวน 3 คน 

    ผลการศึกษา พบว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจัดอยู่ในประเภท เครือข่าย
เชิงประเด็นกิจกรรม โดยใช้ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่ม 

โดยมองข้ามมิติในเชิงพ้ืนที่ มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิด
ความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ อีกทั้งในการรวมกลุ่มส่วนใหญ่เกิดจากความสนใจในประเด็นเดียวกัน  คือ 
ความสนใจในด้านการวิ่ง ซึ่งภายหลังได้หาแนวร่วมและร่วมกันพัฒนาเครือข่าย  ผ่านการท ากิจกรรม
ร่วมกัน อาทิ การซ้อมวิ่ง การจัดงานวิ่งเพ่ือการกุศล รวมไปถึงการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมผ่านการวิ่ง 
ในด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายมีทั้งแนวดิ่งและแนวราบ แต่ส่วนใหญ่จะเน้นความสัมพันธ์ใน
แนวราบที่ไม่เป็นทางการ เพราะกลุ่มนักวิ่งมาราธอนเป็นผู้ที่รักอิสระ มีลักษณะนิสัยเอ้ืออาทร ส่งผลให้
สมาชิกในเครือข่ายอยู่กันแบบพ่ีน้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัย นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ลักษณะการด าเนินงาน
ของสมาชิกในเครือข่าย ส่วนใหญ่เน้นการท างานแนวราบในรูปแบบลักษณะการด าเนินงานที่ไม่เป็น
ทางการ ส่งผลให้เน้นการท างานด้วยจิตอาสาตามความถนัดของสมาชิก โดยท างานร่วมกันบนพ้ืนฐาน
การช่วยเหลือกัน มากกว่าการท างานแบบสายการบังคับบัญชา 

    กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) ขัน้ก่อตั้งเครือข่าย คือ การสร้างความตระหนักในการสร้างเครือข่าย โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นและ

ความส าคัญในการสร้างเครือข่าย ความเหมาะสมในการเข้าร่วมเครือข่าย วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง

เครือข่าย รวมไปถึงการแสวงหาบุคคล กลุ่ม หรือองค์การที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก 2) ขั้นด าเนินการ คือ 

การก าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และทิศทางในการด าเนินนโยบายแผนงาน หรือกิจกรรม

ของเครือข่าย โดยจัดท าระบบกลไกการท างาน 3) ขั้นพัฒนาและรักษาเครือข่าย คือ การสร้างความรู้สึก

 



 ข 

ความเป็นเจ้าของและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย โดยการรักษาความสัมพันธ์ 

การจูงใจ การสนับสนุนในด้านต่างๆ การจัดกิจกรรมของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และ 4) ขั้นขยาย
เครือข่าย คือ การขยายกิจกรรมของเครือข่ายทั้งในการแลกเปลี่ยน การระดมทรัพยากร การพัฒนาและ
ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ไปสู่องค์การหรือหน่วยงานอื่นๆ 

    ผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
สังคม พบว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนก่อให้เกิดการสร้างมิตรภาพ  ส่งเสริมให้
ตระหนักในด้านสุขภาพมากขึ้น ก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งต่อสิ่งดีๆ และปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีให้กับสังคม ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ 2) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า 
เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้  ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
กระตุ้นให้ เกิดการจับจ่ายใช้สอย  รวมทั้งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และ 3) ด้านการเมืองการ
ปกครอง พบว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนช่วยเพ่ิมพลังอ านาจในการต่อรอง ผลักดันให้
เกิดนโยบาย รวมถึงสร้างความปรองดองและลดความขัดแย้งทางการเมือง 

    ข้อเสนอแนะส าคัญจากการศึกษา  1) รัฐบาลควรก าหนดนโยบายปรับปรุงสถานที่ 
ออกก าลังกายด้วยการวิ่งให้มีความพร้อมและเหมาะสมทั้งในด้านความปลอดภัยและด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนและส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมจากการเล่นกีฬาประเภทอ่ืนๆ 2) รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการลดหย่อนภาษีจากการ
ซื้อสินค้าเกี่ยวกับการออกก าลังกายและอุปกรณ์กีฬา เพ่ือดึงดูดให้ประชาชนหันมาใส่ใจในการดูแล
สุขภาพด้วยการออกก าลังกายที่มากขึ้น อันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายทางสังคมจากการเล่นกีฬาได้ 
และ 3) รัฐบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในการออกก าลังกายด้วยการวิ่งให้มากขึ้น เนื่องจาก
ปัจจุบันการวิ่งได้รับกระแสความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้อาจส่งเสริมผ่านสถานศึกษา เพ่ือปลูกฝังค่านิยม
ที่ดีในการออกก าลังกายให้กับประชาชนตั้งแต่ข้ันปฐมวัย 
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    This research is to study about: (1) the category of marathoners’ social 

network; (2) the establishment process of marathoners’ social network; and (3) the 

outcomes of marathoners’ social network. The research employed qualitative research 

methodology for collecting and analyzing data. The research made use of formal 

in-depth interviews with 15 key informants, including nine core leaders of the 

marathoners, three organizers for marathon running activity, and three 

supporters/sponsors of marathon running activity. 

    The research has found that marathoners’ social network is rather classified as 

activity-base social network than area-base social network. The network focuses on 

activity or situation as major factor for assembling. The network seriously intends to 

manage and develop their marathon running activity, and to cooperate with other 

networks. Moreover, the people who are grouping with each other interest in the same 

issue (marathon running activity). After the network has been developed, several 

activities are made like running exercise, the organizing of charity and other activities for 

society through marathon running activity. Regarding on the relationship between 

 



 ง 

marathoners in their network, it is based on both vertical and horizontal 

relationship. But mostly it is grounded on the horizontal relationship with informal 

interactions because those marathoners are freedom-lovers with generous 

behaviors. That makes them stay and work together as reciprocated brotherhood.  

In addition, their works within the network stresses on informal activity with horizontal 

relationship than hierarchy. The voluntary mind based on the members’ expertise, and 

esprit de corps are major characteristics of the social network activities of marathoners.  

    There are four stages of marathoners’ social network establishment: (1) the 

formation of social network which is about the building of social network consciousness 

including its necessities, meaningful, the appropriateness for joining the network, 

objectives of the network, and the recruitment for membership; (2) the implementation 

of social network that is about the arranging of the members’ roles, obligations and 

responsibilities, making direction for the network’s policy, plan or activities, and 

organizing operational mechanism; (3) the development and maintaining of the 

network which means making the sense of belonging and unity among the members 

through variety of motivations, supports  and continuation of network activities; and 

(4) the expansion of the network, including mobilizing resources for expanding activities, 

exchanging and transferring experiences and body of knowledge with other 

organizations. 

     The outcomes of the marathoners’ social network can be classified into three 



 จ 

issues. First is the social issue. It is found that the marathoners’ social network has 

created friendship among marathoners. The network helps promoting the public 

realization on the health care issues, exchanging and transferring of knowledge and 

goodness among marathoners. The noble social value, and social cooperation among 

marathoners are also consequences of the marathoners’ social network. Second, it is 

about economic outcomes. Career-making and income generating are parts of 

economic outcomes. The marathon running activity helps driving national economics 

through the stimulation of public spending and the promoting of tourism. Finally, the 

marathoners’ social network also affects politics. It facilitates the growing of negotiating 

power of the network that is for advocating health care policy. Furthermore, the social 

reconciliation and the decreasing of political conflict are parts of the political 

outcomes.  

    There are three recommendations based on the research result. First, the 

government should improve running exercise zones for being safer and having suitable 

infrastructure. This is for promoting the establishment of marathoners’ social network 

and other athletes’ social networks. Second, the government should use tax deduction 

measures – on products relating to sport -- for stimulating people’s physical exercising, 

and for promoting the establishment of social networks among athletes. Third, the 

government should support running exercise -- a very popular exercise trend now -- in 

educational institutions from the primary to the university levels.  

 

 



กิตติกรรมประกาศ  
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความเมตตากรุณาจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.สุจินตนา ภาวสิทธิ์ ที่ให้ค าแนะน า ชี้แนะ
แนวทางส าคัญในการท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ และ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน  ที่กรุณาตรวจสอบและให้ค าแนะน า เพ่ือ
ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่มอบโอกาสทางการศึกษาในฐานะนักเรียน
ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship) และมอบเงินทุนสนับสนุนในการท าวิทยานิพนธ์
ครั้งนี้ ตลอดจนขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดวิชาการ
ที่มีคุณค่าจนเกิดความรู้และความสามารถอันน ามาซึ่งความส าเร็จนี้ 

ขอขอบพระคุณพ่ีป๊อก หมอเมย์ พ่ีนง พ่ีเอ พ่ีรัฐ โค้ชเป้ง พ่ีบุ้ย พ่ีตัส พ่ีพีท อาจารย์ณรงค์      
ครูดิน พ่ีหย๋ง พ่ีตุล ผอ.ไพโรจน์ พ่ีโอ๊ต พ่ีตูน บอดี้แสลม และเครือข่ายนักวิ่งทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์
และให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณ เพ่ือนแต้ว นางสาวประภากรณ์ สร้อยสนธิ์ ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน 
ที่ขาดมิได้ขอขอบพระคุณ เพ่ือนๆ พ่ีๆ ทุกท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ให้
ก าลังใจ ความช่วยเหลือ และถามไถ่ตลอดเวลาที่ท าวิทยานิพนธ์ 

คุณความดี การท าประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธ์นี้  ผู้วิจัยขอถวายบูชาพระครู
อุปัชฌาย์ อาจารย์ บุพการีผู้ให้ก าเนิด ปู่ ย่า ตา ยาย พ่ีน้อง ญาติสนิท มิตรสหาย เพ่ือนๆ ร่วมชั้นเรียน 
ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่คอยเป็นที่พ่ึงและให้ก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือ ให้ความเข้าใจมาตลอด 
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บทท่ี 1  
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 

โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ การเมืองโลก ส่งผลท าให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความ
เชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น หรือที่เรียกกันว่า “โลกยุคโลกาภิวัตน์” ซึ่งโลกในยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุค
ของสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูลและข่าวสาร เป็นยุคที่เป็นโลกของการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน ทั้งนี้
เพราะการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีจึงท าให้การติดต่อสื่อสารมีความทันสมัย ก้าวหน้า สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัวสูง ด้วยเหตุนี้เครือข่ายทางสังคมจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน โดยการสร้างเครือข่ายทางสังคม ท าให้มีการติดต่อสื่ อสารที่ก่อให้เกิดการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ และอ านวยความ
สะดวกให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งนี้อาจเริ่มต้นจากผู้คนในกลุ่มเล็กๆ  องค์กร
เล็กๆ ที่ร่วมกันสร้างชุมชนแนวปฏิบัติของตนเองขึ้นมาใหม่ เพ่ือเป็นการสร้างความรู้สึกผูกพันเป็น 
พวกเดียวกัน หรือมีแรงปรารถนาที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน ด้วยความคาดหวังและการก าหนด
กิจกรรมของกลุ่มตนและวัฒนธรรมใหม่ ภายใต้เงื่อนไขท่ีท าให้เครือข่ายนั้นมีอัตลักษณ์ เป็นที่ประจักษ์ 
มีการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมให้กับฝ่ายต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น (ธีรวุฒิ ก่ายแก้ว , 
2556: 1-3) 

การสร้างเครือข่ายทางสังคมในปัจจุบันเกิดขึ้นได้หลากหลายวิธี ซึ่งการสร้างเครือข่ายทาง
สังคมผ่านการเล่นกีฬาถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากกีฬามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพพลานามัย และด้านจิตใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้
ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม น าไปสู่การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พีรศักดิ์ วิลัยรัตน์ , 2557) ด้วยเหตุนี้
กีฬาจึงถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน โดยในประเทศที่
พัฒนาแล้วทั่วโลกจะอาศัยกระบวนการของกีฬาเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น อาทิ น ากีฬามาสร้าง
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ให้เกิดการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตส านึกในการด ารงชี วิตที่มีคุณธรรม  
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน อันเป็นรากฐานที่ดีของ
สังคม ทั้งนี้องค์การของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงองค์การระหว่างประเทศจึงได้สนับสนุนให้มีการ
ใช้กีฬาเพ่ือนันทนาการและการออกก าลังกาย เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร
ของประเทศตน (ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, 2558) นอกจากนี้การกีฬายังมีความส าคัญต่อด้านร่างกาย
และด้านสังคมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยปรับสมดุลต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกาย
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้สามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างราบรื่น  
ช่วยฝึกให้มีวินัยต่อตนเอง รู้จักให้อภัยผู้อื่น มีน้ าใจนักกีฬา อีกท้ังกีฬายังสามารถสร้างความภาคภูมิใจ 
สร้างแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ดังนั้นการกีฬาจึงมีส่วน
ส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีความสมบูรณ์ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และจิตใจ มีความ
พร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยการเล่นกีฬาและออกก าลังกายของประชาชนจากการส ารวจ
ของส านักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของประชากรในปี 2546, 2547 และ 
2550 พบว่าประชาชนมีแนวโน้มของการออกก าลังกายเพ่ิมขึ้น คือ จากร้อยละ 29.0 ร้อยละ 29.1 
และร้อยละ 29.6 ตามล าดับ โดยผู้ชายมีอัตราการออกก าลังกายสูงกว่าผู้หญิง และผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลมีอัตราการออกก าลังกายสูงกว่านอกเขต อย่างไรก็ตามพบว่าผู้หญิงและผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขต
เทศบาลมีแนวโน้มของการออกกาลังกายเพ่ิมขึ้น คือ ผู้หญิงเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 25.3 เป็นร้อยละ 26.7 
และผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 25.8 เป็นร้อยละ 27.9 ในปี 2546 และ 2550 
ตามล าดับ ในขณะที่ผู้ชายและผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีอัตราการออกก าลังกายค่อนข้างคงที่ 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า การกีฬามีส่วนส าคัญต่อการ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ อีกทั้งสามารถ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายทางสังคมได้อย่างดีเยี่ยม 
 การวิ่ง ถือได้ว่าเป็นกีฬาที่เก่าแก่ซึ่งเกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์ เนื่องจากในอดีตมนุษย์ต้อง
อาศัยการวิ่งในการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเร็วเพ่ือให้พ้นจากสัตว์ร้าย การวิ่งไล่เพ่ือจับสัตว์เอาไว้
เป็นอาหาร เมื่อเทียบกับปัจจุบันก็เปรียบเสมือนการวิ่งในประเภทต่างๆ ซึ่งนั้นก็เป็นที่มาของกีฬาวิ่ง
หลากหลายประเภท และหากพิจารณาถึงการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายจะพบว่า การวิ่งถือเป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาในเกือบทุกประเภท ปัจจุบันการวิ่งเป็นกีฬาที่
ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ที่รักในการออกก าลังกาย ที่ส าคัญการวิ่งไม่เพียงได้รับความนิยมใน 
วัยผู้ใหญ่เท่านั้น แต่วัยหนุ่มสาว รวมทั้งวัยเด็กก็หันมาออกก าลังกายด้วยการวิ่งมากขึ้น เนื่องจากการ
ออกก าลังกายด้วยการวิ่งใช้งบประมาณน้อย สามารถวิ่งเมื่อไหร่หรือวิ่งที่ไหนก็ได้ และเป็นเรื่องง่ายที่
ทุกคนสามารถท าได้จริง ซึ่งเห็นได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งตามสถานที่ต่างๆ จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
จ านวนมาก ตัวอย่างที่เห็น ได้ชัด คือ การแข่งขันวิ่งในรายการจอมบึงมาราธอน ณ จังหวัดราชบุรี ที่มี
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ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี โดยในปี 2558 มีผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 5,000 คน 
ส่วนในปี 2559 มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 7,000 คน (สหพันธ์กรีฑา
นานาชาติ, 2558) อีกทั้งการวิ่งมีประโยชน์มากมาย เช่น ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ เนื่องจากการวิ่ง
จะช่วยกระตุ้นการท างานของระบบสูบฉีดเลือด ช่วยกระตุ้นการเต้นของหัวใจ รวมทั้งช่วยขยายปอด
เพ่ิมออกซิเจนในเลือด ส่งผลให้หายใจโล่งสบายมากขึ้น ซึ่งจะท าให้ระบบหลอดเลือดหัวใจท างาน
อย่างคล่องตัว ลดการติดขัดของหลอดเลือด อันเป็นปัจจัยต้นๆ ของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 
สามารถช่วยลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูงและโรคเบาหวานได้ 
อีกด้วย ในขณะเดียวกันการออกก าลังกายด้วยการวิ่งจะช่วยท าให้เลือดและออกซิเจนไหลเวียนใน
สมองได้อย่างเต็มที่มากขึ้น ส่งผลดีต่อสมองส่วนฮิปโปแคมปัส ซึ่งเป็นสมองที่ท าหน้าที่เรียนรู้และ
จดจ า ท าให้เสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ลดลง รวมถึงการวิ่งจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุข
ออกมา ท าให้นักวิ่งรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย และท่ีส าคัญการวิ่งจะช่วยท าให้ร่างกายนอนหลับได้ดีข้ึน 
 อย่างไรก็ตามการวิ่งที่ได้รับความนิยมอีกประเภทหนึ่ง คือ การวิ่งมาราธอน โดยจากการ
จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน ในวันที่  22 พฤศจิกายน 2530 ภายใต้ชื่อ “The Royal Marathon 
Bangkok” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประมาณ 80,000 คน ในครั้งนั้น 
อาจกล่าวได้ว่าเป็นการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) ที่มี
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด โดยตลอดระยะเวลา 30 ปี (พ.ศ. 2530-2560) ที่ผ่านมาการจัดการ
แข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทยได้รับการพัฒนามาโดยตลอด จนในปัจจุบันพบว่าการจัดการ
แข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทยทั่วประเทศ รวม 9 ภูมิภาค 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  
มีมากกว่า 300 สนามต่อปี ได้แก่ สนามมาราธอน (ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร) มี 15-20 สนามต่อปี 
สนามฮาล์ฟมาราธอน (ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร) มี 50-75 สนามต่อปี สนามมินิมาราธอน (ระยะทาง 
10.550 กิโลเมตร) มี  150-175 สนามต่อปี  และสนามเดิน -วิ่งเพ่ือสุขภาพ (ระยะทาง 3.0-5.0 
กิโลเมตร) มีมากกว่า 250-300 สนามต่อปี เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 750-5,000 
คนต่อสนาม (จุฬา เอ๋ียวภูเก็ต, 2557: 2-4) จากข้อมูลที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะพบว่าในปัจจุบันการวิ่ง
มาราธอน เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ที่รักในการออกก าลังกาย เนื่องจากการวิ่ง
มาราธอนเป็นกีฬาที่ท าให้น้ าหนักตัวคงที่ ร่างกายแข็งแรง เกิดการเรียนรู้ความอดทนขณะวิ่ง และช่วย
ให้การท างานของกล้ามเนื้อมีความเหมาะสม สามารถวิ่งได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งเป็นกีฬาที่มีผู้เข้าร่วม
เป็นจ านวนมากในการแข่งขันแต่ละครั้ง ท าให้ได้พบเจอผู้คน ได้สร้างสัมพันธภาพจนก่อให้เกิด  
เพ่ือนใหม่อยู่เสมอ ซึ่งการวิ่งมาราธอนนอกจากเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และออกก าลังกาย 
เพ่ือสุขภาพแล้ว ในอีกแง่มุมหนึ่งการวิ่งมาราธอนสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดีๆ ในสังคมได้  
และแม้ว่ากีฬาวิ่งมาราธอนจะเป็นเรื่องของเกมการแข่งขันและวัตถุประสงค์ของการรับชมเพ่ือความ
สนุกสนาน แต่เมื่อพิจารณาในอีกมิติหนึ่ง กีฬาวิ่งมาราธอนสามารถส่งเสริมให้เกิดแนวทางในการสร้าง
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เครือข่ายทางสังคมได้ ดังจะเห็นได้จากในปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพ่ือระดมทุนในการ
ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ การจัดโครงการก้าวคนละก้าว ครั้งที่ 1 เพ่ือ
โรงพยาบาลบางสะพาน ซึ่งท าการระดมทุนด้วยการวิ่งระยะไกล เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่ 
โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทาง 400 กิโลเมตร เพ่ือระดมทุนทรัพย์ใน
การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน โดยสรุปยอดบริจาคหลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการก้าวคนละก้าว ครั้งที่ 1 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 85 ล้านบาท จนกระทั่งเกิดโครงการ
ก้าวคนละก้าว ครั้งที่ 2 เพ่ือ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นก าลังใจให้กับ  
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพ 
ออกก าลังกายด้วยการวิ่ง อีกทั้งเพ่ือระดมทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้กับ
โรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ โดยเริ่มวิ่งจากอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปสิ้นสุดที่อ าเภอ 
แม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 2 ,191 กิโลเมตร โดยสรุปยอดบริจาคหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการก้าวคนละก้าว ครั้งที่ 2 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,380 ล้านบาท ซึ่งโครงการก้าว 
คนละก้าวนั้น น าวิ่งโดยนักร้องชื่อดังของเมืองไทย “นายอาทิวราห์ คงมาลัย” หรือ “ตูน บอดี้สแลม”  

จากปรากฎการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากีฬาวิ่งมาราธอนสามารถเสริมสร้างให้เกิดความ
ร่วมมือกันในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท าให้เกิด
กิจกรรมร่วมกัน ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการที่ก่อให้เกิดความส าเร็จดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นจะต้อง
อาศัยเครือข่ายทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การวางแผนร่วมกัน ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ท าให้หลีกเลี่ยง
ความซ้ าซ้อน เพราะเป็นการประสานพลัง เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้เงื่อนไขส าคัญของเครือข่าย คือ ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์สื่อสารกันอย่างสม่ าเสมอระหว่างสมาชิก 
ด้วยเหตุนี้จึงสนใจศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการสร้างเครือข่ายทางสังคมต่อไป 

 

1.2 ค าถามวิจัย  

1.2.1 ประเภทของเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนเป็นอย่างไร 
1.2.2 เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนมีกระบวนการสร้างอย่างไร 
1.2.3 ผลจากการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนก่อให้เกิดประโยชน์            

ในด้านใดบ้าง 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.3.1 เพื่อศึกษาประเภทของเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 
1.3.2 เพื่อศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน  
1.3.3 เพ่ือศึกษาผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน  
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาประเภทและกระบวนการสร้าง
เครือข่ายทางสังคม รวมถึงผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน ซึ่งในด้านผลที่
เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้าน
สังคม ประเด็นด้านเศรษฐกิจ และประเด็นด้านการเมืองการปกครอง   
 1.4.2 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย       
แกนน านักกีฬาวิ่งมาราธอน ผู้ด าเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันวิ่งมาราธอน รวมจ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 15 คน ซึ่งสาเหตุในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าวมาเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้น เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านการวิ่งมาราธอน ซึ่งสามารถให้ข้อมูลได้
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเหมาะสม  

1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา ข้อมูลที่เก็บรวบรวมครอบคลุมช่วงระยะเวลา 6 เดือน คือตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 จนถึงเดือนมีนาคม 2561 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีการจัดโครงการก้าว 
คนละก้าว ครั้งที่ 2 อีกทั้งมีการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็น
ช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างยิ่ง  

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1.5.1 ท าให้รู้และเข้าใจถึงประเภทของเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 
1.5.2 ท าให้รู้และเข้าใจถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 
1.5.3 ท าให้รู้และเข้าใจถึงผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 
1.5.4 สามารถน าเอาผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายทาง

สังคมด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป 
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1.6 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา 

 1.6.1 นักกีฬาวิ่งมาราธอน หมายถึง นักกีฬาวิ่งมาราธอนสมัครเล่นหรือนักกีฬาวิ่งมาราธอน
อาชีพที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในรายการต่างๆ ที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยมีประสบการณ์
ด้านการวิ่งไม่น้อยกว่า 2 ปี  

1.6.2 ผู้ด าเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน หมายถึง บุคคล กลุ่ม หรือองค์การที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดให้เกิดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในรายการต่างๆ ที่จัดขึ้นในประเทศไทย 

1.6.3 ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน หมายถึง บุคคล กลุ่ม หรือองค์การ        
ที่อ านวยความสะดวกและสนับสนุนให้เกิดการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน ทั้งนี้อาจสนับสนุนใน
รูปแบบด้านงบประมาณ อุปกรณ์ต่างๆ และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านอ่ืนๆ ด้วย 

1.6.4 เครือข่ายทางสังคม หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล กลุ่ม หรือ
องค์การที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน มีการประสานความร่วมมือกันและมีการท ากิจกรรมร่วมกัน 
โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วมของสมาชิก  เพ่ือเสริมสร้าง
พลังและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยอยู่ภายใต้การมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อันหนึ่ง  
อันเดียวกัน 

1.6.5 การสร้างเครือข่ายทางสังคม หมายถึง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดกลุ่ม เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การจัดกิจกรรม มีการประสานความร่วมมือกัน การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน โดยอยู่ภายใต้การมีเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์อันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือมุ่งบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

 



บทท่ี 2  
 

 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน” ในครั้งนี้ได้น า

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาเป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งจะน าเสนอแยกหัวข้อ

เรียงล าดับ ดังต่อไปนี้    

2.1 แนวคิดเก่ียวกับกลุ่ม    

2.1.1 ความหมายของกลุ่ม   

2.1.2 ประเภทของกลุ่ม   

2.1.3 ปัจจัยที่ท าให้เกิดกลุ่ม   

2.2 แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายทางสังคม   

2.2.1 ความหมายของเครือข่ายทางสังคม   

2.2.2 ลักษณะ/ประเภทของเครือข่ายทางสังคม   

2.2.3 การก่อเกิดเครือข่ายทางสังคม   

2.2.4 การพัฒนาเครือข่ายทางสังคม   

2.3 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม   

2.4 แนวคิดเก่ียวกับผลของเครือข่ายทางสังคม 
 2.4.1 ผลของเครือข่ายทางสังคมด้านสังคม 
 2.4.2 ผลของเครือข่ายทางสังคมด้านเศรษฐกิจ 
 2.4.3 ผลของเครือข่ายทางสังคมด้านเมืองการปกครอง 

2.5 แนวคิดเก่ียวกับกีฬาวิ่งมาราธอน   

2.5.1 ประวัติการวิ่งมาราธอน   

2.5.2 ประเภทของการวิ่ง  

2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
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2.1  แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่ม   

2.1.1 ความหมายของกลุ่ม   

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้เพียงล าพัง โดยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันมนุษย์จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นเผ่าพันธุ์ ซึ่งมีการพ่ึงพาอาศัยกันอยู่เสมอ ดังนั้นมนุษย์จึงเป็น

สัตว์สังคมที่ต้องมีกลุ่มสังกัด เริ่มตั้งแต่กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพ่ือน ไปจนถึงกลุ่มต่างๆ  ทางสังคม  
ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่จะต้องเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มนักดนตรี 
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มนักกีฬา กลุ่มทางการเมือง กลุ่มแฟนบอล กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มทาง
เศรษฐกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีผู้ให้ความหมายของค าว่า “กลุ่ม” ไว้หลายความหมาย โดยผู้ศึกษาขอ

น าเสนอโดยสังเขป ดังนี้    

Bonner (1959 อ้างถึงใน ถวิล ธาราโภชน์, 2532: 99) ให้ความหมายของกลุ่มว่า 
หมายถึง บุคคลจ านวนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนี้เป็น
กระบวนการที่ท าให้กลุ่มแตกต่างไปจากการรวมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Davis (1963, p. 
405 อ้างถึงใน พัชรี แรงโสม , 2549: 19) ที่กล่าวไว้ว่า กลุ่ม หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมี
ปฏิสัมพันธ์กัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันอย่างเห็นได้ชัด และสอดคล้องกับแนวคิดของ Cartwright and 
Zander (1968 อ้างถึงใน พัชรี แรงโสม, 2549: 19) ที่กล่าวไว้ว่ากลุ่ม คือ การรวมกันของบุคคลที่
ตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่แน่นอนซึ่งกันและกัน และความสัมพันธ์นี้ขึ้นอยู่กับชนิดของกลุ่ม  

ในขณะที่ พจนานุกรมสังคมวิทยา ได้ให้ความหมายของกลุ่มว่า กลุ่มประกอบด้วย
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ได้สร้างแบบอย่างของการกระท าระหว่างกันทางจิตขึ้น กลุ่มหรือหมู่คณะนี้
เป็นที่ยอมรับเป็นองค์การหนึ่ง ทั้งโดยสมาชิกของกลุ่มเองและโดยผู้ อ่ืนด้วย ทั้งนี้ เพราะกลุ่มมี
พฤติกรรมร่วมกันอ้างอิงในแบบฉบับเฉพาะของตนเอง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2535: 164) เมื่อพิจารณา
จากความหมายเกี่ยวกับ “กลุ่ม” ดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจสรุปได้ 5 ประการ ดังนี้ ประการแรก กลุ่ม
จะต้องเกิดจากบุคคลอย่างน้อยที่สุด 2 คนขึ้นไป ประการที่สอง กลุ่มจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดย
ต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่า ทั้งกลุ่มและบุคคลจะแยกกันไม่ได้ จะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มีระเบียบ
และโครงสร้างกลุ่มเหมือนกับการที่จะสร้างบ้านอันประกอบด้วย เสา คาน ขื่อ แป เหล่านี้เป็นหลัก 
เช่นเดียวกับกลุ่มเป็นแกนส าคัญ ประการที่สาม กลุ่มจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนๆ ภายใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ประการที่สี่ กลุ่มแต่ละคนรับรู้และตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และ

ประการสุดท้าย มีเป้าหมายร่วมกัน มีกิจกรรมตอบสนองความต้องการของสมาชิก    

 ในท านองเดียวกัน Gully (1963: 405 อ้างถึงใน พัชรี แรงโสม, 2549: 19) กล่าวว่า 
กลุ่มมีความหมายลึกซึ้งกว่าการที่บุคคลมาอยู่ร่วมกัน แต่กลุ่มจะต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 
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ประการ คือ ประการแรก มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน และวัตถุประสงค์นั้นจะต้องสนองความต้องการของ
สมาชิกแต่ละคนด้วย ประการที่สอง ผลของการท างานจะเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกทุกคนใน
กลุ่ม และประการสุดท้าย มีการสื่อสารทางวาจาหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง  

ดังนั้น จากการประมวลความหมายของกลุ่มข้างต้น สามารถสรุปความหมายได้ว่า 
กลุ่ม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมารวมกัน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยกระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และมีเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือจะด าเนินการให้

บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นร่วมกัน  
  

2.1.2 ประเภทของกลุ่ม   

การแบ่งประเภทของกลุ่มได้มีผู้จ าแนกประเภทไว้อย่างหลากหลาย โดย  พงษ์พันธ์    
พงษ์โสภา (2542: 7) ได้จ าแนกกลุ่มออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group)     
กลุ่มปฐมภูมินี้ นับเป็นส่วนส าคัญเบื้องต้นของการจัดระเบียบทางสังคม ลักษณะที่ส าคัญของกลุ่ม 
ปฐมภูมิ คือ ความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างสมาชิก อีกทั้งสัมพันธภาพที่มีคุณค่าและทัศนคติที่สมาชิก
แสดงออกร่วมกัน ตลอดถึงค่านิยมที่เกิดจากประสบการณ์ที่สมาชิกมาท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น  
กลุ่มพ่ีน้องในวงศาคณาญาติหรือตระกูลเดียวกัน เป็นต้น และ 2) กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) 
หมายถึง กลุ่มต่างๆ ในสังคมที่ไม่มีลักษณะของกลุ่มปฐมภูมิ โดยลักษณะปกติทั่วไปกลุ่มทุติยภูมิจะ
เป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่เฉพาะเจาะจง มีการก าหนดหน้าที่  ความรับผิดชอบ 
และมีความสัมพันธ์ในระดับที่เป็นทางการมากกว่ากลุ่มปฐมภูมิ โดยความสัมพันธ์จะตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของสถานภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ตัวอย่างของกลุ่มทุติยภูมิ เช่น กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
กลุ่มรักเพ่ือนช้าง กลุ่มรักษ์ทะเล เป็นต้น   

ในมุมมองของ กิตติ สมศิริวงศ์ (2532: 66-67)  ได้แบ่งประเภทกลุ่มออกเป็น 2 
ประเภท ซึ่งแบ่งตามลักษณะของกฎระเบียบ และโครงสร้าง ได้แก่ 1) กลุ่มเป็นทางการ กลุ่มชนิดนี้มัก
ได้รับการจัดตั้งหรือกระตุ้น การสนับสนุนจากองค์การภายนอกหมู่บ้าน หรือหน่วยราชการ มักมีการ
จัดระเบียบแบบแผนการด าเนินงานของกลุ่มไว้อย่างชัดเจน มีโครงสร้างของคณะผู้บริหารกลุ่ม มีการ
ประชุม เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเยาวชน  
เป็นต้น และ 2) กลุ่มไม่เป็นทางการ กลุ่มแบบนี้มักเกิดจากความคิดริเริ่ม และความสนใจร่วมกันของ
สมาชิกภายในกลุ่มหรือเนื่องจากมีผลประโยชน์ร่วมกัน อาจจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มธรรมชาติมักไม่ได้
วางกฎระเบียบ ข้อบังคับ เป้าหมายที่ชัดเจน แต่อาจจะมีกติกาของกลุ่ม หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ได้รับ
การยอมรับ กลุ่มดังกล่าวนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นกลุ่มที่ เป็นทางการ เนื่องจากสมาชิกมี
ความสัมพันธ์กันอยู่แล้ว  
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ส าหรับ ทศวร มณีศรีข า (2539: 26) ได้แบ่งกลุ่มตามจุดประสงค์และบทบาทของ
สมาชิกไว้เป็น 3 ประเภท คือ 1) กลุ่มปฏิบัติงาน (Task Group) เป็นกลุ่มที่สมาชิกมีภาระหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติงาน โดยที่งานชิ้นนั้นอาจจะต้องร่วมกันท าโดยบังเอิญ เช่น กรณีของคนรอรถโดยสารที่ต้องไป
ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ า หรืออาจเป็นงานที่กลุ่มเองเป็นผู้ก าหนดไว้ใน
จุดมุ่งหมาย เช่น กลุ่มวัยรุ่น 7-8 คน อยู่บ้านใกล้กัน รวมกันจัดตั้งกลุ่มเพ่ือช่วยเข็นรถยนต์ที่เครื่องดับ
เนื่องจากน้ าท่วม หรืออาจเป็นกลุ่มที่ได้ก าหนดมาจากแหล่ง เช่น ผู้กองสั่งให้ต ารวจในโรงพัก 7 คน 
ไปจับกลุ่มผู้ลักลอบเล่นการพนัน 2) กลุ่มพัฒนา (Growth Group) เป็นกลุ่มที่สมาชิกส่วนมากสนใจ
ในการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบสิ่งจ าเจจนน่าเบื่อ ส่วนมากเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่มมากกว่า
ภายนอก และมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่คาดหวังว่าจะดีขึ้น เช่น การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวสมาชิก
เองให้พัฒนาในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน จึงจัดเป็นกลุ่มเพ่ือพัฒนาตนเอง กลุ่มในประเภทเดียวกัน เช่น 
กลุ่มบ าบัด กลุ่มชุมนุมต่างๆ กลุ่มอภิปราย เป็นต้น การปฏิบัติของกลุ่มเหล่านี้จะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ 
อย่างไร ทราบได้จากการประเมินผลความรู้ ความเชื่อ และความรู้สึกด้านจิตใจของบรรดาสมาชิกเอง
หรือไม่ก็ผลงานของกลุ่มที่ออกมาให้เห็นว่าดีหรือเลวแค่ไหน  และ 3) กลุ่มมิตรภาพ (Friendship 
Group) เป็นกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองความพึงพอใจของสมาชิก เช่น พากันไปเที่ยว
สนุกสนาน จับกลุ่มตามความพอใจ กลุ่มมิตรภาพจะเกิดขึ้นเองโดยความพอใจของสมาชิก ไม่มีใครบง
การให้กระท าจากภายนอก  

ดังนั้น จากการศึกษาและประมวลความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ประเภท
ของกลุ่มนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ประเภทแรก คือ กลุ่มที่เป็นทางการ ซึ่งเป็น
การรวมกลุ่มกัน โดยมีแบบแผนโครงสร้างและการแบ่งอ านาจหน้าที่กันอย่า งชัดเจน ทั้งนี้การ
ด าเนินงานของกลุ่มที่เป็นทางการจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกลุ่มประเภทที่สอง คือ  
กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งการรวมกลุ่มของสมาชิกนั้นเกิดขึ้นจากความสนใจในเรื่องที่คล้ายคลึงกันและ
มารวมตัวกัน โดยมีความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกันเอง ทั้งนี้กลุ่มไม่เป็นทางการจะไม่

เน้นกฎระเบียบ ข้อบังคับ แต่จะใช้ค่านิยมหรือกติกาเป็นหลักในการอยู่ร่วมกัน    

   

2.1.3 ปัจจัยที่ท าให้เกิดกลุ่ม   

ในด้านปัจจัยที่ท าให้เกิดกลุ่ม วิศิษฐ์ศักดิ์ ไทยทอง (2528: 257-258) ได้กล่าวถึง
สาเหตุที่บุคคลจัดตั้งและเข้าร่วมกลุ่มว่า โดยทั่วไปการที่บุคคลมารวมกลุ่มกัน เนื่องมาจากบุคคล
เหล่านั้นมีความตระหนักว่า กลุ่มจะสามารถสนองความต้องการบางอย่างหรือหลายๆ อย่างให้แก่เขา
ได้ ซึ่งมีเหตุผลอยู่หลายประการดังนี้ ประการแรก บุคคลนั้นเข้าร่วมกลุ่ม โดยค าเชิญชวนของผู้ที่เป็น
สมาชิกของกลุ่มนั้นอยู่ก่อนแล้ว ทั้งนี้ผู้ที่ถูกเชิญชวนเข้าร่วมกลุ่มคาดหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์
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ในทางที่ดี ประการที่สอง บุคคลผู้เข้าร่วมกลุ่ม ตระหนักถึงจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นว่ามีผลตอบแทนที่
คุ้มค่าและรู้สึกว่าจะช่วยให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของกลุ่มได้ง่ายขึ้น ซึ่งในจุดนี้
แสดงว่าความต้องการของบุคคลและความต้องการของกลุ่มนั้นมีความสอดคล้องกัน  ประการที่สาม 
บุคคลนั้นเข้าร่วมกลุ่ม เนื่องจากพอใจและต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุ่ม ประการ  
ที่สี่ กิจกรรมของกลุ่มเป็นที่ดึงดูด มีความน่าสนใจ ส่งผลให้บุคคลนั้นเข้าร่วมเป็นสมาชิก อาทิ การเข้า
ร่วมกลุ่มชมรมฟุตบอล เนื่องจากต้องการเล่นฟุตบอลให้เก่งขึ้น  และประการที่ห้า บุคคลนั้นเข้าร่วม
กลุ่มเพ่ือวัตถุประสงค์ในทางอ้อม อาทิ นักการเมืองเข้าร่วมกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  
ซึ่งไม่ใช่เพื่อการบริการสังคม แต่เพ่ือสร้างฐานคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเป็นส าคัญ  

จากการประมวลและศึกษาถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดกลุ่มข้างต้นนั้น สามารถสรุปได้ว่า    
กลุ่มเกิดจากความชอบพอกันเป็นส่วนตัวระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง อาทิ เป็นเพ่ือนรุ่นเดียวกัน  
ถูกคอกัน นิสัยใจคอคล้ายๆ กัน อีกทั้งเกิดจากการถูกชักชวนหรือชักจูงไป เช่น ชาวบ้านในชนบทถูก
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชวนไปจัดตั้งกลุ่มเกษตร กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มชาวนา เป็นต้น ทั้งนี้อาจเกิดจากความ
พอใจในเป้าหมายกิจกรรมของกลุ่ม หรือกลุ่มมีจุดมุ่งหมายตรงกับอุดมการณ์ของบุคคลที่จะเข้าไปเป็น
สมาชิก เช่น สมาคมนักพูดเกิดจากการชอบพูดหรือชอบฟัง กลุ่มต่อต้านฉ้อราษฎร์บังหลวง เกิดจาก
คนที่รักความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรมในสังคม เป็นต้น รวมไปถึงเกิดจากความต้องการที่จะมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นการสนองตอบความต้องการทางจิตใจ นอกจากนี้กลุ่มอาจเกิดจากการ
ต้องการพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง โดยการรวมกลุ่มกันเพ่ือท ากิจกรรมบางอย่างด้วยกัน ปกป้อง
ผลประโยชน์ของตนเองและของกลุ่ม เช่น สหภาพแรงงาน สภาหอการค้า กลุ่มตลาดร่วมยุโรป  
กลุ่มผู้ค้าน้ ามันโอเปค เป็นต้น  

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม  

มนุษย์ในฐานะปัจเจกไม่สามารถด ารงอยู่ได้เพียงล าพัง ส่งผลให้มนุษย์ต้องหันมาอยู่รวมกันใน
ลักษณะสังคม การดิ้นรนเพ่ือเอาตัวรอดท าให้เกิดการแสวงหาเพ่ือนฝูง ญาติมิตรและคนรู้จักที่พอจะ
เป็นหลักประกันว่าเมื่อใดที่เดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือต่างฝ่ายก็จะเข้ามาดูแลซึ่งกันและกัน 
ปรากฎการณ์เช่นนี้มีมาอย่างยาวนานและด ารงอยู่ในทุกสังคม หรือที่เรียกกันว่า “เครือข่ายทาง
สังคม” อันเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อกันในแทบทุกกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การดิ้นรน ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด และมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ทั้งนี้ได้มีผู้ให้ความหมายเครือข่ายทาง
สังคมไว้หลายความหมาย ขอน าเสนอโดยสังเขป ดังนี้  
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2.2.1 ความหมายของเครือข่ายทางสังคม  

โดย สนธยา พลศรี (2550: 207) กล่าวว่า เครือข่าย หมายถึง ความสัมพันธ์ที่
เชื่อมโยงระหว่างสมาชิก ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อ
เครือข่ายกลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ ในการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายไม่ได้เป็นเพียง
การรวมตัวกันโดยทั่วไป แต่มีเป้าหมายในการท ากิจกรรมร่วมกันทั้งที่เป็นครั้งคราวหรืออาจเป็น
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง จึงเป็นการเชื่อมโยงคนที่มีความสนใจร่วมกัน พบปะสังสรรค์ และพัฒนาไปสู่การ
ลงมือร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยเป้าหมายและจุดประสงค์เดียวกัน ดังนั้นเครือข่ายจึงไม่ใช่เป็น
เพียงการรวบรวมรายละเอียดบุคคลที่เป็นสมาชิกเท่านั้น แต่มีการจัดระบบให้สมาชิกสามารถด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน เพ่ือบรรลุจุดหมายที่สมาชิกเห็นพ้องต้องกัน สิ่งที่เชื่อมโยงสมาชิกเข้าด้วยกัน คือ 
วัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ที่ต้องการบรรลุผลร่วมกัน การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Mitchell (1968 อ้างถึงใน พระมหาสุทิตย์ อาภากโร , 2548: 39)  
ที่กล่าวถึง เครือข่ายว่า หมายถึง ความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคล
อ่ืนๆ ที่อยู่รอบข้าง ลักษณะของความสัมพันธ์นี้สามารถน ามาอธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ใน
เครือข่ายนั้นได้ เครือข่ายจึงเป็นกรอบแนวความคิดที่ใช้ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์  ตลอดจน
พฤติกรรมของบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในสังคม  

ส าหรับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543: 28) ได้ให้ความหมายของ เครือข่ายว่า 
หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคล องค์การหน่วยงาน หรือสถาบันใดๆ ได้ตกลงที่จะประสานเชื่อมโยง  
เข้าหากันภายใต้วัตถุประสงค์หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งเป็นไปท านองเดียวกันกับแนวคิดของ เสรี พงศ์พิศ (2548: 8) ที่
ให้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง ขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์การ สถาบัน โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้ องการบางอย่าง
ร่วมกัน ซึ่งร่วมกันด าเนินกิจกรรมบางอย่างโดยที่สมาชิกของเครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศ 
ไม่ข้ึนต่อกัน  

นอกจากนี้ Starkey (1997 อ้างถึงใน พระดาวเหนือ บุตรสีทา, 2557: 13) ได้ให้
ความหมายของค าว่า “เครือข่าย” ไว้ว่าคือ การรวมกลุ่มของปัจเจกชน หรือองค์การโดยสมัครใจ  
โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ในขณะที่แต่ละองค์การก็มีการจัดการ
ของตัวเองอย่างเต็มที่ กล่าวคือ เครือข่ายไม่ได้มีผลต่อการปกครองตนเอง (Autonomy) และอิสระ 
(Interdependence) ของสมาชิก ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ พระมหาสุทิตย์ 
อาภากโร (อบอุ่น) (2547: 44) ที่ให้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง ความร่วมมือ และการ
เปิดรับของฝ่ายต่างๆ ที่จะมีข้อตกลงร่วมกันในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งข้อก าหนดที่เกิดขึ้นนั้น เป็นความพยายามที่จะระดม
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ทรัพยากร กระบวนการ ความรู้ และวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความส าเร็จจากการร่วมมือและการ
เปิดรับในสิ่งใหม่นั้นเสมอ  

อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้ให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไป โดยให้ความหมายที่เน้นใน
ด้านการประสานความร่วมมือ อาทิ นฤมล นิราทร (2543: 6 อ้างถึงใน สนธยา พลศรี, 2550: 208-
209) ให้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง รูปแบบการประสานงานของกลุ่มคนหรือองค์การที่
สมัครใจแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือกัน โดยการ
ติดต่อสื่อสารนั้นอาจท าได้ทั้งการผ่านศูนย์กลางหรือแม่ข่าย และการติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่มซึ่งมี
การจัดรูปแบบหรือจัดระบบที่ยังคงความเป็นอิสระโดยมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ  ตามความ
จ าเป็น หรือโครงสร้างที่มีความชัดเจน เช่นเดียวกับ กาญจนา แก้วเทพ (2538: 60-61) ที่ได้กล่าวถึง 
เครือข่ายว่า คือรูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุ่มหรือองค์การหลายๆ องค์การที่ต่างก็
มีทรัพยากร วิธีการท างานและมีเป้าหมายของตัวเองหรือกลุ่ม ซึ่งเหล่านี้ได้เข้ามาประสานงานกันอย่าง
มีระยะเวลานานพอสมควร แม้อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอก็ตาม แต่ก็จะมี การ
วางรากฐานเอาไว้ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจาก
กลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหาก็สามารถติดต่อไปได้ เป็นการเข้าร่วมเป็นองค์การเครือข่าย แม้ว่าองค์การ
เหล่านี้จะมีบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน เช่น มีเป้าหมายร่วมกัน มีประโยชน์ร่วมกัน องค์การเหล่านี้ก็ยังคง
ความเป็นเอกเทศอยู่ เพราะการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเป็นการเข้าร่วมเพียงบางส่วนขององค์การ
เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Miles and Snow (1992 อ้างถึงใน นฤมล นิราทร, 2543: 1)  
ที่กล่าวว่าเครือข่าย (Networked Organization) เป็นกลุ่มองค์การทางธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคล 
ซึ่งประสานกันด้วยกลไกทางการตลาดมากกว่าสายการบังคับบัญชาแบบดั้งเดิม  

จากการประมวลความหมายข้างต้น จะพบว่าเครือข่ายทางสังคม เป็นค าที่มีนัยยะ
และความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามความคิดเห็น มุมมอง และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล               
ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า เครือข่ายทางสังคม หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล กลุ่ม 
องค์การ ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน มีการประสานความร่วมมือกัน และมีการท ากิจกรรมร่วมกัน    
โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วมของสมาชิก เพ่ือเสริมสร้าง
พลังและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยอยู่ภายใต้การมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อันหนึ่ง  
อันเดียวกัน  

 

2.2.2 ลักษณะ/ประเภทของเครือข่ายทางสังคม   

การแบ่งลักษณะ/ประเภทเครือข่าย ก็เพ่ือประโยชน์ในการจ าแนกกลุ่มคนที่มีอยู่ให้
ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ซึ่งลักษณะ/ประเภทของเครือข่ายจึงมีความแตกต่างกันไปตามค านิยาม 
และกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มหรือผู้ใช้กิจกรรมเครือข่ายก าหนดขึ้น  ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการและนักวิจัยได้
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จ าแนกเครือข่ายทางสังคมไว้หลายประเภท โดยในส่วนนี้ขอกล่าวถึงเกณฑ์บางประการในการจัด

ประเภทและลักษณะของเครือข่าย เพ่ือให้เหมาะสมกับการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้   

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของเครือข่ายทางสังคม  สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ 
(2537) กล่าวถึง ลักษณะของเครือข่ายว่า อาจจ าแนกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) เครือข่ายทางความคิด 
เป็นเครือข่ายที่เน้นการท างานด้วยความคิด ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ เครือข่ายเหล่านี้เป็นแหล่งที่
ผู้น าได้มีโอกาสเผยแพร่แนวความคิดของตนและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนกับคนอื่นๆ ท าให้
เกิดความคิดที่ชัดเจนขึ้น เครือข่ายความคิดนั้น มักจะเน้นเครือข่ายของกลุ่มคนที่อยู่บนสถานภาพที่
คล้ายคลึงกัน แต่อยู่ต่างถิ่นกันได้รวมตัวกันสร้างเครือข่าย เพ่ือที่จะได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กัน เช่น เครือข่ายอาจารย์ เครือข่ายองค์การพัฒนาเอกชน เป็นต้น 2) เครือข่าย
กิจกรรม เป็นเครือข่ายที่เน้นการช่วยเหลือร่วมมือกันในการท ากิจกรรม ส่วนมากจะเป็นเครือข่าย
ภายในชุมชนที่สมาชิกของเครือข่ายมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในการท ากิจกรรมร่วมกัน และ 3) 
เครือข่ายสนับสนุนทุน เป็นเครือข่ายที่สนับสนุนทุนให้แก่เครือข่ายอื่นๆ ในการด าเนินงาน ซึ่งอาจเป็น
ทั้งกลุ่มทุนภายในเครือข่ายและมาจากภายนอกเครือข่าย โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ สหัทยา วิเศษ 
และนิคม บุญเสริม (2547) ที่แบ่งประเภทเครือข่ายออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ โดยยกกรณีตัวอย่าง
เครือข่ายในจังหวัดพะเยา คือ เครือข่ายที่แบ่งตามลักษณะการเกิดของเครือข่าย โดยเครือข่าย
ประเภทนี้ อาจแบ่งเป็นเครือข่ายในด้านต่างๆ อีก คือ (1) เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งของภาครัฐ 
เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชน เป็นต้น ซึ่งลักษณะของเครือข่ายดังกล่าว
จะเป็นเครือข่ายที่มีกระบวนการท างานและโครงสร้างที่ค่อนข้างเป็นทางการ มีกฎระเบียบ เกณฑ์ที่
ก าหนดมาจากภาครัฐ และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่างๆ  (2) เครือข่ายที่ เกิดจากการ
สนับสนุนขององค์การพัฒนาเอกชน ซึ่งมีการรวมกลุ่ม/เครือข่ายตามประเด็นปัญหาสาธารณะที่
เกิดขึ้น เช่น ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเกษตรกรรม เป็นต้น  โดยลักษณะของ
เครือข่ายประเภทนี้จะเป็นกลุ่ม/เครือข่ายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะไม่เป็นทางการ มีการจัด
โครงสร้างแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ซึ่งจะอยู่ในแนวราบ (Horizontal) ไม่มีประธาน มีการเปลี่ยนบทบาท
ในการน า เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง (3) เครือข่ายที่เกิดจากการก่อตัวของภาคประชาชน หรือ
เครือข่ายภาคประชาชน โดยเป็นเครือข่ายที่เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ การสั่งสมประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและเชื่อมโยงกระบวนการนั้นเป็นเครือข่าย เช่น เครือข่ายวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เครือข่าย

ปราชญ์ท้องถิ่น เป็นต้น   

ในมุมมองของ สนธยา พลศรี (2550: 264-265) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของ
เครือข่ายไว้ 10 ประการ ดังนี้ ประการแรก มีแกนน าและสมาชิกที่เข้มแข็ง สามารถด าเนินงานและ
ขยายกิจการของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประการที่สอง มีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของ
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เครือข่ายที่อาจจะเกิดจากสมาชิกหรือชุมชนท้องถิ่นที่สมาชิกอยู่อาศัย หรือจากภายนอกชุมชน หรือ
จากการบูรณาการภูมิปัญญาทั้งสองได้อย่างเหมาะสมกับเครือข่าย ประการที่สาม มีสัมพันธภาพที่ดี 
เครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกและภายนอก ท าให้การด าเนินงานของเครือข่ายราบรื่น 
เป็นที่ยอมรับและประสบความส าเร็จ ประการที่สี่ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก เครือข่ายมี
ช่องทางให้สมาชิกได้มีเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก ท าให้
สมาชิกได้รับความรู้ และประสบการณ์ตลอดเวลา ประการที่ห้า การท ากิจกรรมและความต่อเนื่อง 
เครือข่ายสามารถคิดและด าเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง และไม่ขาดตอน  
ไม่ต้องพ่ึงพาจากภายนอก ประการที่หก ทรัพยากรและการแบ่งปัน เครือข่ายมีทรัพยากรในการ
ด าเนินงานอย่างเพียงพอ อาจจะโดยการจัดหาของเครือข่ายเอง หรือการแบ่งปันกับองค์การและ
เครือข่ายอ่ืนๆ ท าให้ เครือข่ายสามารถด าเนินกิจกรรมได้ และมีประสิทธิภาพ ประการที่ เจ็ด  
การเรียนรู้และนวัตกรรม สมาชิกของเครือข่ายมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ สามารถสร้าง
นวัตกรรม ทั้งที่ เป็นความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ได้  ประการที่แปด การสื่อสาร 
เครือข่ายสามารถสื่อสารระหว่างเครือข่ายกับสมาชิกได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ท าให้สมาชิกได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ ประการที่เก้า การบริหารจัดการที่ดี เครือข่ายมีการบริหาร
จัดการที่ดี เหมาะสมกับการด าเนินงานของเครือข่าย ท าให้เครือข่ายด าเนินกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และประการสุดท้าย ระบบการติดตามและประเมินงาน เครือข่ายมี
ระบบการติดตามและประเมินงานที่มีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับเครือข่ายอย่างเพียงพอ 
สามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกได้ทันเวลาและเหมาะสม  เหตุผลข้างต้นมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของ เสรี พงศ์พิศ (2548: 201) ที่ได้สรุปลักษณะของเครือข่าย ไว้ว่าประกอบไปด้วย
ลักษณะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) เป็นกลุ่มองค์การหรือบุคคลที่มาร่วมกัน เพ่ือด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ และความสนใจที่ตั้งขึ้นร่วมกัน 2) เป็นเวทีเพ่ือกิจกรรมทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 3) ด ารงอยู่ได้ยาวนาน (ไม่ใช่เฉพาะกิจ) ด้วยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งที่ต่อเนื่อง  4) 
มีความรู้สึกผูกพันกับโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกัน และร่วมกันรับผิดชอบ และ 5) มีฐานอยู่ที่ความ
เป็นเจ้าของร่วมกัน และความมุ่งมั่นที่จะท าตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน รวมทั้งเครื่องมือหรือ
วิธีการในการด าเนินการที่คิดไว้ร่วมกัน  

นอกจากนี้ นฤมล นิราทร (2543: 21-22) ยังได้กล่าวถึงลักษณะของเครือข่ายไว้
อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 1) เครือข่ายมีลักษณะเป็นโครงสร้างทางความคิด (Cognitive Structure) ไม่ว่า
จะพัฒนาไปถึงระดับใด บุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์การเครือข่ายจะมีกรอบความคิดเกี่ยวกับองค์การ
เครือข่ายใกล้เคียงกันในด้านความสามารถ ความคาดหวังต่อเครือข่าย 2) องค์การเครือข่ายไม่มี 
ล าดับขั้น (Hierarchy) การเชื่อมโยงระหว่างองค์การเครือข่ายเป็นไปในลักษณะแนวราบแต่ละ
องค์การเป็นอิสระต่อกัน แต่ระดับความเป็นอิสระของแต่ละองค์การอาจไม่เท่ากัน  3) องค์การ
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เครือข่ายมีการแบ่งงานกันท า (Division of Labour) การที่องค์การเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายกันเพราะ
ส่วนหนึ่งคาดหวังการพ่ึงพาแลกเปลี่ยนความสามารถระหว่างกัน  4) ความเข้มแข็งขององค์การที่
ร่วมกันเป็นเครือข่ายจะน าไปสู่ความเข้มแข็งโดยรวมของเครือข่าย ดังนั้นการพัฒนาของแต่ละองค์การ
เครือข่ายจึงเป็นสิ่งส าคัญ 5) องค์การเครือข่ายก าหนดการบริหารจัดการกันเอง (Self-regulating)  
ในการท างานร่วมกันในลักษณะแนวราบ จ าเป็นต้องมีความสมานฉันท์ โดยผ่านกระบวนการทาง
ประชาธิปไตยโดยตรง ซึ่งหมายถึงการต่อรอง การตกลงระหว่างองค์การเครือข่ายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภายใน เพ่ือให้เครือข่ายสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ และ 6) ความส าเร็จขององค์การ
เครือข่ายมิใช่จะได้มาเพียงชั่วข้ามคืน แต่ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะความสัมพันธ์ ความ
ศรัทธา และความไว้เนื้อเชื่อใจ ตลอดจนสร้างกรอบทางความคิดเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ข่าวสาร การแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการด าเนินการร่วมกันระหว่างองค์การ
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง   

ในมุมมองของ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) (2547: 85-97)  ได้จ าแนก

ประเภทของเครือข่ายทางสังคมออกเป็น 3 ประเภท โดยประเภทแรก คือ เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ (Area) 

ประเภทที่สอง คือ เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue) และประเภทที่สาม คือ เครือข่ายแบ่งตาม

โครงสร้างหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

1) เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ (Area) คือ การรวมตัวกันของกลุ่ม องค์การ เครือข่ายที่อาศัย
พ้ืนที่รูปธรรมหรือพ้ืนที่ด าเนินการเป็นปัจจัยหลักในการท างานร่วมกัน  เป็นกระบวนการพัฒนา  
ที่อาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เป้าหมายน าทาง และเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไม่แยกส่วน
ออกจากกัน โดยยึดเอาพ้ืนที่เป็นที่ตั้งแห่งความส าเร็จในการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยลักษณะ
และโครงสร้างของเครือข่ายเชิงพ้ืนที่นั้น สามารถจัดลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ได้หลายระดับ
ตามพ้ืนที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้น อาทิ การแบ่งเครือข่ายตามระบบการปกครองของภาครัฐ เช่น 

เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ เครือข่ายการพัฒนาของ  UNDP เครือข่ายประชาคม จังหวัดน่าน  
เป็นต้น อีกทั้งยังมีการแบ่งพ้ืนที่ตามความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เครือข่ายลุ่มน้ าปิง 
เครือข่ายอ่าวปัตตานี ฯลฯ กิจกรรมและความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพ้ืนที่นั้น จะอาศัยพ้ืนที่ทาง
กายภาพเป็นฐานก าหนดกิจกรรมและประเด็นปัญหา กล่าวคือ จะมีการเชื่อมโยงกลุ่ม องค์การ และ
เครือข่ายย่อยในพ้ืนที่ให้เข้ามาร่วมปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ร่วมกัน 
โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม การบูรณาการจัดการเชิงพ้ืนที่ 

และการใช้ประเด็นกิจกรรมเป็นภารกิจในการท างานร่วมกัน   
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ส่วนด้านความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพ้ืนที่นั้น จะมีลักษณะกระบวนการท างาน
ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ โดยมีการรวมศูนย์กิจกรรมเข้าสู่ส่วนกลางในระดับพ้ืนที่ขนาดใหญ่ และมี
ศูนย์ประสานย่อยในพ้ืนที่ขนาดเล็ก เพ่ือให้เกิดกิจกรรม การสื่อสาร และความเคลื่อนไหว มี แกนน า              
ผู้ประสานงาน และคณะท างานในเครือข่ายมาร่วมผลักดันกิจกรรมให้กลุ่ม องค์การ และเครือข่าย

ย่อยอ่ืนๆ ได้ท าตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ในขณะที่ความสัมพันธ์ในแนวราบจะมีการ

ประสานเครือข่ายย่อยตามประเด็นที่อยู่ในพ้ืนที่แล้วมาก าหนดกิจกรรมร่วมกัน ดังภาพที่ 2.1   
 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) (2547: 87) 

ศูนย์ประสานประชาคม
ระดับจังหวัด 

เครือข่ายพระสงฆ์ 

องค์การพัฒนาเอกชน 

เครือข่ายภาครฐั 

ภาคบริการ กลุ่มธุรกิจ 

เครือข่ายเกษตรกร 

ภาพที่  2.1 โครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ 
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ภาพที่  2.2 โครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม 

2) เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue) ได้แก่ เครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรม หรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่ม โดยมองข้ามมิติในเชิงพ้ืนที่ มุ่งเน้นการจัดการใน

ประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
เครือข่ายภูมิปัญญาชาวบ้านเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายปฏิรูปการศึกษา เครือข่ายธนาคารหมู่บ้าน 
เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน เครือข่ายผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมนั้น  

ส่วนใหญ่เกิดจากประเด็นปัญหาและความสนใจของผู้ที่ท างานในกิจกรรมนั้นๆ  แล้วหาแนวร่วมและ
พัฒนาเครือข่ายขึ้นมา ดังนั้น กิจกรรมความสัมพันธ์ของเครือข่ายจึงเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของ
หลายๆ ฝ่ายที่ต้องการจะแก้ไขประเด็นปัญหาเหล่านั้นและใช้ความเป็นเครือข่ายนั้นเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนากิจกรรม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการสร้างโอกาสและการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการ
สร้างความสัมพันธ์แบบพหุภาคี ทั้งนี้กิจกรรมการท างานของเครือข่ายเชิงประเด็นนั้น ส่วนใหญ่จะมี
ลักษณะการท างานแบบแนวราบ เพราะเกิดจากความสนใจในประเด็นเดียวกันของบุคคล กลุ่ม 
องค์การ และเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น ในขณะที่ความสัมพันธ์มีทั้งแนวดิ่งและ

แนวราบ โดยมีองค์การแม่ข่ายหรือหน่วยงานหลักท่ีด าเนินงานในด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการ
ท างานของเครือข่ายย่อยในระดับพ้ืนที่ ซึ่งแต่ละเครือข่ายที่อยู่ในพ้ืนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระในการ

ด าเนินงาน ดังภาพที่ 2.2   
 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 

 

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) (2547: 89) 
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ภาพที่  2.3 โครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่  

3) เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ ได้แก่ เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจ

กิจกรรม และการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย  ซึ่งอาจ

แบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคองค์การพัฒนาเอกชน โดยเครือข่าย

ต่างๆ ดังกล่าวมุ่งเน้นการด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

ของหน่วยงานหรือโครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์นั้นๆ ด้านลักษณะและโครงสร้างของเครือข่าย

ประเภทนี้ มีการก่อตัวตามภารกิจของกลุ่มผลประโยชน์ โดยกลุ่มผลประโยชน์อาจให้การสนับสนุนใน

การจัดตั้งเครือข่ายหรือเข้าไปเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  และมีกระบวนการพัฒนาที่

สอดคล้องกับภารกิจ/กิจกรรม และเป้าหมายหลักของกลุ่ม/หน่วยงานนั้นๆ ซึ่งเครือข่ายในแต่ละ 

ภาคส่วน อาจมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเชิงพ้ืนที่และเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมได้ ถ้าแต่ละฝ่าย

เห็นความส าคัญในการรวมพลังเพ่ือแก้ไขปัญหาในภาพรวม  ส าหรับสังคมไทยนั้น อาจแบ่งกลุ่ม

ผลประโยชน์ได้ 4 ภาคส่วนใหญ่ๆ คือ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์การ

พัฒนาเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน ในส่วนความสัมพันธ์ของเครือข่ายประเภทนี้ก็จะมีความ

หลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะการประสานงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังภาพที่ 2.3   
 

   

   

  

  

  

  

  

   

  

 

 

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) (2547: 92)  
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ในขณะที่ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  (2543: 44-46) ได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น
ประเภทต่างๆ โดยใช้เกณฑ์บางประการมาประยุกต์ใช้กับเครือข่ายเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี  2.1 เกณฑ์การแบ่งประเภทของเครือข่ายตามแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

เกณฑ์การแบ่ง  ประเภทของเครือข่าย  

ขนาดของกลุ่ม 
- เครือข่ายร่วม (Total network) 
- เครือข่ายย่อย (Sub network) 

พ้ืนที่ 

- เครือข่ายระดับหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบล  
- เครือข่ายระดับหมู่บ้านข้ามพ้ืนที่ต าบล  
- เครือข่ายระหว่างต าบลในอ าเภอใดอ าเภอหนึ่ง  
- เครือข่ายระดับต าบลข้ามพ้ืนที่อ าเภอ 
- เครือข่ายระดับอ าเภอในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
- เครือข่ายระดับอ าเภอข้ามพรมแดนจังหวัด  
- เครือข่ายระดับจังหวัดในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง  

ประเด็นที่สนใจร่วม 
- เครือข่ายประเด็นที่น่าสนใจแบ่งได้หลากหลาย เช่น เครือข่ายการ
เรียนรู้ เครือข่ายการศึกษาทางเลือก  

วิชาชีพของสมาชิกกลุ่ม 
- เป็นการแบ่งตามวิชาชีพของสมาชิกในเครือข่าย เช่น เครือข่าย
นักการเมือง เครือข่ายนักวิชาการ   

บทบาทของกลุ่ม 

- เป็นการพิจารณาถึงบทบาทหลักที่เครือข่ายนั้นด าเนินการอยู่ เช่น 
เครือข่ายผู้สนับสนุนด้านการเงิน เครือข่ายการศึกษาวิจัยเพ่ือปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ  

ลักษณะภาคีท่ีร่วมในเครือข่าย 

เกิดได้ 2 ทางหลัก คือ  
- เครือข่ายแนวนอน  
- เครือข่ายแนวตั้ง  

ระดับความผูกพัน 

- การแบ่งด้วยเกณฑ์นี้ใช้ระดับความผูกพันระหว่างบุคคลที่เป็นจุด
ศูนย์กลางของเครือข่ายกับภาคีต่างๆ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็นเครือข่ายที่มี
ความผูกพันใกล้ชิดในระดับสูง ในระดับรองลงไป จนถึงเครือข่ายที่มี
ความผูกพันในระดับห่างไกล 
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 ส่วนเสรี พงศ์พิศ (2548: 198-199) ได้แบ่งประเภทของเครือข่าย โดยอธิบายว่า
ขึ้นอยู่กับสมาชิก พ้ืนที่ กิจกรรมหลักวัตถุประสงค์ และโครงสร้างการด าเนินงานในลักษณะองค์การ
ของเครือข่ายเอง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ ประเภทแรก คือ เครือข่ายแนวราบ  
โดยการประสานบุคคลที่อยู่ใน “ระดับ” เดียวกัน อาชีพเดียวกัน ให้มาเชื่อมประสานเป็นเครือข่ายกัน 
เช่น เครือข่ายเกษตร เครือข่ายนักพัฒนา เครือข่ายนักวิจัย เป็นต้น อาจเป็นปัจเจกบุคคล หรืออาจ
เป็นสถาบันก็ได้ เช่น เครือข่ายสถาบันวิจัย เครือข่ายศูนย์ข้อมูล เป็นต้น บางเครือข่ายอาจเปิดส าหรับ
บุคคลทั่วไป สถาบันทั่วไป ใครก็ได้ที่สนใจในเรื่องหรือประเด็นเดียวกัน ประเภทที่สอง คือ เครือข่ายที่
มีลักษณะแนวตั้ง เช่น การน าผู้คนจากหลากหลายอาชีพที่แตกต่างกันมาเป็นเครือข่ายกัน เช่น 
เกษตรกร นักพัฒนา นักวิชาการ นักธุรกิจ นักการเมือง องค์การทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกัน โดยเครือข่ายนี้มีมากขึ้น เพราะการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตช่วยให้คนไม่ว่าอาชีพอะไร 
ฐานะอะไร ระดับใด สามารถเป็นสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน ประเภทที่สาม คือ เครือข่ายส่วนใหญ่
เกิดขึ้นเพ่ือท าให้การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ดีขึ้น ง่ายขึ้น และมีการร่วมมือ
กันในเรื่องต่างๆ ได้สะดวก และดียิ่งขึ้น และอีกบางส่วนท าให้เป็นพลังต่อรองกับอ านาจต่างๆ ได้ดีขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นองค์การของรัฐ หรือเอกชนองค์การทุน หรือองค์การวิชาการ ท าให้ได้รับความสนใจและ
ความช่วยเหลือง่ายขึ้น และประเภทสุดท้าย คือ เครือข่ายจ านวนหนึ่ง เกิดขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในด้านวิจัย การศึกษา การฝึกอบรม การจัดการทรัพยากร การจัดการตลาด บางเครือข่าย
แลกเปลี่ยนทรัพยากรกัน เช่น พันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ ผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น บางเครือข่ายเน้น
การรวมตัวกันเพ่ือกดดันทางการเมือง รณรงค์เพ่ือให้สังคมเกิดส านึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ป่าชุมชน 
การสร้างเขื่อน เป็นต้น  

นอกจากนี้ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 311-312) ได้กล่าวว่า นักสังคมศาสตร์
จ าแนกเครือข่ายออกเป็น 3 ประเภท คือ เครือข่ายอัตตะ (Ego-centric network) เครือข่ายทาง
สังคมแบบจ ากัดขอบเขต  (Socio-centric network) และเครือข่ายระบบเปิด  (Open-system 
network) (kadushin, 2004 อ้างถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 311-312) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้  

เครือข่ายอัตตะ (Ego-centric network) เป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกับแกน
เชื่อมหรือปัจเจกบุคคลหรือองค์การเดียว เช่น เครือข่ายเพ่ือน หรือทุกองค์การประกอบธุรกิจกับ
บริษัท ก. การพิจารณาเครือข่ายไม่เพียงจะพิจารณาเฉพาะบุคคลหรือองค์การที่เชื่อมโยงในเครือข่าย 
แต่จะต้องพิจารณาถึงข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงระหว่างบุคคลและองค์การด้วย มิฉะนั้นแล้วก็ไม่มี
เครือข่ายที่จะน ามาวิเคราะห์ในวาทกรรมที่ใช้กันทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อการสนับสนุนทางสังคม เช่น  
การที่กล่าวว่าบุคคลหนึ่งมีเพ่ือนมาก ก็จะได้รับการระบุว่าบุคคลนั้นมีเครือข่ายกว้างขวาง แต่เครือข่าย
แบบนี้ไม่สามารถน ามาอภิปรายในวลี “เครือข่ายสังคม” ในเชิงวิชาการได้ตราบเท่าที่ยังไม่ทราบว่า
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ใครเชื่อมโยงกับใครบ้างในกลุ่มและมีวิธีการในการเชื่อมโยงอย่างไร และสิ่งที่ท าให้เครือข่ายการ
สนับสนุนมีความแตกต่างอย่างชัดเจนคือ การที่สมาชิกในเครือข่ายมีความรู้จักกันอย่างดี กับการที่
สมาชิกในเครือข่ายรู้จักกันอย่างผิวเผิน หรือไม่รู้จักซึ่งกันและกัน 

เครือข่ายทางสังคมแบบจ ากัดขอบเขต (Socio-centric network) เป็นเครือข่ายที่ 
Bernard (1989) เรียกว่า “เครือข่ายในกล่อง” (Network in a box) เครือข่ายประเภทนี้ได้แก่ การ
เชื่อมโยงของเพ่ือนในชั้นเรียน การเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารองค์การหรือระหว่างบุคลากรในองค์การ    
ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้เป็นเครือข่ายระบบปิด โดยด้านวิชาการสามารถศึกษาโครงสร้างของเครือข่ายได้
อย่างชัดเจน 

เครือข่ายแบบระบบเปิด  (Open-system network) เครือข่ายแบบระบบเปิด  
เป็นเครือข่ายที่มีขอบเขตไม่ชัดเจน เช่น เครือข่ายชนชั้นน าในสังคมไทย หรือการเชื่อมโยงระหว่าง
องค์การหรือห่วงโซ่ของอิทธิพลในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย หรือการน าวิธีการแบบใหม่มาใช้ใน
องค์การหรือการบริหารประเทศ เครือข่ายประเภทนี้เป็นเครือข่ายที่น่าสนใจที่สุด แต่การศึกษาก็ท าได้
ยากท่ีสุดเช่นเดียวกัน 

จ าก ก า รศึ ก ษ า เกี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ /ป ระ เภ ท ข อ ง เค รื อ ข่ า ย ท า ง สั ง ค ม
ข้างต้น พบว่า ลักษณะ/ประเภทของเครือข่ายทางสังคมนั้นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่พ้ืนที่ สมาชิก 
วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และกิจกรรม รวมไปถึงบริบทและสภาพแวดล้อมของเครือข่ายนั้นด้วย ทั้งนี้
สมาชิกในเครือข่ายเป็นผู้ก าหนดขึ้น ซึ่งการเข้าใจถึงสภาพที่แท้จริงของเครือข่ายจะช่วยให้เราสามารถ
มองเห็นกระบวนการท างานของเครือข่ายที่มีตั้งแต่จุดเล็กๆ ในระดับชุมชน ไปจนถึงการประสาน
เชื่อมโยงในระดับชาติ และจากการท างานที่เฉพาะกิจไปสู่การท างานที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพราะ
ยุทธศาสตร์แห่งความเป็นเครือข่ายนั้น มีความสอดคล้องกับบริบทแห่งชีวิตที่จะต้องมีการเรียนรู้  
การเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้แก่กันและกัน และการเพ่ิมศักยภาพของตนเองและเครือข่ายให้มีความ
เข้มแข็ง ด้วยความเข้าใจในความรู้ ความหมาย และโลกทัศน์ที่เท่าเทียม  (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร 
(อบอุ่น) (2547: 96-97) ดังนั้นการแบ่งลักษณะ/ประเภทของเครือข่ายทางสังคม จึงเป็นส่วนหนึ่งของ
การชี้ให้เห็นความแตกต่างของการจัดแบ่งเครือข่ายตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งอาจแบ่งลักษณะและ

ประเภทของเครือข่ายโดยนัยอ่ืนๆ ได้อีก อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะจัดลักษณะ/ประเภทของเครือข่ายใน
รูปแบบใด กิจกรรมและความสัมพันธ์ของเครือข่ายเป็นสิ่งที่ส าคัญมากกว่า เพราะการที่จะเป็น
เครือข่ายและรักษาความเป็นเครือข่ายให้ยั่งยืนนั้น จะต้องมีการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และท า

กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง   
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 2.2.3 การก่อเกิดเครือข่ายทางสังคม   

การก่อเกิดเครือข่ายทางสังคม หมายถึง กิจกรรมในการก่อให้เกิดกลุ่ม ซึ่งอาจเป็น
กลุ่มองค์การ หรือกลุ่มบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรมหรือการผลิต
ระหว่างสมาชิก โดยต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมาก่อนหน้าที่จะท าความตกลงเป็นองค์การ
เครือข่าย (นฤมล นิราทร, 2543 อ้างถึงใน ธนพฤกษ ์ชามะรัตน์, 2554: 28) 

เมื่อพิจารณาในประเด็นการก่อเกิดและการสร้างเครือข่ายทางสังคม สนธยา พลศรี 
(2550: 257) ได้กล่าวไว้ว่า เครือข่ายแต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกัน การเกิดขึ้นของเครือข่าย  
แต่ละเครือข่ายจึงมีสาเหตุ ปัจจัยสนับสนุน และการก่อรูปเครือข่ายที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสาเหตุ
ของการเกิดเครือข่าย มี 4 ประการ คือ ประการแรก เกิดโดยธรรมชาติ เป็นการเกิดเครือข่ายขึ้นเอง
โดยไม่มีใครจัดตั้ง ซึ่งเป็นผลของความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างมนุษย์ เช่น ความสัมพันธ์ของระบบ
ครอบครัวและเครือญาติ ความสัมพันธ์ของครูอาจารย์และลูกศิษย์ เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะของการเป็น
เครือข่ายอยู่แล้ว เมื่อบุคคลมีส่วนร่วมในระบบความสัมพันธ์ดังกล่าวก็จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
เครือข่ายด้วย ประการที่สอง เกิดจากวิกฤตการณ์ของสังคมมนุษย์เป็นการเกิดเครือข่ายที่เป็นผลจาก
การเกิดปัญหา หรือวิกฤตการณ์ขึ้นในสังคมที่สมาชิกตระหนักถึงความจ าเป็นที่ ต้องร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาในลักษณะของการรวมพลังกัน สมาชิกส่วนใหญ่จะมีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น อาศัยอยู่
ในชุมชนเดียวกัน อาชีพเดียวกัน ด ารงชีวิตร่วมกัน หรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เป็นต้น  การเกิดของ
เครือข่ายอาจจะเริ่มจากการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  แสวงหาแนวทางและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาในลักษณะของเครือข่ายที่เป็นอิสระปราศจากการครอบง าซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์แบบไม่
ซับซ้อน หรือเป็นแนวราบที่ต่างพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เช่น เครือข่ายต่อต้านยาเสพติด เครือข่าย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ประการที่สาม เกิดโดยวิวัฒนาการ เป็นการเกิดเครือข่ายเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ของสมาชิก เช่น เพื่อนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น มารวมกันโดยวัตถุประสงค์บางอย่าง
เป็นเวลานานในลักษณะของกลุ่มและองค์การ แล้วพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเครือข่าย เช่น จากกลุ่ม
แบบสภากาแฟ พัฒนาเป็นเครือข่ายประชาคมหมู่บ้าน หรือประชาคมเมือง เป็นต้น และประการ
สุดท้าย เกิดโดยการจัดตั้ง เป็นการเกิดเครือข่ายที่มีผู้จัดตั้งและให้การสนับสนุนเพ่ือวัตถุประสงค์ 
บางประการ จนสมาชิกรวมกันเป็นเครือข่าย ทั้งการจัดตั้งโดยผู้น า รัฐบาล ภาคเอกชนและองค์การ
พัฒนาเอกชน เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เครือข่ายสหกรณ์ เครือข่ายของกระทรวง
ต่างๆ เป็นต้น   

ซึ่งแนวคิดที่ได้กล่าวไปข้างต้น มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ  ธนา ประมุขกุล    
(2544: 23) ที่กล่าวถึงการเกิดขึ้นของเครือข่ายไว้ว่า เครือข่ายแต่ละเครือข่ายต่างก็มีจุดเริ่มต้น หรือ
ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีการต่างๆ โดยเกิดขึ้นได้ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ 
เครือข่ายนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนที่ความคิดเห็นตรงกัน ท างานคล้ายคลึงกัน หรือประสบกับสภาพ
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ปัญหาแบบเดียวกันมารวมตัวกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และอาจรวมไปถึงการ
ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า เครือข่ายในลักษณะนี้มักเกิดข้ึนในพ้ืนที่หรือชุมชนที่มีวัฒนธรรม 
ความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน เข้ามารวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือชมรม ตัวอย่างของเครือข่ายลักษณะนี้ ได้แก่ 
เครือข่ายอินแปงที่จังหวัดสกลนคร เป็นเครือข่ายที่เริ่มต้นจากครอบครัวเพียงไม่กี่ครอบครัวในการมุ่ง
ปลดภาระหนี้สิน จนกระทั่งในปัจจุบันเครือข่ายนี้ได้ขยายออกไปสู่หลายอ าเภอในจังหวัดใกล้เคียงและ
ยังได้ขยายวัตถุประสงค์ของเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจากเดิมอีกหลายประการ  2) เครือข่ายจัดตั้ง เครือข่าย
แบบนี้ส่วนมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายหรือการด าเนินงานของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นไปตาม
แนวคิดแบบเดิมๆ ที่อาศัยกลไกของรัฐผลักดันให้เกิดการด าเนินงานในรูปของเครือข่ายอย่างเป็น
รูปธรรมในเวลาอันรวดเร็ว โดยภาคีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมิได้มีพ้ืนฐานความต้องการ ความคิด 
หรือความเข้าใจที่ตรงกันมาก่อน การรวมตัวกันจึงเป็นลักษณะเพียงชั่วคราวหรือเป็นการเฉพาะกิจ  
ไม่มีความต่อเนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด ยกเว้นเครือข่ายจะได้รับการชี้แนะที่ดีจนสามารถ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและน าไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริงได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มจะ
ยังคงรักษาสถานภาพเครือข่ายไว้ได้แต่แนวโน้มเครือข่ายแบบนี้มักจะลดขนาดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ขนาดของเครือข่ายเมื่อเริ่มก่อตั้ง และ 3) เครือข่ายวิวัฒนาการ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการก าเนิด
เครือข่ายที่มิได้เป็นไปโดยธรรมชาติแต่แรกเริ่มและมิได้ถูกจัดตั้งโดยตรง แต่จะเป็นไปในลักษณะของ
กระบวนการพัฒนาผสมผสาน โดยเริ่มจากการที่กลุ่ม บุคคล องค์การ มารวมกันด้วยวัตถุประสงค์
กว้างๆ ในการที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไปพลางก่อนโดยอาจจะยังไม่ได้มี
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมเฉพาะใดๆ ที่ชัดเจนนัก หรือในอีกลักษณะหนึ่งอาจเกิดจากการถูกจุด
ประกายความคิดจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นการได้รับฟังหรือการได้เห็นเครือข่ายอื่นๆ แล้วเกิดความคิด
ที่จะรวมตัวกันสร้างพันธะสัญญาเป็นเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือ บางเครือข่ายที่ว่านี้แม้ว่าจะมิได้เกิดจาก
แรงกระตุ้นภายในโดยตรงแต่แรก แต่ถ้าหากสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตส านึกที่ดีและได้รับ
การกระตุ้นก็สามารถร่วมกันก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก ท าให้
เครือข่ายสามารถพัฒนาตนเองต่อไปจนสร้างเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งได้ เช่นเดียวกับเครือข่ายที่เกิด
โดยธรรมชาติได้เช่นกัน เครือข่ายวิวัฒนาการที่ก าลังพัฒนาตนเองอยู่ในขณะนี้ เช่น เครือข่าย
ประชาคมหมู่บ้าน เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น  

 

  2.2.4 การพัฒนาเครือข่ายทางสังคม   

เครือข่ายทางสังคมเกิดจากการร่วมกลุ่มกัน มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยกระท า
การอย่างใดอย่างหนึ่ งร่วมกัน  มีจุดมุ่ งหมายอันหนึ่ งอันเดียวกัน เพ่ือจะด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เหล่านั้นร่วมกัน  ทั้งนี้เครือข่ายทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ 
หลากหลายประเภทตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ซึ่งการสร้างเครือข่ายทางสังคมให้เกิดขึ้นนับเป็นสิ่งที่ยาก 
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แต่การด าเนินการเพ่ือรักษาและพัฒนาให้เครือข่ายทางสังคมให้มีความเข้มแข็งและสามารถด ารงอยู่ได้
ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั้น ถือเป็นเรื่องที่ยากกว่า ดังนั้นเพ่ือให้เครือข่ายทางสังคมสามารถ
ด ารงอยู่ได้ จึงต้องมีการสร้างและพัฒนาบนพื้นฐานของความยั่งยืน   

โดย Burke (1999 อ้างถึงใน พระดาวเหนือ บุตรสีทา, 2557: 41) ได้เสนอแนว
ทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายที่มุ่งรักษาความสมดุลระหว่างความต้องการของหน่วยสนับสนุนและ
เครือข่ายไว้ 11 ประการ ได้แก่ ประการแรก ปัจจัยน าเข้าจากภายนอก ประเด็นส าคัญที่สุด คือ 
อันตรายอันเกิดจากทรัพยากรจากภายนอกที่ให้ผลเสียมากกว่าผลดี การเปิดกว้างและกระบวนการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วมสามารถช่วยได้ การรวมศูนย์จะมีมากผ่านการจัดหาเงินอุดหนุน และเป็นการ
ท าลายเครือข่ายจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องให้ตัวแทนกลุ่มมีความรับผิดชอบในการระดมทรัพยากร
แทนที่หน่วยงานสนับสนุนจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในเรื่องนี้ ประการที่สอง ความเป็นเอกภาพ รูปแบบที่
ถูกออกแบบไว้ยากที่จะเติบโตได้ แต่ละเครือข่ายไม่เหมือนกัน ต้องเปิดโอกาสให้เครือข่ายออกแบบ
ของตัวเอง ประการที่สาม ค านิยาม เครือข่ายต้องนิยาม/ก าหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตประเด็น
หรือขอบเขตพ้ืนที่ของตัวเอง เครือข่ายจ าเป็นต้องแน่ใจว่าไม่ซ้ าซ้อนหรือแข่งขันกับเครือข่ายที่มีอยู่
แล้ว แต่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเชื่อมโยงกับสถาบันที่เกี่ยวข้อง  ประการที่สี่ ความเกี่ยวข้องใน 
วงกว้าง ถ้าจะให้เครือข่ายอยู่รอด เครือข่ายต้องมีสมาชิกที่มีความมุ่งมั่นอยู่เป็นหลักในการด าเนิน
กิจกรรมของเครือข่ายมากกว่า 1 คน ต้องมีกลุ่มแกนของเครือข่ายที่คอยผลักดัน คนกลุ่มนี้ควรเป็นคน
ที่คอยกระตุ้นให้ความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และควรติดต่อสื่อสารกับสมาชิกที่
ห่างหายไปให้บ่อยครั้ง สม่ าเสมอ มีการแบ่งงานให้กับสมาชิกร่วมรับผิดชอบ  ประการที่ห้า การมี 
ส่วนร่วม โดยปกติเครือข่ายประกอบด้วย สมาชิกขององค์การพัฒนาเอกชน นักวิจัย องค์การชุมชน 
เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใกล้ชิด 
เพ่ือให้แน่ใจว่าคนเหล่านี้ยังคงติดต่อและเอ้ือประโยชน์ให้กันอยู่  ประการที่หก ความขัดแย้งภายใน 
สมาชิกเครือข่ายมักจะสงสัยระแวงกัน หรือมีวาระแฝงต่างกันออกไป การเปิดเผยและการ
ติดต่อสื่อสารที่ดีภายในเครือข่ายจะช่วยลดความตึงเครียดได้  ความเป็นประชาธิปไตยและ
กระบวนการตัดสินใจแบบโปร่งใส มีความส าคัญส าหรับการจัดการกับเรื่องนี้  ประการที่เจ็ด รางวัล
การรับรู้ถึงความพยายามที่สมาชิกทุ่มเทให้กับเครือข่ายมีความส าคัญต่อการรักษาไว้ซึ่งความ
กระตือรือร้นของสมาชิก แต่ก็เป็นที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่เครือข่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป 
กลุ่มแยกตัวออกไปตั้งใหม่ วาระที่สนใจเปลี่ยนไป สมาชิกลาออกหรือเข้ามาใหม่ คุณค่าของเครือข่าย
อาจมาจากสายสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการที่ เกิดขึ้นบริเวณรอบๆ เครือข่าย  ประการที่แปด 
ความยืดหยุ่นเครือข่ายต้องการกฎและความรับผิดชอบ แต่ต้องไม่ตายตัวมากเกินไป ความสามารถ  
ในการปรับมีความส าคัญต่อความยั่งยืนของเครือข่าย ขณะที่วัตถุประสงค์ของเครือข่ายควรจะชัดเจน 
แต่ก็ต้องมีขอบเขตที่ เครือข่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้  ประการที่ เก้า ท าประสบการณ์ให้เป็น
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เรื่องราว ถ้าเครือข่ายเป็นการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์  การเรียนรู้ก็จ าเป็นต้องถูกท าให้เป็น
เรื่องราว เพ่ือประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ประการที่สิบ การให้เงินอุดหนุน
เครือข่ายไม่อาจด าเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องใช้เงินและทรัพยากรอ่ืนที่ไม่ใช่ตัวเงินในการ
ท างานของเครือข่าย แหล่งอุดหนุนเงินที่หลากหลายเป็นสิ่งจ าเป็นในการสร้างความยั่งยืนให้กับ
เครือข่าย และประการสุดท้าย ความถูกต้องตามกฎหมาย เครือข่ายต้องมีชื่อและมีการติดต่อเพ่ือ
จัดตั้งชื่อเสียงเรียงนามของเครือข่าย การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับสูง และการ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ จะช่วยสร้างความยั่งยืนและพลังอ านาจของเครือข่าย ซึ่งเป็นไปในท านอง
เดียวกันกับ แนวคิดของ นฤมล นิราธร (2543) ที่ได้กล่าวถึงความส าเร็จของการท างานแบบเครือข่าย
ว่า ไม่ได้ตัดสินเพียงการหาเครือข่ายเท่านั้น แต่ต้องมองให้ไกลถึงผลส าเร็จของงานจากองค์การ
เครือข่ายด้วย สิ่งส าคัญต่อความส าเร็จในการท างานต่อการพัฒนาเครือข่าย ได้แก่ 1) การที่มีพันธะ
สัญญาที่หนักแน่นระหว่างกัน กล่าวคือ การมีอุดมการณ์และความสัมพันธ์ที่ เหนียวแน่น การมี
มิตรภาพที่ใกล้ชิดผ่านกระบวนการท างาน และร่วมปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่อง 2) การพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา เครือข่ายจะมีประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพก็ต่อเมื่อแต่ละองค์การที่มาร่วมเป็นเครือข่ายมี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 3) การรักษาพันธะกรณีระยะยาว คือ การสร้างพันธะกรณี
ระยะยาวมีความเกี่ยวพันกับองค์ประกอบในข้อแรก เพราะการปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลาต้องการ
ข้อผูกพันระยะยาว เพ่ือที่จะสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรการท างานร่วมกัน และสร้างผลงานที่เป็น
ประโยชน์ รวมถึงการระดมทุนในระยะยาว นอกจากนี้ การติดต่อสื่อสาร เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะรักษา
ความสัมพันธ์ในการสร้างมิตรภาพ 4) การเสริมพลังการท างาน ได้แก่ การสนับสนุนให้องค์การ
เครือข่ายได้มี โอกาสแสดงความสามารถ ตลอดจนใช้วิจารณญาณของตนเองในการร่วมคิด  
ร่วมแก้ปัญหาต่างๆ นอกจากนี้การเสริมพลังในการท างานยังหมายถึง ความสามารถในการจัดหา
ทรัพยากรในลักษณะที่จ าเป็นต่อการท างานของเครือข่าย และ 5) ภาวะผู้น า เป็นสิ่งที่มีความส าคัญ  
ไม่น้อยกว่าองค์ประกอบใดๆ เพราะภาวะผู้น า คือ การสร้างวิสัยทัศน์ในเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการชักจูงที่
โน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญของสิ่งที่จะท างานร่วมกันและยังหมายถึงการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น
ต่อการท างาน เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายและผลส าเร็จของงาน นอกจากนั้น ผู้น า
จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน เสียสละเพ่ือส่วนรวม   

 จากมุมมองของนักวิชาการต่างประเทศที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น มีความสอดคล้อง
กับมุมมองของนักวิชาการไทย โดย ปาน กิมปี (2540: 30-31) ที่ได้กล่าวถึง วิธีการจัดการเพ่ือพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จไว้ว่า ควรด าเนินการใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ คือ การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา แสวงหาทางเลือกส าหรับการแก้ไขปัญหา ตลอดจนประสานงานเพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ 2) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ คือ การประสานเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้  
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เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และจะต้องมีการระดมทรัพยากร 
ความรู้ เพ่ือให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลส าเร็จของเครือข่าย ซึ่งการ
เรียนรู้ที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านปัจจัยภายใน กล่าวคือ ความตระหนักปัญหาการมีผู้น าที่มีความสามารถใน
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการเชื่อมโยง
กับองค์การเครือข่ายอ่ืน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพ่ึงตนเอง ส่วนด้านปัจจัยภายนอก 
กล่าวคือ การเผยแพร่แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการพัฒนา การให้ความส าคัญและความต่อเนื่องของ
นโยบายภาครัฐ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์การภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

จะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือก่อให้เกิดผลส าเร็จของเครือข่ายนั้นมี
หลายแนวทางและมาจากหลายปัจจัย ทั้งจากปัจจัยภายในเครือข่ายที่ต้องมีการจัดการในระดับปัจเจก
บุคคล ระดับกลุ่ม รวมถึงระดับเครือข่าย และปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
และการปรับตัว รวมทั้งขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เข้ามาเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของ
เครือข่าย โดยปัจจัยในแต่ละด้านนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับฐานคิด บริบททางสังคม และสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ อยู่เสมอ ดังนั้น การเสริมสร้างความเป็นเครือข่ายให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
มีชีวิตชีวานั้น จะต้องศึกษาและพัฒนาเครือข่าย ให้มีการปรับเปลี่ยน เรียนรู้ รวมทั้งจัดการตนเอง
อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความยั่งยืน (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) (2547: 155)  

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม   

ส าหรับกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม ที่จะน าไปสู่การก่อตัวเป็นเครือข่ายทางสังคมใน
รูปแบบต่างๆ อันจะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ มีการท ากิจกรรมร่วมกัน ผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วมของสมาชิก  การให้การสนับสนุน ตลอดจนการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดย นฤมล นิราทร (2543: 36-41) ได้จ าแนกกระบวนการสร้างเครือข่าย
ออกเป็นขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน ได้แก่  

1) ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย (Realization) เพ่ือที่ท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมทั้งพิจารณาองค์การต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมเข้าเป็นเครือข่ายในการท างาน โดยต้อง
พิจารณาว่าจะได้เข้าร่วมกับใคร จะได้รับผลประโยชน์ หรือสละประโยชน์ด้านใดบ้าง และระยะเวลา
ในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายนานเท่าใด  

2) ขั้นการติดต่อกับองค์การที่จะเป็นสมาชิกหรือภาคีเครือข่าย (Courtship) ซึ่งความต้องการ 
และอยากที่จะท ากิจกรรมตอบสนองความต้องการเหมือนกัน โดยจะต้องสร้างความคุ้นเคย และการ
ยอมรับ รวมทั้งความไว้วางใจ เป็นขั้นเตรียมกลุ่ม หรือเครือข่ายมีการปลุกจิตส านึก อยากจะมา
แก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกัน  
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3) ขั้นการสร้างพันธะกรณีร่วมกัน (Commitment) เป็นการสร้างความผูกพัน ตกลงที่จะ
ท างานร่วมกัน โดยกลุ่มองค์การจะต้องมีความรู้เพียงพอที่จะท ากิจกรรม จึงต้องเสริมความรู้ที่จ าเป็น 
อาจมีการแลกเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม เป็นต้น 
เรียกว่าเป็นกลุ่มศึกษาเรียนรู้ และเป็นที่มาของการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้  

4) ขั้นการพัฒนาความสัมพันธ์ (Building) เป็นการสร้างผลงานรูปธรรมร่วมกัน โดยมีการ
แบ่งปันใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการตกลงในเรื่องการบริหารจัดการเครือข่าย ก าหนดกิจกรรมและ
บทบาท แต่ละองค์การต้องมีการปรับกระบวนการท างานให้เอ้ือต่อประโยชน์ของเครือข่าย แต่ยังคง
ความเป็นเอกเทศของตนเองเอาไว้  

5) ขั้นการเรียนรู้ร่วมกันและขยายผล เมื่อผลงานรูปธรรมของเครือข่ายปรากฏชัดเจนก็จะท า
ให้ความสัมพันธ์ในเครือข่ายแน่นแฟ้นมากขึ้น อยากที่จะเรียนรู้ร่วมกัน และขยายกิจกรรมหรือขยาย
กลุ่มออกไป ดังภาพที่ 2.4  

 

 
 
ภาพที่  2.4 กระบวนการสร้างเครือข่ายตามแนวคิดของ นฤมล นิราทร  
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก นฤมล นิราทร (2543: 36-41) 
  

 

1. ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย 
(Realization)

2. ขั้นการติดต่อกับองค์การที่จะเป็นสมาชิก หรือภาคี
เครือข่าย (Courtship)

3. ขั้นการสร้างพันธะกรณีร่วมกัน (Commitment)

4. ขั้นการพัฒนาความสัมพันธ์ (Building)

5. ขั้นการเรียนรู้ร่วมกันและขยายผล
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 ซึ่งเป็นไปในท านองเดียวกันกับแนวคิดของ เสรี พงศ์พิศ (2548: 209) ที่ได้แนะน าขั้นตอนใน
การสร้างเครือข่าย 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ร่างเป้าประสงค์ให้ชัดเจน เพ่ือให้รู้ว่าสาเหตุความเป็นมาของ
การก่อตั้งเครือข่ายคืออะไร ท าไมจึงต้องมีเครือข่ายนี้ ตั้งแล้วจะท าอะไร 2) บอกเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 3) ก าหนดแผนการด าเนินงาน 4) ก าหนดกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน 5) ก าหนด
กระบวนการในการตัดสินใจ 6) เตรียมแผนการสื่อสารระหว่างสมาชิก 7) เลือกโครงสร้างการจัดการ
องค์การ และ 8) จัดหาทุนในการด าเนินงาน ดังภาพที ่2.5  

  

 
 
ภาพที่  2.5 กระบวนการสร้างเครือข่ายตามแนวคิดของเสรี พงศ์พิศ  

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก เสรี พงศ์พิศ (2548: 209)  
 
ทั้งนี้จากแนวคิดข้างต้นยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

(2543: 61) ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายนั้นอาจเกิดได้สองแนวทางใหญ่ๆ แนวทางแรก 
คือ เครือข่ายที่เกิดจากรัฐเข้าไปริเริ่ม (State Initiative) และเครือข่ายที่ประชาชนเป็นแกนน าจัดตั้ง 
(Citizen Initiative) และในการรวมตัวของเครือข่ายที่สองนั้น หน่วยงานภาครัฐก็อาจเข้าไปช่วยใน
ฐานะของผู้สนับสนุน (Supporter) และผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ให้การจัดตั้งเครือข่าย 
ท าได้ง่ายขึ้น ซึ่งกระบวนการก่อตัวของเครือข่ายมีดังนี้  

1. ร่างเป้าประสงค์ให้
ชัดเจน 

2. บอกเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

3. ก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน 

4. ก าหนดกฎระเบียบ 
กฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน 

5. ก าหนดกระบวนการ
ในการตัดสินใจ

6. เตรียมแผนการ
สื่อสารระหว่างสมาชิก 

7. เลือกโครงสร้างการ
จัดการองค์การ

8. จัดหาทุนในการ
ด าเนินงาน
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1) การสร้างความตระหนักในปัญหาและส านึกในการรวมตัว ซึ่งเกิดจากฉันทามติ
ของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง อันจะน ามาซึ่งความร่วมมือร่วมใจ และมีความจ าเป็นในการสร้างกระแสให้
เป็นกระแสสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสที่ลงไปสู่ประชาชนในระดับรากหญ้า ใช้กลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น การใช้สื่อมวลชน การจัดรายการโทรทัศน์หรือวิทยุ การท าจดหมายข่าว การเปิด
เวทีระดมความคิดเห็น การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดสัมมนา เป็นต้น เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ สื่อสารให้สังคมได้รับรู้โดยการก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน  

2) การสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์ เป็นการหาประเด็น ( issues) ที่จะเป็น
ศูนย์กลางที่จะท าให้เกิดการรวมตัวกันและการเข้าหากันอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง
ประเด็นที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม  

3) การแสวงหาแกนน าที่ดีของเครือข่าย โดยการหาผู้ เล่นหลัก (Key Actors)  
ในแต่ละภาคี และกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีอิทธิพลเพียงพอในการผลักดันด้านต่างๆ 
เช่น ด้านนโยบาย ด้านการสร้างกระแส ด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น  

4) การสร้างแนวร่วมสมาชิกของเครือข่าย เป็นการสร้างแนวร่วมของสมาชิก
เครือข่ายให้กว้างขวางและการดึงปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นสมาชิก
เครือข่ายในลักษณะของ “ดาวกระจาย” โดยเน้นที่แกนน าของกลุ่ม หรือองค์การที่มีการรวมตัวหรือ
เข้มแข็งอยู่ก่อนแล้วจะท าให้การก่อตั้งเครือข่ายเป็นไปได้เร็วขึ้น  

ส่วนในมุมมองของนักวิชาการต่างประเทศ กล่าวว่า  แนวทางในการสร้างเครือข่ายควร
ด าเนินการตามหลักการที่เป็นระบบ อยู่บนพ้ืนฐานของความยั่งยืน โดย  Starkey (1997 อ้างถึงใน 
พระดาวเหนือ บุตรสีทา, 2557: 35) ได้เสนอแนวทางการสร้างเครือข่ายทางสังคม ออกเป็น 10 
ขั้นตอน ได้แก่  

1) เชิญองค์การและผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ร่วม หรือเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกัน มอบหน้าที่ในการบริหารจัดการการประชุมให้กับ
บรรดาผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันรับผิดชอบ การหาข้อตกลงร่วมในกิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์ร่วม
ดังกล่าว  

2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่าย ทิศทาง กิจกรรมหลัก และคุณสมบัติของ
สมาชิกให้ชัดเจน โดยให้สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดด้วย เพ่ือป้องกันการ
ครอบง าจากกลุ่มคนบางคน ทั้งนี้ควรมีการทบทวนเป็นระยะ เพ่ือปรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ของสังคมและความต้องการของสมาชิก  

3) จัดตั้งกลุ่มแกนของเครือข่ายที่เข้ามาท าหน้าที่ประสานงาน จัดการและส่งก าลังบ ารุงให้กับ
สมาชิก ซึ่งต้องไม่ติดอยู่กับกิจกรรมประจ าวันขององค์การตัวเอง และกลุ่มแกนน าต้องด าเนินกิจกรรม
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ของเครือข่ายให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มผู้น าเครือข่าย เพ่ือพัฒนา      
ภาวะผู้น าของสมาชิก และป้องกันการผูกขาดอ านาจ  

4) สร้างความรู้สึกมีส่วนเป็นเจ้าของและความผูกพันที่เหนียวแน่น  ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อ
ความส าเร็จของเครือข่าย และควรเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  
การเลือกกิจกรรม ตลอดจนวิธีการท างานของเครือข่ายในลักษณะประชาธิปไตย  

5) เครือข่ายต้องมีวิธีการจัดหาและจัดการทรัพยากร  เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย และความสามารถในการพ่ึงตนเอง โดยทรัพยากรนี้ไม่ได้หมายถึง
เงินทุนเท่านั้น แต่ยังหมายถึงคุณภาพของสมาชิก วิธีการจัดการแบบมีส่วนร่วม เทคโนโลยี  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ  

6) ท าให้เครือข่ายมีสถานภาพถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้เครือข่ายและผู้น าเครือข่ายได้รับ
การสนับสนุน และความไว้เนื้อเชื่อใจจากสมาชิกเครือข่าย อีกทั้ งยังสามารถด าเ นินงานได้
กว้างขวาง อาจมีชื่อและสัญลักษณ์ของเครือข่ายเพ่ือให้เป็นที่จดจ าได้ง่าย และอาจส่งข่าวสารไปให้  
กับบุคคลเป้าหมายที่สามารถให้การรับรองเครือข่ายได้  

7) สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย  เพ่ือเสริมให้เครือข่ายมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งมีได้ทั้งทางแนวราบ แนวตั้ง หรือในภูมิภาคต่างระดับกัน การเชื่อมเครือข่ายท าได้
ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยการมีกิจกรรมร่วมกันหรือเป็นตัวแทนร่วมกันในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง และการร่วมกันประสานงานการประชุม  

8) มีการติดตามผลและประเมินผลเป็นประจ าสม่ าเสมอและถี่ถ้วน โดยดูความสอดคล้องของ
แผนการท างานกับวัตถุประสงค์ ความก้าวหน้าและความส าเร็จของเครือข่ายในแต่ระยะ ทั้งนี้ควรให้
สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดวิธีและเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพของกิจกรรมเครือข่าย 
และร่วมเรียนรู้ตลอดกระบวนการติดตามและประเมินผล  

9) ควรมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการเครือข่ายให้กับองค์การแกนและผู้น า
เครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ  

10) ก าหนดวัตถุประสงค์ของเครือข่ายให้มีความถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน  เพราะถ้า
วัตถุประสงค์ของเครือข่ายดี การเชื่อมโยงภายในเครือข่ายเหมาะสม จะเอ้ือให้เกิดความเคลื่อนไหว
ของกิจกรรมและความแข็งขันของสมาชิก โครงการหรือกิจกรรมมีลักษณะกระจายอ านาจไปให้กับ
มวลสมาชิกท่ีได้รับประโยชน์ การด าเนินงานเครือข่ายจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุด  

จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่ได้น าเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า
กระบวนการในการสร้างเครือข่ายทางสังคมสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน โดยเริ่มจากขั้นแรก 
คือ ขั้นก่อตั้งเครือข่าย กล่าวคือ การสร้างความตระหนักในการสร้างเครือข่าย โดยพิจารณาถึงความ
จ าเป็นและความส าคัญในการสร้างเครือข่าย ความเหมาะสมในการเข้าร่วมเครือข่าย วัตถุประสงค์ใน
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การก่อตั้งเครือข่าย รวมไปถึงการแสวงหาบุคคล กลุ่ม หรือองค์การที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก จากนั้นจึง
จัดตั้งเครือข่าย โดยการสร้างแนวความคิด  จุดมุ่ งหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกัน  ขั้นที่สอง คือ  
ขั้นด าเนินการ กล่าวคือ การก าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และทิศทางในการด าเนิน
นโยบายแผนงาน หรือกิจกรรมของเครือข่าย โดยจัดท าระบบกลไกการท างาน เช่น ระบบการสื่อสาร 
การประสานงาน การสนับสนุน และการระดมและจัดสรรทรัพยากรของเครือข่าย  เป็นต้น ขั้นที่สาม 
คือ ขั้นพัฒนาและรักษาเครือข่าย กล่าวคือ การสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของและความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย โดยการรักษาความสัมพันธ์ การจูงใจ  การสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ การจัดกิจกรรมของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการ
เครือข่าย ทั้งนี้อาจมีการจัดฝึกอบรมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความรู้ รวมไปถึง
แสวงหาและสร้างผู้น ารุ่นใหม่เพ่ือด าเนินกิจกรรมในอนาคต  นอกจากนี้ควรมีการติดตามและ
ประเมินผลเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานของเครือข่าย  และ
ขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นขยายเครือข่าย กล่าวคือ การขยายกิจกรรมของเครือข่ายทั้งในการแลกเปลี่ยน 
การระดมทรัพยากร การพัฒนาและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ไปสู่องค์การหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ดังภาพที่ 2.6  

  

 
 
ภาพที่  2.6 สรุปกระบวนการสร้างเครือข่าย  

ที่มา: พัฒนาโดยผู้ศึกษา  
 

ขั้นก่อตั้งเครือข่าย

ขั้นด าเนินการ 

ขั้นพัฒนาและรักษาเครือข่าย

ขั้นขยายเครือข่าย
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับผลของเครือข่ายทางสังคม   

เครือข่ายทางสังคมเปรียบเสมือนตาข่ายที่ร้อยรัดเชื่อมโยงบุคคล กลุ่ม และองค์การเข้า
ด้วยกัน ซึ่งในปัจจุบันเครือข่ายทางสังคมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตและการท างานของ
มนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เมื่อมีการเกิดขึ้นของเครือข่ายทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายในลักษณะ/
ประเภทใดก็ตาม เครือข่ายในแต่ละประเภทนั้นจะต้องมีกระบวนการท างานของเครือข่าย ซึ่งสิ่งที่
ได้รับนอกเหนือจากผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้แล้ว ในอีกแง่มุมหนึ่ง
เครือข่ายทางสังคมจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่าย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), 2547: 106)  โดยในส่วนนี้ 
จะได้กล่าวถึงผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคม ซึ่งสามารถแบ่งผลของเครือข่ายทางสังคมออกได้เป็น  
3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองการปกครอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 
 2.4.1 ผลของเครือข่ายทางสังคมด้านสังคม 

 ประการแรก คือ ผลในด้านการเกิดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคล
และผู้ที่เข้ามาด าเนินงานร่วมกับเครือข่าย สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้และเป็นทุนภายใน
ตัวเอง คือ ทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มากขึ้น หลังจากที่ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และมีการท างานร่วมกัน โดยกระบวนการเรียนรู้นั้นจะช่วยให้บุคคลและองค์การได้มีการ

ปรับตัวในการแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ และแนวร่วมใหม่อย่างต่อเนื่อง (พระมหาสุทิตย์   

อาภากโร (อบอุ่น), 2547 : 106) ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การแลกเปลี่ยนสารสนเทศและความรู้  
ยิ่งเครือข่ายมีอัตราการหมุนเวียนแลกเปลี่ยน (Velocity of exchange) สารสนเทศและความรู้
ระหว่างสมาชิกมากขึ้นเท่าใด เครือข่ายนั้นก็จะยิ่งเกิดการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น เพราะการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือบทเรียนใหม่ๆ ที่ค้นพบขึ้นมาจะช่วยต่อยอดความคิดและความรู้

ระหว่างสมาชิกเครือข่าย ซึ่งเป็นผลให้การท างานในด้านต่างๆ ของเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และจะน าไปสู่การเกิดประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

 ประการที่สอง ผลในด้านการก่อให้เกิดเวทีกลางในการประสานงานร่วมกัน กล่าวคือ 
เครือข่ายทางสังคมเป็นช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการประสานความเข้าใจระหว่างกันในด้านต่างๆ  
ทั้งด้านวัตถุประสงค์ ด้านขอบข่าย ด้านแผนการท างาน ด้านวิธีการท างาน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติให้

ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ (พระดาวเหนือ บุตรสีทา, 2557: 36) อันจะ
ส่งผลให้เกิดความช่วยเหลือกันในสังคม โดยท้ายที่สุดนี้เครือข่ายทางสังคมอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่
ก่อให้เกิดภาคประชาสังคมข้ึนได ้ 
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 ประการที่สาม ผลในด้านการก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง เมื่อเครือข่ายมีกระบวนการ
ท างานที่เข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาของเครือข่ายได้แล้ว เครือข่ายและสมาชิกในเครือข่ายก็
สามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้ โดยในการพ่ึงพาตนเองนั้น เป็นทั้งการพ่ึงพาในเรื่องของทุน ทรัพยากร 
ความรู้ และการจัดการ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาสังคมและการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายที่ต่อเนื่อง 
ตัวอย่างเช่น กลุ่มเกษตรกรที่ท างานด้านเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ที่ร่วมกันผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีให้แก่ผู้บริโภค และพัฒนากลุ่มตนเองเป็นเครือข่ายเกษตรกรรม

ทางเลือก ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในด้านเศรษฐกิจและสังคม (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), 
2547: 106-107) ซึ่งการพึ่งพาตนเองนี้จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 
 2.4.2 ผลของเครือข่ายทางสังคมทางด้านเศรษฐกิจ 

 ผลของเครือข่ายทางสังคมทางด้านเศรษฐกิจ คือ ผลในด้านการเกิดการจัดการ

ทรัพยากรในท้องถิ่น ในสังคมไทยเครือข่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้น มักจะเป็นเครือข่ายในเชิงพ้ืนที่  
ที่ภาคประชาชนได้ร่วมกันก่อตัวขึ้น โดยมองเห็นความส าคัญในการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นดิน น้ า ป่า ลุ่มน้ า ซึ่งหากไม่มีการรวมกลุ่มกัน 
กระบวนการดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้น สุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข ดังนั้น การรวมกลุ่ม
เป็นเครือข่ายจึงถือได้ว่าเป็นความส าเร็จของเครือข่ายในการที่จะร่วมกันพัฒนาและจัดการกับ
ทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งเครือข่ายเพ่ือการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นนี้มีพลังการขับเคลื่อนในหลายๆ 
พ้ืนที่ เช่น เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

ชาวบ้านหินกรูดและบ้านบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), 
2547: 107) ทั้งนี้หากมีการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมก็จะน ามาซึ่งรายได้ที่เพ่ิมขึ้น

ของเครือข่ายและท้องถิ่นนั้นๆ อีกด้วย   
  
 2.4.3 ผลของเครือข่ายทางสังคมด้านการเมืองการปกครอง 

 ประการแรก คือ ผลในด้านการเพ่ิมโอกาสในการแก้ไขปัญหา  โดยกลุ่มเครือข่าย
จ านวนไม่น้อยเช่นกัน ที่พยายามผลักดันในการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มองค์การของตน แต่ส่วนหนึ่งไม่
ประสบความส าเร็จ เนื่องจากปัญหาที่ประสบอยู่นั้นเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกลุ่ม

องค์การอ่ืน หรือเป็นปัญหาอ่ืนๆ การรวมกลุ่มและการประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  
จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการแก้ไขปัญหา เพราะเป็นการระดมความคิดเห็น และความร่วมมือจากฝ่าย

ต่างๆ ที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), 2547: 106) 
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ซึ่งถ้าไม่มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายแล้ว โอกาสในการแก้ไขปัญหานั้นอาจไม่ได้รับการตอบสนองเพราะ

ขาดแนวร่วมในการด าเนินงาน   

 ประการที่สอง ผลในด้านการเกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย กล่าวคือ 
เครือข่ายสามารถที่จะเป็นผู้ปลุกกระแสบางเรื่อง เพ่ือปลุกให้สังคมเกิดความตื่นตัวในเรื่องนั้นๆ และ
อาจรวมถึงการขยายผลออกไปในวงกว้างขึ้นได้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความกว้างและความเข้มแข็ง
ของเครือข่าย รวมไปถึงความสามารถของเครือข่ายในการครอบคลุมกลุ่มคนหลักๆ ของสังคม  
ความต่อเนื่องของกิจกรรม และความเป็นเอกภาพในการร่วมมือ (พระดาวเหนือ บุตรสีทา, 2557: 35) 
ซึ่งปัจจุบันประเด็นปัญหาสาธารณะจ านวนไม่น้อยที่เกิดขึ้นและสามารถน าไปสู่ข้อยุติด้วยพลังของ
เครือข่ายและการจัดการในเชิงนโยบาย ตัวอย่างเช่น การรวมตัวกลุ่มองค์การเครือข่ายที่ท างานในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พยายามผลักดัน พระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับประชาชนให้มี
การน าเสนอต่อการพิจารณาของรัฐสภา และการจัดท ามาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ เป็นต้น กระบวนการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นพลังของเครือข่ายในการร่วมผลักดันประเด็น
ปัญหาเชิงนโยบาย เพราะว่าปัญหาบางปัญหานั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ซึ่งบางครั้งไม่สามารถ
ที่จะแก้ไขด้วยพลังของเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น การเชื่อมประสานกับเครือข่ายและภาคี
อ่ืนๆ จึงท าให้เครือข่ายมีอ านาจในการต่อรองที่สูงขึ้น และถ้ายิ่งมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอ

ข้อมูลอย่างถูกต้องแล้ว กระบวนการนั้นก็จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายได้   

 และประการสุดท้าย ผลในด้านการเกิดอ านาจหรือพลัง อ านาจที่แฝงอยู่เกิดขึ้นจาก
การรวมตัวของกลุ่มองค์การและเครือข่าย อ านาจหรือการต่อรองนี้จะไม่มีการเกิดขึ้นได้ หากไม่มีการ

รวมกลุ่มองค์การต่างๆ เข้าด้วยกัน พลังอ านาจของการรวมกลุ่มนี้บางครั้งอาจไม่ส่งผลที่เป็นรูปธรรม

โดยตรง แต่เป็นพลังหรือประโยชน์ในทางอ้อมที่บรรดากลุ่มหรือเครือข่ายอ่ืนๆ  ให้ความเกรงใจและ

สามารถน ามาเป็นการต่อรองในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร 

(อบอุ่น), 2547: 107)  
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายดังกล่าวนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ

ความส าเร็จที่เครือข่ายส่วนใหญ่ได้รับ แต่สิ่งที่มีความส าคัญต่อความเป็นเครือข่ายมากกว่าผลส าเร็จใน
ทางตรง คือ ความสามัคคีที่มีต่อกันของสมาชิกและผู้คนในสังคม ดังนั้น ไม่ว่าเครือข่ายจะมี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนเองอย่างไร สิ่งที่ทุกเครือข่ายควรด าเนินการอย่างยิ่ง คือ การสร้าง
ความเป็นมิตรภาพและการพ่ึงพาอาศัย ซึ่งปัจจัยทั้งสองประการดังกล่าวจะช่วยให้งาน/ภารกิจของ

เครือข่ายบรรลุผลส าเร็จตามที่คาดหวัง  (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), 2547: 108)  
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับกีฬาวิ่งมาราธอน   

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการออกก าลังกายมีประโยชน์หลายประการ ทั้งประโยชน์ในด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์และสังคม ซึ่งการออกก าลังกายนั้นสามารถท าได้หลายวิธี เช่น  
การเต้นแอโรบิค การเล่นโยคะ การวิ่ง การว่ายน้ า การเล่นกีฬาชนิดต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบันการวิ่ง
มาราธอนเป็นการออกก าลังกายชนิดหนึ่งที่ผู้คนหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากมีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิ่ง ทั้งการแข่งขันวิ่งหรือแม้กระทั่งงานวิ่งเพ่ือการกุศล  การวิ่งนอกจากจะเป็น
การออกก าลังกายที่มีความสะดวกแล้ว ในอีกแง่มุมหนึ่งยังมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วย โดยการวิ่งจะท า
ให้กล้ามเนื้อ กระดูกแข็งแรง เพราะมีการฝึกการใช้งานเป็นประจ า อีกทั้งมีการประสานงานกับระบบ
ไหลเวียนของเลือด หัวใจ ปอด มีอัตราการสูบฉีดเลือดที่มีประสิทธิภาพ ช่วยปรับภูมิคุ้มกันให้ท างานดี
ขึ้น ช่วยควบคุมน้ าหนักของร่างกาย ขจัดไขมันส่วนเกินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การวิ่งยังช่วยกระตุ้น
ให้สมองหลั่งสารเอ็นโดรฟิน ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ท าให้มีความสุข บรรเทาอาการปวด  ท าให้รู้สึกสดชื่น
แจ่มใส ลดความวิตกกังวล ลดความเครียด อีกทั้งการวิ่งช่วยฝึกความอดทน และเพ่ือให้การศึกษาใน

ครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้ศึกษาจึงได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน ดังนี้   

   

2.5.1 ประวัติการวิ่งมาราธอน   

เมื่อ 490 ปีก่อนคริสตกาล ได้เกิดศึกสงครามข้ึน โดยเป็นการรบกันระหว่างเปอร์เซีย
กองทัพที่มีอ านาจทางการทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียกับกรุงเอเธนส์ ณ ทุ่งมาราธอน ในการรบ
ครั้งนั้นแม้ว่ากองทัพเปอร์เซียจะมีพลรบเยอะกว่าหลายเท่าตัว แต่ด้วยความเป็นเจ้าถิ่น ช านาญพ้ืนที่
มากกว่า ส่งผลให้เปอร์เซียเป็นฝ่ายปราชัยและชัยชนะครั้งนั้นเป็นของชาวกรีก และเป็นจุดเริ่มต้นของ
ต านานวีรบุรุษนามว่า “ฟิดิปปิดีส” (Pheidippides) ว่ากันว่าทหารเอเธนส์สุดแข็งแกร่งนายหนึ่งชื่อ 
“ฟิดิปปิดีส” (Pheidippides) ได้รับมอบหมายให้กลับไปรายงานเจ้าเมืองเอเธนส์และไปส่งข่าวดีแก่
ชาวกรีกในกรุงเอเธนส์ โดยฟิดิปปิดิสได้วิ่งข้ามสมรภูมิที่มีชื่อว่า “ทุ่งมาราธอน” (มนตรี บุญสัตย์, 
2560) ซึ่งตามประวัติศาสตร์เขียนไว้ว่าใช้เวลาในการวิ่งประมาณ  48 ชั่วโมง ต่อมาเมื่อฟิดิปปิดิสวิ่ง
ข้ามทุ่งมาราธอนมาได้จึงได้วิ่งต่อมาที่ประตูเมือง จากนั้นเขาก็ตะโกนว่า “Victory” ซึ่งแปลว่า  
“เราชนะแล้ว” หลังจากสิ้นเสียงตะโกนเขาก็ขาดใจตายอยู่ ณ ตรงนั้น รวมระยะทางที่วิ่งจาก
มาราธอนมายังเอเธนส์ทั้งหมด 40 กิโลเมตร (24.85 ไมล์) นี่เป็นต านานเล่าขานกันมา   
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ภาพที่  2.7 รูปปั้นของ Pheidippides ณ ถนนมาราธอน ประเทศกรีซ 
ที่มา: Stephen, 2014 
 

ต่อมาเมื่อมีการจัดแข่งขันวิ่งระยะยาวขึ้นเป็นครั้งแรกในกีฬาโอลิมปิคจึงมีการตั้งชื่อ
เพ่ือเป็นเกียรติให้กับฟิดิปปิดิส ว่า “วิ่งมาราธอน” ซึ่งหมายถึง ระยะ 26 ไมล์ 385 หลา หรือที่ทาง
แถบเอเชียนิยมใช้เป็น 42.195 กิโลเมตร (สงคราม ไกรสนธิ์, 2548) 

การแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกของโลก เกิดขึ้นปี ค.ศ.1896 ในการแข่งขันกีฬา         
โอลิมปิคเกมส์ จัดขึ้นที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ในระยะทาง 24 ไมล์ 1500 หลา ซึ่งผู้ชนะในครั้งนั้น

เป็นชาวกรีก ชื่อ สปิริดอน หลุย (Spyridon Louis) ท าเวลาได้ 2.58.50 ชั่วโมง ซึ่งในปัจจุบันเรา
มักจะเห็นผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬาน าเอาค าว่า “Spyridon” ไปใช้ เช่น ชื่อบริษัท
เกี่ยวกับกีฬา เป็นต้น  โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกา ส าหรับระยะทางการวิ่งมาราธอนถูก
เปลี่ยนแปลงใน ปี ค.ศ. 1908 ในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์ ที่กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ โดยระยะทางเดิมถูกปรับให้ยาวออกไปเป็น 26 ไมล์ 385 หลา หรือ 42.195 กิโลเมตร  
ด้วยเหตุผลที่คณะกรรมการยินยอมก าหนดเส้นชัยให้อยู่ตรงหน้าพระพักตร์ของพระราชินีพอดี  
และหลังจากนั้นมาได้ยึดระยะนี้ เป็นมาตรฐานจนถึงปั จจุบัน  ทั้ งนี้ ผู้ เป็นแชมป์คนแรกใน
ร ะย ะ  42.195 กิ โล เม ต ร  คื อ  จ อ ห์ น  เฮ ย์  (John Hayes) นั ก วิ่ ง ช า ว อ เม ริ กั น  ท า เว ล า
ได้ 2.55.18 ชั่วโมง ส าหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนส าหรับประชาชนทั่วไปครั้งแรกในโลก จัดขึ้นในปี 
ค.ศ. 1896 ซึ่ งเป็นปี เดียวที่มีการแข่งขันวิ่ งมาราธอนในโอลิมปิคเกมส์ที่ เอเธนส์  โดยเมือง

บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ริเริ่มจัดให้มีการแข่งขัน “วิ่งบอสตันมาราธอน” ขึ้นเป็นครั้งแรก 
โดยใช้กฎกติกาในการแข่งขันเหมือนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคทุกประการ  เพียงแตกต่างกันที่เปิด
โอกาสให้นักวิ่งประชาชนทั่วไปเข้าแข่งขันได้ ส่งผลให้บอสตันมาราธอนจึงกลายเป็นงานวิ่งมาราธอน
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ประเพณีประจ าเมืองที่มีอายุมากท่ีสุดในโลก จนถึงปัจจุบัน 120 ปี และจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี และใน
แต่ละปีจะมีนักวิ่งมาราธอนจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันกว่า 40,000 คน ซึ่งในจ านวนนี้มีนักวิ่งจาก
ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันด้วย (สงคราม ไกรสนธิ์, 2548)   

ส าหรับหน่วยงานสากลที่มีหน้าที่ควบคุมการแข่งขันวิ่งมาราธอน คือ องค์การ
มาราธอนนานาชาติ  (Association of International Marathons and Distance Races) หรือ
อักษรย่อ AIMS ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งมาราธอนระดับสากล โดยมีสมาชิกที่
เป็นสนามวิ่งอยู่ทั้งหมดทั่วโลก ปัจจุบัน 55 ประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกสนามแข่งขัน 166 แห่ง  
รวมสนามที่มีชื่อเสียงระดับ World Major Marathon อาทิ บอสตันมาราธอน ลอนดอนมาราธอน 
เบอร์ลินมาราธอน ชิคาโกมาราธอน นิวยอร์คมาราธอน โตเกียวมาราธอน ส าหรับประเทศไทยก็เป็น
สมาชิกของ AIMS และได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งมาราธอนเช่นเดียวกัน 3 รายการ ได้แก่ 
ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ลากูน่าภูเก็ตมาราธอน และกรุงเทพมาราธอน นอกจากนี้ AIMS ยังท า
หน้าที่ในการควบคุมดูแลโครงสร้างการจัดงานที่ได้มาตรฐานอ่ืนๆ อีกด้วย  (วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์, 
2558)  

ส าหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกของประเทศไทยจัดขึ้นใน วันที่  22 
พฤศจิกายน 2530 ณ กรุงเทพมหานคร  ภายใต้ชื่อ  “The Royal Marathon Bangkok” ซึ่ งมี
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประมาณ 80,000 คน ซึ่งถือว่ามีผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันมากที่สุด โดยตลอดระยะเวลา 30 ปี (พ.ศ. 2530-2560) ที่ผ่านมาการจัดการแข่งขันวิ่ง
มาราธอนในประเทศไทยได้รับการพัฒนามาโดยตลอด จนในปัจจุบันพบว่าการจัดการแข่งขันวิ่ง
มาราธอนทั่วประเทศ รวม 9 ภูมิภาค 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานครมีมากกว่า 300 สนามต่อปี 
ได้แก่ สนามมาราธอน (ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร มี  15-20 สนามต่อปี สนามฮาล์ฟมาราธอน 
(ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร) มี 50-75 สนามต่อปี สนามมินิมาราธอน (ระยะทาง 10.550 กิโลเมตร) 
มี 150-175 สนามต่อปี และสนามเดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพ (ระยะทาง 3.0-5.0 กิโลเมตร) มีมากกว่า 
250-300 สนามต่อปี เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ  750-5,000 คนต่อสนาม (จุฬา  
เอ๋ียวภูเก็ต, 2557: 2-4) ปัจจุบันการวิ่งมาราธอนเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย  
ซึ่งนอกจากการวิ่งมาราธอนจะท าให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ในอีกแง่มุมหนึ่งยังสามารถสร้างสรรค์ให้
เกิดสิ่งดีๆ ในสังคมได้ ดังจะเห็นได้จากในปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนการกุศล  เพ่ือระดม
ทุนในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ การจัดโครงการก้าวคนละก้าว  
ครั้งที่  1 เพ่ือโรงพยาบาลบางสะพาน ซึ่ งท าการระดมทุนด้วยการวิ่งระยะไกล เริ่มต้นจาก
กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่โรงพยาบาล บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทาง 400 
กิโลเมตร เพ่ือระดมทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้กับโรงพยาบาล 
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสรุปยอดบริจาคหลังจากเสร็จสิ้นโครงการก้าวคนละก้าว  



39 
 
ครั้งที่ 1 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 85 ล้านบาท จนกระทั่งเกิดโครงการก้าวคนละก้าว ครั้งที่ 2 เพ่ือ 11 
โรงพยาบาลทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นก าลังใจให้กับ คุณหมอ คุณพยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ และเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพออกก าลังกายด้วยการวิ่ง อีกทั้งเพื่อ
ระดมทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 11 แห่ง 
ทั่วประเทศ โดยเริ่มวิ่งจากอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปสิ้นสุดที่อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
รวมระยะทาง 2,191 กิโลเมตร โดยสรุปยอดบริจาคหลังจากเสร็จสิ้นโครงการก้าวคนละก้าว ครั้งที่ 2 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,380 ล้านบาท ซึ่งโครงการก้าวคนละก้าวนั้น น าวิ่งโดยนักร้องชื่อดัง
ของเมืองไทย “นายอาทิวราห์ คงมาลัย” หรือ “ตูน บอดี้สแลม”  

 

 
 
ภาพที่  2.8 การแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกของประเทศไทย “The Royal Marathon Bangkok”       
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2530 ณ กรุงเทพมหานคร  
ที่มา: การแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย, 2555   
 

2.5.2 ประเภทของการวิ่ง  

การวิ่งเป็นการออกก าลังกายประเภทหนึ่งที่ท าได้ง่าย เนื่องจากไม่มีเทคนิคที่ซับซ้อน
และมีอันตรายน้อยเมื่อเทียบกับการเล่นกีฬาหรือการออกก าลังกายแบบอ่ืน  การวิ่งที่ปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพร่างกายจะส่งผลให้สมรรถภาพการรับออกซิเจนของร่างกายดีขึ้น ท าให้
หัวใจหลอดเลือดและปอดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและการท างานจนสามารถรับและขนส่ง
ออกซิเจนได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันกล้ามเนื้อและอวัยวะอ่ืนก็จะแข็งแรงขึ้น อีกทั้งยังมีผลต่อจิตใจที่ท าให้
นักวิ่งคลายความเคร่งเครียดและมีอารมณ์แจ่มใสขึ้นด้วย โดยการวิ่งมาราธอนจัดเป็นกีฬาประเภท
หนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งการวิ่งมาราธอนต้องใช้ความแข็งแรงและความ
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ทนทานของกล้ามเนื้อ (endurance sports) รวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากมีการ
เคลื่อนไหวในลักษณะเดิมๆ ซ้ าๆ เป็นระยะเวลานาน มีความต้องการในการใช้พลังงานอย่างมากและ
ต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างจากการวิ่งทั่วไปหรือการวิ่งด้วยอัตราเร่ง (sprinter) ดังนั้นจึงเหมาะส าหรับนักวิ่ง
ที่มีการเตรียมตัวมาโดยเฉพาะ ทั้งนี้ สถาวร จันทร์ผ่องศรี (2560: 19-21) ได้แบ่งการวิ่งออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่  

ประเภทแรก คือ การวิ่งประเภทลู่ กล่าวคือ วิ่งระยะสั้น ระยะทางตั้งแต่ 100 เมตร    
ไปถึงระยะทาง 400 เมตร มีทั้งวิ่งเดี่ยวและวิ่งเป็นทีม มีรายละเอียด ดังนี้ 
  - ผลัด 4 คน วิ่งระยะกลางระยะทาง 800-3,000 เมตร 
  - วิ่งวิบาก 2,000-3,000 เมตร 
  - วิ่งระยะไกลระยะทาง 5,000-10,000 เมตร 
  - วิ่งข้ามรั้วในระยะสั้น 
  ซึ่ งการวิ่ งประเภทนี้  นักวิ่ งหรือผู้ เข้าแข่งขันต้องได้รับการฝึกซ้อมมาอย่าง
เฉพาะเจาะจง ใช้ความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของร่างกายสูง รวมถึงเคล็ดลับเทคนิคต่างๆ ด้วย 
โดยส่วนใหญ่จะเริ่มฝึกฝนตั้งแต่วัยเยาว์ต่อเนื่องนับเป็นเวลาหลายๆ ปี ซึ่งนักวิ่งทีมชาติจะผ่านการ
แข่งขันในระดับนี้มาก่อนแทบทั้งสิ้น 

ประเภทที่สอง คือ การวิ่งประเภทถนน กล่าวคือ เป็นการวิ่งที่ได้รับความนิยมอย่าง
มากในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นอีก 5 ประเภท ดังนี้ 

1) ฟันรัน (Fun Run) หรือที่นิยมเรียกกันว่าเดินวิ่งเพ่ือการกุศล โดยมีระยะทาง         
การวิ่งและเดินตั้งแต่ 1 กิโลเมตร ไปจนถึง 5 กิโลเมตร ซึ่งการวิ่งประเภทนี้เหมาะส าหรับเด็ก เยาวชน 
ผู้หญิง ผู้สูงอายุ หรือนักวิ่งระดับเริ่มต้นที่ได้เริ่มออกก าลังกายมาบ้างแล้วและต้องการที่จะก้าวขึ้นไป
อีกระยะเพราะร่างกายมีความพร้อมและแข็งแกร่งมากขึ้น โดยการวิ่งประเภทฟันรันจะท าให้นักวิ่ง
รู้สึกสนุกสนาน เนื่องจากมีเพ่ือนร่วมเดินวิ่งเป็นจ านวนมาก  
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ภาพที่  2.9 การวิ่งฟันรัน เพื่อการกุศล ระยะทาง 5 กิโลเมตร ในงาน ลอง Run 2018 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร  
ที่มา: ก้าว, 2561 

 
2) ควอเตอร์มาราธอน หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า “มินิมาราธอน” (Mini Marathon)    

มีระยะทาง 10 กิโลเมตร เป็นระยะแข่งขันที่นิยมของนักวิ่งซึ่งผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะทางที่นักวิ่งเพ่ือสุขภาพนิยมกันมาก เนื่องจากะระยะทางไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปเหมาะ
ส าหรับการออกก าลังกาย ดังนั้นในการวิ่งประเภทนี้นักวิ่งจึงต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายมา
พอสมควร  

 

 
 

ภาพที่  2.10 การวิ่งมินิมาราธอน ในรายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2018  
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงเทพมหานคร 
ที่มา: Amazing Thailand Marathon Bangkok, 2561 

 
3) ฮาล์ฟ มาราธอน (Half Marathon) อึดขึ้นมาหน่อยที่ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร     

เป็นอีกระยะทางหนึ่งที่นักวิ่งที่เคยผ่านการวิ่งหลายๆ สนามชื่นชอบ ซึ่งนักวิ่งควรผ่านการฝึกซ้อมมาใน
ระดับดีพอสมควร เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บ  โดยการวิ่งในประเภทนี้นักวิ่งจะต้องมีการบริหาร
เวลา และบริหารร่างกายด้วย  เช่น มีการเติมพลังงานโดยการทานน้ า  รวมถึงทานอาหารที่มี
ประโยชน์ เพ่ือให้สามารถที่จะไปวิ่งเข้าเส้นชัยได้ในที่สุด   
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ภาพที่  2.11 การวิ่งฮาล์ฟ มาราธอน ในรายการ Bangsaen21 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ  
หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 
ที่มา: Bangsaen21, 2560 

 
4) มาราธอน (Marathon) มีระยะทาง 42.195 กิโลเมตร เป็นระยะทางมาตรฐานที่

จัดแข่งขันในระดับนานาชาติทั่วโลก ซึ่งนักวิ่งระยะนี้ก็จะมีทั้งนักวิ่งสมัครเล่นและนักวิ่งอาชีพ ดังนั้นใน
การวิ่งมาราธอนนักวิ่งควรฝึกฝนเตรียมความพร้อมมาอย่างดี  อีกทั้งควรผ่านการตรวจสุขภาพมา
ก่อน ซึ่งนักวิ่งมาราธอนบางคนเตรียมความพร้อมโดยการลงตารางฝึกซ้อม 3-4 เดือน เพ่ือเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อและเตรียมร่างกายให้พร้อมที่จะวิ่งมาราธอน   

 

 
 

ภาพที่  2.12 การวิ่งมาราธอน ในรายการ จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
ที่มา: Chombueng Marathon, 2561 
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5) อัลตร้า มาราธอน (Ultra Marathon) มีระยะทางเริ่มจาก 50 กิโลเมตร ไปจนถึง 
100 กิโลเมตร เหมาะส าหรับนักวิ่งผู้แข็งแกร่งที่ผ่านสนามวิ่งมาอย่างโชกโชน  ที่ส าคัญจะต้องมีการ
เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เนื่องจากบางสนามที่จัดการแข่งขันวิ่งอัลตร้ามาราธอนนั้นใช้วิธีการ
แข่งขันวิ่งแบบข้ามวันข้ามคืน ดังนั้นผู้ที่จะสามารถวิ่งอัลตร้า มาราธอนได้จะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญใน
ด้านการวิ่งและผ่านการเตรียมความพร้อมของร่างกาย จิตใจ รวมถึงฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีท่ีสุด 

 

 
 

 
 
ภาพที่  2.13 การวิ่งอัลตร้า มาราธอน ในรายการ Ultra-Trail Panoramic เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 
2560 ณ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ที่มา: Thailand Ultramarathon TU, 2561 
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ประเภทที่สาม คือ การวิ่งประเภทเทรล กล่าวคือ เป็นการวิ่งตามธรรมชาติของ         
ภูมิประเทศที่ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆ เช่น ป่า ภูเขา แม่น้ า ทางลาดชัน มีความท้าทายมากกว่าการวิ่ง
บนถนนปกติ ส่วนระยะทางก็จะตามแต่ละสถานที่จะอ านวย ส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ 10 กิโลเมตร ไปจนถึง 
100 กิโลเมตร 

 

 
 

 
 
ภาพที่  2.14 การวิ่งเทรล ในรายการ Compressport UTN100 เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2560 ณ 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
ที่มา: Run Around Thailand, 2560 

 
  ส าหรับประเภทของการวิ่งนั้น เมื่อนักวิ่งทุกคนวิ่งไปสักพักช่วงหนึ่งก็จะพบการวิ่ง
ประเภทที่ตนเองหลงใหล บางคนชื่นชอบการวิ่งแบบฟันรัน บางคนติดใจการวิ่งเทรล บางคนขอวิ่งแค่
ฮาล์ฟมาราธอน และบางคนหลงเสน่ห์การวิ่งระยะไกล 100 เมตร ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่
ละคน รวมไปถึงการฝึกซ้อม ขีดจ ากัดของร่างกาย สุขภาพ เวลา หรืออะไรก็ตามที่จะเป็นตัวคัดสรร
เราให้เหมาะสมแก่การวิ่งในแบบฉบับของตัวเอง 
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2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

 ก าจรเดช ศรีวิลัย (2551: 111-117 ) ได้ศึกษาเครือข่ายทางสังคมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า
ของลุ่มน้ าแม่เลาะ ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเครือข่ายทาง
สังคม ปัจจัยและกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าแม่เลาะ ต าบล               
สะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า เครือข่ายทางสังคมใน
การอนุรักษ์ป่าต้นน้ าของกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ าแม่เลาะ ประกอบด้วย 4 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านเมืองก๊ะ  
ซึ่งเป็นชุมชนเผ่าลัวะ ชุมชนบ้านพระบาทสี่รอย ชุมชนบ้านห้วยส้มสุก ซึ่งเป็นชุมชนคนพ้ืนเมืองและ
ชุมชนบ้านแม่ก๊ะเปียง เป็นชุมชนเผ่ากระเหรี่ยงและม้ง โดยชุมชนแต่ละเผ่าพันธุ์จะมีวัฒนธรรม
ประเพณีที่แตกต่างกันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่าพันธุ์ ในด้านปัจจัยและกระบวนการสร้างเครือข่าย
ทางสังคมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า ประกอบด้วยปัจจัยภายในของชุมชน ได้แก่  ภูมิปัญญาด้านการ
อนุรักษ์ป่าต้นน้ าของชุมชน ลักษณะชุมชนและระบบนิเวศวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนและระบบ  
เครือญาติพบว่า มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สัมพันธ์กับระบบคิด
ความเชื่อเรื่องผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความศรัทธาในหลักค าสอนของศาสนาผ่านกระบวนการทางพิธีกรรม
และประเพณีต่างๆ ของชุมชน น าไปใช้เป็นแบบแผน แนวทางปฏิบัติในการด าเนินชีวิตสืบทอดสู่
ลูกหลาน กลุ่มเครือญาติและขยายตัวเป็นกลุ่มเครือข่ายที่เข้มแข็ง และที่ส าคัญคือการมีผู้น าที่เข้มแข็ง  
มีวิสัยทัศน์ และชุมชนมีจิตส านึกในการเคารพสถาบันสูง  โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์  
ซึ่งน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายที่เข้มแข็ง ประสบผลส าเร็จ ส่วนปัจจัยภายนอก มีการ
ส่งเสริมจากองค์การเอกชน เช่น มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ฯลฯ 
ส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเผยแผ่ศาสนาแก่คนในชุมชน และเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด ที่มี
ส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการรวมตัว และการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย การได้รับผลกระทบจาก
นโยบายของรัฐ การถาโถมของเทคโนโลยีเข้าสู่ชุมชนล้วนเป็นปัจจัยในการสร้างเครือข่ายทั้งสิ้น  

ส าหรับกระบวนการสร้างเครือข่ายนั้น มีสาเหตุ  3 ประการดังนี้ ประการแรก การบุกรุก
ท าลายป่าท าให้เกิดการขาดแคลนน้ า ประการที่สอง เกิดการขัดแย้งเพ่ือแย่งชิงทรัพยากรกับชุมชน
ใกล้เคียง และประการที่สาม การได้รับผลกระทบจากนโยบายและการก าหนดมาตรการการจัดการป่า
ของรัฐ จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท าให้ชุมชนมีพ้ืนที่เขตป่า
อนุรักษ์เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณน้ าในล าห้วยเพ่ิมมากขึ้น มีระบบนิเวศป่าไม้อุดมสมบูรณ์  สามารถ
สร้างกฎระเบียบหรือกติกาทางสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ น้ า และสัตว์ป่า ภายใต้ความ
ร่วมมือจากกลุ่มบุคคลต่างๆ  ในชุมชน มีการประยุกต์ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดแหล่งอาหารธรรมชาติของท้องถิ่น สามารถพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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และเกิดกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิดในในเวทีต่างๆ ของชุมชนองค์การและกลุ่มเครือข่าย
ต่างๆ เพ่ือสร้างพลังชุมชนในการร่วมจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป  

นลินี เรืองฤทธิศักดิ์ (2553: 129-133) ได้ศึกษารูปแบบและแนวทางการสร้างเครือข่ายและ
การเป็นหุ้นส่วนทางสังคมระหว่างประเทศขององค์การคนพิการ: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม 
คนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและประมวล
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนทางสังคมระหว่างประเทศขององค์การคนพิการ และ
รูปแบบการสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนทางสังคมระหว่างประเทศของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม  
คนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ผลการศึกษาพบว่า องค์การคนพิการแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ  
1) องค์การของคนพิการ เป็นองค์การที่คนพิการจัดตั้งขึ้นและเป็นผู้ด าเนินการบริหารจัดการ และ  
2) องค์การเพ่ือคนพิการเป็นองค์การที่จัดตั้งและบริหารงานโดยคนไม่พิการ องค์การเพ่ือคนพิการมี
บทบาทด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ การพิทักษ์สิทธิ การให้โอกาส การสนับสนุนทางสังคม การประสานงาน 
การสร้างเครือข่ายและการสร้างการตระหนักรู้ของสังคม โดยรูปแบบการสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วน
ทางสังคมขององค์การและเพ่ือคนพิการ อยู่บนพ้ืนฐานของการแลกเปลี่ยนทรัพยากร การสนับสนุน
องค์การ การสร้างพันธมิตร และการสร้างความร่วมมือโดยมีคนพิการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  
จากกรณีศึกษาศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เป็นองค์การเพ่ือคนพิการที่
ด าเนินการสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนทางสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านการด าเนินง าน 3 
กิจกรรมหลัก คือ การประสานเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือ การสนับสนุนข้อมูล และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ตามรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือสร้างเวทีในการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมขององค์การเครือข่ายและผู้มีส่วนเสี ย 
ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ แนวทางการสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนทางสังคมระหว่างประเทศ
ของศูนย์ฯ คือ 1) การพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร 2) การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์การสมาชิก และ 
3) การพัฒนาความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  

ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (2554: 235-247 ) ได้ศึกษาการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนายหน้า
แรงงานอีสาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเลื่อนชั้นทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสาน 
กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม ระดับความเข้มของเครือข่ายทางสังคม ตลอดจนเพ่ือพัฒนา
โมเดลความเข้มของเครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสาน ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า  
แบบแผนการเลื่อนชั้นทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสาน มี 3 รูปแบบ คือ การเลื่อนชั้นด้วยความ
ตั้งใจแบบค่อยเป็นค่อยไป การเลื่อนชั้นด้วยความตั้งใจแบบฉับพลัน และการเลื่อนชั้นแบบไม่ตั้งใจ
หรือแบบบังเอิญ โดยมีเหตุผลหลักในการเลื่อนชั้นทางสังคม คือ เหตุผลทางเศรษฐกิจ ผ่านช่องทาง
เครือข่ายการท างาน ในกระบวนการเลื่อนชั้นทางสังคมนายหน้าแรงงานมีการพัฒนารูปแบบการ
บริโภคเชิงสัญลักษณ์ เพ่ือสร้างความแตกต่างระหว่างชนชั้นเดิมของตนกับชนชั้นใหม่  ส าหรับ
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กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสาน 4 ขั้นตอน คือ การมีความสัมพันธ์
ส่วนตัวและประสบการณ์ร่วม การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน การประสานผลประโยชน์และการ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคม โดยเครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสานมีลักษณะเป็น
เครือข่ายระดับเดียวที่มีการเชื่อมโยงกัน ระหว่างนายหน้าแรงงานอย่างทั่ วถึงและเป็นเครือข่ายแบบ 
ไม่เป็นทางการ  

ด้านองค์ประกอบที่มีระดับความเข้มของเครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสานมาก
ที่สุด คือ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย รองลงมา คือ การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน  
การเป็นสมาชิกของเครือข่าย การมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน การสื่อสารภายในเครือข่าย และความ
หนาแน่นของเครือข่าย ตามล าดับ นอกจากนี้ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มของ
เครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงาน ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาการท างาน โอกาสใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผลงานการจัดส่งแรงงานไปท างานต่างประเทศ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่
เคยย้ายถิ่นไปท างานในต่างประเทศ และการสนับสนุนของครอบครัว  ส าหรับโมเดลความเข้มของ
เครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสาน พบว่า ความเข้มของเครือข่ายทางสังคมของนายหน้า
แรงงานอีสานได้รับอิทธิพลทางตรงจากองค์ประกอบอายุและประสบการณ์การท างาน ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผลงานการจัดส่งแรงงานไปท างานในต่างประเทศ จ านวนเพ่ือนบ้านที่เคยไปท างาน
ต่างประเทศ ระยะเวลาการท างานเป็นนายหน้าแรงงาน โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ประสบการณ์การไปท างานต่างประเทศ อายุ และจ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่เคยไปท า งาน
ต่างประเทศ  

ทักษ์ ทองภูเบศร์ (2554: 170-175 ) ได้ศึกษาบทบาทการส่งผ่านของเครือข่ายโรงเรียนและ
ชุมชนในการส่งเสริมความส าเร็จของชุมชนแห่งการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม:  การวิจัยเน้น
การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม โดยใช้วิธีการวิจัยแบบวิธีผสม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาตัวบ่งชี้
ส าหรับวิเคราะห์รูปแบบเครือข่ายชุมชน กระบวนการด าเนินงาน ความส าเร็จในการด าเนินงานและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับครู นักเรียน และชุมชนในเครือข่าย 2) วิเคราะห์รูปแบบเครือข่ายชุมชนในการ
ด าเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากตัวบ่งชี้ ที่ พัฒนาขึ้น 3) วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
กระบวนการท างานและความส าเร็จในการด าเนินงานของเครือข่ายชุมชนที่มีรูปแบบต่างกัน และ   
4) วิเคราะห์ผลของเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนในฐานะตัวแปรส่งผ่านในการส่งเสริมชุมชนแห่งการ
ปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผลที่เกิดขึ้นกับครู นักเรียน และชุมชนในเครือข่าย ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า ตัวบ่งชี้รูปแบบชุมชน กระบวนการด าเนินงาน ความส าเร็จ และผลลัพธ์ประกอบด้วย
โมเดลการวัด 4 โมเดล โดยลักษณะของการท างานของชุมชนที่พบมาก 5 อันดับแรก คือ การก่อตั้ง
ขึ้นจากความสนใจร่วมกันของสมาชิก การพูดเรื่องที่สนใจร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดกันอย่าง
สม่ าเสมอ ความเต็มใจอย่างแข็งขันที่จะร่วมท างานกับกลุ่ม การสร้างแรงจูงใจในการแบ่งปันความรู้
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ของผู้น ากลุ่ม และการได้ใช้ความรู้ของตนร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างท ากิจกรรมร่วมกัน ใช้เป็น
เกณฑ์ในการจ าแนกรูปแบบเครือข่ายชุมชน ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการด าเนินงานและความส าเร็จใน
การด าเนินงานของเครือข่ายชุมชน โดยแบ่งกระบวนการด าเนินงานได้เป็น  2 ประเภท คือ ชุมชนที่
เน้นกระบวนการด าเนินงานด้านโครงสร้างของความสัมพันธ์ และชุมชนที่เน้นกระบวนการด าเนินงาน
ด้านการเรียนรู้หรือศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน และกระบวนการด าเนินงานส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของเครือข่ายชุมชน และพบว่าเครือข่ายชุมชนแห่งการปฏิบัติมีผัง
โครงสร้างเครือข่ายแตกต่างจากชุมชนธรรมชาติ กล่าวคือ เครือข่ายชุมชนแห่งการปฏิบัติมีผัง
โครงสร้างแบบปกติ ในขณะที่เครือข่ายชุมชนธรรมชาติจะมีภาวะช่องว่างโครงสร้างและเครือข่ายแบบ
ปกติ ส่งผลให้เครือข่ายชุมชนธรรมชาติมีความเข้มแข็งและความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายน้อยกว่า
เครือข่ายชุมชนแห่งการปฏิบัติ โดยครูแสดงสองบทบาทส าคัญ คือ บทบาทบุคคลศูนย์กลางต่อการ
ด าเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านเครือข่ายโรงเรียน-ชุมชน และบทบาทบุคคลคั่นกลางใน
ชุมชนธรรมชาติ และเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านเครือข่ายโรงเรียน
ชุมชน จึงควรเน้นการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีครูเป็นผู้ประสานเครือข่าย  

ธวัชชัย เคหะบาล (2555 : 120-125) ได้ศึกษาเครือข่ายทางสังคมกับการขับเคลื่อน
กระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพระดับต าบล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การก่อตัว และ
องค์ประกอบของเครือข่ายนักวิจัยสุขภาวะชุมชน 2) กระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพระดับ
ต าบล และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพระดับ
ต าบลโดยเครือข่ายนักวิจัยสุขภาวะชุมชน ผลการศึกษาพบว่า การก่อตัวของเครือข่ายนักวิจัยสุขภาวะ
ชุมชน มี 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยภายในที่เป็นทุนเดิม ได้แก่ องค์กรชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ เครือข่ายและกิจกรรม การป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ และ
ปัจจัยภายนอกคือการออกแบบและสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก  3 ปัจจัย
ส าคัญ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านสุขภาพ ข้อจ ากัดของกลไกที่เป็นทางการ และ
ศักยภาพชุมชนท้องถิ่น ยังมีอยู่มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับกลุ่มองค์การเครือข่ายในต าบลให้
ร่วมมือกันสร้างเสริมสุขภาวะโดยมีการคัดเลือกผู้น าเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเรียกว่า  “นักวิจัย
สุขภาวะชุมชน” ส าหรับองค์ประกอบของเครือข่ายนักวิจัยสุขภาวะชุมชนมี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 
สมาชิกและผู้น าของเครือข่าย มีจิตส านึกและเป้าหมายร่วมกัน การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การเชื่อมโยงด้วยระบบความสัมพันธ์แบบหลวมๆ  การสื่อสารภายในเครือข่าย การมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน และการเสริมพลังอ านาจต่อรองและระดมทรัพยากรเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  
โดยองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด คือ สมาชิกและผู้น าเครือข่ายมีจิตส านึกและเป้าหมายร่วมกัน การมี
ส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสื่อสารภายในเครือข่าย ส่วนอีก  3 องค์ประกอบ ที่เป็นส่วน
เสริมที่ท าให้เครือข่ายคงอยู่และพัฒนาต่อไป   
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กระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพระดับต าบลที่ขับเคลื่อนโดยนักวิจัยสุขภาวะชุมชน
มี 3 ขั้นตอนที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องได้แก่ 1) การก าหนดนโยบายสาธารณะ 2) การน านโยบายไป
ปฏิบัติ และ 3) การประเมินผลนโยบาย ทั้ง 3 ขั้นตอนเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดี 
เนื่องจากเป็นกระบวนการทางปัญญา เป็นกระบวนการทางสังคม และเป็นกระบวนการทางศีลธรรม 
ผลกระทบของนโยบายส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อนักวิจัยสุขภาวะชุมชน ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
กลุ่มองค์การในต าบล และต่อสุขภาพ 4 มิติของประชาชน แนวทางการพัฒนากระบวนการนโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพระดับต าบล โดยเครือข่ายนักวิจัยสุขภาวะชุมชน มี  2 แนวทางที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ ได้แก่ 1) แนวทางการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยสุขภาวะชุมชน มี 7 ข้อ ได้แก่ สร้างผู้น า
เครือข่ายรุ่นใหม่พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่าย สร้างระบบฐานข้อมูลของเครือข่าย มีการ
สื่อสารภายในเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ มีการสร้างเครือข่ายกับภายนอก มีการสรุปบทเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ และมีการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่าย 2) แนวทางพัฒนากระบวนการนโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพระดับต าบล มี 8 ข้อ ได้แก่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ของพื้นที่
ที่ใช้วิธีการที่หลากหลายในการคัดเลือกประเด็นนโยบาย มีกระบวนการจัดท าข้อเสนอนโยบาย  
อย่างง่าย จัดเวทีประชาคมให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมผลักดัน
นโยบายสู่การปฏิบัติในหลายช่องทาง การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ พัฒนาวิธีการประเมินผลให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีมาตรฐาน มีการสื่อสารทาง
สังคมท่ีหลากหลายและเข้าถึงประชาชนในท้องถิ่น  

ขนิษฐา มะเห (2556: 125-132) ได้ศึกษาอุดังลีปันมหัศจรรย์ใต้โคลนตม: พ้ืนที่ปฏิบัติการ
ประจ าวันและการสร้างเครือข่ายทางสังคมของชุมชนบากันเคย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปฏิบัติการ
ประจ าวันละการสร้างเครือข่ายทางสังคมของเยาวชนผ่านพ้ืนที่อุดังลีปัน และเพ่ือศึกษาเครือข่ายทาง
สังคมในพ้ืนที่อุดังลีปันผ่านธนาคารกั้ง ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา
พบว่า ปฏิบัติการประจ าวันของเยาวชนย่ าอุดังลีปันเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีกติกา
เป็นที่รับรู้ในกลุ่มเยาวชนและถือเป็นระบบกรรมสิทธิ์ของชุมชนบากันเคย นอกจากนั้นการย่ าอุดังลีปัน
ยังเป็นกลวิธีภาคปฏิบัติการของเยาวชนในการต่อสู้ต่อรองในเส้นทางท ามาหากินในช่วงการขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนในด้านการสร้างเครือข่ายทางสังคมในพ้ืนที่อุดังลีปันผ่านธนาคารกั้ง 
นอกจากเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับการย่ าอุดังลีปันแล้วยังเป็นกุญแจส าคัญในการเรียนรู้ 
วิถีบากันเคย การร่วมสร้างจิตส านึกรักษ์ทรัพยากรชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและทีพั่กแบบโฮมสเตย์  

กนกเรขา จันทรวงศ์กิตติ (2556: 70-77) ได้ศึกษาการต่อรองและการสร้างเครือข่ายทาง
สังคมผ่านหวยสัตว์ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา                  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการต่อรองและการสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่ านการเล่นหวยสัตว์ของ
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พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ 
ผลการศึกษาพบว่า หวยสัตว์ถูกน าเข้าไปเล่นในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเริ่มจากพนักงานในโรงงาน
เป็นผู้น าหวยสัตว์เข้าไปขายในโรงงาน โดยมีเจ้าของร้านขายของช าเป็นผู้ชักชวนและได้เสนอส่วนแบ่ง
ให้ร้อยละ 10 จึงท าให้พนักงานผู้นั้นตัดสินใจน าหวยสัตว์เข้ามาขายในโรงงานแห่งนี้ เนื่องจากต้องการ
หารายได้เสริมและต้องการมีเพ่ือนในโรงงานเพ่ิมขึ้น พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการต่อรอง
กับกฎระเบียบที่ห้ามไม่ให้พนักงานเล่นการพนัน (หวยสัตว์ ) ในเวลาท างานขณะปฏิบัติหน้าที่ทั้งใน
และนอกสถานที่ท างาน เพ่ือไม่ต้องการให้เสียงานและมีหนี้สินจากการเล่นการพนัน แต่พนักงานใช้
กลวิธีในการต่อรองกับกฎระเบียบของโรงงานที่หลากหลาย โดยการใช้สัญลักษณ์ที่รู้กันระหว่างผู้ซื้อ
กับผู้ขาย การส่งสัญญาณที่รู้กันในกลุ่ม และการซื้อขายหวยสัตว์ในพ้ืนที่ต่างๆ ในโรงงาน เพ่ือ 
หลบหลีกให้รอดพ้นจากการถูกควบคุมภายใต้กฎเกณฑ์กติกา ข้อบังคับของโรงงาน  

การสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านพ้ืนที่หวยสัตว์  เริ่มจากพนักงานในโรงงานที่รู้จักกัน  
เป็นเพ่ือน ญาติพ่ีน้อง ได้ใช้หวยสัตว์เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุย รวมกลุ่มกัน 
โดยเกิดจากการที่บุคคลมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบอ่ืนมาก่อน มีการชักชวนแนะน ากันให้เข้ามา
รวมกลุ่มกันเล่น ใช้วิธีการบอกต่อเป็นการเชื่อมโยงให้พนักงานเข้ามารวมกลุ่มกัน ซึ่งถือว่าเป็น
เครือข่ายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่งผลให้ เกิดการสร้างเครือข่ายหวยสัตว์ได้อย่างรวดเร็วและ 
แน่นแฟ้น ข้อค้นพบดังกล่าวเผยให้เห็นกลไกของการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่ไม่เป็นทางการรูปแบบ
หนึ่งที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายทางสังคมในชุมชน   

ธีรวุฒิ  ก่ายแก้ว (2556 : 97-105) ได้ศึกษาการสร้างเครือข่ายทางสังคม กรณีศึกษา 
นักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประเภทของเครือข่ายทางสังคม 
และเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ ตลอดจนพิจารณาถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการสร้างเครือข่ายทาง
สังคม วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า เครือข่ายทางสังคมของ  
นักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ มี 3 ประเภท คือ 1) เครือข่ายแนวราบ 2) เครือข่ายเชิง
พ้ืนที่ และ3) เครือข่ายระดับชุมชน โดยเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความสนใจในการท า
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ มี เป้าหมายเพ่ือเป็นการออกก าลังกาย และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมีเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของ 
นักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ ดังนี้ 1) สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2) กิจกรรมมี
ความต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 3) ความสามัคคีของสมาชิก 4) สมาชิกมีความจริงใจ มีความศรัทธาต่อกัน
และกัน 5) มีการด ารงเครือข่ายเดิมและขยายเครือข่ายใหม่ 6) สมาชิกมองเห็นประโยชน์ร่วมกัน  
ผลของเครือข่ายทางสังคมก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของทุนทางสังคม ปัญหาอุปสรรคในการสร้าง
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เครือข่ายทางสังคม พบว่า มี 2 ด้านคือ 1) ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคคล 2) ปัญหาและอุปสรรคด้าน
สถานที่ในการท ากิจกรรม นอกจากนี้ยังพบข้อเสนอแนะส าคัญจากการศึกษา 3 ประการ คือ 1) 
สนับสนุนให้มีกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการส าหรับประชาชนทุกกลุ่มอย่าง
เหมาะสมและทั่วถึง 2) สร้างสนามกีฬา ส่งเสริมการใช้และบริหารจัดการสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา  
สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ให้เพียงพอและมีคุณภาพ และ 3) จัดตั้งกลุ่ม สร้างโครงสร้าง รูปแบบ  
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีความชัดเจน เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกลุ่มที่ดีให้เกิดข้ึนในสังคม  

ศุภลักษณ์ ตันเกษมขจรศรี (2556: 123-133 ) ได้ศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มผู้ขับ
รถยนต์ซูซูกิสวิฟท์ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างเครือข่ายทาง
สังคม การจัดการเครือข่ายทางสังคม อิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าสู่การเป็นสมาชิก
เครือข่ายทางสังคม และการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือข่ายทางสังคมของกลุ่ม
ผู้ขับรถยนต์ซูซูกิสวิฟท์ ผลการศึกษาพบว่า การสร้างเครือข่ายทางสังคมนี้มีรูปแบบความสัมพันธ์
เหมือนกลุ่มเพ่ือนหรือคนในครอบครัว โดยท าความรู้จักกันผ่านทางโลกออนไลน์เป็นสื่อกลางในการ
เชื่อมต่อข้อมูล และเป็นช่องทางในการสื่อสารกันทั้งภายในและภายนอก เปิดกว้างให้ทุกคนได้เข้ามามี
ส่วนร่วม เป็นพ้ืนที่ให้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องรถยนต์ยี่ห้อซูซูกิสวิฟท์ ในด้านการ
จัดการเครือข่ายทางสังคม เป็นการจัดการที่ไม่เป็นทางการโดยมีประธาน คณะกรรมการ และทีมงาน
เป็นตัวกลางในการประสานงานด าเนินกิจกรรมระหว่างคลับและสมาชิก ด้วยการขอความร่วมมือจาก
สมาชิกตามกฎระเบียบที่ทุกคนยอมรับได้เป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการตัดสินใจเข้าสู่การเป็นสมาชิก  
เป็นการตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง คือ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับปัญหาที่ระบุกระบวนการและวิธีการ
ตัดสินใจไว้ล่วงหน้าบางส่วน อีกส่วนยังต้องใช้ประสบการณ์และวิจารณญาณของผู้ตัดสินใจเอง อีกทั้ง
ยังพบอีกว่าการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาชิกทุกคนให้การสนับสนุนกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี
และเกินความคาดหมาย  

พระดาวเหนือ บุตรสีทา (2557 : 152-157) ได้ศึกษาการสร้างเครือข่ายและการจัดการ
เครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชนบ้านพบธรรมน าสุข อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัด
สุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบเครือข่ายทางสังคม ขั้นตอนในการสร้างเครือข่ายทาง
สังคม การจัดการเครือข่ายทางสังคม ตลอดจนศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการ
เครือข่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชนบ้านพบธรรมน าสุข ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา
เฉพาะกรณี  โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นหลัก ใช้การสัมภาษณ์ ชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลที่
ส าคัญ 15 ราย ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบเครือข่ายของชุมชนบ้านพบธรรมน าสุข มี  2 รูปแบบ 
คือ 1) เครือข่ายระดับชุมชน/เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ และเครือข่ายระดับบุคคล โดยมีการรวมกลุ่มกันของ
บุคคล กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจมาท ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายเพ่ือเผยแผ่
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พระพุทธศาสนาร่วมกัน และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน  ส าหรับขั้นตอนการ
สร้าง/ก่อรูปเครือข่ายมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ตระหนักถึงปัญหาและส านึกการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย 
2) มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน 3) สร้างความไว้วางใจ 4) การแสวงหาแกนน าที่ดี และ 5) การสร้าง 
แนวร่วมสมาชิกเครือข่าย ในส่วนของแนวทางการจัดการเครือข่ายมีการจัดการใน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่
หนึ่ง การสร้างความเป็นองค์การเครือข่ายและการท าให้เกิดความมั่นคง ประกอบด้วย (1) จัดบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย (2) สร้างความรู้สึกร่วมในการท างานร่วมกัน (3) จัดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน (4) จัดระบบข้อมูลข่าวสารในการติดต่อข่าวสาร และขั้นที่สอง การรักษาความต่อเนื่องของ
การเป็นองค์การเครือข่าย ประกอบด้วย (1) มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (2) สร้างความ 
เสมอภาคและเท่าเทียม (3) รักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน (4) การให้ความช่วยเหลือกันระหว่าง
เพ่ือนสมาชิก นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญในการจัดการเครือข่าย ประกอบด้วย  
การขาดแคลนบุคลากรในการท างาน สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการฝึกอบรมไม่มีความม่ันคง งบประมาณใน
การสนับสนุนไม่เพียงพอ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของหน่วยงานภาครัฐ และน้ าท่วมสถานที่ท า
กิจกรรม  

พิทักษ์ ศิริวงศ์ และวรวิทย์ พิมลรัตน์ (2558: 560-569) ได้ศึกษาแนวทางแห่งความส าเร็จใน
การสร้างเครือข่ายทางสังคมของมูลนิธิอิสรชน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาแนวทางที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จของเครือข่ายทางสังคมของมูลนิธิอิสรชน ปัญหาและ
อุปสรรคในการสร้างเครือข่ายทางสังคม และแนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาในการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมของมูลนิธิอิสรชน โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า บทบาท
หน้าที่ของมูลนิธิอิสรชนส่วนใหญ่ คือ การสื่อสาร โดยที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญกับผู้คนเร่ร่อน 
ทางมูลนิธิจึงประสงค์ที่จะเข้าช่วยเหลือและสื่อสารให้คนทั่วไปเห็นว่าสังคมบกพร่องเพียงใด มูลนิธิใช้
อาสาสมัครเข้ามาเรียนรู้ ได้เห็นภาพจริง การท างานจริง เพ่ือที่จะเป็นตัวกลางในการบอกต่อถึง
ประสบการณ์ นอกจากอาสาสมัคร มูลนิธิก็ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนในเรื่อง  
ทุนทรัพย์ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ เป็นต้น ภาคเอกชน บริษัทที่ต้องการท า CSR ต่างๆ เพ่ือจุดประสงค์อย่างเดียว
คือ คนต้องเท่ากับคน ไม่ใช่ต้องท าให้คนมีฐานะเท่ากัน แต่ท าให้มีศักดิ์ศรีและสวัสดิการพ้ืนฐาน
เท่ากัน  

รัตนากร แสงสว่าง และคณะ (2558 : 44-57) ได้ศึกษาเครือข่ายทางสังคมในประเพณี 
บุญหลวงกับกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะเครือข่ายทางสังคมในประเพณีบุญหลวง 2) เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบ
เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเครือข่ายทางสังคมในประเพณีบุญหลวง และ 
3) เพ่ือค้นหาแนวทางเพ่ิมศักยภาพของเครือข่ายทางสังคมในประเพณีบุญหลวงในการส่งเสริม  
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะเครือข่ายทางสังคมในประเพณีบุญหลวง  
มีลักษณะเป็นเครือข่ายรวม (Total network) ที่ร่วมกันระหว่างชุมชน วัด และราชการ โดยใช้ระบบ
ศรัทธา ระบบสั่งการ มีเครือข่ายทั้งในระดับปัจเจกชน องค์การและภาคีทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
มีการประสานความร่วมมือของผู้น าหลักทางวัฒนธรรม และผู้น าหลักด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
รูปแบบเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเครือข่ายทางสังคมในประเพณี 
บุญหลวงใช้ระบบศรัทธาเป็นระบบน า โดยกลุ่มผู้น าหลักในวัฒนธรรมประเพณีบุญหลวง และระบบ 
สั่งการ เป็นระบบหนุนเสริมโดยองค์การราชการระดับเทศบาลและอ าเภอในการจัดประเพณีบุญหลวง
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับแนวทางเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายทางสังคมในประเพณี 
บุญหลวงในการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ ควรขยายเครือข่ายทางสังคมและสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่ 
พัฒนาสู่ชุมชนและเมืองวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว จัดให้มีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ควรแบ่งงาน ก าหนดบทบาทหน้าที่ และก าหนดกฎเกณฑ์ของเครือข่ายทางสังคมใน
ประเพณีบุญหลวงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

บรรลือ รัตนจรัสโรจน์ (2538: 88-96) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบการใช้กุศโลบายเพ่งความ
ตั้งใจของนักวิ่งมาราธอนเพศชายที่ประสบความส าเร็จสูงและประสบความส าเร็จต่ า โดยใช้วิธี
การศึกษาเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการใช้กุศโลบายเพ่งความตั้งใจของ  
นักวิ่งมาราธอนเพศชายที่ประสบความส าเร็จสูงและประสบความส าเร็จต่ า ผลการศึกษาพบว่า   
1) นักวิ่งมาราธอนเพศชายที่ประสบความส าเร็จสูง มีการใช้กุศโลบายเพ่งความตั้งใจแบบสัมพันธ์กับ
ตนเองมากกว่ากุศโลบายเพ่งความตั้งใจแบบไม่สัมพันธ์กับตนเอง กุศโลบายเพ่งความตั้งใจแบบ
สัมพันธ์กับตนเองที่ใช้มาก 3 อันดับแรก ได้แก่ มีความตั้งใจต่อการก าหนดจังหวะการก้าวเท้า มีความ
ตั้งใจต่อการเคลื่อนไหวของเท้าซ้าย-ขวา และมีความตั้งใจต่ออัตราการหายใจอยู่เสมอ 2) นักวิ่ง
มาราธอนเพศชายที่ประสบความส าเร็จต่ า มีการใช้กุศโลบายเพ่งความตั้งใจแบบไม่สัมพันธ์กับตนเอง
มากกว่ากุศโลบายเพ่งความตั้งใจแบบสัมพันธ์กับตนเอง กุศโลบายเพ่งความตั้งใจแบบไม่สัมพันธ์กับ
ตนเองที่ใช้มาก 3 อันดับแรก ได้แก่ มีความตั้งใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว มีความตั้งใจต่อเสียงเชียร์
จากผู้ชมข้างเส้นทางที่วิ่งผ่าน และมีความตั้งใจต่อระยะทางวิ่งที่เหลืออยู่ 3) ส าหรับการเปรียบเทียบ
การใช้กุศโลบายเพ่งความตั้งใจของนักวิ่งมาราธอนที่ประสบความส าเร็จสูงและประสบความส าเร็จต่ า 
พบว่า นักวิ่งมาราธอนเพศชายที่ประสบความส าเร็จสูง มีการใช้กุศโลบายเพ่งความตั้งใจแบบสัมพันธ์
กับตนเองมากกว่านักวิ่งมาราธอนเพศชายที่ประสบความส าเร็จต่ า และนักวิ่งมาราธอนเพศชายที่
ประสบความส าเร็จต่ า มีการใช้กุศโลบายเพ่งความตั้งใจแบบไม่สัมพันธ์กับตนเองมากกว่านักวิ่ง
มาราธอนเพศชายที่ประสบความส าเร็จสูง 
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สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา (2543 : 139-157) ได้ศึกษาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักวิ่งและ 
นักจักรยานเสือภูเขาที่เข้าร่วมการแข่งขันจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 16 และจักรยานเสือภูเขา ครั้งที่ 8  
โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความเข้มแข็งทางจิตใจของ
นักกีฬาประเภทวิ่งและประเภทจักรยานเสือภูเขา  2) เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างนักกีฬา
ประเภทวิ่งและประเภทจักรยานเสือภูเขา 3) เพ่ือเปรียบเทียบความเข้มแข็งทางจิตใจระหว่างนักกีฬา
ประเภทวิ่งและประเภทจักรยานเสือภูเขา และ 4) เพ่ือศึกษาถึงล าดับขั้นของความต้องการเรียนรู้
ความเข้มแข็งทางจิตใจทั้ง 7 ด้านของนักกีฬาประเภทวิ่งและประเภทจักรยานเสือภูเขาที่เข้าร่วมการ
แข่งขันจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 16 และจักรยานเสือภูเขา ครั้งที่ 8 ณ สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา 2 ประเภท พบว่า ความมั่นใจใน
ตนเอง การควบคุมสมาธิ การสร้างจินตนาภาพ การสร้างแรงจูงใจ การควบคุมพลังงานเชิงบวก และ
การควบคุมทัศนคติจะมีความเข้มแข็งทางจิตใจอยู่ในระดับจริง มีเพียงด้านเดียวอยู่ในระดับไม่แน่ใจ 
คือ การควบคุมพลังงานเชิงลบ 2) การศึกษาปฏิสัมพันธ์และการศึกษาเปรียบเทียบความเข้มแข็งทาง
จิตใจของนักกีฬาทั้ง 2 ประเภทพบว่า ความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน และไม่มี
ความแตกต่างกัน 3) ระดับขั้นเกี่ยวกับความต้องการการเรียนรู้ความเข้มแข็งทางจิตใจทั้ง 7 ด้าน 
ของนักวิ่ ง ได้ แก่  (1) การควบคุมทั ศนคติ  (2) การควบคุมพลั งงานเชิ งบวก  (3) การสร้าง 
จินตภาพ (4) ความมั่นใจในตนเอง (5) การสร้างแรงจูงใจ (6) การควบคุมสมาธิ (7) การควบคุม
พลังงานเชิงลบ ส่วนนักจักรยานเสือภูเขา ได้แก่ (1) การควบคุมทัศนคติ (2) การควบคุมพลังงาน 
เชิงบวก (3) การสร้างแรงจูงใจ (4) ความม่ันใจในตนเอง (5) การสร้างจินตภาพ (6) การควบคุมสมาธิ 
และ (7) การควบคุมพลังงานเชิงลบ  

จุฬา เอ๋ียวภูเก็ต (2557 : 162-173) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิง 
ล าดับชั้น เพ่ือศึกษาปัจจัยความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน  โดยใช้วิธีการศึกษาแบบ
ผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัย
ความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเด็นของการให้ความส าคัญและความพึงพอใจ
ในปัจจัยและสร้างดัชนีความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในปัจจุบัน 2) ศึกษาล าดับชั้น
ความส าคัญของปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนและสร้างแบบจ าลอง
ระบบแข่งขัน การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 
บนพ้ืนฐานความลงตัวและสอดคล้องของล าดับชั้นความส าคัญของปัจจัย ความพึงพอใจของ
ผู้ด าเนินการจัดการแข่งขัน นักกีฬา และผู้ให้การสนับสนุน  3) ประเมินผลจากการน าแบบจ าลอง
ระบบแข่งขันที่สร้างขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นไปจัดการแข่งขันวิ่ง
มาราธอนเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ประกอบกรณีศึกษา จ านวน 3 สนาม  ผลการศึกษาพบว่า  
การให้ความส าคัญของปัจจัย เป็น 7.395 ส่วนความพึงพอใจในปัจจัยเป็น 6.901  ส่งผลให้ดัชนีความ 
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พึงพอใจของการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 69 .44 ส่วนล าดับชั้นความส าคัญ
ของปัจจัยในปัจจัยความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน ทั้ ง 7 ปัจจัยหลักของสามส่วน
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ด าเนินการจัดการแข่งขัน นักกีฬา และผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันพบว่า   
ผู้ให้การสนับสนุนและผู้ด าเนินการจัดการแข่งขันให้ล าดับชั้นความส าคัญด้านงบประมาณการลงทุน
มากที่สุด ส่วนนักกีฬาและในภาพรวมให้ล าดับชั้นความส าคัญด้านระบบแข่งขันมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาปัจจัยในระดับรองของ ปัจจัยหลักด้านระบบแข่งขันพบว่า ผู้ให้การสนับสนุนให้ล าดับชั้น
ความส าคัญด้านการแข่งขันประเภทมินิมาราธอน 10.550-15.0 กิโลเมตร ผู้ด าเนินการจัดการแข่งขัน
ให้ด้านการแข่งขันประเภทมาราธอน 42.195 กิโลเมตร ส่วนนักกีฬาให้ด้านการแข่งขันประเภทฮาล์ฟ
มาราธอน 21.1-32.0 กิโลเมตร และ ในภาพรวมของสามส่วนผู้เกี่ยวข้องให้ล าดับชั้นความส าคัญของ
ระบบแข่งขันในด้านการแข่งขันประเภทฮาล์ฟ มาราธอน มินิมาราธอน มาราธอน และฟันรัน 
ระยะทาง 3.0-7.5 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม เมื่อน าแบบจ าลองของระบบแข่งขันที่ได้จากการวิเคราะห์
นี้ไปจัดการแข่งขันในสนามจริง ผลของการประเมินพบว่าความพึงพอใจในปัจจัยต่างๆ และดัชนีความ
พึงพอใจเพ่ิมมากข้ึน  

ดังนั้นการน าผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ในแต่ละสนามควรค านึงถึงความแตกต่างของวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน
สนามนั้นๆ เป็นส าคัญ โดยจะต้องคัดเลือกและปรับใช้ปัจจัยความพึงพอใจในการจัดการแข่งขันวิ่ง
มาราธอนในแต่ละปัจจัยให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและองค์กรที่ต้องการจัดการ
แข่งขันวิ่งมาราธอนต่อไป 

 



 
 

 
 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

  ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่อง “การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่ง
มาราธอน” ได้น าแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประมวลผล เพ่ือเป็นแนวคิดน าใน
การศึกษา โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ประเภท กระบวนการสร้าง และผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน ทั้งนี้เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เชิงลึก ครอบคลุม ตลอดจนเหมาะสมต่อการวิเคราะห์ จึงได้ก าหนดวิธีด าเนินการ
ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

3.1 แนวคิดน าในการศึกษา 
3.2 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การตรวจสอบข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1 แนวคิดน าในการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน” ผู้ศึกษาได้รวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารวิชาการ ต ารา และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเครือข่ายทางสังคม โดยได้สรุป
เป็นแนวคิดน าในการศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างกลุ่ม 
- กิจกรรมของกลุ่ม 

กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม 

ผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคม 
   - ด้านสังคม 
   - ด้านเศรษฐกิจ 
   - ด้านการเมืองการปกครอง 
    

แรงจูงใจ 
ของแต่ละบุคคล 

เครือข่ายประเภทต่างๆ 

ภาพที่  3.1 แนวคิดน าในการศึกษา 
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 จากแนวคิดน าในการศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน ดังภาพที่ 3.1 
สามารถอธิบายได้ว่า แรงจูงใจ คือสภาวะที่เป็นแรงกระตุ้น  เป็นพลัง หรือเป็นกระบวนการที่สร้าง 
กระตุ้น ชี้น าและผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรม ทั้งที่ เป็นพฤติกรรมโดย
สัญชาตญาณและพฤติกรรมจากการเรียนรู้  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแรงจูงใจนั้น โดยในการศึกษา
ครั้งนี้แรงจูงใจของแต่ละบุคคลที่มีความสนใจในด้านการวิ่ง ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
กลุ่มนักวิ่งมาราธอนขึ้น ทั้งนี้ภายในกลุ่มจะมีการด าเนินงานผ่านการจัดกิจกรรมของกลุ่ม เช่น  
การซ้อมวิ่ง การเข้าร่วมการแข่งขันงานวิ่งตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น ต่อมาเมื่อกลุ่มมีความเหนียวแน่น
มากขึ้น จึงมีการประสานความร่วมมือกับกลุ่มนักวิ่งอ่ืน จนกระทั่งเกิดรวมกลุ่มกันของหลากหลาย
กลุ่มนักวิ่ง ทั้งในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงในส่วนภูมิภาค จนกระทั่งส่งผลให้เกิด
เป็นเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนขึ้น โดยผ่านกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม 4 
ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นการก่อตั้งเครือข่าย คือ การมีวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือความสนใจในประเด็น
เดียวกัน (2) ขั้นด าเนินการ คือ การด าเนินกิจกรรมร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน (3) ขั้นพัฒนา
และรักษาเครือข่าย คือ การสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ 
(4) ขั้นขยายเครือข่าย คือ การพัฒนาและถ่ายทอดประสบการณ์ เพ่ือเชื่อมโยงกับเครือข่ายอ่ืน  
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมแล้ว จะท าให้ทราบถึงประเภทของ
เครือข่ายของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนว่าเป็นเครือข่ายประเภทใด โดยพิจารณาได้จากสาเหตุในการ
รวมกลุ่มกันของสมาชิก ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิก รวมไปถึงลักษณะการด าเนินงานของ
เครือข่าย อีกทั้งในการศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจะท าให้รู้และเข้าใจถึงผลที่
เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนได้ โดยผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่ม
นักวิ่งมาราธอนนั้น สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเด็นหลัก คือ ผลด้านสังคม ผลด้านเศรษฐกิจ และผล
ด้านการเมอืงการปกครอง 
 

3.2 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 

ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้เพ่ือให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้ศึกษาได้คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  (Key Informants) โดยใช้วิธีการแบบลูกโซ่ (Snowball 
Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือตอบประเด็นปัญหาการวิจัย 
โดยอาศัยการแนะน าของหน่วยตัวอย่างที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว กล่าวคือ ผู้ศึกษาเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นการสร้างเครือข่ายของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน มาก่อน 1 คน แล้วให้ ผู้ให้
ข้อมูลที่ส าคัญท่านนั้นระบุรายชื่อผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญท่านต่อไป จากนั้นผู้ศึกษาจึงให้ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ
ท่านใหม่ระบุชื่อผู้เชี่ยวชาญท่านต่อไป จนกระทั่งได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญครบตามจ านวนที่ผู้ศึกษา
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ต้องการ ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญใช้การพิจารณาจากประสบการณ์ด้านการวิ่งไม่
น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงความเชี่ยวชาญในด้านการวิ่งและการมีบทบาทส าคัญในโครงการก้าวคนละก้าว  
ทั้งนี้เพื ่อให้ได้กลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีคุณภาพ สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ
เหมาะสมกับแนวคิดน าในการศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญในการศึกษาครั้งนี้มี
จ านวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย แกนน านักกีฬาวิ่งมาราธอน จ านวน 9 คน ผู้ด าเนินการจัดการ
แข่งขันวิ่งมาราธอน จ านวน 3 คน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน จ านวน 3 คน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) คุณอาทิวราห์ คงมาลัย  แกนน านักวิ่งโครงการก้าวคนละก้าว 
2) คุณอิทธิพล สมุทรทอง  แกนน านักวิ่งกลุ่ม 42.195 K club  

เราจะไปมาราธอนด้วยกัน  
3) แพทย์หญิงสมิตดา สังขะโพธิ์ แกนน านักวิ่งกลุ่ม 42.195 K club  

เราจะไปมาราธอนด้วยกัน  
4) คุณสถาวร จันทร์ผ่องศรี แกนน านักวิ่งกลุ่มสถาวร รันนิ่ง คลับ 
5) คุณก าธร นทีธนสาร  แกนน านักวิ่งกลุ่ม Banana Run 
6) คุณมนตรี บุญสัตย์  แกนน านักวิ่งกลุ่ม Thai Run 
7) คุณพฤทธิ์ เลิศสุกิตติพงศา  แกนน านักวิ่งกลุ่มอิ่มอ้วนชวนกลิ้ง 
8) คุณตุลพันธุ์ รัฐธรรมดิษฐ์ แกนน านักวิ่งกลุ่มชั่งหัวมัน รันนิ่ง 
9) คุณนิสิต คูณผล  แกนน านักวิ่งกลุ่ม Thai PBS 
10) คุณทนงศักดิ ์ศุภทรัพย์ รองประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย  
11) คุณณรงค์ เทียมเฆม  ที่ปรึกษาสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย 
12) คุณรัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Mice  
13) คุณสุวิทย์ จันทวงศ์   ประธานกรรมการบริษัท Run Around 
14) คุณสาธิก ธนะทักษะ   โค้ชนักวิ่งกลุ่ม Nike Run Club Bangkok 
15) นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิถีชีวิตภาวะส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาใช้วิธีการลงพ้ืนที่จริงในช่วงเวลาที่มีการจัดการแข่งขันวิ่ง
มาราธอน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informants) โดยเริ่มต้นด้วย
การสร้างสัมพันธภาพ วางแผนและประสานงานกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ เพ่ือนัดการสัมภาษณ์ด้วย
ตนเอง ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เหมาะสม จึงด าเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ 

 3.3.1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) กล่าวคือ เป็นการศึกษาจาก
เอกสาร (Document Study) ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ข้อมูลจากต ารา เอกสารวิชาการ วารสาร บทความ 
วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องด้วย 

 3.3.2 การสัมภาษณ์ กล่าวคือ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผ่าน
การสัมภาษณ์แบบกึ ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เป ็นวิธ ีการหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีแนวประเด็นค าถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก อีกทั้งการ
สัมภาษณ์ด าเนินการในลักษณะเป็นกันเอง พูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ เพื่อผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างอิสระบนพื้นฐานของความ
ยืดหยุ่น ซึ่งจะสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญจ านวนทั้งสิ้น 15 คน ได้แก่ กลุ่มแกนน านักกีฬาวิ่ง
มาราธอน ผู้ด าเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน  และผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่ง
มาราธอน นอกจากนี้จะมีการวางแผน ประสานงาน กับผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญล่วงหน้า เพ่ือท าความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ และขออนุญาตบันทึกเสียง เพ่ือป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นและ
เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล  

 3.3.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) กล่าวคือ ใน
การศึกษาครั้งนี้ใช้เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยบทบาทของผู้ศึกษาคือเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การวิ่งมาราธอน ร่วมรับรู้ รับฟัง และรับทราบข้อมูลต่างๆ กับกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ผู้ศึกษาอาศัยการเฝ้าดูหรือศึกษาสถานการณ์ เหตุการณ์ และปรากฏการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการแสดงออกผ่านกิริยาท่าทาง ภาษา น้ าเสียง ตลอดจนความสอดคล้องหรือความ
ขัดแย้งของการแสดงออกทางค าพูด การใช้ภาษา และพฤติกรรมต่างๆ ฯลฯ เพ่ือท าความเข้าใจกับ
ลักษณะทางธรรมชาติซึ่งมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มา
บันทึก เพ่ือน าไปวิเคราะห์ให้การศึกษาในครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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3.4 การตรวจสอบข้อมูล 

การศึกษาเชิงคุณภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง  
ความสมบูรณ์ และความสอดคล้องกันของข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้การ
ตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการแบบสามเส้า (Triangulation) กล่าวคือ การตรวจสอบข้อมูลที่ได้จาก
บุคคล วิธีการ เวลา และสถานที่ที่แตกต่างกัน เพ่ือวิเคราะห์หาความสอดคล้องเชื่อมโยงของเนื้อหา
และความถูกต้อง โดยกระท าพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูล ซึ่งถือเป็นการตรวจสอบทันที เพราะการ
ตรวจสอบข้อมูลในทันทีจะท าให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นความจริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด  
จนแน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นความจริงมากที่สุด  

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาในครั้งนี้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเริ่มจากการ
น าข้อมูลที่ได้จากการการสัมภาษณ์เชิงลึก การจดบันทึก รวมถึงการสังเกตในวาระต่างๆ กับผู้ให้ข้อมูล
ที่ส าคัญ ทั้งในระดับแกนน านักกีฬาวิ่งมาราธอน ผู้ด าเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน และผู้ให้การ
สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนมาวิเคราะห์เนื้อหา โดยเริ่มด้วยการจ าแนกข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ตามประเด็นและหัวข้อ จากนั ้นน ามาวิเคราะห ์ต ีความตามหลักตรรกะ (Logical 
Reasoning) เทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎี ควบคู่บริบท โดยอิงกับแนวคิดน าในการศึกษาที่แสดงไว้ 
สุดท้ายจึงน าข้อมูลมาสังเคราะห์ผล ประมวลผล และเขียนสรุปผลการศึกษาโดยการบรรยาย 
เชิงพรรณนา (Description) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 



 
 

 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่ งมาราธอน ” ในครั้งนี้  
ได้ด าเนินการศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นวิธีการหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informants) ซึ่งประกอบไปด้วย แกนน านักกีฬาวิ่ง
มาราธอน จ านวน 9 คน ผู้ด าเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน จ านวน 3 คน และผู้ให้การสนับสนุน
การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน จ านวน 3 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 15 คน พร้อมทั้งใช้วิธีการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการวิ่งมาราธอน ร่วมรับรู้ 
รับฟัง และรับทราบข้อมูลต่างๆ กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ อีกทั้งศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ผ่านเอกสารวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาประกอบในการศึกษาครั้งนี้ด้วย เพ่ือให้การศึกษาในครั้งนี้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดของผลการศึกษา ดังนี้ 

4.1 บริบทของเรื่องที่ศึกษา 
4.2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
4.3 ประเภทของเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 
4.4 กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 
4.5 ผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 
4.6 อภิปรายผลการศึกษา  
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4.1 บริบทของเร่ืองที่ศึกษา 

 การวิ่ง ถือเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นพ้ืนฐานของ
การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาในเกือบทุกประเภท ปัจจุบันการวิ่งได้รับความนิยมมากขึ้น 
เนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น การวิ่งเป็นการออกก าลังกายที่สามารถท าได้ง่าย ไม่มีความยุ่งยาก  
การเกิดขึ้นของกระแสสังคมที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนหันมาดูแลสุขภาพด้วยการวิ่ง  การ
ประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ เป็นต้น และในอีกแง่มุมหนึ่งการวิ่งสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดีๆ  
ในสังคม ส่งเสริมให้เกิดแนวทางในการสร้างเครือข่ายทางสังคมได้ ดังจะเห็นได้จากในปัจจุบัน  
มีการจัดงานวิ่งขึ้นเป็นจ านวนมาก เพ่ือระดมทุนในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ โดยในส่วนนี้จะ
ขออธิบายถึงบริบทด้านการวิ่งในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ยุค ดังนี้ 
 

4.1.1 บริบทของการวิ่งในประเทศไทย ยุคที่ 1 (พ.ศ.2526-2554) 
กระแสความนิยมในด้านการวิ่ ง (Thai Running Boom) ในยุคแรก เริ่มต้นมาจาก

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ผู้ซึ่งบุกเบิกกระแสการวิ่งและเป็นผู้สร้างต านานการวิ่ง
ขึ้นในประเทศไทย ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม เคยป่วยเป็นโรคหัวใจ เมื่อครั้งตอนอายุ 40 ปี 
เนื่องมาจากการใช้ชีวิตที่ไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง ดื่มเหล้า ดื่มเบียร์ สูบบุหรี่ ท างานหนัก
จนเกินไป ไม่มีเวลาพักผ่อน แต่หลังจากที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ไม่ยอมแพ้
ต่อโรคร้าย หันมาฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจของตัวเองโดยออกก าลังกายด้วยการวิ่ง ซึ่งสุดท้ายแล้ว ศ.นพ.
อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ได้หายจากโรคหัวใจและกลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกครั้ง หลังจากนั้น 
ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ได้เขียนหนังสือ “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” ซึ่งเป็นหนังสือที่ถ่ายทอดประสบการณ์
ความเจ็บป่วยของตนเอง ซึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาจากการศึกษาค้นคว้าและทดลองปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง เพ่ือให้ผู้อ่านทั้งหลายตระหนักว่าหน้าที่การดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายและใจให้เข้มแข็งสมบูรณ์
อยู่เสมอเป็นหน้าที่ของตัวเราเอง นอกจากนี้หนังสือวิ่งสู่ชีวิตใหม่ ยังเป็นต าราที่สร้างแรงบันดาลใจให้
อีกหลายคนหันมาดูแลสุขภาพด้วยการวิ่ง และเป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนมาแล้วจ านวนมาก 
เหมือนดังค ากล่าวตอนหนึ่งในหนังสือที่กล่าวว่า “ผมแนะน าให้ทุกคนวิ่ง ขอเพียงแต่ว่าก่อนจะเริ่มวิ่ง 
ไปหาแพทย์ตรวจเสียก่อน การวิ่งอาจช่วยชีวิตคุณ เหมือนกับที่ช่วยชีวิตผมมาแล้ว ถ้าผมไม่วิ่ง ป่านนี้
คงเป็นศพไปนานแล้ว” (อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม, 2528: 13) 

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม เป็นคนไทยคนแรกๆ ที่ริเริ่มจัดงานวิ่งขึ้นในเมืองไทย ในรายการ            
“วิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ The Royal Marathon Bangkok” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2530  
ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์การวิ่งของประเทศไทย เพราะนอกจากเป็นการ
จัดวิ่งระยะทางไกลระดับมาราธอน คือ 42.195 กิโลเมตร ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วนั้น ยังมีนักวิ่ง  
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ทุกประเภทเดินทางเข้ามาร่วมวิ่งกันอย่างเนืองแน่น มีบริการรถขนส่งมวลชนกรุงเทพ คอยรับส่ง
บรรดานักวิ่งจากทุกทิศทางของกรุงเทพมหานครมุ่งสู่บริเวณจัดงาน บนทางด่วนเฉลิมมหานคร 
ดาวคะนอง-ท่าเรือ เชิงสะพานพระราม 9 ฝั่งพระนคร โดยรวมจ านวนนักวิ่งทั้งหมด มากกว่า 
100,000 คน และเป็นชาวต่างชาติมากกว่า 10,000 คน (วรเทพ มากโภคา, 2559) นอกจากนั้นแล้ว 
ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ยังเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิ่งเพ่ือสุขภาพให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยคุณหมอได้บรรยายเรื่องการวิ่งมากกว่า 400 ครั้ง เมื่อไป
บรรยายที่ใดก็จะได้รับความสนใจจากผู้ที่มารับฟัง ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนหันมาออกก าลัง
กาย ดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตใจ (ณรงค์ เทียมเมฆ, 2560) ทั้งนี้กล่าวได้ว่า ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสง
นาม เป็นผู้ขับเคลื่อนการวิ่งให้ได้รับความนิยมในเมืองไทย จนเป็นที่มาของการตั้งชมรมนักวิ่งขึ้นใน
ประเทศไทย และที่ส าคัญ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม เป็นผู้ริเริ่มให้เกิดเครือข่ายทางสังคมของนักวิ่ง
ในยุคเริ่มต้น  

 

 
 
ภาพที่  4.1 ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ผู้บุกเบิกกระแสการวิ่งในประเทศไทย  
แหล่งที่มา: สยามรัฐออนไลน์, 2559 
 

4.1.2 บริบทของการวิ่งในประเทศไทย ยุคที่ 2 (พ.ศ.2554-2559) 
ในปี พ.ศ.2554 วงการวิ่งในประเทศไทยเริ่มได้รับความนิยมน้อยลง ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงได้มี

ความคิดริเริ่มในการจัดตั้งชมรมวิ่งให้เป็นรูปธรรมข้ึน โดยใช้วิธีการรวบรวมชมรมวิ่งต่างๆ ในประเทศ
ไทย ประมาณ 100 ชมรม ร่วมกันพัฒนาและก่อตั้ง “สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพไทย” ขึ้นในปี 
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พ.ศ.2554 จากการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน คือ กาย จิต ปัญญา 
และสังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ (ณรงค์ เทียมเมฆ, 2560) ทั้งนี้โดยการเชิญท่าน ศ.นพ.
อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม มาด ารงต าแหน่งประธาน ซึ่งถือเป็นประธานคนแรกของสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่ง
เพ่ือสุขภาพไทย ต่อมาเมื่อเกิดการจัดตั้งขึ้นของสมาพันธ์ฯ จึงก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายของนักวิ่งที่เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยสมาพันธ์ฯ แบ่งเครือข่ายออกเป็น 10 เครือข่าย กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ 
ของประเทศ คือ ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานเหนือ ภาคอีสานใต้ ภาคใต้ตอนบน 
ภาคใต้ตอนล่าง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคกลาง และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
โดยแต่ละเครือข่ายจะมีผู้ดูแล ตัวแทนผู้ประสานงานหลัก และมีการพบปะปรึกษาหารือกัน รวมไปถึง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ความรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีสมาพันธ์ฯ กลางเป็นผู้สนับสนุนด้าน
งบประมาณ ด้านองค์ความรู้ นอกจากนี้ทางสมาพันธ์ฯ ได้จัดท าวารสาร Thai Jogging เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือและสื่อกลางในการสื่อสารให้กับนักวิ่งที่เป็นสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่า รวมไปถึงผู้ที่สนใจ 
อีกด้วย (ทนงศักดิ๋ ศุภทรัพย์, 2560) 

ต่อมาในปี พ.ศ.2555 กระแสการวิ่งในเมืองไทยกลับมาได้รับความสนใจในวงกว้างอีกครั้ง      
จากกระแสภาพยนตร์เรื่อง “รัก 7 ปี ดี 7 หน (Seven Something)” โดยตอนสุดท้ายของภาพยนตร์
เรื่องนี้คือ “42.195” ที่น าแสดงโดย นิชคุณ หรเวชกุล นักร้องชื่อดัง และ สู่ขวัญ บูลกุล ซึ่งเนื้อเรื่องว่า
ด้วยความรักและชีวิตของคู่ต่างวัย โดยมีการวิ่งมาราธอนเป็นตัวด าเนินเรื่องระหว่างคนสองคนที่หันมา      
ออกก าลังกาย เพ่ือดูแลสุขภาพและต้องการเอาชนะขีดจ ากัดของตัวเอง ซึ่งนอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้
จะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนหันมาออกก าลังกายแล้ว ในอีกแง่มุมหนึ่งยังสะท้อนให้เห็นเสน่ห์ของ
การของวิ่ง โดยเฉพาะวัยรุ่นที่เริ่มรู้จักเสน่ห์ของการวิ่งจากภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว หนึ่งในบุคคลที่
ได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์เรื่องนี้คือ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม ศิลปินหนุ่มที่ต่อมา
ผันตัวกลายเป็นศิลปินสายวิ่ง ที่ทุ่มเทกับการวิ่งและสร้างวินัยให้ตัวเองวิ่งมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึง
กล่าวได้ว่าภาพยนตร์เรื่องรัก 7 ปี ดี 7 หน เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสความนิยมการออกก าลังกายด้วย
การวิ่ง หรือ Thai Running Boom ในยุคที่ 2 ของประเทศไทย  
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ภาพที่  4.2 ภาพยนตร์เรื่อง รัก 7 ปี ดี 7 หน จุดกระแสการวิ่งในเมืองไทยให้กลับมาได้รับความนิยม
อีกครั้ง  
แหล่งที่มา: Jediyuth, 2555 
 

ประกอบกับในช่วงต้นปี พ.ศ.2559 ได้เกิดกิจกรรม  “Bogie99 5K Running Challenge” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพโดยการออกก าลังกาย และเพ่ือระดม
ทุนบริจาคเพ่ือการกุศล กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนลุมพินี 
โดยนายทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ ดารานักแสดงรุ่นใหญ่ หรือที่นักวิ่งรู้จักกันในนาม “พ่ีนง” ได้ชักชวนกลุ่ม
นักวิ่งมาต่อแถววิ่งเป็นขบวนรถไฟ (ณรงค์ เทียมเมฆ, 2560) โดยประกาศว่าหากมีนักวิ่งไม่ถึง 99 คน
จะบริจาคเงินจ านวน 999 บาท ให้วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย เพ่ือช่วยเหลือชาวไทยภูเขา แต่ผล
ปรากฏว่ามีนักวิ่งร่วมขบวนวิ่งถึง 105 คน แม้ว่าจ านวนนักวิ่งจะเกินกว่าค าท้า แต่นายทนงศักดิ์ก็ได้
บริจาคเงินตามที่ตั้งใจไว้ หลังจากนั้นนายทนงศักดิ์  ศุภทรัพย์ ได้ส่งค าท้าไปถึงบุคคลอีก 9 คน  
ให้จัดขบวนรถไฟนักวิ่ง วิ่งเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร พร้อมกับร่วมบริจาคเงินเพ่ือการกุศล เช่น  
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุณเจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ นักร้อง
และนักแสดง ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี อดีตนักวิ่งทีมชาติไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการวิ่งของ
เมืองไทย นายอิทธิพล สมุทรทอง ผู้ก่อตั้ง 42.195 K. Club เราจะไปมาราธอนด้วยกัน อาจารย์ณรงค์ 
เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิ่ง และนายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อ านวยการไทยพีบีเอส เป็นต้น 
โดยท้ายที่สุดแล้วกิจกรรม Bogie 99 ได้รับความสนใจเป็นวงกว้างและเกิดขึ้นในหลายจังหวัด มีการ
รวมกลุ่มกันวิ่งเป็นขบวนรถไฟพร้อมกับร่วมบริจาคเงินเพ่ือการกุศล เช่น อาจารย์สมบัติ จันทร์ผ่องศรี 
วิ่งรอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา และยังมีผู้ที่รักการออกก าลังกายที่อยากร่วมกิจกรรมการกุศลจัดวิ่ง
รอบหมู่บ้าน สวนสาธารณะในชุมชนหลายแห่ง พร้อมกับบันทึกภาพวิดีโอมาแลกเปลี่ยนกันชม  
อย่างคึกคัก ซึ่งถือเป็น Thai Running Boom ยุคที่ 2 ของประเทศไทย 
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ภาพที่  4.3 กิจกรรม Bogie99 5K Running Challenge  
แหล่งที่มา: Bogie99 5K Running Challenge, 2559 
 

4.1.3 บริบทของการวิ่งในประเทศไทย ยุคที่ 3 (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน) 
ในปี พ.ศ.2559 กระแสการวิ่งในประเทศไทยนับได้ว่าได้รับความนิยมอย่างมากที่สุด  ดังจะ

เห็นได้จากสถิติผู้ออกก าลังกายด้วยการวิ่งในประเทศไทย จากเดิมในปี พ.ศ.2554 มีจ านวนนักวิ่งใน 
ประเทศไทย จ านวน 5.5 ล้านคน ต่อมาในปี พ.ศ.2559 จ านวนนักวิ่งในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเป็น 
11.96 ล้านคน โดยแบ่งเป็นเพศหญิง จ านวน 7.4 ล้านคน และเป็นเพศชาย 4.56 ล้านคน  
ทั้งนี้หากจ าแนกตามวัย พบว่า วัยท างานมีจ านวนมากที่สุด จ านวน 6.88 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
57.5 รองลงมาคือ วัยสูงอายุ จ านวน 2.49 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20.8 วัยรุ่น จ านวน 1.9 ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ 16 และวัยเด็ก จ านวนประมาณ 7 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ซึ่งหากเปรียบผู้ที่  
ออกก าลังกายด้วยการวิ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองกับชนบท พบว่า นักวิ่งในเมืองมีจ านวน 8.08 ล้านคน  
ร้อยละ 67.6 และอาศัยในชนบทจ านวน 3.88 ล้านคน ร้อยละ 32.4 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยหันมาใส่ใจในการออกก าลังกายด้วยการวิ่งกัน
มากขึ้น ประกอบกับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีการจัดงานวิ่งในทุกสัปดาห์ ทั้งลักษณะงาน
เล็กหรืองานใหญ่ระดับประเทศที่มีแบรนด์ใหญ่เป็นผู้สนับสนุน โดยในแง่ของการตลาดงานวิ่ง
กลายเป็นหนึ่งในวิธีประชาสัมพันธ์แบรนด์ หลายภาคธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับวงการวิ่งมาก่อนเลย  
ก็เลือกที่จะจัดงานวิ่ง เพ่ือท าให้แบรนด์ได้ใกล้ชิดลูกค้าหรือว่าที่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น อาทิ Together Run 
ของเครือ The Mall Group, Samsung Galaxy 10K หรือ A day Human Run เป็นต้น ในด้าน
ระบบการจัดการของงานก็ดีกว่าในอดีต งานวิ่งเริ่มมีการสร้างแนวคิดที่สร้างสรรค์ น าการตลาดมา
สร้างจุดขาย ซึ่งหากเป็นในอดีตงานวิ่งก็ใช้แค่พ้ืนที่ระดับบางส่วนหรือไม่ก็สวนสาธารณะ ในการจัด
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งานรูปแบบงานไม่ได้จริงจังเท่ากับปัจจุบันที่มีการจัดงานอย่างเป็นระบบและสร้างความรู้สึกให้
ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกว่าตัวเองเป็น “นักกีฬา” อย่างแท้จริง โดยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้กระแสการวิ่งยิ่ง
ได้รับความนิยมเป็นทวีคูณ (ณรงค์ เทียมเมฆ, 2560) 

 

 
 
ภาพที่  4.4 สถิติผู้ออกก าลังกายด้วยการวิ่งในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560 
 

อีกหนึ่ งสิ่ งที่กระตุ้นให้กระแสวิ่งเติบโตก็คือ โลกออนไลน์  (Social Media Network)  
ในวงการวิ่งโลกออนไลน์คือช่องทางที่ช่วยกระจายข่าวสารและสร้างให้วงการเติบโตเป็นกลุ่มก้อน  
หากเป็นในอดีตการประชาสัมพันธ์งานวิ่งสักงานคงหนีไม่พ้นการโฆษณาเป็นกลุ่มในวงจ ากัด แต่เมื่อมี 
Facebook การกระจายข่าว การสร้างเพจเพ่ือรวมกลุ่มกันอย่างอิสระท าได้ง่ายมากขึ้น รวมไปถึงใน
ระดับปัจเจกชน ช่องทางออนไลน์กลายเป็นพ้ืนที่อวดกิจกรรม หรือสถิติการวิ่งของตัวเองให้โลกหรือ
คนอ่ืนรู้ได้ด้วย ซึ่งได้กลายเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นแรงกระตุ้นให้เพ่ือนในสังคมออนไลน์ของเราออก
วิ่งอย่างไม่รู้ตัว ส่งผลให้วงการวิ่งค่อยๆ เติบโตขึ้นไปด้วยเช่นกัน  
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ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ.2559 ได้เกิดโครงการก้าวคนละก้าว เพ่ือโรงพยาบาลบางสะพาน    
โดยนักร้องชื่อดังของเมืองไทย นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม ซึ่งท าการระดมทุนด้วย
การวิ่งระยะไกล ในระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่วันที่ 1 -10 ธันวาคม 2559 เริ่มต้นจากโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ถึงโรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
รวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 400 กิโลเมตร เพ่ือระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลบางสะพานในการซื้อ
เครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน และสามารถระดมทุนจากคนไทยทั่วประเทศได้ถึง 85 ล้านบาท  

หลังจากนั้นปลายปี พ.ศ.2560 ตูน บอดี้สแลม ได้น าข้อมูลที่ได้จากกิจกรรม “ก้าวคนละก้าว  
เพ่ือโรงพยาบาลบางสะพาน” มาท าการวิเคราะห์และพบว่าหนึ่งในข้อมูลที่น่าสนใจคือการระดมทุน
ช่วยเหลือแก่ “โรงพยาบาลศูนย์” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ซึ่งต้องรับหน้าที่เป็น “ศูนย์กลางการรักษาให้จังหวัดใกล้เคียง”  
ในการส่งเคสการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนมาให้ ซึ่งตูนเชื่อว่าการระดมทุนเพ่ือมอบให้กับโรงพยาบาล
ศูนย์ต่างๆ ทั่วประเทศจะเป็นวิธีการบริจาคที่สามารถกระจายความช่วยเหลือได้กว้างที่สุด จึงได้จัด
โครงการก้าวคนละก้าว ครั้งที่ 2 เพ่ือท าการระดมทุนช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 11 
โรงพยาบาลศูนย์ ได้แก่ (1) โรงพยาบาลยะลา (2) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (3) โรงพยาบาลราชบุรี 
(4) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (5) โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี  
(6) โรงพยาบาลขอนแก่น (7) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี (8) โรงพยาบาล
นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ (9) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (10) โรงพยาบาลน่าน และ  
(11) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยเริ่มวิ่งจากอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปสิ้นสุดที่อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 2 ,191 กิโลเมตร โดยสรุปยอดบริจาคหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
ก้าวคนละก้าว ครั้งที่ 2 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,380 ล้านบาท (อาทิวราห์ คงมาลัย, 2561) 
ทั้งนี้จากโครงการก้าวคนละก้าวของตูน บอดี้สแลม ได้สร้างปรากฎการณ์รวมน้ าใจคนไทยไว้มากที่สุด
ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ สิ่งที่สังคมได้รับนอกเหนือจากเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล คือ ตัวอย่างในการ
ท าความดี และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นมาออกก าลังกายด้วยการวิ่งจนเป็นกระแสที่
ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิด Thai Running Boom ในยุคที่ 3   
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ภาพที่  4.5 โครงการก้าวคนละก้าว ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาออกก าลังกายด้วยการวิ่ง 
แหล่งที่มา: ก้าว, 2560  
 
 ต่อมาหลังจากเสร็จสิ้น โครงการก้าวคนละก้าว ครั้ งที่  2 ที่ ตูน  บอดี้สแลมวิ่ งสร้าง
ประวัติศาสตร์ได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการท าโครงการในครั้งนี้ประสบความส าเร็จอย่างมาก 
เพราะได้รับความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชนและได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นโครงการก้าวคนละก้าว ได้สร้างปรากฏการณ์
แห่งการให้ การแบ่งปัน และการเสียสละ ซึ่งผลลัพธ์จากโครงการก้าวคนละก้าวได้สร้างแรงบันดาลใจ
ในการเป็นผู้ให้ ส่งผลให้มีคนน าผลลัพธ์ไปต่อยอด เช่น นายอัครเดช ยอดจ าปา หรือก้อง ห้วยไร่ 
ศิลปินนักร้อง ที่เคยร่วมวิ่งกับตูน บอดี้สแลมในโครงการก้าวคนละก้าว ซึ่งจากการร่วมวิ่งในครั้งนั้น 
ท าให้ก้อง ห้วยไร่ เกิดความประทับใจและเกิดแรงบันดาลใจที่อยากสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคม จึงได้
ร่วมกับจังหวัดสกลนคร จัดโครงการวิ่งตามฮอยซอยบ้านเกิด เดินวิ่งปั่น เพ่ือน าไปซื้ออุปกรณ์ทาง  
การแพทย์ รวมถึงเครื่องเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นให้กับโรงพยาบาล 19 แห่งของจังหวัดสกลนคร ระยะทาง
ประมาณ 513 กิโลเมตร วิ่งผ่าน 18 อ าเภอของจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 
2 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยหลังจากเสร็จสิ้นโครงการสรุปยอดเงินบริจาคจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 12 
ล้านบาท (ไทยรัฐออนไลน์, 2561) นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่ได้รับแรงบันดาลในการท าความดี โดยใช้
การวิ่งเป็นสื่อกลางในการสร้างความร่วมมือร่วมใจ เพ่ือช่วยเหลือสังคม อาทิ นายจตุรงค์ โพธาราม 
หรือจตุรงค์ มกจ๊ก นักแสดงตลกชื่อดัง รวมถึงนายณัฐวัฒน์ โรจน์สุธี หรือครูณัฐ คุณครูสอนศิลปะ
โรงเรียนโยธินบูรณะ ที่รักและชื่นชอบในการวิ่ง โดยจากปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็น
ว่าการวิ่งสามารถเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท าให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ได้
อย่างต่อเนื่อง 
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4.2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 

 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ 
ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด อาชีพ และภูมิล าเนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ด้านเพศ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 93.30) และเป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 6.70) 
 ด้านอายุ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีจ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 
33.30) รองลงมาคือ อายุระหว่าง 40-49 ปี และ 50-59 ปี มีจ านวนเท่ากัน (ร้อยละ 26.70) และ 
น้อยที่สุดคือ อายุต่ ากว่า 29 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 6.70)    

ด้านศาสนา พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญทั้งหมดเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.00) 
ด้านสถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญส่วนใหญ่แต่งงานแล้วหรือสมรสแล้ว 

(ร้อยละ 80.00) มากกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 20.00) 
ส าหรับระดับการศึกษาขั้นสูงสุด พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 46.70) รองลงมาคือ ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (ร้อยละ 40.00) 
และมีผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก รวมถึงผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ใน
สัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 6.70) 

ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลที่ส าคัญส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและ 
รับราชการ/พนักงานรัฐ ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 33.30) รองลงมาคือ พนักงานเอกชน และอาชีพ
นักร้อง/นักแสดง ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 13.30) โดยสัดส่วนอาชีพที่น้อยที่สุดคือ นักเขียน  
(ร้อยละ 6.70)  

ในส่วนของภูมิล าเนา พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญส่วนใหญ่ มีภูมิล าเนาเดิมอยู่ในภาคกลาง 
(ร้อยละ 60.00) รองลงมาคือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 13.30) ส าหรับ
สัดส่วนที่น้อยที่สุดคือ ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีจ านวนที่เท่ากัน (ร้อยละ 6.70)               
ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี  4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.00) 

1. เพศ 
               ชาย 
               หญิง 

 
14 
1 

 
93.30 
6.70 

 

2. อายุ (ปี) 
               ต่ ากว่า 29 ปี 
               30-39 ปี 
               40-49 ปี 
               50-59 ปี 
               60 ปีขึ้นไป 

 
1 
5 
4 
4 
1 

 
6.70 
33.30 
26.70 
26.70 
6.70 

 
3. ศาสนา 
               พุทธ 

 
15 

 
100.00 

 

4. สถานภาพสมรส 
               สมรส 
               โสด 

 
12 
3 

 
80.00 
20.00 

 

5. ระดับการศึกษา 
               ต่ ากว่าปริญญาตรี 
               ปริญญาตรี 
               ปริญญาโท 
               ปริญญาเอก 

 
1 
7 
6 
1 

 
6.70 
46.70 
40.00 
6.70 
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ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.00) 

6. อาชีพ 
               ธุรกิจส่วนตัว 
               พนักงานเอกชน 
               ข้าราชการ/พนักงานรัฐ 
               นักร้อง/นักแสดง 
               นักเขียน 

 
5 
2 
5 
2 
1 

 
33.30 
13.30 
33.30 
13.30 
6.70 

 

7. ภูมิล าเนา 
               ภาคเหนือ 
               ภาคตะวันตก 
               ภาคกลาง 
               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
               ภาคใต้ 

 
2 
1 
9 
1 
2 

 
13.30 
6.70 
60.00 
6.70 
13.30 

 

4.3 ประเภทของเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 

ในการศึกษาประเภทเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน ได้เริ่มศึกษาจากประเด็น
หลัก 3 ประเด็น ได้แก่ 1) สาเหตุของการรวมกลุ่มกันของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 2) ลักษณะ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มนักวิ่งมาราธอน และ 3) ลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 
ซึ่งในการศึกษาตามประเด็นดังกล่าวจะท าให้ทราบถึงความเชื่อมโยงของกลุ่มผ่านรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่มว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะใด อีกทั้งจะท าให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์หลักในการรวมกลุ่ม รวมถึงได้เห็นลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มผ่านการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะท าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเครือข่ายทางสังคม
ของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจัดอยู่ในเครือข่ายประเภทใด ซึ่งมีรายละเอียดของผลการศึกษา ดังนี้  

 
4.3.1 สาเหตุของการรวมกลุ่มกันของกลุ่มนักว่ิงมาราธอน 

จากการศึกษาสาเหตุของการรวมกลุ่มกันของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก        
(In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informant) จ านวน 15 คน และการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant Observation) ผ่านการลงพ้ืนที่จริงในช่วงเวลาที่มีการจัดการแข่งขัน 
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วิ่งมาราธอน เพ่ือให้ทราบถึงประเภทของเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน พบว่า สาเหตุที่
สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มกัน ประกอบไปด้วย ความสนใจในประเด็นเดียวกัน (ร้อยละ 100.00) 
ได้แก่ การรักและชื่นชอบในการวิ่ง รองลงมาคือ ความต้องการแบ่งปันและส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้อ่ืน 
(ร้อยละ 53.30) และการได้รับการเชิญชวนจากเพ่ือนหรือคนรอบข้าง (ร้อยละ 40.00) ตามล าดับ  
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.2       

 
ตารางท่ี  4.2 การวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดการรวมกลุ่มกันของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 

สาเหตุของการรวมกลุ่มกันของกลุ่มนักว่ิงมาราธอน 
จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.00) 

ความสนใจในประเด็นเดียวกัน  15 100.00 
ความต้องการแบ่งปันและส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่น 8 53.30 

การได้รับการเชิญชวนจากเพ่ือนหรือคนรอบข้าง 6 40.00 
  
หมายเหตุ: *ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
              **ฐานร้อยคิดจาก 15 
 

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า สาเหตุที่ท าให้เกิดการรวมกลุ่มกันของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนที่มีความ
จ าเป็นและส าคัญต่อการรวมกลุ่มให้เกิดเป็นเครือข่ายทางสังคม ประกอบไปด้วย ความสนใจใน
ประเด็นเดียวกันหรือมีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกัน กล่าวคือ กลุ่มเครือข่ายนักวิ่งมาราธอนประกอบไป
ด้วยกลุ่มคนทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ รวมไปถึงผู้พิการ ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายที่ก่อตั้ง
ขึ้นโดยใช้ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่ม โดยมองข้ามมิติใน 
เชิงพ้ืนที่ ซึ่งประเด็นที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันจนกลายมาเป็นเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่ง
มาราธอน คือ การรักและชื่นชอบด้านการวิ่ง โดยสมาชิกแต่ละคนมีความเต็มใจที่จะมารวมกลุ่มและ
ท ากิจกรรมร่วมกัน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมและการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใด 
บางคนมารวมกลุ่มเป็นเครือข่ายด้วยความชอบส่วนตัว แต่บางคนมาร่วมกลุ่มโดยการชักชวนจาก
เพ่ือน ญาติพ่ีน้อง หรือสมาชิกในกลุ่ม ทั้งนี้เพ่ือจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การได้ออกก าลังกายด้วย  
การวิ่ง เพ่ือส่งเสริมให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจที่สมบูรณ์ รวมไปถึงได้พบเจอ
เพ่ือนนักวิ่งทั้งคนเก่าและคนใหม่ ทั้งนี้ในการรวมกลุ่มกันในเบื้องต้น เริ่มจากการซ้อมวิ่งด้วยตนเอง 
หลังจากนั้นเริ่มรู้จักกับนักวิ่งคนอ่ืนมากขึ้น ซึ่งในการรวมกลุ่มกันตอนแรกนั้นไม่มีการก าหนดชื่อกลุ่ม 
ต่อมาเมื่อกลุ่มมีสมาชิกเพ่ิมจ านวนขึ้น จึงมีการสร้างชื่อกลุ่ม เช่น กลุ่ม Hip Runner ต่อมาเปลี่ยนชื่อ
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เป็นกลุ่ม Run Around ซึ่งเป็นกลุ่มที่สมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยสาเหตุที่ท าให้เกิดการ
รวมกลุ่มกัน เกิดจากการที่ชอบวิ่งเหมือนกัน มีวัตถุประสงค์ข้อเดียวกัน (สุวิทย์ จันทวงศ์, 2560)  

อีกทั้งในการรวมกลุ่มกันของนักวิ่งมาราธอน เกิดจากการได้เข้าร่วมงานวิ่ง ได้พบเห็นกลุ่ม  
นักวิ่งที่มีการใส่เสื้อทีม มีการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง เหล่านี้ท าให้นักวิ่งหน้าใหม่เกิดความสนใจอยาก
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม หลังจากนั้นจึงกลับมาค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตและได้เริ่มรู้จักกับกลุ่ม
นักวิ่งที่มีชื่อว่า กลุ่มรองเท้าหาย ต่อมาจึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้เพราะชื่นชอบ
ในสิ่งเดียวกัน มีกิจกรรมให้ท าร่วมกัน เกิดปฏิสัมพันธ์กัน มีการสร้างสัญลักษณ์ของกลุ่ม เช่น การท า
เสื้อทีม เป็นต้น ดังนั้นสาเหตุที่ท าให้เรามารวมกลุ่มกัน คือ สนใจเรื่องเดียวกัน (รัฐ จิโรจน์วณิชชากร, 
2560) ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ (2560) ที่ได้อธิบายถึงสาเหตุที่มา
รวมกลุ่มกันของนักวิ่งมาราธอน โดยกล่าวว่า 

 
“สาเหตุที่นักวิ่งมารวมกลุ่มกันนั้น มาจากการที่พวกเรารักและชื่นชอบในเรื่อง
เดียวกัน ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการได้ซ้อมวิ่งด้วยกัน การไปลงวิ่งในงาน
ต่างๆ ด้วยกัน สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่ช่วยสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้อ่ืนหันมาออกก าลังกายด้วยการวิ่งกันมากขึ้น เพราะการวิ่งนอกจากจะท าให้
เรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังท าให้เราได้เพ่ือนและพบเจอผู้คนอีกมากมายอีกด้วย” 
 
ซึ่งในท านองเดียวกัน พฤทธิ์ เลิศสุกิตติพงศา (2560) ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงการรวมกลุ่มกัน

ของนักวิ่งมาราธอน โดยกล่าวว่า สาเหตุที่นักวิ่งมารวมกลุ่มกันได้ เพราะนักวิ่งมีความคิดเห็นที่
คล้ายคลึงกัน รักและชอบในสิ่งเดียวกัน คือ การวิ่ง ดังนั้นท าให้บรรยากาศในการพูดคุยเป็นกันเอง 
รวมไปถึงบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มนักวิ่งค่อนข้างที่จะเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ช่วย
ขับเคลื่อนให้กลุ่มนักวิ่งเกิดการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยกลุ่มนักวิ่งมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น
จากการชักชวนเพ่ือนสนิท ญาติพ่ีน้อง เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งเพ่ิมจ านวนสมาชิกทีละเล็ก  
ทีละน้อย จนส่งผลให้กลุ่มนักวิ่งเริ่มขยายเป็นกลุ่มเครือข่ายที่ใหญ่และกว้างขึ้นตามล าดับ  

นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ในการมารวมกลุ่มเป็นเครือข่ายนักวิ่งมาราธอน เพ่ือต้องการส่งต่อ  
สิ่งดีๆ ให้กับผู้อ่ืน เพราะมองว่าการวิ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ดีในด้านการส่งต่อ ซึ่งการส่งต่อเป็นเรื่องที่
ส าคัญ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ เพราะหากเรามีสุขภาพดี เราก็จะสามารถส่งต่อสิ่ งดีๆ ให้กับผู้อ่ืนได้ 
โดยการมีสุขภาพดียังสามารถดูแลคนที่เรารัก และคนที่เรารักก็จะมีความสุขด้วย (ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์, 
2560) อีกทั้งการรวมกลุ่มกันเพ่ือต้องการแบ่งปันเทคนิค ข้อมูลความรู้ด้านการวิ่งให้กับสมาชิกและผู้ที่
สนใจ ทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่า รวมถึงให้ก าลังใจกับคนที่เริ่มวิ่งและคนที่ท้อแท้กับการวิ่ง  
ซึ่งในการส่งต่อสิ่งเหล่านี้ มีพ้ืนฐานมาจากนักวิ่ง ผู้ซึ่งเคยได้รับสิ่งดีๆ มาก่อน โดยเมื่อตนเองเป็น 
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ผู้ได้รับแล้ว จึงอยากแบ่งปันและส่งต่อสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้กับคนอ่ืนบ้าง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมา
รวมกลุ่มกัน โดยใช้เฟสบุ๊คที่มีชื่อกลุ่มว่า “42.195 K Club เราจะไปมาราธอนด้วยกัน” เป็นสื่อกลาง
ในการติดต่อประสานงาน แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน (อิทธิพล สมุทรทอง, 2560)  
ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ ตุลพันธุ์ รัตน์ธรรมดิษฐ์ (2560) ที่ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงการรวมกลุ่ม
กันของนักวิ่งมาราธอน โดยกล่าวว่า 

 
“ชมรมสถาวรรันนิ่งคลับเป็นกลุ่มเครือข่ายแรกที่ผมได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก หลังจาก
นั้นได้ชักชวนเพ่ือนนักวิ่งที่เจอกันตามงานวิ่งต่างๆ มารวมกลุ่มกัน เกิดเป็นอีกหนึ่ง
เครือข่าย ชื่อว่า ช่างหัวมันรันนิ่ง โดยสาเหตุที่ให้เกิดการรวมกลุ่มกัน เพราะความ 
ชื่นชอบในเรื่องเดียวกัน พูดคุยในเรื่องเดียวกัน และต้องการแบ่งปันเทคนิคการวิ่ง 
ตารางการฝึกซ้อมให้กัน ต่อมาจึงรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นชมรมชั่งหัวมัน และมีการท า
เสื้อทีม เพ่ือสร้างสัญลักษณ์ของกลุ่ม”  
 
ในท านองเดียวกัน สมิตดา สังขะโพธิ์ (2560) ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงสาเหตุในการมารวมกลุ่ม

กันของนักวิ่งมาราธอน ในประเด็นเรื่องความต้องการแบ่งปันและส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้อ่ืน โดยกล่าวว่า 
หลังจากวิ่งจบมาราธอน ตนเองได้รู้จักกับคุณป๊อก อิทธิพล สมุทรทอง และได้รับการเชิญชวนให้ 
เข้ามาร่วมกลุ่ม ประกอบกับการที่เป็นแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ซึ่งมีความรู้ด้านกล้ามเนื้อ จึงเป็น
ประเด็นที่ท าให้คุณป๊อก อิทธิพล สมุทรทอง สนใจอยากให้ความรู้ในด้านนี้เผยแพร่และกระจายไปสู่
สมาชิกในกลุ่มนักวิ่ง อีกทั้งตนเองก็อยากจะแบ่งปันความรู้และสิ่งดีๆ เหล่านี้ด้วย ต่อมาจึงได้รับ
บทบาทให้เป็นหนึ่งในผู้ดูแลกลุ่ม 42.195 k club เราจะไปมาราธอนด้วยกัน โดยหน้าที่หลักคือ  
ให้ความรู้ด้านการรักษาอาการบาดเจ็บจากการวิ่ง การฟ้ืนฟูร่างกาย หลังจากนั้นจึงได้มาท าเพจของ
ตนเอง ชื่อว่า Good health สุขภาพดีอย่างมีก๋ึน เพ่ือเก็บรวบรวมความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิ่ง และ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้นักวิ่งและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาได้ 

กล่าวโดยสรุป สาเหตุของการรวมกลุ่มกันของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น 
ได้แก่ ประเด็นแรก ความสนใจในประเด็นเดียวกันหรือมีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกัน คือ การรักและชื่น
ชอบด้านการวิ่ง ประเด็นที่สอง ความต้องการแบ่งปันและส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่น เนื่องจากมองว่าการ
ส่งต่อเป็นเรื่องส าคัญที่ควรต้องปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวให้กับคนในสังคม โดยหากสังคมไทยเป็นสังคม
แห่งการให้และการแบ่งปัน สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยมีบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกัน 
รวมถึงสังคมไทยจะมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และประเด็นที่สาม การได้รับการเชิญชวนจากเพ่ือนหรือ
คนรอบข้างให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน โดยการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายนั้นสมาชิก  
ทุกคนมาเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ   
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4.3.2 ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มนักว่ิงมาราธอน 

จากการศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มนักวิ่งมาราธอน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informant)  จ านวน 15 คน และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผ่านการลงพ้ืนที่จริงในช่วงเวลาที่มีการจัดการแข่งขันวิ่ง
มาราธอน เพ่ือให้ทราบถึงประเภทของเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน พบว่า ลักษณะ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มนักวิ่งมาราธอน  ประกอบไปด้วย ลักษณะความสัมพันธ์แนวราบ  
ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ (ร้อยละ 100) และลักษณะความสัมพันธ์แนวดิ่ง ในรูปแบบที่เป็นทางการ 
(ร้อยละ 13.30) ตามล าดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.3     

 
ตารางท่ี  4.3 การวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 

ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มนักว่ิงมาราธอน 
จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.00) 

แนวราบ ในรูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ 15 100.00 

แนวดิ่ง ในรูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ 2 13.30 

  
หมายเหตุ: *ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
              **ฐานร้อยคิดจาก 15 
 

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า การสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มนักวิ่งมาราธอนเน้นแบบ  
พหุภาคี ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์มีทั้งแนวดิ่งและแนวราบ แต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นแบบแนวราบ  
ในรูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ เพราะสาเหตุในการรวมตัวของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน
เกิดจากความสนใจในประเด็นเดียวกันของสมาชิกในเครือข่ายที่รักและชื่นชอบในด้านการวิ่ง  
ซ่ึงลักษณะความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการนี้แสดงให้เห็นถึง ความเท่าเทียมกันของสมาชิก 
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่อง สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ 
ณรงค์ เทียมเมฆ (2560) ที่ ได้กล่าวถึงลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มนักวิ่งม าราธอน  
โดยกล่าวว่า 
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“โดยส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ไม่เป็นทางการ รู้จักคุ้นเคยกัน เป็นมิตรที่ดีต่อกัน 
บนความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ เนื่องด้วยนักวิ่งเป็นคนที่ชอบอิสระ โดยเครือข่าย
นักวิ่งของเรากระจายอยู่ทั่วประเทศทุกภูมิภาค ซึ่งมีสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพ่ือ
สุขภาพไทย เป็นหน่วยงานกลางที่คอยดูแล ประสานงาน ซึ่งภาคีเครือข่ายหลักของ
นักวิ่งที่เป็นรูปธรรมแบ่งออกเป็น 10 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือ
ตอนล่ าง ภาคอีสานเหนือ ภาคอีสานใต้  ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่ าง  
ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคกลาง และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ซ่ึงแต่ละเครือข่ายจะมีคณะท างาน เพ่ือดูแลชมรม ดูแลนักวิ่ง ประสานงานในเรื่อง
ต่างๆ ซึ่งภาคีเครือข่ายเหล่านี้ก็จะมีการพบปะ มีการประชุมปรึกษาหารือกัน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ความรู้ซึ่งกันและกัน” 
 
ทั้งนี้จากความสัมพันธ์ของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนที่เน้นแบบแนวราบ ในรูปแบบลักษณะ

ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มนักวิ่งมาราธอนเปรียบเสมือนสังคมๆ หนึ่ง  
ที่สนใจหรือชื่นชอบในเรื่องเดียวกัน เมื่อเป็นการรวมกลุ่มตามความชอบส่วนตัวแล้ว ดังนั้นสมาชิกก็จะ
มองข้ามเรื่องของเพศ ฐานะ อายุ อาชีพ ฯลฯ เพราะสมาชิกของกลุ่มสนใจเรื่องเดียวกัน มีความจริงใจ
ที่ดีต่อกัน ดังนั้นจึงอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติ เน้นความเท่าเทียม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน (ก าธร  
นทีธนสาร, 2560) อีกทั้งยังพบว่า สมาชิกในกลุ่มสามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องงาน
ไปจนถึงเรื่องส่วนตัว ซึ่งบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่า สมาชิกในกลุ่มนั้นไม่ใช่แค่เพ่ือนที่เจอกันตามงานวิ่ง
ต่างๆ แต่เปรียบเสมือนเพ่ือนสนิทที่มอบความไว้วางใจให้แก่กัน (พฤทธิ์ เลิศสุกิตติพงศา, 2560) 
สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ ไพโรจน์ เสาน่วม (2561) ที่ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงลักษณะความสัมพันธ์
ของสมาชิกกลุ่มนักวิ่งมาราธอน ไว้ว่า 

 
“ความสัมพันธ์ของกลุ่มนักวิ่ง มีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ แต่ส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ของเครือข่ายนักวิ่งจะไม่เป็นทางการ  
และถึงแม้ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง แต่เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มนักวิ่ง คุณก็จะ 
เท่าเทียมกัน พูดคุยในเรื่องเดียวกันคือเรื่องวิ่ง พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ ถอดหัวโขน
ออกเม่ือมาวิ่ง” 
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แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มนักวิ่ งมาราธอน  
บางเครือข่ายมีลักษณะแนวดิ่ง ในรูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ สอดคล้องกับการให้
ข้อมูลของ สถาวร จันทร์ผ่องศรี (2560) ที่ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่ม
นักวิ่งมาราธอน ไว้ว่า 

 
“ความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มนักวิ่งมาราธอนในช่วงแรกมีลักษณะแนวราบ  
ในรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ จนกระทั่งเมื่อกลุ่มเกิดการพัฒนาไปสู่การ
จัดตั้งเป็นชมรม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการมาด ารงต าแหน่งต่างๆ เช่น ประธาน 
รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ ฝ่ายปฏิคม เป็นต้น ซึ่งการแบ่งโครงสร้างหน้าที่
นั้นจะส่งผลให้เครือข่ายมีรูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นทางการเข้ามา
เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกในกลุ่มจะยังคงความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่เป็น
ทางการไว้ คือ อยู่กันแบบพ่ีน้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เน้นสายการบังคับ
บัญชา เนื่องจากชมรมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนโดยส่วนใหญ่ ไม่ได้ต้องการพัฒนา 
นักวิ่งเพ่ือไปแข่งขัน แต่วัตถุประสงค์หลักของชมรม คือ การเป็นศูนย์กลางให้กับ 
นักวิ่งจากทุกที่สามารถเข้ามาเรียนรู้กับชมรมได้ สามารถเอาประสบการณ์ที่มีมา
แบ่งปัน ซึ่งถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน”  
      
กล่าวโดยสรุป กลุ่มนักวิ่งมาราธอนมีความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า 

เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน มีลักษณะความสัมพันธ์ 2 รูปแบบ คือ แนวราบ  
ในรูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ และแนวดิ่ง ในรูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็น
ทางการ แต่ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ของเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจะเน้นความสัมพันธ์ใน
ลักษณะที่ไม่เป็นทางการ เนื่องจากกลุ่มนักวิ่งมาราธอนเป็นผู้ที่รักอิสระ มีลักษณะนิสัยเอ้ืออาทร  
ชอบช่วยเหลือ มีความเป็นกันเอง ส่งผลให้สมาชิกในเครือข่ายอยู่กันแบบพ่ีน้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัย  
ไม่เน้นการบังคับกัน เน้นความเท่าเทียม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการแบ่งปันความรู้
และประสบการณ์ให้กันอยู่เสมอ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ  

  
4.3.3 ลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มนักว่ิงมาราธอน 

จากการศึกษาลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก         
(In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informant) จ านวน 15 คน และการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant Observation) เพ่ือให้ทราบถึงประเภทของเครือข่ายทางสังคมของกลุ่ม 
นักวิ่งมาราธอน พบว่า ลักษณะการด าเนินงานของสมาชิกกลุ่มนักวิ่งมาราธอน  ประกอบไปด้วย 
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แนวราบ ในรูปแบบลักษณะการด าเนินงานที่ไม่เป็นทางการ (ร้อยละ 100) และแนวดิ่ง ในรูปแบบ
ลักษณะการด าเนินงานที่เป็นทางการ (ร้อยละ 33.30) ตามล าดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.4    

 
ตารางท่ี  4.4 การวิเคราะห์ลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 

ลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มนักว่ิงมาราธอน 
จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.00) 

แนวราบ ในรูปแบบลักษณะการด าเนินงานที่ไม่เป็นทางการ 15 100.00 

แนวดิ่ง ในรูปแบบลักษณะการด าเนินงานที่เป็นทางการ 5 33.30 
  
หมายเหตุ: *ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
              **ฐานร้อยคิดจาก 15 
 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน โดยส่วนใหญ่จะเน้น
การท างานแบบแนวราบ ในรูปแบบลักษณะการด าเนินงานที่ไม่เป็นทางการ กล่าวคือ ภายใน
เครือข่ายอาจจะมีการก าหนดต าแหน่งสายการบังคับบัญชาที่เป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตามในการ
ด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายนั้น จะไม่เน้นให้ความส าคัญกับสายการบังคับบัญชา ในทางกลับกันจะ
ให้ความส าคัญกับการท างานที่อยู่บนพ้ืนฐานความเท่าเทียมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล เน้นการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ มีเวที ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นการท างานด้วยจิตอาสาตามความถนัดของสมาชิก โดยใช้ระบบความสมัครใจ 
ไม่เน้นการบังคับ ซึ่งเหล่านี้ท าให้ในการด าเนินงานจึงอาจไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้เพ่ือรักษาบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ ณรงค์ เทียมเมฆ (2560) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะการด าเนินงานของ
กลุ่มนักวิ่งมาราธอน โดยกล่าวว่า 

 
“ส าหรับการด าเนินงานของเครือข่ายนักวิ่ง มีการเลือกประธานและเลือกต าแหน่ง
ต่างๆ เพ่ือมาเป็นคณะท างาน ซึ่งประกอบไปด้วยชมรมวิ่งในภาคนั้นๆ ซึ่งโครงสร้าง
การด าเนินงานก็จะเป็นแบบหลวมๆ ไม่เน้นการบังคับบัญชา  เน้นสัมพันธภาพ 
ที่ดี อยู่กันแบบพ่ีแบบน้อง เน้นการท างานแบบจิตอาสา จิตสาธารณะ ท าเพ่ือ
ต้องการให้สิ่งที่ตนเองรัก คือ การวิ่งนั้นเกิดการพัฒนา”  
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ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการให้ข้อมูลของ รัฐ จิโรจน์วณิชชากร (2560) ได้อธิบาย
เพ่ิมเติมถึงลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน โดยกล่าวว่า การท างานมีการแบ่งบทบาท
หน้าที่กันแบบหลวมๆ ใช้จิตอาสาเป็นหลัก เนื่องจากการรวมกลุ่มกันเน้นความสัมพันธ์ที่ดี บทบาทจึง
ไม่เป็นทางการ โดยใช้หลักการยอมรับมาเป็นตัวก าหนด สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ พฤทธิ์  
เลิศสุกิตติพงศา (2560) ทีอ่ธิบายถึงลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน ไว้ว่า 

 
“ภายในกลุ่มจะไม่ได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันชัดเจน แต่เราจะให้ความเคารพกัน  
รู้ว่าคนนี้ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในด้านต่างๆ ตามความถนัด ใช้การช่วยเหลือกัน 
เป็นหลัก ส าหรับในการตัดสินใจอะไรของกลุ่มจะใช้วิธีการโหวตตัดสิน ใช้การพูดคุย
แลกเปลี่ยนกัน ซ่ึงค่อนข้างเป็นกันเอง อยู่กันแบบพ่ีแบบน้อง”   
 
นอกจากนี้ มนตรี บุญสัตย์ (2560) ที่ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงลักษณะการด าเนินงานของกลุ่ม 

นักวิ่งมาราธอน ในอีกแง่มุมหนึ่งอย่างน่าสนใจ โดยกล่าวว่า ในการท างานบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
อาจแตกต่างกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนเท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น เพจ Thai Run ซึ่งแอดมิน
ท าหน้าที่เปรียบเสมือนพ่อครัว บทบาทคือผู้ให้ ส่วนลูกเพจคือผู้รับ ดังนั้นบทบาทหน้าที่อาจแตกต่าง
กัน แต่ก็ไม่ได้เหนือกว่ากันมาก เพราะเรายึดหลักความเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งระดับชั้น เมื่อมี
กิจกรรมงานวิ่งเราก็เข้าร่วมด้วยกัน ดังนั้นจึงเชื่อมโยงให้คนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันมารวมกลุ่มกัน  
จนท้ายที่สุดก่อให้เกิดเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนขึ้น  

กล่าวโดยสรุป กลุ่มนักวิ่งมาราธอนมีความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า 
ลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แนวราบ ในรูปแบบ
ลักษณะการด าเนินงานที่ไม่เป็นทางการ และแนวดิ่ง ในรูปแบบลักษณะการด าเนินงานที่เป็นทางการ 
แต่ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจะเน้นการด าเนินงานในรูปแบบ
แนวราบ เนื่องจากกลุ่มนักวิ่งมาราธอนมีความสัมพันธ์ที่เป็นกันเอง ไม่เน้นความเป็นทางการ ส่งผลให้
ในการด าเนินงานจึงเน้นการท างานด้วยจิตอาสาตามความถนัดของสมาชิก ท างานร่วมกันบนพ้ืนฐาน
การช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน มากกว่าการท างานแบบสายการบังคับบัญชา  ซึ่งเหล่านี้ท าให้ในการ
ด าเนินงานจึงอาจไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือรักษาบรรยากาศของการอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน 

 จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ 1) สาเหตุของการรวมกลุ่มกันของกลุ่ม
นักวิ่งมาราธอน 2) ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มนักวิ่งมาราธอน และ 3) ลักษณะการ
ด าเนินงานของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน สรุปได้ว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจั ดอยู่ใน
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ประเภท เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม กล่าวคือ เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน ใช้
ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่ม โดยมองข้ามมิติในเชิงพ้ืนที่ 

มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งในการรวมกลุ่มส่วนใหญ่เกิดจากความสนใจในประเด็นเดียวกัน คือ ความสนใจใน
ด้านการวิ่ง ซึ่งภายหลังได้หาแนวร่วมและร่วมกันพัฒนาเครือข่าย ผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน อาทิ 
การซ้อมวิ่ง การจัดงานวิ่งเพ่ือการกุศล รวมไปถึงการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมผ่านการวิ่ง โดยใช้วิธีการที่
หลากหลายในการสร้างโอกาสและการแก้ไขปัญหา ในด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่าย มีทั้ง
แนวดิ่งและแนวราบ แต่ส่วนใหญ่จะเน้นความสัมพันธ์ในแนวราบที่ไม่เป็นทางการ เพราะกลุ่มนักวิ่ง
มาราธอนเป็นผู้ที่รักอิสระ มีลักษณะนิสัยเอ้ืออาทร ชอบช่วยเหลือ มีความเป็นกันเอง ส่งผลให้สมาชิก
ในเครือข่ายอยู่กันแบบพ่ีน้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่เน้นการบังคับกัน เน้นความเท่าเทียม รับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กันอยู่เสมอ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความไว้วางใจ นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ลักษณะการด าเนินงานของสมาชิกในเครือข่าย ส่วนใหญ่
เน้นการท างานแนวราบในรูปแบบลักษณะการด าเนินงานที่ไม่เป็นทางการ ส่งผลให้เน้นการท างาน
ด้วยจิตอาสาตามความถนัดของสมาชิก โดยท างานร่วมกันบนพ้ืนฐานการช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน 
มากกว่าการท างานแบบสายการบังคับบัญชา ซึ่งเหล่านี้ท าให้ในการด าเนินงานจึงอาจไม่มีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือรักษาบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความสัมพันธ์  
ที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  

 

4.4 กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 

จากการศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informant) จ านวน 15 คน 
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผ่านการลงพ้ืนที่จริงในช่วงเวลาที่มีการ
จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่ง
มาราธอน พบว่า กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน แบ่งออกเป็น 4 
ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
4.4.1 ขั้นก่อตั้งเครือข่าย  

กล่าวคือ การสร้างความตระหนักในการสร้างเครือข่าย โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นและ
ความส าคัญในการสร้างเครือข่าย ความเหมาะสมในการเข้าร่วมเครือข่าย วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
เครือข่าย รวมไปถึงการแสวงหาบุคคล กลุ่ม หรือองค์การที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก  จากนั้นจึงจัดตั้ง
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เครือข่าย โดยการสร้างแนวความคิด จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้กระบวนการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน ขั้นต้นเกิดจากการรวมกลุ่มกันของนักวิ่งที่มีวัตถุประสงค์
ร่วมกันหรือมีความสนใจในประเด็นเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มเครือข่ายนักวิ่งมาราธอนประกอบไปด้วย
กลุ่มคนทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยสมาชิกแต่ละคนมีความเต็มใจที่จะ
มารวมกลุ่มกัน บางคนมารวมกลุ่มเป็นเครือข่ายด้วยความชอบส่วนตัว แต่บางคนมาร่วมกลุ่มโดยการ
ชักชวนจากเพ่ือน ญาติพ่ีน้อง หรือสมาชิกในกลุ่ม ทั้งนี้เพ่ือวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือมีความสนใจใน
ประเด็นเดียวกันคือ การได้ออกก าลังกายด้วยการวิ่ง เพ่ือส่งเสริมให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
และมีจิตใจที่สมบูรณ์ อีกทั้งเพ่ือความต้องการแบ่งปันและส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้อ่ืน รวมไปถึงได้พบเจอ
เพ่ือนนักวิ่งทั้งคนเก่าและคนใหม่ (ณรงค์ เทียมเมฆ , 2560) ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ  
ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ (2560) ที่ได้อธิบายถึงสาเหตุที่มารวมกลุ่มกันของนักวิ่งมาราธอน โดยกล่าวว่า 

 
“สาเหตุที่นักวิ่งมารวมกลุ่มกันนั้น มาจากการที่พวกเรารักและชื่นชอบในเรื่อง
เดียวกัน ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการได้ซ้อมวิ่งด้วยกัน การไปลงวิ่งในงาน
ต่างๆ ด้วยกัน สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่ช่วยสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้อ่ืนหันมาออกก าลังกายด้วยการวิ่งกันมากขึ้น เพราะการวิ่งนอกจากจะท าให้
เรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังท าให้เราได้เพ่ือนและพบเจอผู้คนอีกมากมายอีกด้วย” 
 
 

4.4.2 ขั้นด าเนินการ  
กล่าวคือ การก าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และทิศทางในการด าเนินนโยบาย

แผนงาน หรือกิจกรรมของเครือข่าย  โดยจัดท าระบบกลไกการท างาน เช่น ระบบการสื่อสาร  
การประสานงาน การสนับสนุน และการระดมและจัดสรรทรัพยากรของเครือข่าย เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อ
เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายทางสังคมของนักวิ่งมาราธอนขึ้น ภายในกลุ่มได้มีการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน ซึ่งลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แนวราบ  
ในรูปแบบลักษณะการด าเนินงานที่ไม่เป็นทางการ และแนวดิ่ง ในรูปแบบลักษณะการด าเนินงานที่
เป็นทางการ แต่ทั้งนี้ส่วนใหญ่เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจะเน้นการด าเนินงานใน
รูปแบบแนวราบ เนื่องจากกลุ่มนักวิ่งมาราธอนมีความสัมพันธ์ที่เป็นกันเอง ไม่เน้นความเป็นทางการ 
(สถาวร จันทร์ผ่องศรี, 2560) ส่งผลให้ในการด าเนินงานจึงเน้นการท างานด้วยจิตอาสาตามความถนัด
ของสมาชิก ท างานร่วมกันบนพ้ืนฐานการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มากกว่าการท างานแบบสายการบังคับ
บัญชา ซึ่งเหล่านี้ท าให้ในการด าเนินงานจึงอาจไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน เพ่ือรักษา
บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ที่ดี (พฤทธิ์ เลิศสุกิตติพงศา, 2560) ส่งผลให้
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เครือข่ายมีลักษณะความสัมพันธ์ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ แต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นแบบแนวราบใน
รูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ เพราะสาเหตุในการรวมตัวของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนเกิด
จากความสนใจในประเด็นเดียวกันของสมาชิกในเครือข่ายที่รักและชื่นชอบในด้านการวิ่ง ซึ่งลักษณะ
ความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการนี้แสดงให้เห็นถึง ความเท่าเทียมกันของสมาชิก รับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่อง เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (ทนงศักดิ์ 
ศุภทรัพย์, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ ณรงค์ เทียมเมฆ (2560) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะ
การด าเนินงานของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน โดยกล่าวว่า 

 
“ส าหรับการด าเนินงานของเครือข่ายนักวิ่ง มีการเลือกประธานและเลือกต าแหน่ง
ต่างๆ เพ่ือมาเป็นคณะท างาน ซึ่งประกอบไปด้วยชมรมวิ่งในภาคนั้นๆ ซึ่งโครงสร้าง
การด าเนินการก็จะเป็นแบบหลวมๆ ไม่เน้นการบังคับบัญชา  เน้นสัมพันธภาพ 
ที่ดี อยู่กันแบบพ่ีแบบน้อง เน้นการท างานแบบจิตอาสา จิตสาธารณะ ท าเพ่ือ
ต้องการให้สิ่งที่ตนเองรัก คือ การวิ่งนั้นเกิดการพัฒนา”  
 

4.4.3 ขั้นพัฒนาและรักษาเครือข่าย  
กล่าวคือ การสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่าง

สมาชิกเครือข่าย โดยการรักษาความสัมพันธ์ การจูงใจ การสนับสนุนในด้านต่างๆ การจัดกิจกรรม
ของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเครือข่าย ทั้งนี้อาจมีการจัด
ฝึกอบรมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพและความรู้ รวมไปถึงแสวงหาและสร้างผู้น ารุ่นใหม่
เพ่ือด าเนินกิจกรรมในอนาคต นอกจากนี้ควรมีการติดตามและประเมินผลเครือข่ายอย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานของเครือข่าย ทั้งนี้หลังจากที่สมาชิกภายในกลุ่มได้
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้ว หลังจากนั้นเครือข่ายทางสังคมของ
กลุ่มนักวิ่งมาราธอนจะมีกระบวนการสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของและความเป็นอันหนึ่ง  
อันเดียวกันให้กับสมาชิก ผ่านการจัดกิจกรรมเชิงอบรม เพ่ือการเพ่ิมศักยภาพของเครือข่าย  
(สาธิก ธนะทักษ์, 2560) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพไทย ที่ให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ องค์ความรู้ 
และเรื่องอ่ืนๆ ตามความต้องการของเครือข่าย ทั้งนี้ในการด าเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าวมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามและประเมินผลเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานของเครือข่ายให้เกิดการต่อยอดควบคู่ไปกับการพัฒนาที่เท่าทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพ่ือรักษาให้เครือข่ายสามารถด าเนิน
กิจกรรมต่อไปได้ บนพ้ืนฐานของความยั่งยืน (ไพโรจน์ เสาน่วม, 2561) ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูล
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ของ ณรงค์ เทียมเมฆ (2560) ที่ได้กล่าวถึงการด าเนินงานพัฒนาและรักษาเครือข่ายของกลุ่มนักวิ่ง
มาราธอน โดยกล่าวว่า 

 
“เครือข่ายนักวิ่ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพไทย ซึ่งทาง
เครือข่ายของเราได้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการจัดงานวิ่ง มีการจัดท าวารสาร
เผยแพร่ความรู้ด้านการวิ่ง เพ่ือพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอ” 
 

4.4.4 ขั้นขยายเครือข่าย  
กล่าวคือ การขยายกิจกรรมของเครือข่ายทั้ งในการแลกเปลี่ยนการระดมทรัพยากร  

การพัฒนาและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ไปสู่องค์การหรือหน่วยงานอ่ืนๆ โดยเครือข่าย
ทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนมีการประสานงานกับเครือข่ายอ่ืน เช่น เครือข่ายชมรมจักรยาน 
เครือข่ายฟุตบอล เครือข่ายช่างภาพ เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการต่อยอดองค์ความรู้และขยายเครือข่ายให้เกิดความ
เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนในสังคม (อิทธิพล สมุทรทอง, 2560) ซ่ึงสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ ณรงค์ 
เทียมเมฆ (2560) ที่ได้กล่าวถึงการขยายเครือข่ายของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน โดยกล่าวว่า 

 
“เครือข่ายนักวิ่งนั้นมีการประสานงานกับเครือข่ายอ่ืนอยู่เสมอ เช่น ในแต่ละปีจะมี
การเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมสัมมนา เพ่ือสร้างความเข้าใจและสร้าง
มาตรฐานให้การจัดงานวิ่งมีมาตรฐานเดียวกันและส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ตัวนักวิ่งและคนรอบข้าง โดยกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ”    
 
กล่าวโดยสรุป กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 4 ขั้นตอน โดยเริ่มจากข้ันแรก คือ ขั้นก่อตั้งเครือข่าย กล่าวคือ การสร้างความตระหนักใน
การสร้างเครือข่าย โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการสร้างเครือข่าย ความเหมาะสม
ในการเข้าร่วมเครือข่าย วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเครือข่าย รวมไปถึงการแสวงหาบุคคล กลุ่ม หรือ
องค์การที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก จากนั้นจึงจัดตั้งเครือข่าย โดยการสร้างแนวความคิด จุดมุ่งหมาย 
วัตถุประสงค์ร่วมกัน  
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ขั้นที่สอง คือ ขั้นด าเนินการ กล่าวคือ การก าหนดบทบาท  หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ทิศทางในการด าเนินนโยบายแผนงาน หรือกิจกรรมของเครือข่าย  โดยจัดท าระบบกลไกการท างาน 
เช่น ระบบการสื่อสาร การประสานงาน การสนับสนุน และการระดมและจัดสรรทรัพยากรของ
เครือข่าย เป็นต้น  

ขั้นที่สาม คือ ขั้นพัฒนาและรักษาเครือข่าย กล่าวคือ การสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของ
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย โดยการรักษาความสัมพันธ์ การจูงใจ  
การสนับสนุนในด้านต่างๆ  การจัดกิจกรรมของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการจัดการเครือข่าย ทั้งนี้อาจมีการจัดฝึกอบรมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และความรู้ รวมไปถึงแสวงหาและสร้างผู้น ารุ่นใหม่เพ่ือด าเนินกิจกรรมในอนาคต นอกจากนี้ควรมีการ
ติดตามและประเมินผลเครือข่ายอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานของ
เครือข่าย 

และขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นขยายเครือข่าย กล่าวคือ การขยายกิจกรรมของเครือข่ายทั้งใน
การแลกเปลี่ยน การระดมทรัพยากร การพัฒนาและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ไปสู่
องค์การหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดังภาพที่ 4.6 

 

 
 
ภาพที่  4.6 สรุปกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 
 

ขั้นการก่อตั้งเครือข่าย 
การมีวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือความสนใจในประเด็นเดียวกัน

ขั้นด าเนินการ
การด าเนินกิจกรรมร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ขั้นพัฒนาและรักษาเครือข่าย
การสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ขั้นขยายเครือข่าย
การพัฒนาและถ่ายทอดประสบการณ์ เชื่อมโยงกับเครือข่ายอ่ืน
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4.5 ผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 

ในการศึกษาผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน โดยการสัมภาษณ์ 
เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informant) จ านวน 15 คน และใช้
เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผ่านการลงพ้ืนที่จริงในช่วงเวลาที่มี
การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลท าให้ทราบถึงผลที่เกิดจากเครือข่ายทาง
สังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ซึ่งประเด็นแรก คือ ผลด้านสังคม ได้แก่ 
สร้างมิตรภาพ ได้พบเจอเพ่ือนใหม่ (ร้อยละ 100.00) รองลงมา คือ ส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
และตระหนักในด้านสุขภาพมากขึ้น (ร้อยละ 100.00) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ร้อยละ 100.00)  
การส่งต่อสิ่งดีๆ และปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับสังคม (ร้อยละ 66.70) และสร้างให้เกิดความร่วมมือกัน
ในการท ากิจกรรมต่างๆ (ร้อยละ 53.30) ตามล าดับ ประเด็นที่สอง ผลด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ส่งเสริม
การสร้างอาชีพและรายได้ (ร้อยละ 86.70) รองลงมา คือ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการ
จับจ่ายใช้สอย (ร้อยละ 66.70) และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว (ร้อยละ 60.00) ตามล าดับ ประเด็นที่
สาม คือ ผลด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ เพ่ิมพลังอ านาจในการต่อรอง (ร้อยละ 20.00) ผลักดัน
ให้เกิดนโยบาย (ร้อยละ 13.30) และสร้างความปรองดอง ลดความขัดแย้งทางการเมือง (ร้อยละ 
13.30) ดังตารางที่ 4.5 

 
ตารางท่ี  4.5 การวิเคราะห์ผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 

ผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักว่ิงมาราธอน 
จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.00) 

ผลด้านสังคม 
- สร้างมิตรภาพ ได้พบเจอเพ่ือนใหม่ 
- ส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และตระหนักใน

ด้านสุขภาพมากข้ึน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- การส่งต่อสิ่งดีๆ และปลูกฝังค่านิยมท่ีดีให้กับสังคม 
- สร้างให้เกิดความร่วมมือกันในการท ากิจกรรมต่างๆ 

 
15 
15 
 

15 
10 
8 

 
100.00 
100.00 

 
100.00 
66.70 
53.30 

 

ผลด้านเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ 
- ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย  

 
13 
10 

 
86.70 
66.70 
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ผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักว่ิงมาราธอน 
จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.00) 

- ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 9 60.00 
 

ผลด้านการเมืองการปกครอง 
- เพ่ิมพลังอ านาจในการต่อรอง 
- ผลักดันให้เกิดนโยบาย 
- สร้างความปรองดอง ลดความขัดแย้งทางการเมือง 

 
3 
2 
2 

 
20.00 
13.30 
13.30 

 
หมายเหตุ: *ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
              **ฐานร้อยคิดจาก 15 
 

4.5.1 ผลของเครือข่ายทางสังคมด้านสังคม 
ผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนในด้านสังคม พบว่า การวิ่งก่อให้เกิด

การสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างนักวิ่งด้วยกันเอง ทั้งนักวิ่งหน้าเก่าและนักวิ่งหน้าใหม่ รวมไปถึง 
คนรอบข้าง ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้พบเจอเพ่ือนใหม่อยู่เสมอ โดยการวิ่งอาจเป็นกีฬาที่ 
เล่นคนเดียว ซึ่งหากพิจารณาให้ดีจะพบว่า ระหว่างการวิ่งจะมีเพ่ือนที่วิ่งไปเคียงข้างกับนักวิ่งด้วย 
มีเพ่ือนที่รอนักวิ่งอยู่ที่เส้นชัยหรือปลายทาง มีเพ่ือนที่คอยสนับสนุนนักวิ่ง เพราะฉะนั้นการวิ่งไม่ได้ 
ท าให้นักวิ่งโดดเดี่ยว แต่การวิ่งจะท าให้นักวิ่งนั้นมีกลุ่ม เปิดโอกาสให้เจอเพ่ือนใหม่ สังคมใหม่ รวมถึง
เปิดโลกทัศน์ใหม่ ให้กับนักวิ่ง (พฤทธิ์ เลิศสุกิตติพงศา , 2560) ทั้ งนี้ เนื่องจากการวิ่งเป็นการ 
ออกก าลังกายที่ช่วยส่งเสริมให้นักวิ่งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ท าให้บางคนจึงหันมาออกก าลังกาย
ด้วยการวิ่ง จึงเกิดเป็นความชื่นชอบและหันมาตระหนักให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายของ
ตนเองมากยิ่งขึ้น  โดยจากสถิติพบว่า ประชาชนในช่วงอายุ 25-35 ปี  ให้ความสนใจกับการ 
ออกก าลังกายด้วยการวิ่งเพ่ิมขึ้น ซ่ึงถือเป็นปรากฏการณ์ที่ดี เพราะในอดีตกลุ่มคนที่ออกก าลังกาย
ด้วยการวิ่งคือประชาชนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่เริ่มรู้สึกว่าสมรรถภาพร่างกายไม่ดี แต่การที่ประชาชน
วัยหนุ่มสาวตื่นตัวเรื่องวิ่งก็จะท าให้คุณภาพชีวิตของเขาเหล่านั้นยืนยาวมากขึ้น ต่อไปในอนาคตก็จะ
เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในสังคม (ณรงค์ เทียมเมฆ, 2560) สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ นิสิต  
คูณผล (2560) ที่อธิบายผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนในด้านสังคม  
โดยกล่าวว่า 
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“วิ่งท าให้เกิดมิตรภาพ ได้รู้จักกัน ได้มาวิ่งด้วยกันจึงเกิดปฏิสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะพบ
เจอกันต่อหน้าหรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็ตาม บางคนอยู่ที่ท างานเดียวกันยังไม่เคย
คุยกัน แต่เมื่อเริ่มมาวิ่งท าให้ได้พูดคุยกัน ได้รู้จักกัน คุ้นหน้าคุ้นตากัน อีกทั้งการวิ่ง
เป็นการออกก าลังกายที่ส่งผลให้มีสุขภาพที่แข็งแรง บางคนเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิก
ของชมรมและได้เริ่มวิ่ง ท าให้สุขภาพดีขึ้นมาก โดยจากเดิมที่เป็นคนอ้วนเปลี่ยนมา
เป็นคนผอม บางคนจากน้ าหนัก 80-90 กิโลกรัม เมื่อมาวิ่งน้ าหนักลดลงเหลือ 60 
กิโลกรัม ซึ่งการวิ่งท าให้สุขภาพดีข้ึนชัดเจน และท าให้ได้มิตรภาพควบคู่ไปด้วย” 
 
อีกทั้งการวิ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับสังคมไทย อาทิ       

การเสียสละ การให้และการแบ่งปัน เป็นต้น โดยปัจจุบันมีการจัดงานวิ่งเพ่ือการกุศลเพ่ือช่วยเหลือ
กลุ่มต่างๆ ในสังคมที่ขาดโอกาส รวมถึงใช้งานวิ่งเป็นสื่อกลาง เพ่ือระดมทุนในการช่วยเหลือสังคมใน
ด้านต่างๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ การจัดโครงการก้าวคนละก้าว ครั้งที่ 1  เพ่ือโรงพยาบาล 
บางสะพาน ซึ่ งท าการระดมทุนด้วยการวิ่งระยะไกล เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่ 
โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทาง 400 กิโลเมตร เพ่ือระดมทุนทรัพย์ใน
การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย
สรุปยอดบริจาคหลังจากเสร็จสิ้นโครงการก้าวคนละก้าว ครั้งที่ 1 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 85 ล้านบาท 
จนกระทั่งเกิดโครงการก้าวคนละก้าว ครั้งที่ 2 เพ่ือ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นก าลังใจให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมา
ดูแลสุขภาพออกก าลังกายด้วยการวิ่ง อีกทั้งเพ่ือระดมทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยัง 
ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ โดยเริ่มวิ่งจากอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
ไปสิ้นสุดที่อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 2,191 กิโลเมตร โดยสรุปยอดบริจาค
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการก้าวคนละก้าว ครั้งที่ 2 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,380 ล้านบาท 
(อาทิวราห์ คงมาลัย, 2561) นอกจากนี้ยังพบ อีกว่าการวิ่งเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้ เพราะการวิ่งไม่ได้พัฒนาความแข็งแรงของ
ร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่การวิ่งช่วยสอดแทรกในเรื่องของการมีน้ าใจ การเห็นอกเห็นใจ การมี 
ส่วนร่วม และการแบ่งปันให้กับผู้อื่น (สถาวร จันทร์ผ่องศรี, 2560) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการ
ให้ข้อมูลของ ณรงค์ เทียมเมฆ (2560) ที่อธิบายเพ่ิมเติมถึงผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่ม
นักวิ่งมาราธอนในด้านสังคม โดยกล่าวว่า 
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  “สังคมนักวิ่งก็เปรียบเสมือนสังคมๆ หนึ่ง ที่ชอบในสิ่งเดียวกันมาท าอะไรที่ดีเพ่ือ
สังคม เช่น ตูน บอดี้สแลม ทีด่ัดแปลงการวิ่งไปสู่การสื่อสารเพ่ือรณรงค์ให้คนบริจาค 
เพ่ือน าเงินไปช่วยเหลือโรงพยาบาล และแม้ว่าโครงการจะเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ส านึก
ของการให้จะยังคงติดตัวไปตลอด ซึ่งเป็นการปลูกฝังค่านิยมดีๆ ให้กับเด็กเยาวชน
คนรุ่นใหม่ด้วย โดยในอนาคตพวกเขาเหล่านี้จะเติบโตมาเป็นผู้ให้ ซึ่งนับว่าเป็น
ปรากฎการณ์ทางสังคมที่ดมีาก” 
 
สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ อาทิวราห์ คงมาลัย (2561) ได้อธิบายผลที่เกิดจากเครือข่าย

ทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนในด้านสังคม โดยกล่าวว่า 
 
“ในระหว่างทางการวิ่งของโครงการก้าวคนละก้าว ผมได้รับการบริจาคเงินจาก
กระปุกออมสินของเด็กน้อย สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายของผม ไม่คิด
ว่าเรื่องที่เราท าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการให้ การเสียสละ ซึ่งสุดท้ายแล้ว
ผมว่ามุมนี้สวยงามที่สุด สวยงามมากกว่าเงินจ านวนมากที่เราได้ เพราะเด็กเหล่านี้
จะเติบโตขึ้นจากจิตส านักที่ดี เติบโตมาเป็นเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่รู้จักการให้ ซึ่งถ้า
ปลูกฝังจิตส านึกในด้านบวกแบบนี้ต่อไป ผมเชื่อว่าในอนาคตประเทศไทยก็จะมีแต่
เรื่องทีดี่ สังคมไทยก็จะน่าอยู่” 
 
โดยผลลัพธ์จากโครงการก้าวคนละก้าวได้สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ให้ ส่งผลให้มีคนน า

ผลลัพธ์ไปต่อยอด เช่น นายอัครเดช ยอดจ าปา หรือก้อง ห้วยไร่ ศิลปินนักร้อง ที่เคยร่วมวิ่งกับตูน  
บอดี้สแลม ในโครงการก้าวคนละก้าว ซึ่งจากการร่วมวิ่งในครั้งนั้ น ท าให้ก้อง ห้วยไร่ เกิดความ
ประทับใจและเกิดแรงบันดาลใจที่อยากสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคม จึงได้ร่วมกับจังหวัดสกลนคร  
จัดโครงการวิ่งตามฮอยซอยบ้านเกิด เดินวิ่งปั่น เพ่ือน าไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงเครื่อง
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นให้กับโรงพยาบาล 19 แห่งของจังหวัดสกลนคร ระยะทางประมาณ 513 กิโลเมตร 
วิ่งผ่าน 18 อ าเภอของจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม พ.ศ.2561 โดย
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ สรุปยอดเงินบริจาคจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 12 ล้านบาท (ไทยรัฐออนไลน์ , 
2561) นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่ได้รับแรงบันดาลในการท าความดี โดยใช้การวิ่งเป็นสื่อกลางในการสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจ เพ่ือช่วยเหลือสังคม อาทิ นายจาตุรงค์ โพธาราม หรือจตุรงค์ มกจ๊ก นักแสดง
ตลกชื่อดัง รวมถึงนายณัฐวัฒน์ โรจน์สุธี หรือครูณัฐ คุณครูสอนศิลปะโรงเรียนโยธินบูรณะ ที่รักและ
ชื่นชอบในการวิ่ง  
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อีกทั้งการวิ่งเปรียบเสมือนเวทีกลางในการประสานงานร่วมกัน โดยใช้การจัดกิจกรรมเป็น
ช่องทางที่ก่อให้เกิดการประสานความเข้าใจระหว่างกันในด้านต่างๆ อันจะส่งผลให้ เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นจะช่วยให้บุคคลและองค์การได้มีการปรับตัว
ในการแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ และแนวร่วมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาให้เกิดความร่วมมือ
ในการท ากิจกรรม เพ่ือช่ วย เหลือสั งคม  ซึ่ งตั วอย่ างที่ เห็ น ได้ ชั ด  คือ  การจัดงานวิ่ ง เทรล 
CompressportUTN100 ณ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  ซึ่งหลังจากเสร็จกิจกรรมงานวิ่ง ผู้จัดได้มีการ
รวบรวมเงินไปบริจาคให้กับพ้ืนที่และได้น าเงินส่วนหนึ่งไปสร้างสนามเด็กเล่นให้กับโรงพยาบาล 
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นความต้องการของโรงพยาบาลเองที่อยากจัดตั้งสนามเด็กเล่นไว้ให้บริการ
แก่เด็กที่มารับการรักษาพยาบาล รวมถึงมีการแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่อ าเภอปัว จังหวัด
น่าน และมีการน าสิ่งของไปบริจาคให้กับคนในชุมชน โดยกิจกรรมเหล่านี้เป็นหนึ่งในความต้องการ
ของพ้ืนที่และสอดคล้องกับความต้องการของผู้จัดงานที่ต้องการคืนก าไรสู่สังคม (สุวิทย์ จันทวงศ์, 
2560) โดยจากปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าการวิ่งสามารถเสริมสร้างให้เกิดความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท าให้เกิด
กิจกรรมร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ยังพบอีกว่า การวิ่งก่อให้เกิดความสามัคคี มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคนใน
สังคม โดยผลสัมฤทธิ์จากโครงการก้าวคนละก้าวเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมที่แสดงให้เห็นถึง ความ
มุ่งมั่นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของสังคม ด้วยการระดมทุนจ านวนหนึ่งช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการ
แพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาล ซึ่งความส าเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดพลังน้ าใจ ความสามัคคี และ
การมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ รวมถึงความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยจากปรากฎการณ์ของโครงการก้าวคนละก้าว จึงเป็นที่
ประจักษ์ชัดว่าแม้ในส่วนลึกของความรู้สึกทางสังคมจะมคีวามขัดแย้งทางสังคมคงด ารงอยู่ แต่ในความ
เป็นจริงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ทุกเชื้อชาติและศาสนา ยังคงเป็นหนึ่งเดียวกันและผนึกก าลัง
กันแนบแน่น เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ 
อาทิวราห์ คงมาลัย (2561) ได้อธิบายผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนในด้าน
สังคม โดยกล่าวว่า 

 
“ผมย้ าอยู่เสมอว่า โครงการที่ผมท าไม่ได้มุ่งเน้นที่จะได้เงินบริจาคจ านวนมากจาก
คนกลุ่มเดียว แต่โครงการของเราอยากให้ทุกคนเห็นค่าจากจ านวนเงินน้อยๆ จาก
คนจ านวนเยอะๆ ซึ่งหากน ามารวมกันจะท าให้เงินมีจ านวนมาก ซึ่งจ านวนเงิน
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคน” 
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4.5.2 ผลของเครือข่ายทางสังคมด้านเศรษฐกิจ 
ในส่วนผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนในด้านเศรษฐกิจ พบว่า 

ปัจจุบันกระแสการวิ่งได้รับความนิยมจากผู้ที่ ชื่นชอบในการออกก าลังกาย ประกอบกับการที่  
ตูน บอดี้สแลม ได้จัดโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อระดมทุนบริจาคให้โรงพยาบาลและรณรงค์ให้เห็นถึง
ปัญหาด้านสาธารณสุขในไทย ก็ยิ่งท าให้เรื่องราวการวิ่งเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศมากขึ้น ขณะที่
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาสุขภาพ  
โดยเร่งเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุกให้คนไทยมีอัตราการออกก าลังเพ่ิมขึ้นร้อย 50 จึงท าให้มี
แนวโน้มที่จ านวนผู้ออกก าลังกายจะเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ โซเชียลมีเดียยังมีส่วนท าให้คนเข้าถึง
ข่าวสารเกี่ยวกับรายการแข่งขันต่างๆ และข้อมูลความรู้ในการฝึกซ้อมหรือเทคนิคการวิ่งจาก
ผู้เชี่ยวชาญได้ง่ายขึ้น ตลอดจนมีการรณรงค์ในเรื่องการออกก าลังกายด้วยการวิ่งของหน่วยงานต่างๆ 
ส่งผลให้จ านวนนักวิ่งเพ่ิมขึ้นแบบอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 
2560)  

โดยจากการรวบรวมสถิติการจัดงานวิ่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รวบรวมการแข่งขันวิ่งทุกระดับ  
ทั้งระดับมินิมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน มาราธอน อัลตร้ามาราธอน รวมไปถึงวิ่งเทรลและไตรกีฬา 
พบว่า ในปี พ.ศ.2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 696 รายการ เฉลี่ยเดือนละ 58 รายการ หรือสัปดาห์ละ 13 
รายการ เพ่ิมขึ้นถึง 225 รายการจากปี พ.ศ.2559 ที่มีการจัดแข่งขัน 471 รายการ (BLT Bangkok, 
2017) โดยส่วนส าคัญมาจากมีผู้ต้องการจัดแข่งขันวิ่งเพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งจุดประสงค์หลักมักจะจัดวิ่ง  
เพ่ือการกุศลหรือส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร ทั้งนี้หากพิจารณาในด้านงบประมาณ
การจัดงานวิ่งจะพบว่า งบประมาณขั้นต่ าในการจัดงานวิ่งระยะมินิมาราธอน ประมาณ 800,000 
บาท/ครั้ง ส่วนระยะฮาล์ฟมาราธอน ประมาณ 2,000,000 บาท/ครั้ง และระยะมาราธอน ประมาณ 
5 ,000,000 บาท/ครั้ง โดยในปี  พ.ศ.2560 มี เม็ดเงินสะพัดไม่ต่ ากว่า  560-3 ,500 ล้านบาท  
ดังภาพที่ 4.7 ซึ่งงบประมาณในการจัดแข่งขันก็จะน าไปใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ทั้งเสื้อประจ าการแข่งขัน 
เหรียญที่ระลึก ของรางวัล ค่าน้ าดื่ม อาหาร อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่กรรมการไปจนถึงพนักงานท าความสะอาด ซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ เป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้ภายในประเทศได้อย่างมหาศาล และกลับคืนมาเป็นภาษีให้ภาครัฐในเกือบทุกด้าน 
(BLT Bangkok, 2017) ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ รัฐ จิโรจน์วณิชชากร (2560) ที่ได้อธิบาย
ผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนในด้านเศรษฐกิจ โดยกล่าวว่า 

 
“งานวิ่งก่อให้ เกิดเงินสะพัดจ านวนเยอะ เช่น งานวิ่ง BANGSAEN42 ณ หาด 
บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยค่าสมัครของนักวิ่งในงานนั้นก็ 12 ล้านบาทแล้ว ซึ่งเงิน
จ านวนดังกล่าวก็น าไปจัดสรรเพ่ือให้เกิดงานต่อไป จึงเป็นการกระจายรายได้ให้กับ
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ระบบเศรษฐกิจ เช่น ค่าผลิตเสื้อ ค่าจัดเตรียมอาหาร ค่าท าป้าย ค่าจัดเตรียม
สถานที่ เป็นต้น อีกทั้งวันงานมีการจัดกิจกรรมที่ให้ร้านค้าต่างๆ น าของมาขาย ซึ่งก็
เป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งจะเห็นได้ว่างานวิ่งหนึ่งงานเงินสะพัด
เป็นหลายสิบล้านบาท ดังนั้นการวิ่งก่อให้เกิดผลต่อด้านเศรษฐกิจแน่นอนอยู่แล้ว” 
  

 
 
ภาพที่  4.7 จ านวนงานวิ่งในประเทศไทย และงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานวิ่ง ในปี พ.ศ.2560 
แหล่งที่มา: BLT Bangkok, 2017 

 
จากผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน

ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย 
โดยในการที่บุคคลหนึ่งจะเริ่มต้นท ากิจกรรมใหม่ ย่อมส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เช่นเดียวกันกับการวิ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้หลายทาง เพราะเมื่อคนหนึ่งคนหันมาออกก าลังกาย
ด้วยการวิ่ง จะท าให้คนๆ นั้นมีรายจ่ายอีกหลายรายการ เช่น อาจต้องซื้อเสื้อผ้าออกก าลังกาย  
ซื้อรองเท้าวิ่ง ต้องซื้อน้ าดื่ม และอาจต้องจ่ายเงินค่าเดินทางไปยังสวนสาธารณะหรือสนามวิ่ง  ดังนั้น
ระบบเศรษฐกิจจะได้เงินจากนักวิ่งเพ่ิมขึ้นอย่างแน่นอน (มนตรี บุญสัตย์, 2560) อีกทั้งในการจัดงาน
วิ่งหนึ่งงานจะก่อให้เกิดการสะพัดของเงินจ านวนมหาศาล เพราะการจัดงานวิ่งหนึ่งงาน งบประมาณ
ไม่ได้มาจากการจ่ายค่าสมัครวิ่งเพียงอย่างเดียว แต่งานวิ่งสร้างให้เกิดอาชีพ สร้างให้เกิดเม็ดเงินอีก
จ านวนมาก เช่น การผลิตเหรียญรางวัล การผลิตเสื้อ การขายของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน 
ค่าอาหาร เป็นต้น เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดผลต่อด้านเศรษฐกิจทั้งสิ้น (พฤทธิ์ เลิศสุกิตติพงศา, 2560)   
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นอกจากนี้ยังพบอีกว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนช่วยส่งเสริมในด้านการ
ท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยเมื่อมีการจัดงานวิ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้
ในพ้ืนที่หรือชุมชนนั้นๆ เช่น การจัดงานวิ่งเทรล CompressportUTN100 ณ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน
ชาวบ้านได้น าสินค้าออกมาจ าหน่าย ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและท าให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น  
ขณะที่เหรียญรางวัลที่ใช้แจกเป็นของที่ระลึกในงานครั้งนี้ ก็จัดท าโดยใช้ผ้าทอที่ผลิตโดยชาวบ้าน  
โดยการจัดงานวิ่งที่จังหวัดน่าน มีจ านวนเงินสะพัดไม่ต่ ากว่า 7,500,000 บาท (สุวิทย์ จันทวงศ์, 
2560) ดังนั้นหอการค้าจังหวัดจึงตื่นตัวและเข้ามาร่วมสนับสนุนด้วย นอกจากนี้หลังจากการจัดงานวิ่ง
แล้วเสร็จ ได้สร้างอาชีพที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับคนในชุมชน คือ อาชีพผู้น าทาง เนื่องจากนักวิ่งที่เคย
เข้าร่วมแข่งขันเกิดความประทับใจและชื่นชอบเส้นทางที่เคยวิ่งผ่านจึงอยากกลับไปวิ่งที่เส้นทางนั้น 
อีกครั้ง ก่อให้เกิดการสร้างรายได้กับคนในชุมชนที่เป็นผู้น าทาง นอกจากนี้ภายในงานได้จัดให้นักวิ่งพัก
ที่โฮมสเตย์ของชาวบ้าน เพ่ือเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งสิ้น (สุวิทย์ จันทวงศ์, 2560)   

และอีกหนึ่งตัวอย่างส าคัญที่แสดงให้เห็นว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนช่วย
ส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ คือ การที่จังหวัดชุมพร จัดการ
แข่งขัน “ว่าย ปั่น วิ่ง เชื่อมโยงเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งตะวันตก” โดยเป็นการจัดกิจกรรมการ
แข่งขัน เพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก 
โดยการขยายกลุ่มนักท่องเที่ยว และกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน  
ซึ่งประกอบด้วย การแข่งขันว่ายน้ า ระยะทาง 750 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร และระยะทาง 
4,000 เมตร ณ บริเวณหาดทรายรี สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน 
มีทั้งชาวไทยและต่างชาติ กิจกรรมการปั่นจักรยานแบบแรลลี่ ระยะทาง 90 กิโลเมตร พร้อมกับ
กิจกรรม CSR 4 จุด เส้นทางไทยแลนด์ริเวียร่า โดยใช้เส้นทางถนนเลียบชายทะเล ผ่ านสถานที่
ท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 ทีม และกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง Fun Run 
ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร เส้นทางศูนย์ราชการถึงโครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ และ 
Mini Marathon ระยะทาง 12.1 กิโลเมตร เส้นทางสถานีรถไฟชุมพรถึงโครงการพัฒนาพ้ืนที่ 
หนองใหญ่ตามพระราชด าริ จ านวนผู้เข้าร่วม 1,500 คน ส าหรับในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ใช้กีฬา
เป็นสื่อกลาง ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว
กลุ่มที่มีความสนใจด้านกีฬาและการพักผ่อน อีกท้ังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
และจั งหวัด เขตพัฒนาการท่องเที่ ยวฝั่ งทะเลตะวันตก ซึ่ งประกอบด้วย จั งหวัด เพชรบุ รี 
ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง และจังหวัดชุมพร (ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, 2561) จากผลการศึกษา
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ในปัจจุบันกีฬามีบทบาทส าคัญในภาคการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะ
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เป็นสิ่งดึงดูดส าคัญในการกระตุ้นจ านวนนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ อีกท้ังเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่
ส าคัญของเมืองต่างๆ รวมถึงเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ภาคการท่องเที่ยว  

  
4.5.3 ผลของเครือข่ายทางสังคมด้านการเมืองการปกครอง 

ส าหรับผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนในด้านการเมืองการปกครอง
พบว่า ในการรวมกลุ่มเครือข่ายนั้นช่วยเพ่ิมพลังอ านาจในการต่อรองให้กับเครือข่าย ส่งผลให้ในการ
ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนสามารถท าได้สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการวิ่งได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ที่ รักการ  
ออกก าลังกาย ส่งผลให้เครือข่ายทางสังคมของนักวิ่งมาราธอนเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มีพลังสูง เช่น  
หากมีการเรียกร้องให้สร้างหรือปรับปรุงห้องน้ าในสวนสาธารณะให้ดีขึ้น การให้ เปิด ไฟใน
สวนสาธารณะถึงเวลา 22.00 น. หรือมีคนน าขึ้นมาว่าต้องการให้รัฐมาดูแลสวัสดิภาพนักวิ่งให้ดีขึ้น  
ถ้าแนวคิดนั้นถูกต้องและเหมาะสม นักวิ่งทุกคนพร้อมสนับสนุน และการวิ่งมีมวลพลังงานที่พร้อมจะ
ขับเคลื่อนอะไรในสังคมได้หลายอย่าง เช่น ตูน บอดี้สแลมใช้กิจกรรมการวิ่งในการขับเคลื่อน 
เพ่ือช่วยเหลือโรงพยาบาล สิ่งนี้เป็นค าตอบที่ชัดเจนว่าคนจะเห็นด้วยและช่วยกัน ถ้านโยบายนั้นหรือ
วิธีคิดนั้นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (มนตรี บุญสัตย์ , 2560) สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ พฤทธิ์ 
เลิศสุกิตติพงศา (2560) ที่อธิบายเพ่ิมเติมถึงผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน
ในด้านการเมืองการปกครองโดยกล่าวว่า 

 
“การที่นักวิ่งมารวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายกัน ส่งผลให้เกิดการต่อรองที่ดีขึ้น เช่น  
การที่คนหนึ่งคนจะไปสมัครงานวิ่งงานหนึ่งที่เป็นงานวิ่งที่สมัครได้ยาก เพราะเป็น
งานวิ่งที่ได้รับความนิยมมาก แต่การที่นักวิ่งรวมกลุ่มกันไปเป็นทีม ก็จะท าให้มีพลัง
อ านาจในการต่อรองที่มากขึ้น ซึ่งนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ท าให้รู้สึกว่าการมีทีม มีเครือข่าย 
ท าให้เรามีอ านาจในการต่อรองที่มากขึ้น” 
 
อีกทั้งในการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนยังสามารถผลักดันให้

เกิดนโยบายขึ้นได้ เพราะเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนสามารถที่จะปลุกกระแสให้สังคม
เกิดความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ และอาจรวมถึงการขยายผลออกไปในวงกว้างขึ้นได้ด้วย ตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีกิจกรรมการออกก าลังกายทุกวันพุธของท าเนียบรัฐบาลและส่วนราชการต่างๆ 
ในช่วงเวลา 15.00 น. ถึง 16.30 น. โดยก าหนดให้เป็นช่วงเวลาการออกก าลังกายของข้าราชการ  
ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 หรือ 
ISPAH 2016 Congress ณ ประเทศไทย โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
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(สสส.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาพันธ์นานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กระทรวงสาธารณสุข 
และกรุงเทพมหานคร โดยมีองค์การอนามัยโลกเป็นผู้สนับสนุนหลัก  ทั้ งนี้  รัฐบาลน าโดย
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินการส่งเสริมให้คนไทย
มีกิจกรรมทางกายอย่างจริงจังและเร่งด่วน ซึ่งหากท าได้ส าเร็จคนไทยจะมีสุขภาพแข็งแรง ลดความ
เจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และยังจะน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติใน
ด้านอ่ืนๆ (ณรงค์ เทียมเมฆ, 2560) ขณะเดียวกันยังพบอีกว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2569) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการท างานให้แก่กระทรวงต่างๆ และทุกภาคส่วน ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทาง
กายได้ตามบริบทต่างๆ ได้มากขึ้น รวมถึงช่วยผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจ าวัน อันจะน าไปสู่การลด
ความเหลื่อมล้ าของสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ  (ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2559) ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า เครือข่ายทาง
สังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนมีส่วนร่วมในการผลักดันประเด็นเชิงนโยบายให้เกิดขึ้น โดยอาศัยการ
เชื่อมโยงการด าเนินงานกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงประสาน
กับเครือข่ายและภาคีอ่ืนๆ ซึ่งท าให้เครือข่ายมีอ านาจในการต่อรองที่สูงขึ้น สุดท้ายจึงน าไปสู่
กระบวนการผลักดันในเชิงนโยบายได้ 

อีกทั้งหากพิจารณาถึงปรากฏการณ์โครงการก้าวคนละก้าวของตูน บอดี้สแลม จะพบว่า 
เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนส่งผลเกิดการสร้างบรรยากาศของความสามัคคี และความ
ร่วมมือร่วมใจของประชาชนในสังคม รวมถึงทุกภาคส่วนและทุกฝ่ายทางการเมือง ซึ่งให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนโครงการโดยไม่แบ่งฝ่ายกัน อันน ามาสู่ความปรองดองและหยุดความขัดแย้งทาง
การเมืองในชั่วขณะ ส่งผลให้โครงการก้าวคนละก้าวประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชัดคือ การวิ่งผ่านจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่ภาคใต้จนถึงภาคเหนือของประเทศไทย ได้รับการ
ต้อนรับอย่างดีจากประชาชนคนไทยทุกพ้ืนที่ทุกจังหวัด โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ยังคงปัญหาเรื่องความสงบในพ้ืนที่ แต่โครงการก้าวคนละก้าวได้สร้างรอยยิ้มและความสามัคคีให้ 
คนไทยในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยการวิ่งของตูน บอดี้สแลม ท าให้เห็นรอยยิ้มที่แสดงออกถึงความสุขอย่าง
แท้จริงของชาวบ้านในพื้นที่ที่ออกมาให้ก าลังใจและร่วมสมทบเงินเข้าโครงการ ท าให้เห็นบรรยายกาศ
ของการที่พ่ีน้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน วัยรุ่น ผู้สูงอายุ หรือแม้แต่ผู้ป่วยพิการก็ต่างพากัน
ออกมานั่งรอเพ่ือให้เงินบริจาคและจับมือส่งก าลังใจ โดยไม่ได้มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ และศาสนา 
แต่ทุกคนสามัคคีปรองดองเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ดังนั้นในการวิ่งครั้งนี้จึงไม่ใช่การวิ่งเพ่ือระดมทุน
ช่วยเหลือโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยสร้างรอยยิ้ม ความสามัคคีให้กับคนไทย และที่ส าคัญ
ได้สร้างความปรองดองหรือแม้กระทั่งลดความขัดแย้งทางการเมือง ท าให้สังคมไทยมีบรรยากาศ
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ความสุขใจ แบบที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ อาทิวราห์ คงมาลัย 
(2561) ได้อธิบายผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนในด้านการเมืองการ
ปกครอง โดยกล่าวว่า 

 
“พ้ืนที่ภาคใต้เป็นสีชมพูครับ ไม่มีพ้ืนที่สีแดง เพราะตลอดเส้นทางที่ผมวิ่งผ่านมานั้น  
มีแต่ความรัก มีแต่รอยยิ้มให้กัน มันเป็นสีชมพูส าหรับผมครับ” 
 
 นอกจากนี้ ผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนในด้านการเมืองการ

ปกครองยังช่วยการเพ่ิมโอกาสในการแก้ไขปัญหา โดยกลุ่มเครือข่ายจ านวนไม่น้อยเช่นกันที่พยายาม
ผลักดันในการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มองค์การของตน แต่ส่วนหนึ่งไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจาก
ปัญหาที่ประสบอยู่นั้นเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์การอื่น หรือเป็นปัญหาอ่ืนๆ
การรวมกลุ่มและการประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการแก้ไข

ปัญหา เพราะเป็นการระดมความคิดเห็น และความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา

อย่างเป็นรูปธรรม (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), 2547: 106) ซึ่งถ้าไม่มีการรวมตัวเป็นเครือข่าย
แล้ว โอกาสในการแก้ไขปัญหานั้นอาจไม่ได้รับการตอบสนองเพราะขาดแนวร่วมในการด าเนินงาน 
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1. ขั้นการก่อตั้งเครือข่าย   

การมีวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือ

ความสนใจในประเด็นเดียวกัน 

2. ขั้นด าเนินการ 

การด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  

การมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

3. ขั้นพัฒนาและรักษาเครือข่าย 

การสร้างความรู้สึกความเป็น

เจ้าของและความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน 

4. ขั้นขยายเครือข่าย 

การพัฒนาและถ่ายทอด

ประสบการณ์ เชื่อมโยงกับ

เครือข่ายอื่น 

 

 

 
 

 

 

สาเหตุในการรวมกลุ่ม 

สนใจในประเด็นเดียวกัน ความต้องการแบ่งปันและ   
ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่น และการได้รับการเชิญชวนจาก

เพื่อนหรือคนรอบข้าง 
ลักษณะความสัมพันธ ์

เน้นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ 
 อยูก่ันแบบพี่น้อง เน้นความเท่าเทียม รบัฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของความไว้วางใจ 

ลักษณะการด าเนินงาน 
ไม่เน้นความเป็นทางการ เน้นการท างานด้วยจิตอาสา
ตามความถนัดของสมาชกิ ท างานร่วมกนับนพื้นฐาน

การช่วยเหลือ เกือ้กูล มากกว่าการท างาน 
แบบสายการบังคับบัญชา 

 

 

ด้านสังคม 

- สร้างมิตรภาพ ได้พบเจอเพื่อนใหม่ 
- ส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และตระหนักใน
ด้านสุขภาพมากขึ้น 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- การส่งต่อสิ่งดีๆ และปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับสังคม 
- สร้างให้เกิดความร่วมมือกันในการท ากิจกรรมต่างๆ 

ด้านเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ 
- ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย  
- ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว 

ด้านการเมืองการปกครอง 
- เพิ่มพลังอ านาจในการต่อรอง 
- ผลักดันให้เกิดนโยบาย 
- สร้างความปรองดอง ลดความขัดแย้งทางการเมือง 

ประเภทเครือข่ายทางสังคม 

เครือข่ายเชิงประเดน็กิจกรรม 

กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม 

ผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคม 

เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักว่ิงมาราธอน 

 

ภาพที่  4.8 ตัวแบบและความเชื่อมโยงของเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 
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4.6 อภิปรายผลการศึกษา  

เครือข่ายทางสังคมเปรียบเสมือนตาข่ายที่ร้อยรัดเชื่อมโยงบุคคล กลุ่ม และองค์การ 
เข้าด้วยกัน ซึ่งในปัจจุบันเครือข่ายทางสังคมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตและการท างาน
ของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เมื่อมีการเกิดขึ้นของเครือข่ายทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายประเภทใด 
ก็ตาม เครือข่ายในแต่ละประเภทนั้นจะต้องมีกระบวนการท างานของเครือข่าย ซึ่งสิ่งที่ ได้รับ
นอกเหนือจากผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้แล้ว ในอีกแง่มุมหนึ่งเครือข่ายทาง
สังคมจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่าย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มโอกาส
ในการแก้ไขปัญหา เกิดการพ่ึงพาตนเอง รวมไปถึงเกิดอ านาจหรือพลังในการต่อรอง ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว
เครือข่ายทางสังคมอาจก่อให้เกิดกระบวนการผลักดันในเชิงนโยบายที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
สังคมในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
ประเภท กระบวนการสร้าง และผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน พบว่า 
เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจัดอยู่ในประเภทเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม ที่ใช้
ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่ม โดยมองข้ามมิติในเชิงพ้ืนที่ 

มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งในการรวมกลุ่มเกิดจากความสนใจในประเด็นเดียวกัน คือ ความสนใจในด้านการวิ่ง 
ซึ่งภายหลังได้หาแนวร่วมและร่วมกันพัฒนาเครือข่าย ผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน อาทิ การซ้อมวิ่ง 
การจัดงานวิ่งเพ่ือการกุศล รวมไปถึงการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมผ่านการวิ่ง โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
ในการสร้างโอกาสและการแก้ไขปัญหา ในด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายมีทั้งในรูปแบบ
แนวดิ่งและแนวราบ แต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นความสัมพันธ์ในรูปแบบแนวราบที่ไม่เป็นทางการ  
เพราะกลุ่มนักวิ่งมาราธอนเป็นผู้ที่รักอิสระ มีลักษณะนิสัยเอ้ืออาทร ชอบช่วยเหลือ มีความเป็นกันเอง 
ส่งผลให้สมาชิกในเครือข่ายอยู่กันแบบพ่ีน้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่เน้นการบังคับกัน เน้นความ 
เท่าเทียม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กัน  
อยู่เสมอ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจ นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ลักษณะการด าเนินงานของ
สมาชิกในเครือข่าย โดยส่วนใหญ่เน้นการท างานในแนวราบในรูปแบบลักษณะการด าเนินงานที่ไม่เป็น
ทางการ ส่งผลให้เน้นการท างานด้วยจิตอาสาตามความถนัดของสมาชิก โดยท างานร่วมกันบนพ้ืนฐาน
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มากกว่าการท างานแบบสายการบังคับบัญชา ทั้งนี้เพ่ือรักษาบรรยากาศของ
การอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ที่ดี  ซึ่งสอดคล้องกับการจ าแนกประเภทเครือข่ายตาม 

แนวคิดของ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) (2547, น. 85-97) ที่ว่าเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม  
เป็นเครือข่ายที่ ใช้ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ เกิด ขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่ม  
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โดยมองข้ามมิติในเชิงพ้ืนที่ มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิด

ความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากประเด็น

ปัญหาและความสนใจของผู้ที่ท างานในกิจกรรมนั้นๆ  แล้วหาแนวร่วมและพัฒนาเครือข่ายขึ้นมา 
ดังนั้น กิจกรรมความสัมพันธ์ของเครือข่ายจึงเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของหลายฝ่ายที่ต้องการจะ
แก้ไขประเด็นปัญหาเหล่านั้นและใช้ความเป็นเครือข่ายนั้น เป็นเครื่องมือในการพัฒนากิจกรรม โดยใช้
วิธีการที่หลากหลายในการสร้างโอกาสและการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์แบบ 
พหุภาคี ทั้งนี้กิจกรรมการท างานของเครือข่ายเชิงประเด็นนั้น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะการท างานแบบ
แนวราบ เพราะเกิดจากความสนใจในประเด็นเดียวกันของบุคคล กลุ่ม องค์การ และเครือข่ายที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น ในขณะที่ความสัมพันธ์มีทั้งแนวดิ่งและแนวราบ โดยมีองค์การแม่ข่าย

หรือหน่วยงานหลักที่ด าเนินงานในด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการท างานของเครือข่ายย่อยใน
ระดับพ้ืนที่ ซึ่งแต่ละเครือข่ายที่อยู่ในพื้นท่ีต่างก็มีความเป็นอิสระในการด าเนินงาน  
 

ในส่วนกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน มี 4 ขั้นตอน คือ  
ขั้นแรก เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนเกิดจากการรวมกลุ่มกันของนักวิ่งที่มีวัตถุประสงค์
ร่วมกันหรือมีความสนใจในประเด็นเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มเครือข่ายนักวิ่งมาราธอนประกอบไปด้วย
กลุ่มคนทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยสมาชิกแต่ละคนมีความเต็มใจที่จะ
มารวมกลุ่มกัน บางคนมารวมกลุ่มเป็นเครือข่ายด้วยความชอบส่วนตัว แต่บางคนมารวมกลุ่มโดยการ
ชักชวนจากเพ่ือน ญาติ หรือสมาชิกในกลุ่ม ทั้งนี้เพ่ือวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือมีความสนใจในประเด็น
เดียวกันคือ การได้ออกก าลังกายด้วยการวิ่ง เพ่ือส่งเสริมให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมี
จิตใจที่สมบูรณ์ อีกทั้งเพ่ือความต้องการแบ่งปันและส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้อ่ืน รวมไปถึงได้พบเจอเพ่ือน
นักวิ่งทั้งคนเก่าและคนใหม ่ 

ขั้นที่สอง เมื่อเกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายทางสังคมของนักวิ่งมาราธอนขึ้น ภายในกลุ่มได้มี
การด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน แบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ แนวราบ ในรูปแบบลักษณะการด าเนินงานที่ไม่เป็นทางการ และแนวดิ่ง ในรูปแบบ
ลักษณะการด าเนินงานที่เป็นทางการ แต่ทั้งนี้ส่วนใหญ่เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจะ
เน้นการด าเนินงานในรูปแบบแนวราบ เนื่องจากกลุ่มนักวิ่งมาราธอนมีความสัมพันธ์ที่เป็นกันเอง  
ไม่เน้นความเป็นทางการ ส่งผลให้ในการด าเนินงานจึงเน้นการท างานด้วยจิตอาสาตามความถนัดของ
สมาชิก ท างานร่วมกันบนพ้ืนฐานการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มากกว่าการท างานแบบสายการบังคับ
บัญชา ซึ่งเหล่านี้ท าให้ในการด าเนินงานจึงอาจไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน เพ่ือรักษา
บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ที่ดี  ส่งผลให้เครือข่ายมีลักษณะความสัมพันธ์ 
ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ แต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นแบบแนวราบในรูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่เป็น
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ทางการ เพราะสาเหตุในการรวมตัวของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนเกิดจากความสนใจในประเด็นเดียวกัน
ของสมาชิกในเครือข่ายที่รักและชื่นชอบในด้านการวิ่ง ซ่ึงลักษณะความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่เป็น
ทางการนี้แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันของสมาชิก รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สามารถ
พูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่อง เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

ขั้นที่สาม เมื่อสมาชิกภายในกลุ่มได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
แล้ว หลังจากนั้นเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจะมีกระบวนการสร้างความรู้สึกความ
เป็นเจ้าของและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับสมาชิก ผ่านการจัดกิจกรรมเชิงอบรม เพื่อการเพิ่ม
ศักยภาพของเครือข่าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพไทย ที่ให้การสนับสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ  
องค์ความรู้ และเรื่องอ่ืนๆ ตามความต้องการของเครือข่าย ทั้งนี้ในการด าเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าว
มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามและประเมินผลเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานของเครือข่ายให้เกิดการต่อยอดควบคู่ไปกับการพัฒนาที่เท่าทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพ่ือรักษาให้เครือข่ายสามารถด าเนิน
กิจกรรมต่อไปได้ บนพื้นฐานของความยั่งยืน  

และขั้นสุดท้าย เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนมีการประสานงานกับเครือข่าย
อ่ืน เช่น เครือข่ายชมรมจักรยาน เครือข่ายฟุตบอล เครือข่ายช่างภาพ เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการต่อยอดองค์ความรู้
และขยายเครือข่ายให้เกิดเป็นความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งคล้ายคลึงกับแนวคิดของ  
นฤมล นิราทร (2543, น. 36-41) ที่ได้จ าแนกกระบวนการสร้างเครือข่ายออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย (Realization) เพ่ือที่ท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมทั้งพิจารณาองค์การต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมเข้าเป็นเครือข่ายในการท างาน โดยต้องพิจารณาว่า
จะได้เข้าร่วมกับใคร จะได้รับผลประโยชน์ หรือสละประโยชน์ด้านใดบ้าง และระยะเวลาในการ  
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายนานเท่าใด 2) ขั้นการติดต่อกับองค์การที่จะเป็นสมาชิกหรือภาคีเครือข่าย 
(Courtship) ซึ่งความต้องการและอยากที่จะท ากิจกรรมตอบสนองความต้องการเหมือนกัน โดย
จะต้องสร้างความคุ้นเคย และการยอมรับ รวมทั้งความไว้วางใจ เป็นขั้นเตรียมกลุ่ม หรือเครือข่ายมี
การปลุกจิตส านึก อยากจะมาแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกัน  3) ขั้นการสร้างพันธะกรณีร่วมกัน
(Commitment) เป็นการสร้างความผูกพัน ตกลงที่จะท างานร่วมกัน โดยกลุ่มองค์การจะต้องมีความรู้
เพียงพอที่จะท ากิจกรรม จึงต้องเสริมความรู้ที่จ าเป็น อาจมีการแลกเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอก
เครือข่าย เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม เป็นต้น เรียกว่าเป็นกลุ่มศึกษาเรียนรู้ และเป็นที่มาของ
การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้  4) ขั้นการพัฒนาความสัมพันธ์ (Building) เป็นสร้างผลงาน
รูปธรรมร่วมกัน โดยมีการแบ่งปัน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการตกลงในเรื่องการบริหารจัดการเครือข่าย 
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ก าหนดกิจกรรมและบทบาท แต่ละองค์การต้องมีการปรับกระบวนการท างานให้เอื้อต่อประโยชน์ของ
เครือข่าย แต่ยังคงความเป็นเอกเทศของตนเองเอาไว้  และ 5) ขั้นการเรียนรู้ร่วมกันและขยายผล 
เมื่อผลงานรูปธรรมของเครือข่ายปรากฏชัดเจนก็จะท าให้ความสัมพันธ์ในเครือข่ายแน่นแฟ้นมากขึ้น 
อยากท่ีจะเรียนรู้ร่วมกัน และขยายกิจกรรมหรือขยายกลุ่มออกไป 

ส าหรับผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองการปกครอง โดยด้านสังคมพบว่า การวิ่งก่อให้เกิดการ
สร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างนักวิ่งด้วยกันเอง ทั้งนักวิ่งหน้าเก่าและนักวิ่งหน้าใหม่ รวมไปถึงคนรอบข้าง 
ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้พบเจอเพ่ือนใหม่อยู่เสมอ ทั้งนี้เนื่องจากการวิ่งช่วยส่งเสริมให้มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ท าให้บางคนจึงหันมาออกก าลังกายด้วยการวิ่ง จึงเกิดเป็นความชื่นชอบ
และหันมาตระหนักให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการวิ่งเป็น
เครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับสังคมไทย อาทิ การเสียสละ การให้และการ
แบ่งปัน เป็นต้น โดยปัจจุบันมีการจัดงานวิ่งเพ่ือการกุศลเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ ในสังคมที่ขาด
โอกาส การวิ่งเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ในสังคมได้ เพราะการวิ่งไม่ได้พัฒนาความแข็งแรงของร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่การวิ่งช่วย
สอดแทรกในเรื่องของการมีน้ าใจ การเห็นอกเห็นใจ การมีส่วนร่วม และการแบ่งปันให้กับผู้ อ่ืน  
นอกจากนี้ยังพบอีกว่า การวิ่งเปรียบเสมือนเวทีกลางในการประสานงานร่วมกัน โดยใช้การจัด
กิจกรรมเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการประสานความเข้าใจระหว่างกันในด้านต่างๆ อันจะส่งผลให้ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ โดยกระบวนการเรียนรู้นั้นจะช่วยให้บุคคลและองค์การได้มีการปรับตัวในการ
แสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ และแนวร่วมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาให้เกิดความร่วมมือในการ
ท า กิ จ ก ร รม เ พ่ื อ ช่ ว ย เห ลื อ สั งค ม  ซึ่ ง ตั ว อ ย่ า งที่ เห็ น ได้ ชั ด  คื อ  ก า ร จั ด ง าน วิ่ ง เท ร ล
CompressportUTN100 ณ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งหลังจากเสร็จกิจกรรมงานวิ่ง ผู้จัดได้มีการ
รวบรวมเงินไปบริจาคให้กับพ้ืนที่และได้น าเงินส่วนหนึ่งไปสร้างสนามเด็กเล่นให้กับโรงพยาบาลบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นความต้องการของโรงพยาบาลเองที่อยากจัดตั้งสนามเด็กเล่นไว้ให้บริการแก่
เด็กที่มารับการรักษาพยาบาล อีกทั้งมีการแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
รวมถึงมีการน าสิ่งของไปบริจาคให้กับคนในชุมชน โดยกิจกรรมเหล่านี้เป็นหนึ่งในความต้องการของ
พ้ืนที่และสอดคล้องกับความต้องการของผู้จัดงานที่ต้องการคืนก าไรสู่สังคม นอกจากนี้ การวิ่ง
ก่อให้เกิดความสามัคคี มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคนในสังคม โดยผลสัมฤทธิ์จากโครงการก้าว
คนละก้าวเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมที่แสดงให้เห็นถึง ความมุ่งมั่นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของสังคม 
ด้วยการระดมทุนจ านวนหนึ่งช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาล  ซึ่ง
ความส าเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดพลังน้ าใจ ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชน
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ทั่วทั้งประเทศ รวมถึงความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

ด้านเศรษฐกิจ พบว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
อาชีพและรายได้ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย โดยจากการรวบรวมสถิติ
การจัดงานวิ่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รวบรวมการแข่งขันวิ่งทุกระดับ ทั้งระดับมินิมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน
มาราธอน อัลตร้ามาราธอน รวมไปถึงวิ่งเทรลและไตรกีฬา พบว่า ปี พ.ศ.2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 696 
รายการ เฉลี่ยเดือนละ 58 รายการ หรือสัปดาห์ละ 13 รายการ เพ่ิมขึ้นถึง 225 รายการจากปี  
พ.ศ.2559 ที่มีการจัดแข่งขัน 471 รายการ (BLT Bangkok, 2017) ทั้งนี้หากพิจารณาในด้าน
งบประมาณการจัดงานวิ่งจะพบว่า งบประมาณขั้นต่ าในการจัดงานวิ่งระยะมินิมาราธอน ประมาณ 
800,000 บาท/ครั้ง ส่วนระยะฮาล์ฟมาราธอน ประมาณ 2,000,000 บาท/ครั้ง และระยะมาราธอน 
ประมาณ 5,000,000 บาท/ครั้ง โดยในปี พ.ศ.2560 มีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ ากว่า 560-3,500 ล้านบาท 
ซึ่งงบประมาณในการจัดแข่งขันก็จะน าไปใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ทั้งเสื้อประจ าการแข่งขัน เหรียญที่
ระลึก ของรางวัล ค่าน้ าดื่ม อาหาร อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่
กรรมการไปจนถึงพนักงานท าความสะอาด ซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่เป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้ภายในประเทศได้อย่างมหาศาล และกลับคืนมาเป็นภาษีให้ภาครัฐในเกือบทุกด้าน นอกจากนี้
ยังพบอีกว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนช่วยส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยเมื่อมีการจัดงานวิ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ในพ้ืนที่หรือชุมชน
นั้นๆ เช่น การจัดงานวิ่งเทรล CompressportUTN100 ณ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ชาวบ้านน า
สินค้าออกมาจ าหน่าย ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและท าให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงเหรียญ
รางวัลที่ใช้แจกเป็นของที่ระลึกในงานครั้งนี้ จัดท าโดยใช้ผ้าทอที่ผลิตโดยชาวบ้าน และมีการจัดให้ 
นักวิ่งพักโฮมสเตย์ของชาวบ้าน เพ่ือเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน  

ด้านการเมืองการปกครองพบว่า ในการรวมกลุ่มเครือข่ายนั้น ช่วยเพ่ิมพลังอ านาจในการ
ต่อรองให้กับเครือข่าย ส่งผลให้ในการติดต่อ ประสานงานกับเครือข่ายอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนสามารถ
ท าได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายทางสังคมของ
กลุ่มนักวิ่งมาราธอนยังสามารถผลักดันให้เกิดนโยบายขึ้นได้ เพราะเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่ง
มาราธอนสามารถที่จะปลุกกระแสให้สังคมเกิดความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ และอาจรวมถึงการขยาย
ผลออกไปในวงกว้างขึ้นได้ด้วย ตามที่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
ได้จัดการประชุมนานาชาติ ISPAH เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จนท้ายที่สุดได้น าไปสู่การเสนอ
แนวทางให้กับคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการออกก าลังกาย จึงได้มี
นโยบายส่งเสริมการออกก าลังกายทุกบ่ายวันพุธขึ้น โดยให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม น านโยบาย
ดังกล่าวไปถือปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นพลังของเครือข่ายในการร่วมผลักดัน
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ประเด็นเชิงนโยบาย เพราะว่าประเด็นปัญหาบางประการนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ดังนั้นต้อง

อาศัยการเชื่อมประสานกับเครือข่ายและภาคีอ่ืนๆ ที่จะท าให้เครือข่ายมีอ านาจในการต่อรองที่สูงขึ้น 
สุดท้ายจึงน าไปสู่กระบวนการผลักดันในเชิงนโยบายได้ นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงปรากฏการณ์
โครงการก้าวคนละก้าวของตูน บอดี้สแลม จะพบว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนส่งผล
เกิดการสร้างบรรยากาศของความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในสังคม รวมถึง 
ทุกภาคส่วนและทุกฝ่ายทางการเมือง ซึ่งให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการโดยไม่แบ่งฝ่ายกัน  
อันน ามาสู่ความปรองดองและหยุดความขัดแย้งทางการเมืองในชั่วขณะ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ  
การวิ่งผ่านจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่ภาคใต้จนถึงภาคเหนือของประเทศไทย ได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก
ประชาชนคนไทยทุกพ้ืนที่ทุกจังหวัด โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงปัญหาเรื่อง
ความสงบในพ้ืนที่  แต่โครงการก้าวคนละก้าวได้สร้างรอยยิ้มและความสามัคคีให้คนไทยในพ้ืนที่
ดังกล่าว โดยการวิ่งของตูน บอดี้สแลม ท าให้เห็นรอยยิ้มที่แสดงออกถึงความสุขอย่างยิ่งแท้จริงของ
ชาวบ้านในพ้ืนที่ที่ออกมาให้ก าลังใจและร่วมสมทบเงินเข้าโครงการ ท าให้เห็นบรรยายกาศของการที่ 
พ่ีน้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน วัยรุ่น ผู้สูงอายุ หรือแม้แต่ผู้ป่วยพิการก็ต่างพากันออกมา
นั่งรอเพ่ือให้เงินบริจาคและจับมือส่งก าลังใจ โดยไม่ได้มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ และศาสนา  
แต่ทุกคนสามัคคีปรองดองเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ดังนั้นในการวิ่งครั้งนี้จึงไม่ใช่การวิ่งเพ่ือระดมทุน
ช่วยเหลือโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยสร้างรอยยิ้ม ความสามัคคีให้กับคนไทย และที่ส าคัญ
ได้สร้างความปรองดองหรือแม้กระทั่งลดความขัดแย้งทางการเมือง ท าให้สังคมไทยมีบรรยากาศ
ความสุขใจ แบบที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ นอกจากนี้ ผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่ง

มาราธอนในด้านการเมืองการปกครองยังช่วยการเพ่ิมโอกาสในการแก้ไขปัญหา โดยกลุ่มเครือข่าย
จ านวนไม่น้อยเช่นกันที่พยายามผลักดันในการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มองค์การของตน แต่ส่วนหนึ่งไม่
ประสบความส าเร็จ เนื่องจากปัญหาที่ประสบอยู่นั้นเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกลุ่ม

องค์การอ่ืน หรือเป็นปัญหาอ่ืนๆ การรวมกลุ่มและการประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  
จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการแก้ไขปัญหา เพราะเป็นการระดมความคิดเห็น และความร่วมมือจาก  

ฝ่ายต่างๆ ที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถ้าไม่มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายแล้ว 
โอกาสในการแก้ไขปัญหานั้นอาจไม่ได้รับการตอบสนองเพราะขาดแนวร่วมในการด าเนินงาน  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) (2547, น. 106) ที่กล่าวถึงผลที่เกิด
จากเครือข่ายทางสังคม โดยแบ่งผลของเครือข่ายออกได้เป็น 3 ด้านเช่นเดียวกัน ได้แก่ 1) ด้านสังคม 
เครือข่ายทางสังคมก่อให้เกิดผลในด้านการเกิดกระบวนการเรียนรู้  กล่าวคือ  ทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์มากขึ้น หลังจากที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการท างาน
ร่วมกัน โดยกระบวนการเรียนรู้นั้นจะช่วยให้บุคคลและองค์การได้มีการปรับตัวในการแสวงหาความรู้
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ใหม่ วิธีการใหม่ และแนวร่วมใหม่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งก่อให้เกิดเวทีกลางในการประสานงานร่วมกัน 
กล่าวคือ เครือข่ายทางสังคมเป็นช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการประสานความเข้าใจระหว่างกันในด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านวัตถุประสงค์ ด้านขอบข่าย ด้านแผนการท างาน ด้านวิธีการท างาน ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ อันจะส่งผลให้เกิดความช่วยเหลือ
กันในสังคม โดยท้ายที่สุดนี้เครือข่ายทางสังคมอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดภาคประชาสังคมขึ้นได้ 
และก่อให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง เมื่อเครือข่ายมีกระบวนการท างานที่เข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหา
ของเครือข่ายได้แล้ว เครือข่ายและสมาชิกในเครือข่ายก็สามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้ โดยในการพ่ึงพา
ตนเองนั้น เป็นทั้งการพ่ึงพาในเรื่องของทุน ทรัพยากร ความรู้ และการจัดการ ที่จะน าไปสู่การพัฒนา
สังคมและการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายที่ต่อเนื่อง  

2) ด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือ เครือข่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้น มักจะเป็นเครือข่ายในเชิงพ้ืนที่ที่
ภาคประชาชนได้ร่วมกันก่อตัวขึ้น โดยมองเห็นความส าคัญในการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นดิน น้ า ป่า ลุ่มน้ า ซึ่งหากไม่มีการรวมกลุ่มกัน 
กระบวนการดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้น สุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข ดังนั้น การรวมกลุ่ม
เป็นเครือข่ายจึงถือได้ว่าเป็นความส าเร็จของเครือข่ายในการที่จะร่วมกันพัฒนาและจัดการกับ
ทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งเครือข่ายเพ่ือการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นนี้มีพลังการขับเคลื่อนในหลายๆ 
พ้ืนที่ เช่น เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
ชาวบ้านหินกรูดและบ้านบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้หากมีการจัดการทรัพยากรใน

ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมก็จะน ามาซึ่งรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของเครือข่ายและท้องถิ่นนั้นๆ อีกด้วย   

3) ด้านการเมืองการปกครอง กล่าวคือ การเพ่ิมโอกาสในการแก้ไขปัญหา โดยกลุ่มเครือข่าย
จ านวนไม่น้อยที่พยายามผลักดันในการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มองค์การของตน แต่ส่วนหนึ่งไม่ประสบ
ความส าเร็จ เนื่องจากปัญหาที่ประสบอยู่นั้นเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์การ

อ่ืน หรือเป็นปัญหาอ่ืนๆ การรวมกลุ่มและการประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการ

เพ่ิมโอกาสในการแก้ไขปัญหา เพราะเป็นการระดมความคิดเห็น และความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ที่จะ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถ้าไม่มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายแล้ว  โอกาสในการแก้ไข
ปัญหานั้นอาจไม่ได้รับการตอบสนองเพราะขาดแนวร่วมในการด าเนินงาน  อีกทั้งท าให้ เกิด
กระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย โดยเครือข่ายสามารถที่จะเป็นผู้ปลุกกระแสบางเรื่อง เพ่ือปลุกให้
สังคมเกิดความตื่นตัวในเรื่องนั้นๆ และอาจรวมถึงการขยายผลออกไปในวงกว้างข้ึนได้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับระดับความกว้างและความเข้มแข็งของเครือข่าย รวมไปถึงความสามารถของเครือข่ายในการ
ครอบคลุมกลุ่มคนหลักๆ ของสังคม ความต่อเนื่องของกิจกรรม และความเป็นเอกภาพในการร่วมมือ 
ซ่ึงปัจจุบันประเด็นปัญหาสาธารณะจ านวนไม่น้อยที่เกิดขึ้นและสามารถน าไปสู่ข้ อยุติด้วยพลังของ
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เครือข่ายและการจัดการในเชิงนโยบาย ดังนั้น การเชื่อมประสานกับเครือข่ายและภาคีอ่ืนๆ จึงท าให้
เครือข่ายมีอ านาจในการต่อรองที่สูงขึ้น และถ้ายิ่งมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอข้อมูลอย่าง

ถูกต้องแล้ว กระบวนการนั้นก็จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายได้ นอกจากนี้เครือข่ายส่งผลให้
เกิดพลังอ านาจจากการรวมตัวของกลุ่มองค์การและเครือข่าย หากไม่มีการรวมกลุ่มองค์การต่างๆ 
เข้าด้วยกัน พลังอ านาจของการรวมกลุ่มนี้บางครั้งอาจไม่ส่งผลที่เป็นรูปธรรมโดยตรง แต่เป็นพลังหรือ

ประโยชน์ในทางอ้อมที่บรรดากลุ่มหรือเครือข่ายอ่ืนๆ  ให้ความเกรงใจและสามารถน ามาเป็นการ
ต่อรองในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได ้



 
 

 
 

บทท่ี 5 
 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

  จากการศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประเภท
ของเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน รวมถึงเพ่ือศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายทาง
สังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน และเพ่ือศึกษาผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน               
ด าเนินการศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์ 
เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  
(Key Informants) ซึ่งประกอบไปด้วย แกนน านักกีฬาวิ่งมาราธอน จ านวน 9 คน ผู้ด าเนินการ
จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน จ านวน 3 คน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน 
จ านวน 3 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 15 คน พร้อมทั้งใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) โดยการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการวิ่งมาราธอน ร่วมรับรู้ รับฟัง และรับทราบข้อมูล
ต่างๆ กับกลุ ่มผู ้ให ้ข้อมูลที ่ส าคัญ  อีกทั ้งศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผ่านเอกสาร
วิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
มาประกอบในการศึกษาครั้งนี้ด้วย โดยเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎี  ควบคู่กับบริบท เพ่ือให้
การศึกษาในครั้งนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส าหรับเนื้อหาที่จะน าเสนอในบทนี้ สามารถแบ่งออกเป็น
หัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

5.1 ประเภทเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 
5.2 กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 
5.3 ผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 ประเภทเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 

ประเภทเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน สามารถอธิบายจาก 3 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ 1) สาเหตุของการรวมกลุ่มกันของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 2) ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิก
กลุ่มนักวิ่งมาราธอน และ 3) ลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะ
ท าให้เห็นความเชื่อมโยงของกลุ่มผ่านรูปแบบความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่มว่ามีรูปแบบ
ความสัมพันธ์ในลักษณะใด อีกทั้งจะท าให้ทราบถึงวัตถุประสงค์หลักในการรวมกลุ่ม รวมถึงได้เห็น
ลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกภายในกลุ่ม ส่งผลให้ทราบถึง
ประเภทเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 

5.1.1 สาเหตุของการรวมกลุ่มกันของกลุ่มนักว่ิงมาราธอน 
จากการการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  จ านวน 15 คน และการสังเกตแบบมี 

ส่วนร่วม ผ่านการลงพ้ืนที่จริงในช่วงเวลาที่มีการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน พบว่า สาเหตุของการ
รวมกลุ่มกันของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ  

1) ความสนใจในประเด็นเดียวกันหรือมีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกัน คือ การรักและชื่นชอบด้าน    
การวิ่ง เพ่ือส่งเสริมให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจที่สมบูรณ์ รวมไปถึงได้พบเจอ
เพ่ือนนักวิ่งทั้งคนเก่าและคนใหม่  

2) ความต้องการแบ่งปันและส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้อ่ืน เนื่องจากมองว่าการส่งต่อเป็นเรื่อง
ส าคัญที่ควรต้องปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวให้กับคนในสังคม โดยหากสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้และ
การแบ่งปัน สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยมีบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รวมถึงสังคมไทย
จะมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น  

3) การได้รับการเชิญชวนจากเพ่ือนหรือคนรอบข้างให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มนักวิ่ง
มาราธอน โดยสมาชิกแต่ละคนมีความเต็มใจที่จะมารวมกลุ่มและท ากิจกรรมร่วมกัน โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมและการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใด บางคนมารวมกลุ่มเป็นเครือข่ายด้วย
ความชอบส่วนตัว แต่บางคนมาร่วมกลุ่มโดยการชักชวนจากเพ่ือน ญาติพ่ีน้อง หรือสมาชิกในกลุ่ม  

5.1.2 ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มนักว่ิงมาราธอน 
จากการการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  จ านวน 15 คน และการสังเกตแบบมี 

ส่วนร่วม ผ่านการลงพ้ืนที่จริงในช่วงเวลาที่มีการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน พบว่า เครือข่ายทางสังคม
ของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน มีลักษณะความสัมพันธ์ 2 รูปแบบ คือ แนวราบ ในรูปแบบลักษณะ
ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ และแนวดิ่ง ในรูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ แต่ทั้งนี้ 
โดยส่วนใหญ่ของเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจะเน้นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่เป็น
ทางการ เนื่องจากกลุ่มนักวิ่งมาราธอนเป็นผู้ที่ รักอิสระ มีลักษณะนิสัยเอ้ืออาทร ชอบช่วยเหลือ  
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มีความเป็นกันเอง ส่งผลให้สมาชิกในเครือข่ายอยู่กันแบบพ่ีน้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่เน้นการบังคับกัน 
เน้นความเท่าเทียม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ 
ให้กันอยู่เสมอ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจ 

แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มนักวิ่งมาราธอนบางเครือข่าย
มีลักษณะแนวดิ่งในรูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของสมาชิก
กลุ่มนักวิ่งมาราธอนในช่วงแรกมีลักษณะแนวราบ ในรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ จนกระทั่ง
เมื่อกลุ่มเกิดการพัฒนาไปสู่การจัดตั้งเป็นชมรม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการมาด ารงต าแหน่งต่างๆ 
เช่น ประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ ฝ่ายปฏิคม เป็นต้น ซึ่งการแบ่งโครงสร้างหน้าที่นั้น
จะส่งผลให้เครือข่ายมีรูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นทางการเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม
สมาชิกในกลุ่มจะยังคงความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการไว้ คือ  อยู่กันแบบพ่ีน้อง ช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน ไม่เน้นสายการบังคับบัญชา  

5.1.3 ลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มนักว่ิงมาราธอน 
จากการการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ จ านวน 15 คน และการสังเกตแบบมี 

ส่วนร่วม ผ่านการลงพ้ืนที่จริงในช่วงเวลาที่มีการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน พบว่า ลักษณะการ
ด าเนินงานของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แนวราบ ในรูปแบบลักษณะการ
ด าเนินงานที่ไม่เป็นทางการ และแนวดิ่ง ในรูปแบบลักษณะการด าเนินงานที่เป็นทางการ แต่ทั้งนี้  
โดยส่วนใหญ่จะเน้นการท างานแบบแนวราบ ในรูปแบบลักษณะการด าเนินงานที่ไม่เป็นทางการ  
โดยภายในเครือข่ายอาจจะมีการก าหนดต าแหน่งสายการบังคับบัญชาที่เป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตาม
ในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายนั้น จะไม่เน้นให้ความส าคัญกับสายการบังคับบัญชา ในทาง
กลับกันจะให้ความส าคัญกับการท างานที่อยู่บนพ้ืนฐานความเท่าเทียมกัน ช่วยเหลือ เกื้อกูล เน้นการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดี โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ มีเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นการท างานด้วยจิตอาสาตามความถนัดของสมาชิก โดยใช้ระบบความสมัครใจ 
ไม่เน้นการบังคับ ซึ่งเหล่านี้ท าให้ในการด าเนินงานจึงอาจไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้เพ่ือรักษาบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจัดอยู่ในประเภทเครือข่าย 
เชิงประเด็นกิจกรรม ที่ใช้ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่ม            

โดยมองข้ามมิติในเชิงพ้ืนที่ มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิด
ความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
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5.2 กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน  

จากการการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  จ านวน 15 คน และการสังเกตแบบมี 
ส่วนร่วม ผ่านการลงพ้ืนที่จริงในช่วงเวลาที่มีการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน พบว่า กระบวนการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นก่อตั้งเครือข่าย กล่าวคือ การสร้างความตระหนักในการสร้างเครือข่าย โดยพิจารณาถึง
ความจ าเป็นและความส าคัญในการสร้างเครือข่าย ความเหมาะสมในการเข้าร่วมเครือข่าย 
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเครือข่าย รวมไปถึงการแสวงหาบุคคล กลุ่ม หรือองค์การที่จะเข้าร่วมเป็น
สมาชิก จากนั้นจึงจัดตั้งเครือข่าย โดยการสร้างแนวความคิด จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกัน   
ซึ่งวัตถุประสงค์ร่วมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน คือ การได้ออกก าลังกายด้วยการวิ่ง เพ่ือส่งเสริมให้
ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจที่สมบูรณ์  อีกทั้งเพ่ือความต้องการแบ่งปันและส่งต่อ 
สิ่งดีๆ ให้กับผู้อ่ืน รวมไปถึงได้พบเจอเพ่ือนนักวิ่งทั้งคนเก่าและคนใหม่ โดยสมาชิกแต่ละคนมีความ
เต็มใจที่จะมารวมกลุ่มกัน บางคนมารวมกลุ่มเป็นเครือข่ายด้วยความชอบส่วนตัว แต่บางคนมา 
รวมกลุ่มโดยการชักชวนจากเพ่ือน ญาติพ่ีน้อง หรือสมาชิกในกลุ่ม  

 2) ขั้นที่สอง คือ ขั้นด าเนินการ กล่าวคือ การก าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ทิศทางในการด าเนินนโยบายแผนงาน หรือกิจกรรมของเครือข่าย โดยจัดท าระบบกลไกการท างาน 
เช่น ระบบการสื่อสาร การประสานงาน การสนับสนุน และการระดมและจัดสรรทรัพยากรของ
เครือข่าย เป็นต้น ซึ่งลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
แนวราบ ในรูปแบบลักษณะการด าเนินงานที่ไม่เป็นทางการ และแนวดิ่ง ในรูปแบบลักษณะการ
ด าเนินงานที่เป็นทางการ แต่ทั้งนี้ส่วนใหญ่เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจะเน้นการ
ด าเนินงานในรูปแบบแนวราบ เนื่องจากกลุ่มนักวิ่งมาราธอนมีความสัมพันธ์ที่เป็นกันเอง ไม่เน้นความ
เป็นทางการ ส่งผลให้ในการด าเนินงานจึงเน้นการท างานด้วยจิตอาสาตามความถนัดของสมาชิก 
ท างานร่วมกันบนพ้ืนฐานการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มากกว่าการท างานแบบสายการบังคับบัญชา  
ส่วนลักษณะความสัมพันธ์ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ แต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นแบบแนวราบในรูปแบบ
ลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการนี้แสดงให้
เห็นถึงความเท่าเทียมกันของสมาชิก รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

3) ขั้นที่สาม คือ ขั้นพัฒนาและรักษาเครือข่าย กล่าวคือ หลังจากที่สมาชิกภายในกลุ่มได้
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้ว หลังจากนั้นเครือข่ายทางสังคมของ
กลุ่มนักวิ่งมาราธอนจะมีกระบวนการสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของและความเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกันให้กับสมาชิก ผ่านการจัดกิจกรรมเชิงอบรม เพ่ือการเพ่ิมศักยภาพของเครือข่าย ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่ง
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เพ่ือสุขภาพไทย ที่ให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ องค์ความรู้ และเรื่องอ่ืนๆ ตามความ
ต้องการของเครือข่าย ทั้งนี้ในการด าเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าวมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การติดตามและประเมินผลเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงาน
ของเครือข่ายให้ เกิดการต่อยอดควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ เท่าทันต่อสถานการณ์ ในปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพ่ือรักษาให้เครือข่ายสามารถด าเนินกิจกรรมต่อไปได้ บนพ้ืนฐาน
ของความยั่งยืน  

4) ขั้นตอนสุดท้าย คือ ขัน้ขยายเครือข่าย กล่าวคือ การขยายกิจกรรมของเครือข่ายทั้งในการ
แลกเปลี่ยน การระดมทรัพยากร การพัฒนาและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ไปสู่องค์การ
หรือหน่วยงานอื่นๆ โดยเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนมีการประสานงานกับเครือข่ายอื่น 
เช่น เครือข่ายชมรมจักรยาน เครือข่ายฟุตบอล เครือข่ายช่างภาพ เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น 
ทั้งนี้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการต่อยอดองค์ความรู้และขยาย
เครือข่ายให้เกิดความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนในสังคม  

 

5.3 ผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 

จากการการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  จ านวน 15 คน และการสังเกตแบบมี 
ส่วนร่วม ผ่านการลงพ้ืนที่จริงในช่วงเวลาที่มีการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน พบว่า ผลที่เกิดจาก
เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านการเมืองการปกครอง ดังนี้ 

5.3.1 ผลด้านสังคม 
การวิ่งก่อให้เกิดการสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างนักวิ่งด้วยกันเอง ทั้งนักวิ่งหน้าเก่าและนักวิ่ง

หน้าใหม่ รวมไปถึงคนรอบข้าง ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้พบเจอเพ่ือนใหม่อยู่เสมอ ทั้งนี้
เนื่องจากการวิ่งเป็นการออกก าลังกายที่ช่วยส่งเสริมให้นักวิ่งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ท าให้บางคน
จึงหันมา ออกก าลังกายด้วยการวิ่ง จึงเกิดเป็นความชื่นชอบและหันมาตระหนักให้ความส าคัญกับการ
ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการวิ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีให้กับสังคมไทย อาทิ การเสียสละ การให้และการแบ่งปัน เป็นต้น โดยปัจจุบันมีการจัดงาน
วิ่งเพ่ือการกุศลเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ ในสังคมที่ขาดโอกาส โดยการวิ่งเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่
ช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้ เพราะการวิ่งไม่ได้พัฒนาความ
แข็งแรงของร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่การวิ่งช่วยสอดแทรกในเรื่องของการมีน้ าใจ การเห็นอกเห็นใจ 
การมีส่วนร่วม และการแบ่งปันให้กับผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังพบอีกว่า การวิ่งเปรียบเสมือนเวทีกลางในการ
ประสานงานร่วมกัน โดยใช้การจัดกิจกรรมเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการประสานความเข้าใจระหว่าง
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กันในด้านต่างๆ อันจะส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยกระบวนการเรียนรู้นั้นจะช่วยให้บุคคลและ
องค์การได้มีการปรับตัวในการแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ และแนวร่วมใหม่อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือพัฒนาให้เกิดความร่วมมือในการท ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม  

 5.3.2 ผลด้านเศรษฐกิจ 
เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้            

ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย โดยในการจัดงานวิ่งหนึ่งงานจะก่อให้เกิด
เงินสะพัดจ านวนมหาศาล เพราะงานวิ่งสร้างให้เกิดอาชีพ สร้างให้เกิดเม็ดเงินอีกจ านวนมาก เช่น  
การผลิตเสื้อ การผลิตเหรียญรางวัล การขายของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร  
เป็นต้น เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดผลต่อด้านเศรษฐกิจทั้งสิ้น นอกจากนี้ เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่ง
มาราธอนช่วยกระตุ้นและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วย เช่น การจัดงานวิ่งเทรล 
CompressportUTN100 ณ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ชาวบ้านน าสินค้าออกมาจ าหน่าย ซึ่งเป็นการ
สร้างอาชีพและท าให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงเหรียญรางวัลที่ใช้แจกเป็นของที่ระลึก 
ในงานครั้งนี้ จัดท าโดยใช้ผ้าทอที่ผลิตโดยชาวบ้าน และมีการจัดให้นักวิ่งพักโฮมสเตย์ของชาวบ้าน  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน  

5.3.3 ผลด้านการเมืองการปกครอง  
 ในการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายนั้น ช่วยเพ่ิมพลังอ านาจในการต่อรองให้กับเครือข่าย ส่งผลให้

ในการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน สามารถด าเนินงานได้สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ังในการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนยัง
สามารถผลักดันให้เกิดนโยบายขึ้นได้ เพราะเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนสามารถที่จะ
ปลุกกระแสให้สังคมเกิดความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ ตามที่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ได้จัดการประชุมนานาชาติ ISPAH เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จนท้ายที่สุดได้
น าไปสู่การเสนอแนวทางให้กับคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการ 
ออกก าลังกาย จึงได้มีนโยบายส่งเสริมการออกก าลังกายทุกบ่ายวันพุธขึ้น โดยให้ทุกกระทรวง ทบวง 
กรม น านโยบายดังกล่าวไปถือปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นพลังของเครือข่ายในการ
ร่วมผลักดันประเด็นเชิงนโยบาย เพราะประเด็นปัญหาบางประการนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย 
ดังนั้นต้องอาศัยการเชื่อมประสานกับเครือข่ายและภาคีอ่ืนๆ ที่จะท าให้เครือข่ายมีอ านาจในการ
ต่อรองที่สูงขึ้น สุดท้ายจึงน าไปสู่กระบวนการผลักดันในเชิงนโยบายได้ นอกจากนี้เครือข่ายทางสังคม
ของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนก่อให้เกิดความปรองดองและหยุดความขัดแย้งทางการเมือง รวมถึงช่วยเพ่ิม

โอกาสในการแก้ไขปัญหา เพราะเป็นการระดมความคิดเห็น และความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ  ที่จะ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม   
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5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
1) รัฐบาลควรก าหนดนโยบายปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกายด้วยการวิ่งให้มีความพร้อมและ

เหมาะสมทั้งในด้านความปลอดภัยและด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การจัดเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมกับขนาดของสถานที่ออกก าลังกาย ความสว่างของไฟฟ้าในเวลากลางคืน  
ความเพียงพอของจ านวนห้องสุขา ความพร้อมของอุปกรณ์ เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนและส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางสังคมจากการเล่นกีฬา
ประเภทอ่ืนๆ 

2) รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการออกก าลังกายและ
อุปกรณ์กีฬา เพ่ือดึงดูดให้ประชาชนหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพด้วยการออกก าลังกายที่มากขึ้น  
อันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายทางสังคมจากการเล่นกีฬาได้ 

3) รัฐบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในการออกก าลังกายด้วยการวิ่งให้มากขึ้น 
เนื่องจากปัจจุบันการวิ่งได้รับกระแสความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้อาจส่งเสริมผ่านสถานศึกษา  
เพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการออกก าลังกายให้กับประชาชนตั้งแต่ขั้นปฐมวัย 

 
5.4.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
จากการศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

 1) ควรมีการจัดท าแผนในด้านต่างๆ ของเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม เช่น แผนการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงแสวงหาสมาชิกรุ่นใหม่  เพ่ือ 
สานต่อการด าเนินงานของเครือข่ายต่อไปในอนาคต 

2) ควรมีการประสานงานกับเครือข่ายอ่ืนให้มากยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนา
ความสัมพันธ์และต่อยอดการด าเนินงาน ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกัน 
และกัน ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาที่เท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและ
อนาคต  
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5.4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งถัดไป 
 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาครั้งต่อไป ขอเสนอประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 1) ควรศึกษาเครือข่ายทางสังคมผ่านกีฬาประเภทอ่ืนๆ เช่น กอล์ฟ แบดมินตัน เจ็ทสกี 
บาสเกตบอล เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางในต่อยอด พัฒนา และปรับปรุงให้เครือข่ายทางสังคมต่างๆ  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น      

2) ควรศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายประเภทต่างๆ เพ่ือต่อยอดการพัฒนานโยบาย
ในการสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมในประเทศไทย 
 3) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริม และการพัฒนางานด้านเครือข่ายทาง
สังคมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม  
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ภาคผนวก ก  
ประเด็นการสมัภาษณเ์ชิงลึก  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 

- ชื่อ-นามสกุล 

- เพศ 

- อายุ 

- ศาสนา 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 

- อาชีพ 

- ภูมิล าเนา 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านเครือข่ายของกลุ่มนักว่ิงมาราธอน 

- จุดเริ่มต้นของการมาเป็นนักวิ่งมีความเป็นมาอย่างไร เป็นนักกีฬามาก่อนหรือไม่ 

- จุดเริ่มต้นของการมารวมตัวกันมีความเป็นมาอย่างไร มีชื่อกลุ่มหรือไม่ อย่างไร 

- อะไรคือสาเหตุที่ท าให้เกิดเครือข่าย 

- ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายเป็นอย่างไรบ้าง 

- อะไรคือลักษณะพิเศษของเครือข่าย 

- ภายในเครือข่ายมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันหรือไม่ อย่างไร  

- ในการจัดกิจกรรม ภายในเครือข่ายประสานงานกันด้วยวิธีใด อย่างไร 

- การด าเนินงานของเครือข่ายได้รับการสนับสนุนจากภายนอกและภายในบ้างหรือไหม 

อย่างไร  

- ผลที่เกิดจากเครือข่ายมีอะไรบ้าง ทั้งด้านบวกและด้านลบ 

- ปัจจัยที่ท าให้เครือข่ายประสบความส าเร็จคืออะไร อย่างไร 

- ในอนาคตจะมีการประสานระหว่างกลุ่ม/เครือข่ายอ่ืนหรือไม่ อย่างไร และจะมีการ

พัฒนาไปสู่การจัดตั้งชมรมหรือสมาคมหรือไม่ อย่างไร 
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ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการสร้างเครือข่ายของกลุ่มนักว่ิงมาราธอน 

- ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายมีอะไรบ้าง อย่างไร 

- แนวทางการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายมีอะไรบ้าง อย่างไร 

- ขัอเสนอแนะในการสร้างเครือข่ายมีอะไรบ้าง อย่างไร 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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