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เครือข่ำยทำงสังคมของกลุ่มนักวิ่งมำรำธอน
ทรงศักดิ์ รักพ่วงa

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภท กระบวนการสร้าง และผลที่เกิดจากเครือข่าย
ทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน วิธีดาเนินการวิจัยเป็นรูปแบบเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า เครือข่าย
ทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน จัดอยู่ในประเภทเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม ซึ่งใช้ประเด็นกิจกรรม
หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่ม โดยมองข้ามมิติในเชิงพื้นที่ สาหรับ กระบวนการ
สร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นก่อตั้ง
เครือข่าย 2) ขั้นดาเนินการ 3) ขั้นพัฒนาและรักษาเครือข่าย และ 4) ขั้นขยายเครือข่าย ในด้านผลที่เกิด
จากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ
และด้านการเมือง
คำสำคัญ นักวิ่งมาราธอน ประเภทเครือข่ายทางสังคม กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม ผลที่เกิดจาก
เครือข่ายทางสังคม
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Research

Social Network of Marathon Runners
Songsak Rakpuanga

Abstract
The research is to examine a social network of a marathon runner group in the
light of its types, processes, and impacts. This paper proceeds with qualitative method. It
found that the aforementioned group is classified as an activity-based network. The major
factors of creating a network are an identical preference and a social circumstance,
regardless of location. In addition, a network establishment can be divided into four stages
namely, 1) primary settlement, 2) management, 3) improvement and maintenance, as
well as 4) expansion. The network exerts social, economic, and political impacts.
Keywords: Marathon Runners, Types of Social Network, Formation of Social Network,
Social Network Impacts
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บทนำ
โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
เทคโนโลยี ส่งผลทาให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน
มากขึ้น ทั้งนี้เพราะการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีจึงทาให้การติดต่อสื่อสารมีความทั นสมัย ก้าวหน้า
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้เครือข่ายทางสังคมจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในโลกยุค
ปัจจุบัน โดยการสร้างเครือข่ายทางสังคม ทาให้มีการติดต่อสื่อสารที่ก่อให้เกิดการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัค รใจ และอานวยความสะดวกให้สมาชิกใน
เครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งนี้อาจเริ่มต้นจากผู้คนในกลุ่ม องค์กรเล็กๆ ที่ร่วมกันสร้างชุมชนแนว
ปฏิบัติของตนเองขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกผูกพันเป็นพวกเดียวกัน หรือมีแรงปรารถนาที่จะ
ทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน ด้วยความคาดหวังและการกาหนดกิจกรรมของกลุ่มตนและวัฒนธรรมใหม่ ภายใต้
เงื่อนไขที่ทาให้เครือข่ายนั้นมีอัตลักษณ์ เป็นที่ประจักษ์มีการสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับฝ่ายต่างๆ ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น (Kaikaew, 2013, pp. 1-3)
การสร้างเครือข่ายทางสังคมในปัจจุบันเกิดขึ้นได้หลากหลายวิธี ซึ่งการสร้างเครือข่ายทางสังคม
ผ่านการเล่นกีฬาถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากกีฬามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ทั้ ง ในด้ านสุขภาพ พลานามัย และด้ า นจิต ใจ ซึ่ ง เป็ น ปัจ จัยที่ สาคั ญที่ท าให้ประชาชน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม นาไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Vilairat, 2014) ด้วยเหตุนี้กีฬาจึงถูกนาไปใช้ เป็น
เครื่องมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน โดยในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกอาศัย
กระบวนการของกีฬาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น อาทิ นากีฬามาสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม สร้าง
เครื อ ข่ า ยชุ ม ชน ตลอดจนการสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการด ารงชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี ค วาม
รับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น อันเป็นรากฐานที่ดีของสังคม ทั้งนี้องค์การของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้สนับสนุนให้มีการใช้กีฬาเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชากร ดังนั้นการกีฬาจึงมีส่วนสาคัญต่อการพัฒนาศั กยภาพของคนให้มีความสมบูรณ์ด้านร่างกาย
สังคม อารมณ์และจิตใจ มีความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยการเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
ของประชาชนไทย จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกาลังกายของ
ประชากรในปี 2546, 2547 และ 2550 พบว่าประชาชนมีแนวโน้มของการออกกาลังกายเพิ่มขึ้น คือ จาก
ร้อยละ 29.0 ร้อยละ 29.1 และร้อยละ 29.6 ตามลาดับ โดยผู้ชายมีอัตราการออกกาลังกายสูงกว่าผู้หญิง
และผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีอัตราการออกกาลังกายสูงกว่านอกเขต อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้หญิงและผู้
ที่อาศัยอยู่ นอกเขตเทศบาลมีแนวโน้มของการออกกาลังกายเพิ่มขึ้น คือ ผู้หญิงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.3
เป็นร้อยละ 26.7 และผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.8 เป็นร้อยละ 27.9 ในปี 2546
และ 2550 ตามลาดับ ในขณะที่ผู้ชายและผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีอัตราการออกกาลังกายค่อนข้าง
คงที่ (National Statistical Office [NSO], 2008) จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า การกีฬามีส่วน
สาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ อีก
ทั้งสามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายทางสังคมได้อย่างดีเยี่ยม
วารสารพั ฒ นาสั ง คม
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ปัจจุบันการวิ่งมาราธอนเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาก โดยที่ผ่านมาการจัดการแข่งขัน วิ่ ง
มาราธอนในประเทศไทยได้รับการพัฒนามาโดยตลอด จนในปัจจุบันพบว่าการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน
ในประเทศไทยทั่วประเทศ รวม 9 ภูมิภาค 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีมากกว่า 300 สนามต่อปี
ได้ แก่ สนามมาราธอน มี 15-20 สนามต่ อปี สนามฮาล์ ฟ มาราธอน มี 50-75 สนามต่ อปี สนามมิ นิ
มาราธอน มี 150-175 สนามต่อปี และสนามเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ มีมากกว่า 250-300 สนามต่อปี เป็นต้น
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 750-5,000 คนต่อสนาม (Aieophuket, 2014, pp. 2-4) จากข้อมูลที่
ได้กล่าวไปข้างต้นจะพบว่าการวิ่งมาราธอน เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ที่รักในการออก
กาลังกาย เนื่องจากการวิ่งมาราธอนเป็นกีฬาที่ทาให้น้าหนักตัวคงที่ ร่างกายแข็งแรง เกิดการเรียนรู้ความ
อดทนขณะวิ่ง และช่วยให้การทางานของกล้ามเนื้อมีความเหมาะสม สามารถเล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้ง
เป็นกีฬาที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจานวนมากในการแข่งขันแต่ละครั้ง ทาให้ได้พบเจอผู้คน ได้สร้างสัมพันธภาพจน
ก่อให้เกิดเพื่อนใหม่อยู่เสมอ ซึ่งการวิ่งมาราธอนนอกจากเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพแล้ว ในอีกแง่มุมหนึ่งการวิ่งมาราธอนสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดีๆ ในสังคมและ
ส่งเสริมให้เกิดแนวทางในการสร้างเครือข่ายทางสังคมได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ การจัดโครงการก้าว
คนละก้าว ครั้งที่ 2 เพื่อ 11 โรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับแพทย์
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพออกกาลังกาย
ด้วยการวิ่ง (Kongmalai, April 5, 2018, interviewed) อีกทั้งเพื่อระดมทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องมือ
แพทย์ที่ยังขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ โดยสรุปยอดบริจาคหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการเป็นจานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,380 ล้านบาท ซึ่งโครงการก้าวคนละก้าวนั้น นาวิ่งโดยนักร้อง
ชื่อดังของเมืองไทย “นายอาทิวราห์ คงมาลัย” หรือ “ตูน บอดี้สแลม”
จากปรากฎการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากีฬาวิ่งมาราธอนสามารถเสริมสร้างให้เกิดความ
ร่ว มมื อกัน ในด้ านต่างๆ ได้ อย่ า งมีประสิ ทธิภ าพ สร้า งโอกาสในการแลกเปลี่ย นเรียนรู้แ ละทาให้ เกิด
กิจกรรมร่วมกัน ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการที่ก่อให้เกิดความสาเร็จดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น จะต้อง
อาศัยเครือข่ายทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การวางแผนร่วมกัน ดาเนินกิจกรรมร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่ มนักวิ่งมาราธอน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายทาง
สังคมต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาประเภทของเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน
2. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน
3. เพื่อศึกษาผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน
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ทบทวนวรรณกรรม
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้เพียงลาพัง โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์
จะมีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอ เริ่มตั้งแต่ครอบครัว กลุ่มเพื่อน ไปจนถึงกลุ่มต่างๆ ทางสังคม ซึ่งขึ้นอยู่
กับสภาพแวดล้อมที่จะต้องเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้อง ดังนั้น กลุ่ม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
มารวมกัน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และมีเป้าประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อจะดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นร่วมกัน (Rangsom,
2009, p.19) ทั้งนี้ กลุ่มแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ประเภทแรก คือ กลุ่มที่เป็นทางการ ซึ่งเป็น
การรวมกลุ่มกัน โดยมีแบบแผนโครงสร้าง และการแบ่งอานาจหน้าที่กันอย่างชัดเจน โดยอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกลุ่มประเภทที่สอง คือ กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งการรวมกลุ่มของสมาชิกนั้น
เกิดขึ้นจากความสนใจในเรื่องที่คล้ายคลึงกันและมารวมตัวกัน โดยมีความสั มพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นกันเอง ทั้งนี้จะไม่เน้นกฎระเบียบ ข้อบังคับ แต่จะใช้ค่านิยมหรือกติกาเป็นหลักในการอยู่ร่วมกัน
(Somsiriwong, 1989, pp. 66-67)
แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ำยทำงสังคม
เครือข่ายทางสังคม หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล กลุ่ม องค์การ ที่มีความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน มีการประสานความร่วมมือกัน และมีการทากิจกรรมร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วมของสมาชิก เพื่อเสริมสร้างพลังและสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยอยู่ภายใต้การมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อันหนึ่งอันเดียวกัน (Budsritha, 2014,
p. 13) ทั้งนี้ การแบ่งประเภทเครือข่าย เพื่อประโยชน์ในการจาแนกกลุ่มคนที่มีอยู่ให้ง่ายต่อการทาความ
เข้าใจ ดังนั้นประเภทของเครือข่ายจึงมีความแตกต่างกันไปตามคานิยามและกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มหรือผู้ใช้
กิจกรรมเครือข่า ยกาหนดขึ้น ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการและนักวิ จัยได้ จาแนกเครือข่ายทางสั งคมไว้ หลาย
ประเภท สรุปได้ดังนี้
เครือข่ำยเชิงพื้นที่ คือ การรวมตัวกันของกลุ่มที่อาศัยพื้นที่รูปธรรมหรือพื้นที่ดาเนินการเป็น
ปัจจัยหลักในการทางานร่วมกัน เป็นกระบวนการพัฒนาที่อาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมายนาทาง
(Apakaro, 2004, pp. 85-97) โดยยึดเอาพื้นที่เป็นที่ตั้งแห่งความสาเร็จในการทางานร่วมกันของทุกฝ่าย
โดยลักษณะและโครงสร้างของเครือข่ายเชิงพื้นที่นั้น สามารถจัดลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ได้หลาย
ระดับตามพื้นที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีการแบ่งพื้นที่ตามความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
(Ratnatilaka Na Bhuket, 2009, pp. 311-312) โดยกิจกรรมของเครือข่ายเชิงพื้นที่นั้นจะอาศัยพื้นที่
ทางกายภาพเป็ นฐานกาหนดกิจกรรมและประเด็ นปัญ หา (Ponsri, 2007, pp. 264-265) ส่ ว นด้าน
ความสัมพันธ์จะมีลักษณะกระบวนการทางานทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ โดยมีการรวมศูนย์กิจกรรมเข้าสู่
ส่ ว นกลางในระดั บพื้ นที่ ขนาดใหญ่ และมี ศู น ย์ ป ระสานย่ อยในพื้ นที่ ขนาดเล็ ก (Viset & Boonserm,
2004, p. 34)
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เครือข่ำยเชิงประเด็นกิจกรรม ได้แก่ เครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรม หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ในการรวมกลุ่ ม โดยมองข้ า มมิ ติ ในเชิ ง พื้ น ที่ มุ่ ง เน้ น การจั ด การในประเด็ น กิ จ กรรม
นั้นๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Apakaro, 2004, pp. 85-97)
โดยเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากประเด็นปัญหาและความสนใจของผู้ที่ทางานใน
กิจกรรมนั้นๆ แล้วหาแนวร่วมและพัฒนาเครือข่ายขึ้นมา ดังนั้น กิจกรรมความสัมพันธ์ของเครือข่ายจึง
เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของหลายๆ ฝ่ายที่ต้องการจะแก้ไขประเด็นปัญหาเหล่านั้นและใช้ความเป็น
เครือข่ายนั้น เป็นเครื่องมือในการพัฒนากิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมการทางานของเครือข่ายเชิงประเด็น
กิจกรรม (Nirathon, 2000, pp. 21-22) ส่วนใหญ่จะมีลักษณะการทางานแบบแนวราบ เพราะเกิดจาก
ความสนใจในประเด็นเดียวกันของบุคคล กลุ่ม องค์การ ในขณะที่ความสัมพันธ์มีทั้งแนวดิ่งและแนวราบ
แต่โดยส่วนใหญ่เป็นแนวราบ (Apakaro, 2004, pp. 85-97)
เครือข่ำยแบ่งตำมโครงสร้ำงหน้ำที่ ได้แก่ เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจ และการก่อตัว
ของกลุ่ ม ผลประโยชน์ ใ นสั ง คมเป็ น แนวทางในการแบ่ ง เครื อ ข่ า ย ซึ่ ง อาจแบ่ ง เป็ น เครื อ ข่ า ย
ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นการดาเนินการภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ของหน่วยงานหรือ
โครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์นั้นๆ (Chareonwongsak, 2000, p. 28) ด้านลักษณะและโครงสร้าง
ของเครือข่ายประเภทนี้ มีการก่อตัวตามภารกิจของกลุ่มผลประโยชน์ โดยกลุ่มผลประโยชน์อาจให้การ
สนับสนุนในการจัดตั้งเครือข่ายหรือเข้าไปเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และมีกระบวนการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับภารกิจ และเป้าหมายหลักของกลุ่ม (Techaatik et al, 1994, pp. 665-678)
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงสังคม
กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมเป็นขั้นตอนที่จะนาไปสู่การก่อตัวเป็นเครือข่ายในรูปแบบ
ต่างๆ อันจะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ มีการทากิจกรรมร่วมกัน ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วมของสมาชิก การให้การสนับสนุน ตลอดจนการช่วยเหลือ ซึ่งกัน
และกั น โดยกระบวนการในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางสั ง คมสามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 4 ขั้ น ตอน
(Chareonwongsak, 2000, p. 61) ดังนี้
ขั้นแรก คือ ขั้นก่อตั้งเครือข่าย กล่าวคือ การสร้างความตระหนักในการสร้างเครือข่าย โดย
พิจารณาถึงความจาเป็นและความสาคัญในการสร้างเครือข่าย ความเหมาะสมในการเข้าร่วมเครือข่าย
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเครือข่าย รวมไปถึงการแสวงหาบุคคล กลุ่ม หรือองค์การที่จะเข้าร่วมเป็ น
สมาชิก โดยจะต้องสร้างความคุ้น เคย การยอมรับ และความไว้วางใจ รวมถึงการปลูกจิตสานึ ก เพื่ อ
อยากจะมาแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกัน จากนั้นจึงจัดตั้งเครือข่าย โดยการสร้างแนวความคิด จุดมุ่งหมาย
วัตถุประสงค์ร่วมกัน นอกจากนี้ต้องพิจารณาถึงผลของเครือข่าย ว่าส่งเสริมประโยชน์ด้านใดบ้าง และ
ระยะเวลาในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายนานเท่าใด
ขั้นที่สอง คือ ขั้นดาเนินการ กล่าวคือ การกาหนดกิจกรรม บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ทิศทางในการดาเนินตามนโยบายแผนงาน หรือกิจกรรมของเครือข่าย โดยจัดทาระบบกลไกการทางาน
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เช่น ระบบการสื่อสารการประสานงาน การสนับสนุน และการระดมและจัดสรรทรัพยากรของเครือข่าย
เป็นต้น โดยมีการแบ่งปันใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการตกลงในเรื่องการบริหารจัดการเครือข่าย อีกทั้งต้องมี
การปรับกระบวนการทางานให้เอื้อต่อประโยชน์ของเครือข่าย ทั้งนี้ เครือข่ายจะต้องมีความรู้เพียงพอที่จะ
ท ากิจ กรรม ดั ง นั้ นจึ งต้องเสริม ความรู้ที่จ าเป็น อาจมี การแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
เครือข่าย เรียกว่าเป็นกลุ่มศึกษาเรียนรู้ และเป็นที่มาของการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้
ขั้นที่สาม คือ ขั้นพัฒนาและรักษาเครือข่าย กล่าวคือ การสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของและ
ความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกัน ระหว่ า งสมาชิ ก เครือ ข่า ย โดยการรักษาความสั ม พั น ธ์ การจู ง ใจ การ
สนับสนุนในด้านต่างๆ การจัดกิจกรรมของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการ
จัดการเครือข่าย ทั้งนี้อาจมีการจัดฝึกอบรมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ รวมไป
ถึ ง แสวงหาและสร้ า งผู้ น ารุ่ น ใหม่ เ พื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมในอนาคต นอกจา กนี้ ค วรมี ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลเครือข่ายอย่างสม่าเสมอ เพื่อปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการดาเนินงานของเครือข่าย
และขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นขยายเครือข่าย กล่าวคือ การขยายกิจกรรมของเครือข่ายทั้งในการ
แลกเปลี่ยน การระดมทรัพยากร การพัฒนาและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ไปสู่องค์การหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งนี้ เมื่อผลงานรูปธรรมของเครือข่ายปรากฏชัดเจนก็จะทาให้ความสัมพันธ์ในเครือข่าย
แน่นแฟ้นมากขึ้น อยากที่จะเรียนรู้ร่วมกัน และขยายกิจกรรมหรือขยายกลุ่มเครือข่ายออกไปให้กว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับผลของเครือข่ำยทำงสังคม
เมื่อมีการเกิดขึ้นของเครือข่ายทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายประเภทใดก็ตาม เครือข่ายในแต่
ละประเภทนั้น จะต้ องมีกระบวนการท างานของเครือข่า ย ซึ่ ง สิ่ ง ที่ได้ รับ นอกเหนือจากผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้แล้ว ในอี กแง่มุมหนึ่งเครือข่ายทางสังคมจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ของความเป็นเครือข่าย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Apakaro,
2004, p. 106) โดยผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคม สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง ดังนี้
ผลของเครือข่ำยทำงสังคมด้ำนสังคม
ประการแรก คือ ผลในด้านการเกิดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลและผู้ที่เข้า
มาดาเนินงานร่วมกับเครือข่าย สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้และเป็นทุนภายในตัวเอง คือ ทุกคน
มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มากขึ้น หลังจากที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการทางาน
ร่วมกัน โดยกระบวนการเรียนรู้นั้นจะช่วยให้บุคคลและองค์การได้มีการปรับตัวในการแสวงหาความรู้ใหม่
วิธีการใหม่ และแนวร่วมใหม่อย่างต่อเนื่อง (Apakaro, 2004, p. 107) ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การแลกเปลี่ยน
สารสนเทศและความรู้ ยิ่ ง เครื อ ข่ า ยมี อั ต ราการหมุ น เวี ย นแลกเปลี่ ยน (Velocity of exchange)
สารสนเทศและความรู้ระหว่างสมาชิกมากขึ้นเท่าใด เครือข่ายนั้นก็จะยิ่งเกิดการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น
เท่านั้น เพราะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือบทเรียนใหม่ๆ ที่ค้นพบขึ้นมาจะช่วยต่อยอดความคิด
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และความรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่าย ซึ่งเป็นผลให้การทางานในด้านต่างๆ ของเครือข่ายมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และจะนาไปสู่การเกิดประสิทธิผลในการดาเนินงาน
ประการที่สอง ผลในด้านการก่อให้เกิดเวทีกลางในการประสานงานร่วมกัน กล่าวคือ เครือข่ายทาง
สังคมเป็นช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการประสานความเข้าใจระหว่างกันในด้านต่างๆ ทั้งด้านวัตถุประสงค์ ด้าน
ขอบข่าย ด้านแผนการทางาน ด้านวิธีการทางาน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ (Budsritha, 2014, p. 36) อันจะส่งผลให้เกิดความช่วยเหลือกันในสังคม โดย
ท้ายที่สุดนี้เครือข่ายทางสังคมอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดภาคประชาสังคมขึ้นได้
ประการที่สาม ผลในด้านการก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง เมื่อเครือข่ายมีกระบวนการทางานที่
เข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาของเครือข่ายได้แล้ว เครือข่ายและสมาชิกในเครือข่ายก็สามารถที่จะ
พึ่งพาตนเองได้ โดยในการพึ่งพาตนเองนั้น เป็นทั้งการพึ่งพาในเรื่องของทุน ทรัพยากร ความรู้ และการ
จัดการ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาสังคมและการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายที่ต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น กลุ่ม
เกษตรกรที่ทางานด้านเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ที่ร่วมกันผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ปลอดสารเคมีให้แก่ผู้บริโภค และพัฒนากลุ่มตนเองเป็นเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ในด้านเศรษฐกิจและสังคม (Apakaro, 2004, pp. 106-107)
ผลของเครือข่ำยทำงสังคมด้ำนเศรษฐกิจ
ผลของเครือข่ายทางสังคมด้านเศรษฐกิจ คือ ผลในด้านการเกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น
ในสังคมไทยเครือข่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้น มักจะเป็นเครือข่ายในเชิงพื้นที่ ที่ภาคประชาชนได้ร่วมกันก่อ
ตัวขึ้น โดยมองเห็นความสาคัญในการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากร ไม่ว่า
จะเป็ น ดิ น น้ า ป่ า ลุ่ ม น้ า ซึ่ ง หากไม่ มี การรวมกลุ่ ม กัน กระบวนการดั ง กล่ า วอาจไม่ เกิด ขึ้น สุ ด ท้ า ยก็
กลายเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข ดังนั้น การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายจึงถือได้ว่าเป็นความสาเร็จของ
เครือข่า ยในการที่ จ ะร่ว มกัน พั ฒ นาและจั ดการกับ ทรัพ ยากรในท้ องถิ่น ซึ่ ง เครือข่า ยเพื่ อการจั ด การ
ทรัพยากรในท้องถิ่นนี้มีพลังการขับเคลื่อนในหลาย ๆ พื้นที่ เช่น เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในอาเภอแม่เมาะ
จังหวัดลาปาง เป็นต้น (Apakaro, 2004, p. 107) ทั้งนี้หากมีการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรมก็จะนามาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายและท้องถิ่นนั้นๆ อีกด้วย
ผลของเครือข่ำยทำงสังคมด้ำนกำรเมือง
ประการแรก คือ ผลในด้านการเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหา โดยกลุ่มเครือข่ายจานวนไม่น้อย
เช่ น กั น ที่ พ ยายามผลั ก ดั น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาภายในกลุ่ ม องค์ ก ารของตน แต่ ส่ ว นหนึ่ ง ไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จ เนื่องจากปัญหาที่ประสบอยู่นั้นเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์การอื่น
หรือเป็นปัญหาอื่นๆ การรวมกลุ่มและการประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการเพิ่มโอกาส
ในการแก้ไขปัญหา เพราะเป็นการระดมความคิดเห็น และความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่การ
แก้ไ ขปั ญ หาอย่ า งเป็ น รูป ธรรม (Apakaro, 2004, p. 106) ซึ่ ง หากไม่ มี การรวมตั ว เป็ น เครือข่า ยแล้ ว
โอกาสในการแก้ไขปัญหานั้นอาจไม่ได้รับการตอบสนองเพราะขาดแนวร่วมในการดาเนินงาน
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ประการที่สอง ผลในด้านการเกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย กล่าวคือ เครือข่ายสามารถที่จะ
เป็นผู้ปลุกกระแสบางเรื่อง เพื่อปลุกให้สังคมเกิดความตื่นตัวในเรื่องนั้นๆ และอาจรวมถึงการขยายผลออกไป
ในวงกว้างขึ้นได้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความกว้างและความเข้มแข็งของเครือข่าย รวมไปถึงความสามารถ
ของเครือข่ายในการครอบคลุมกลุ่มคนหลักๆ ของสังคม ความต่อเนื่องของกิจกรรม และความเป็นเอกภาพใน
การร่วมมือ (Budsritha, 2014, p. 35) ซึ่งปัจจุบันประเด็นปัญหาสาธารณะจ านวนไม่น้ อยที่ เกิดขึ้นและ
สามารถนาไปสู่ข้อยุติด้วยพลังของเครือข่ายและการจัดการในเชิงนโยบาย ตัวอย่างเช่น การรวมตัวกลุ่ม
องค์การเครือข่ายที่ทางานในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พยายามผลักดัน พระราชบัญญัติป่า
ชุมชนฉบับประชาชนให้มีการนาเสนอต่อการพิจารณาของรัฐสภา และการจัดทามาตรฐานการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นต้น กระบวนการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นพลังของเครือข่ายในการร่วมผลักดัน
ประเด็นปัญหาเชิงนโยบาย เพราะว่าปัญหาบางปัญหานั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ซึ่งบางครั้งไม่
สามารถที่จะแก้ไขด้วยพลังของเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น การเชื่อมประสานกับเครือข่ายและภาคี
อื่นๆ จึงทาให้เครือข่ายมีอานาจในการต่อรองที่สูงขึ้น และหากยิ่งมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอข้อมูล
อย่างถูกต้องแล้ว กระบวนการนั้นก็จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายได้
และประการสุดท้าย ผลในด้านการเกิดอานาจหรือพลังอานาจที่แฝงอยู่ เกิดขึ้นจากการรวมตัว
ของกลุ่มองค์การและเครือข่าย อานาจหรือการต่อรองนี้ จะไม่มี การเกิด ขึ้นได้ หากไม่มีการรวมกลุ่ ม
องค์การต่าง ๆ เข้าด้วยกัน พลังอานาจของการรวมกลุ่มนี้บางครั้งอาจไม่ส่งผลที่เป็นรูปธรรมโดยตรง
แต่เป็นพลังหรือประโยชน์ในทางอ้อมที่บรรดากลุ่มหรือเครือข่ายอื่นๆ ให้ความเกรงใจและสามารถนามา
เป็นการต่อรองในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (Apakaro, 2004, p. 107)

แนวคิดนำในกำรวิจัย
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ( In-depth
Interview) เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ (Key
Informants) โดยใช้วิธีการแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยอาศัยการแนะนาของหน่วยตัวอย่างที่
ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว กล่าวคือ ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นการสร้างเครือข่าย
ของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน มาก่อน 1 คน แล้วให้ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญท่านนั้นระบุรายชื่อผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ
ท่านต่อไป จากนั้นจึงให้ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญท่านใหม่ ระบุชื่อผู้เชี่ยวชาญท่านต่อไป จนกระทั่งได้กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่สาคัญครบตามจานวนที่ ต้องการ ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญใช้การพิจารณาจาก
การเป็นแกนนาของกลุ่มนักวิ่งในเครือข่ายต่าง ๆ และการมี ประสบการณ์ด้านการวิ่งไม่น้อยกว่า 2 ปี
รวมถึงความเชี่ยวชาญในด้านการวิ่งและการมีบทบาทสาคัญในโครงการก้าวคนละก้าว โดยกลุ่มเป้าหมาย
และผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญในการศึกษาครั้งนี้มีจานวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย แกนนานักกีฬาวิ่งมาราธอน
จานวน 9 คน ผู้ดาเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน จานวน 3 คน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันวิ่งมาราธอน จานวน 3 คน อีกทั้งใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดย
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการวิ่งมาราธอน ร่วมรับรู้ รับฟัง และรับทราบข้อมูลต่าง ๆ กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่
สาคัญ ตลอดจนศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผ่านเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานการ
วิจัยที่เกี่ยวข้อง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาประกอบในการศึกษาครั้งนี้ด้วย เพื่อให้การศึกษาในครั้งนี้มีความ
สมบู รณ์ ยิ่ ง ขึ้น นอกจากนี้ ใช้ การตรวจสอบข้อมู ล ด้ว ยวิ ธีการแบบสามเส้ า (Triangulation) และการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเริ่มจากการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
การจดบันทึก รวมถึงการสังเกตในวาระต่างๆ กับผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญมาวิเคราะห์เนื้อหา ด้วยการจาแนก
ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นและหั วข้อ จากนั้นนามาวิเคราะห์ตีความตามหลั กตรรกะ (Logical
Reasoning) เทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎี ควบคู่บริบท สุดท้ายจึงนาข้อมูลมาสังเคราะห์ผล และเขียน
สรุปผลการศึกษาโดยการบรรยายเชิงพรรณนา(Description) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา

ผลกำรวิจัย
ประเภทเครือข่ำยทำงสังคมของกลุ่มนักวิ่งมำรำธอน
ประเภทเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน สามารถอธิบายจาก 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) สาเหตุของการรวมกลุ่มกันของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 2) ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มนักวิ่ง
มาราธอน และ 3) ลักษณะการดาเนินงานของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะทาให้ เห็นความ
เชื่อมโยงของกลุ่มผ่านรูปแบบความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่มว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะใด
อีกทั้งจะทาให้ทราบถึงวัตถุประสงค์หลักในการรวมกลุ่ม รวมถึงได้เห็นลักษณะการดาเนินงานของกลุ่ม
ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกภายในกลุ่ม อันจะส่งผลให้ทราบถึงประเภทเครือข่ายทางสังคมของ
กลุ่มนักวิ่งมาราธอน
สำเหตุของกำรรวมกลุ่มกันของกลุ่มนักวิ่งมำรำธอน
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สาเหตุของการรวมกลุ่มกันของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ
1) ความสนใจในประเด็นเดียวกันหรือมีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกัน คือ การรักและชื่นชอบด้านการ
วิ่งเพื่อส่งเสริมให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจที่สมบูรณ์ รวมไปถึงได้พบเจอเพื่อนนักวิ่งทัง้
คนเก่าและคนใหม่ (Jiroajvanichakorn, November 24, 2017, interviewed)
2) ความต้องการแบ่งปันและส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น เนื่องจากมองว่าการส่งต่อเป็นเรื่องสาคัญที่
ควรต้องปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวให้กับคนในสังคม โดยหากสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน
สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยมีบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รวมถึงสังคมไทยจะมีความน่าอยู่
มากยิ่งขึ้น (Supasap, October 18, 2017, interviewed)
3) การได้ รั บ การเชิ ญ ชวนจากเพื่ อ นหรือ คนรอบข้ า งให้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ของกลุ่ ม นั กวิ่ ง
มาราธอน โดยสมาชิกแต่ละคนมีความเต็มใจที่จะมารวมกลุ่มและทากิจกรรมร่วมกัน โดยอาศัยการมีส่วน
ร่ว มและการลงมื อปฏิ บั ติ จ ริง ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ มี การบั ง คั บแต่ อย่ างใด บางคนมารวมกลุ่ ม เป็ นเครือข่า ยด้วย
ความชอบส่ ว นตั ว แต่ บ างคนมาร่ว มกลุ่ ม โดยการชั กชวนจากเพื่ อน ญาติ พี่ น้ อง หรือสมาชิ กในกลุ่ ม
(Lertsukittipongsa, December 5, 2017, interviewed)
ลักษณะควำมสัมพันธ์ของสมำชิกกลุ่มนักวิ่งมำรำธอน
เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน มีลักษณะความสัมพันธ์ 2 รูปแบบ คือ แนวราบ ใน
รูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ และแนวดิ่ง ในรูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ
แต่ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ของเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจะเน้นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่
เป็นทางการ เนื่องจากกลุ่มนักวิ่งมาราธอนเป็นผู้ที่รักอิสระ มีลักษณะนิสัยเอื้ออาทร ชอบช่วยเหลือ มี
ความเป็นกันเอง ส่งผลให้สมาชิกในเครือข่ายอยู่กันแบบพี่น้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่เน้นการบังคับกัน เน้น
ความเท่าเทียม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึง มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กันอยู่
เสมอ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ (Supasap, October 18, 2017, interviewed) แต่อย่างไรก็
ตามยังพบว่า ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มนักวิ่งมาราธอน บางเครือข่ายมี ลักษณะแนวดิ่งใน
รูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มนักวิ่งมาราธอนใน
ช่วงแรกมีลักษณะแนวราบ ในรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ จนกระทั่งเมื่อกลุ่มเกิดการพัฒนา
ไปสู่การจัดตั้งเป็นชมรม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการมาดารงตาแหน่ งต่างๆ เช่น ประธาน รองประธาน
เหรัญญิก เลขานุการ ฝ่ายปฏิคม เป็นต้น ซึ่งการแบ่งโครงสร้างหน้าที่นั้นจะส่งผลให้เครือข่ายมีรูปแบบ
ความสั ม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณะที่ เ ป็ น ทางการเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามสมาชิ ก ในกลุ่ ม จะยั ง คง
ความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการไว้ คือ อยู่ กันแบบพี่น้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เน้นสายการ
บังคับบัญชา (Sangkapo, October 25, 2017, interviewed)
ลักษณะกำรดำเนินงำนของกลุ่มนักวิ่งมำรำธอน
ลั กษณะการดาเนินงานของกลุ่มนั กวิ่ง มาราธอน แบ่ ง ออกเป็ น 2 รูป แบบ คือ แนวราบ ใน
รูปแบบลักษณะการดาเนินงานที่ไม่เป็ นทางการ และแนวดิ่ง ในรูปแบบลักษณะการดาเนินงานที่เป็น
ทางการ แต่ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่จะเน้นการทางานแบบแนวราบ ในรูปแบบลักษณะการดาเนินงานที่ไม่เป็น
ทางการ โดยภายในเครือข่ายอาจจะมีการกาหนดตาแหน่งสายการบังคับบัญชาที่เป็นรูปธรรม แต่อย่างไร
วารสารพั ฒ นาสั ง คม
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ก็ตามในการดาเนินกิจกรรมของเครือข่ายนั้น จะไม่เน้นให้ความสาคัญกับสายการบังคับบัญชา ในทาง
กลับกันจะให้ความสาคัญกับการทางานที่อยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียม ช่วยเหลือ เกื้อกูล เน้นการสร้าง
สั ม พั น ธภาพที่ ดี โดยเปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ มี เ วที ใ นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นการทางานด้วยจิตอาสาตามความถนัดของสมาชิก โดยใช้ระบบความสมัครใจ ไม่เน้น
การบังคับ ซึ่งเหล่านี้ทาให้ในการดาเนินงานจึงอาจไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อรักษา
บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดี (Samutthong, October 17, 2017, interviewed)
จากผลการศึกษาทั้ง 3 ประเด็น พบว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน ใช้ประเด็น
กิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่ม โดยมองข้ามมิติในเชิงพื้นที่ อีกทั้งในการ
รวมกลุ่มส่วนใหญ่เกิดจากความสนใจในประเด็นเดียวกัน คือ ความสนใจในด้านการวิ่ง ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
การสนับสนุนของกลุ่มผลประโยชน์ ในด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่าย มีทั้งแนวดิ่งและแนวราบ
แต่ส่วนใหญ่จะเน้นความสัมพันธ์ในแนวราบที่ไม่เป็นทางการ เน้นความเท่าเทียม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน
และกั น ในด้ า นลั ก ษณะการด าเนิ น งาน ส่ ว นใหญ่ เ น้ น การท างานแนวราบในรู ป แบบลั ก ษณะการ
ดาเนินงานที่ไม่เป็นทางการ ส่งผลให้เน้นการทางานด้วยจิตอาสาตามความถนัดของสมาชิก โดยทางาน
ร่วมกันบนพื้นฐานการช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน มากกว่าการทางานแบบสายการบังคับบัญชา ดังนั้น จึงสรุป
ได้ว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจัดอยู่ในประเภท “เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม”

กระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงสังคมของกลุ่มนักวิ่งมำรำธอน
กระบวนการสร้า งเครือข่า ยทางสั ง คมของกลุ่ ม นั กวิ่ ง มาราธอน สามารถแบ่ ง ออกได้ เป็ น 4
ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นก่อตั้งเครือข่าย กล่าวคือ การสร้างความตระหนักในการสร้างเครือข่าย โดยพิจารณาถึง
ความสาคัญในการสร้างเครือข่าย ความเหมาะสมในการเข้าร่วมเครือข่าย วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
เครือข่ า ย รวมไปถึง การแสวงหาบุค คล กลุ่ ม หรือองค์ การที่ จ ะเข้า ร่ว มเป็นสมาชิก จากนั้ น จึ งจัดตั้ง
เครือข่าย โดยการสร้างแนวความคิด จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ร่วมของกลุ่มนักวิ่ง
มาราธอน คือ การได้ออกกาลังกายด้วยการวิ่ง เพื่อส่งเสริมให้ตนเองมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรงและมี
จิตใจที่สมบูรณ์ อีกทั้งเพื่อความต้องการแบ่งปันและส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น รวมไปถึงได้พบเจอเพื่อนนัก
วิ่งทั้งคนเก่าและคนใหม่ โดยสมาชิกแต่ละคนมีความเต็มใจที่จะมารวมกลุ่มกัน บางคนมารวมกลุ่มเป็น
เครือข่ายด้วยความชอบส่วนตัว แต่บางคนมาร่วมกลุ่มโดยการชักชวนจากเพื่อน ญาติพี่น้อง หรือสมาชิก
ในกลุ่ม (Saonuam, January 31, 2018, interviewed)
2) ขั้นดาเนินการ กล่าวคือ การกาหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และทิศทางในการ
ดาเนินนโยบายแผนงาน หรือกิจกรรมของเครือข่าย โดยจัดทาระบบกลไกการทางาน เช่น ระบบการ
สื่อสาร การประสานงาน การสนับสนุน และการระดมและจัดสรรทรัพยากรของเครือข่าย เป็นต้น ซึ่ง
ลักษณะการดาเนินงานของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แนวราบ ในรูปแบบลักษณะ
การดาเนินงานที่ไม่เป็นทางการ และแนวดิ่ง ในรูปแบบลักษณะการดาเนินงานที่เป็นทางการ แต่ทั้งนี้ส่วน
ใหญ่เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจะเน้นการดาเนินงานในรูปแบบแนวราบ เนื่องจากกลุ่ม
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นักวิ่งมาราธอนมีความสัมพันธ์ที่เป็นกันเอง ไม่เน้นความเป็นทางการ ส่งผลให้ในการดาเนินงานจึงเน้นการ
ทางานด้วยจิตอาสาตามความถนัดของสมาชิก ทางานร่วมกันบนพื้นฐานการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มากกว่า
การทางานแบบสายการบังคับบัญชา ส่วนลักษณะความสัมพันธ์ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ แต่โดยส่วนใหญ่
จะเน้นแบบแนวราบในรูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ ในรูปแบบ
ที่ไม่เป็นทางการนี้แสดงให้เห็นถึง ความเท่าเทียมกันของสมาชิก รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (Tiammek, November 14, 2017, interviewed)
3) ขั้นพัฒนาและรักษาเครือข่าย กล่าวคือ หลังจากที่สมาชิกภายในกลุ่มได้ดาเนินกิจ กรรม
ร่วมกัน มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้ว หลังจากนั้นเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจะ
มีกระบวนการสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับสมาชิก ผ่านการจัด
กิจ กรรมเชิ งอบรม เพื่ อการเพิ่ ม ศั กยภาพของเครือข่าย ซึ่ ง ได้ รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ที่ให้การสนับสนุนทั้งใน
ด้านงบประมาณ องค์ความรู้ และเรื่องอื่นๆ ตามความต้องการของเครือข่าย ทั้งนี้ในการดาเนินงานตาม
ขั้นตอนดังกล่าวมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามและประเมินผลเครือข่ายอย่างสม่าเสมอ
เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดาเนินงานของเครือข่ายให้เกิดการต่อยอดควบคู่ไปกับการพัฒนาที่เท่า
ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อรักษาให้เครือข่ายสามารถดาเนิน
กิจกรรมต่อไปได้ บนพื้นฐานของความยั่งยืน (Nateethanasarn, December 7, 2017, interviewed)
4) ขั้นขยายเครือข่าย กล่าวคือ การขยายกิจกรรมของเครือข่ายทั้งในการแลกเปลี่ยน การระดม
ทรัพยากร การพัฒนาและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ไปสู่องค์การหรือหน่วยงานอื่นๆ โดย
เครือข่ายทางสังคมของกลุ่ มนักวิ่ง มาราธอนมีการประสานงานกับ เครือข่ายอื่น เช่น เครือข่ายชมรม
จั ก รยาน เครื อ ข่ า ยฟุ ต บอล เครื อ ข่ า ยช่ า งภาพ เครื อ ข่ า ยด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการต่อยอดองค์ความรู้และขยายเครือข่ายให้เกิด
ความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนในสังคม (Chanpongsri, December 9, 2017, interviewed)

ผลที่เกิดจำกเครือข่ำยทำงสังคมของกลุ่มนักวิ่งมำรำธอน
ผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง ดังนี้
ผลด้ำนสังคม
ด้านสังคม พบว่า การวิ่งก่อให้เกิดการสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างนักวิ่งด้วยกันเอง ทั้งนักวิ่งหน้า
เก่าและนักวิ่งหน้าใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากการวิ่งเป็นการออกกาลังกายที่ช่วยส่งเสริมให้นักวิ่งมีสุขภาพที่
แข็งแรง จึงทาให้บางคนหันมาออกกาลังกายด้วยการวิ่งและตระหนักกับการดูแลสุขภาพของตนเองมาก
ยิ่งขึ้น (Tiammek, November 14, 2017, interviewed) อีกทั้งการวิ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด
การปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับสังคมไทย อาทิ การเสียสละ การให้และการแบ่งปัน เป็นต้น โดยปัจจุบันมี
การจัดงานวิ่งการกุศลเพื่อช่วยเหลือกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมที่ขาดโอกาส รวมถึงใช้ การวิ่งเป็นสื่อกลาง เพื่อ
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ระดมทุนในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อระดมทุนทรัพย์ใน
การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ที่ยังขาดแคลนให้กับโรงพยาบาล และเพื่อเป็นกาลังใจให้ กับบุคลากรทาง
การแพทย์ รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกาลังกาย (Kongmalai,
April 5, 2018, interviewed) นอกจากนี้ยังพบอีกว่า การวิ่งเปรียบเสมือนเวทีกลางในการประสานงาน
ร่วมกัน โดยใช้การจัดกิจกรรมเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการประสานความเข้าใจระหว่างกันในด้านต่างๆ อัน
จะส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยกระบวนการเรียนรู้นั้นจะช่วยให้บุค คลและองค์การได้ มี การ
ปรับตัวในการแสวงหาความรู้ใหม่ และแนวร่วมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้เกิดความร่วมมือในการทา
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การจัดงานวิ่งเทรล CompressportUTN100 ณ
อาเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งหลังจากเสร็จกิจกรรมงานวิ่ง ผู้จัดได้มีการรวบรวมเงินไปบริจาคให้กับพื้นที่และ
ได้นาเงินส่วนหนึ่งไปสร้างสนามเด็กเล่นให้กับโรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นความต้องการของ
โรงพยาบาลเองที่อยากจัดตั้งสนามเด็กเล่นไว้ให้บริการแก่เด็กที่มารับการรักษาพยาบาล อีกทั้งมีการแจก
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่อาเภอปัว จังหวัดน่าน รวมถึงมีการนาสิ่งของไปบริจาคให้กับคนในชุมชน
โดยกิจกรรมเหล่านี้เป็นหนึ่งในความต้องการของพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของผู้จัดงานที่
ต้องการคืนกาไรสู่สังคม (Jantawong, October 25, 2017, interviewed) นอกจากนี้ การวิ่งก่อให้เกิด
ความสามัคคี ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันของคนในสังคม โดยผลสัมฤทธิ์จากโครงการก้าวคนละก้าวเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม ด้วยการระดมทุนจานวนหนึ่ง
ช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาล ซึ่งความสาเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดพลัง
น้าใจ ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ รวมถึงความร่วมมือร่วมใจจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ผลด้ำนเศรษฐกิจ
เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ และรายได้ ช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย โดยจากการรวบรวมสถิติการจัดงานวิ่งทั่วประเทศ
ซึ่งได้รวบรวมการแข่งขันวิ่งทุกระดับ พบว่า ปี พ.ศ.2560 มีจานวนทั้งสิ้น 696 รายการ เฉลี่ยเดือนละ 58
รายการ หรือสัปดาห์ละ 13 รายการ เพิ่มขึ้นถึง 225 รายการจากปี พ.ศ.2559 ที่มีการจัดแข่งขัน 471
รายการ (BLT Bangkok, 2017) ทั้งนี้หากพิจารณาในด้านงบประมาณการจัดงานวิ่งจะพบว่า งบประมาณ
ขั้นต่าในการจัดงานวิ่งระยะมินิมาราธอน ประมาณ 800,000 แสนบาท/ครั้ง ส่วนระยะฮาล์ฟมาราธอน
ประมาณ 2,000,000 ล้านบาท/ครั้ง และระยะมาราธอน ประมาณ 5,000,000 ล้านบาท/ครั้ง โดยในปี
พ.ศ.2560 มีเงินสะพัดไม่ต่ากว่า 560-3,500 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณในการจัดแข่งขันก็จะนาไปใช้จ่ายใน
ส่วนต่างๆ ทั้งเสื้อประจาการแข่งขัน เหรียญที่ระลึก ของรางวัล ค่าน้าดื่ม อาหาร อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงค่า
เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กรรมการไปจนถึงพนักงานทาความสะอาด ซึ่งต้อ งใช้เจ้าหน้าที่เป็น
จานวนมาก ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ภายในประเทศได้อย่างมหาศาล และกลับคืนมาเป็นภาษีให้
ภาครัฐในเกือบทุกด้าน (Jiroajvanichakorn, November 24, 2017, interviewed) นอกจากนี้ยังพบ
อีกว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนช่วยส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ โดยเมื่อมีการจัดงานวิ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ในพื้นที่หรือชุมชนนั้น ๆ เช่น การจัด
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งานวิ่งเทรล CompressportUTN100 ณ อาเภอปัว จังหวัดน่าน ชาวบ้านนาสินค้าออกมาจาหน่าย ซึ่ง
เป็นการสร้างอาชีพและทาให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเหรียญรางวัลที่ใช้แจกเป็นของที่
ระลึกในงานครั้งนี้ จัดทาโดยใช้ผ้าทอที่ผลิตโดยชาวบ้าน และมีการจัดให้นักวิ่งพักโฮมสเตย์ของชาวบ้าน
เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน (Jantawong, October 25, 2017, interviewed)
ผลด้ำนกำรเมือง
ด้ า นการเมื องพบว่ า ในการรวมกลุ่ ม เครือข่า ยนั้ น ช่ ว ยเพิ่ ม พลั ง อานาจในการต่ อรองให้ กับ
เครือข่าย ส่งผลให้ในการติดต่อ ประสานงานกับเครือข่ายอื่นหรือหน่วยงานอื่นสามารถทาได้สะดวก
รวดเร็ว และมี ป ระสิทธิ ภ าพมากยิ่ง ขึ้น อี กทั้ ง ในการรวมกลุ่ ม เป็นเครือข่ายทางสั งคมของกลุ่ มนักวิ่ง
มาราธอนยังสามารถผลักดันให้เกิดนโยบายขึ้นได้ เพราะเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน
สามารถที่จะปลุกกระแสให้สังคมเกิดความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ ตามที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการประชุมนานาชาติ ISPAH เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จนท้ายที่สุด
ได้นาไปสู่การเสนอแนวทางให้กับคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการออก
กาลังกาย จึงได้มีนโยบายส่งเสริมการออกกาลังกายทุกบ่ายวันพุธขึ้ น โดยให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม
นานโยบายดังกล่าวไปถือปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นพลังของเครือข่ายในการร่วมผลักดัน
ประเด็นเชิงนโยบาย เพราะว่าประเด็นปัญหาบางประการนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ดังนั้นต้อง
อาศัยการเชื่อมประสานกับเครือข่ายและภาคีอื่ นๆ ที่จะทาให้เครือข่ายมีอานาจในการต่อรองที่สูงขึ้น
สุ ด ท้ า ยจึ ง น าไปสู่ ก ระบวนการผลั ก ดั น ในเชิ ง นโยบายได้ (Tiammek, November 14, 2017,
interviewed) นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงปรากฏการณ์โครงการก้าวคนละก้าวของตูน บอดี้สแลม จะ
พบว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนส่งผลเกิดการสร้างบรรยากาศของความสามัคคี และ
ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในสังคม รวมถึงทุกภาคส่วนและทุกฝ่ายทางการเมือง ซึ่งให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนโครงการโดยไม่แบ่งฝ่ายกัน อันนามาสู่ความปรองดองและหยุดความขัดแย้งทาง
การเมืองในชั่วขณะ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การวิ่งผ่านจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่ภาคใต้จนถึงภาคเหนือของ
ประเทศไทย ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากประชาชนคนไทยทุกพื้นที่ทุกจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงปัญหาเรื่องความสงบในพื้นที่ แต่โครงการก้าวคนละก้าวได้สร้างรอยยิ้มและ
ความสามัคคีให้คนไทยในพื้นที่ดังกล่าว โดยการวิ่งของตูน บอดี้สแลม ทาให้เห็นรอยยิ้มที่แสดงออกถึง
ความสุขอย่างยิ่งแท้จริงของชาวบ้านในพื้นที่ที่ออกมาให้กาลังใจและร่วมสมทบเงินเข้าโครงการ ทาให้เห็น
บรรยายกาศของการที่ พี่ น้ องประชาชนต่ างพากันออกมาบริจ าคเงิ นและส่ งกาลัง ใจ โดยไม่ ไ ด้ มี การ
แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ และศาสนา ดังนั้นในการวิ่งครั้งนี้จึงไม่ใช่การวิ่งเพื่อระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาล
เพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยสร้างรอยยิ้ม ความสามัคคีให้กับคนไทย และที่สาคัญได้สร้างความปรองดอง
หรือแม้กระทั่งลดความขัดแย้งทางการเมือง ทาให้สังคมไทยมีบรรยากาศความสุขใจ แบบที่ไม่สามารถ
ประเมินค่าได้ (Kongmalai, April 5, 2018, interviewed)

สรุปและอภิปรำยผล
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เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจัดอยู่ในประเภทเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม ที่ใช้
ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่ม โดยมองข้ามมิติในเชิงพื้นที่
มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้น ๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งในการรวมกลุ่มเกิดจากความสนใจในประเด็นเดียวกัน คือ ความสนใจในด้านการวิ่ง ซึ่ง
ภายหลังได้หาแนวร่วมและร่วมกันพัฒนาเครือข่าย ผ่านการทากิจกรรมร่วมกัน อาทิ การซ้อมวิ่ง การจัด
งานวิ่งเพื่อการกุศล รวมไปถึง การทากิจกรรมเพื่อสังคมผ่านการวิ่ง ในด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
เครือข่ายมีทั้งในรูปแบบแนวดิ่งและแนวราบ แต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นความสัมพันธ์ในรูปแบบแนวราบที่ไม่
เป็นทางการ เพราะกลุ่มนักวิ่งมาราธอนเป็นผู้ที่รักอิสระ มีลักษณะนิสัยเอื้ออาทร ชอบช่วยเหลือ มีความ
เป็นกันเอง ส่งผลให้สมาชิกในเครือข่ายอยู่กันแบบพี่น้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่เน้นการบังคับกัน เน้นความ
เท่าเทียม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กันอยู่เสมอ
นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ลักษณะการดาเนินงานของสมาชิกในเครือข่าย โดยส่วนใหญ่เน้นการทางานใน
แนวราบในรูปแบบลักษณะการดาเนินงานทีไ่ ม่เป็นทางการ ส่งผลให้เน้นการทางานด้วยจิตอาสาตามความ
ถนัดของสมาชิก โดยทางานร่วมกันบนพื้นฐานการช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน มากกว่าการทางานแบบสายการ
บังคับบัญชา ทั้งนี้เพื่อรักษาบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ
การจาแนกประเภทเครือข่ายตามแนวคิดของ (Apakaro, 2004, pp. 85-97) ที่กล่าวว่า เครือข่ายเชิง
ประเด็นกิจกรรม เป็นเครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการ
รวมกลุ่ม โดยมองข้ามมิติในเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้น ๆ อย่างจริงจัง และพัฒนา
ให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการสร้างโอกาสและการแก้ไข
ปัญหา ทั้งนี้กิจกรรมการทางานของเครือข่ายเชิงประเด็นนั้น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะการทางานแบบ
แนวราบ เพราะเกิดจากความสนใจในประเด็นเดียวกัน ในขณะที่ความสัมพันธ์มีทั้งแนวดิ่งและแนวราบ
ในส่วนกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้น
ก่อตั้ ง เครือข่า ย 2) ขั้น ด าเนิ น การ 3) ขั้น พั ฒ นาและรักษาเครือข่า ย และ 4) ขั้น ขยายเครือข่า ย ซึ่ ง
คล้ายคลึงกับแนวคิดของ (Nirathon, 2000, pp. 36-41) ที่ได้จาแนกกระบวนการสร้างเครือข่ายออกเป็น
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตระหนักถึงความจาเป็นในการสร้างเครือข่าย (Realization) เพื่อที่ทางานให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมทั้งพิจารณาองค์การต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมเข้าเป็นเครือข่ายในการทางาน 2) ขั้นการ
ติดต่อกับองค์การที่จะเป็นสมาชิกหรือภาคีเครือข่าย (Courtship) ซึ่งเป็นความต้องการและอยากที่จะทา
กิจกรรมร่วมกัน โดยจะต้องสร้างความคุ้นเคย และการยอมรับ รวมทั้งความไว้วางใจ 3) ขั้นการสร้าง
พันธะกรณีร่วมกัน (Commitment) เป็นการสร้างความผูกพัน ตกลงที่จะทางานร่วมกัน โดยกลุ่มจะต้อง
มี ความรู้เพี ย งพอที่จ ะท ากิจ กรรม จึ ง ต้ องเสริม ความรู้ที่จ าเป็น อาจมี การแลกเปลี่ย นทั้ งภายในและ
ภายนอกเครือข่าย 4) ขั้นการพัฒนาความสัมพันธ์ (Building) เป็นสร้างผลงานรูปธรรมร่วมกัน โดยมีการ
แบ่งปัน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการตกลงในเรื่องการบริหารจัดการเครือข่าย กาหนดกิจกรรมและบทบาท
มี การปรับ กระบวนการท างานให้ เอื้ อต่ อประโยชน์ของเครือข่า ย และ 5) ขั้น การเรีย นรู้ร่ว มกัน และ
ขยายผล เมื่อผลงานรูปธรรมของเครือข่ายปรากฏชัดเจนก็จะทาให้ความสัมพันธ์ในเครือข่ายแน่นแฟ้นมา
กขึ้น อยากที่จะเรียนรู้ร่วมกัน และขยายกิจกรรมหรือขยายกลุ่มออกไป
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สาหรับผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง ทั้ งนี้พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ (Apakaro, 2004, p. 106)
ที่กล่าวถึงผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคม โดยแบ่งผลของเครือข่ายออกได้เป็น 3 ด้านเช่นเดียวกัน ได้แก่
1) ด้านสังคม ก่อให้เกิดผลในด้านการเกิดกระบวนการเรียนรู้ หลังจากที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมี
การทางานร่วมกัน โดยกระบวนการเรียนรู้นั้นช่วยให้บุคคลและองค์การได้มีการปรับตัวในการแสวงหา
ความรู้ใหม่ และแนวร่วมใหม่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งก่อให้เกิดเวทีกลางในการประสานงานร่วมกัน กล่าวคือ
เครือข่ายทางสังคมเป็นช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการประสานความเข้าใจระหว่างกันในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ อันจะส่งผลให้เกิดความช่วยเหลือกันในสังคม 2) ด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือ
การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายจึงถือได้ว่าเป็นความสาเร็จของเครือข่ายในการที่จะร่วมกันพัฒนาและจัดการ
กับทรัพยากรในท้องถิ่น ทั้งนี้หากมีการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมก็จะนามาซึ่งรายได้ที่
เพิ่มขึ้นของเครือข่ายและท้องถิ่นนั้นๆ อีกด้วย และ 3) ด้านการเมือง กล่าวคือ การมีเครือข่ายจึงเป็นการ
เพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหา เพราะเป็นการระดมความคิดเห็น และความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ที่จะ
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถ้าไม่มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายแล้ว โอกาสในการแก้ไข
ปัญหานั้นอาจไม่ได้รับการตอบสนองเพราะขาดแนวร่วมในการดาเนินงาน อีกทั้งทาให้เกิดกระบวนการ
ผลักดันเชิงนโยบาย โดยเครือข่ายสามารถที่จะเป็นผู้ปลุกกระแสบางเรื่อง เพื่อปลุ กให้สังคมเกิด ความ
ตื่นตัวในเรื่องนั้น ๆ
จากผลการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจ เนื่องจากปัจจุบันการวิ่งได้รับกระแส
ความนิยมมาก แต่การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนยังไม่เป็นที่กว้างขวาง ดังนั้น
ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ การนาผลการศึกษาไปเป็นแนวปฏิบัติในการกาหนดนโยบาย หรือ
วางแผนการบริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน รวมถึงเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเครือข่ายทางสังคมเปรียบเสมือนตาข่ายที่ร้อยรัดเชื่อมโยง
บุคคล กลุ่ม และองค์การเข้าด้วยกัน ซึ่งในปัจจุบันเครือข่ายทางสังคมเป็นสิ่งที่ มีความสาคัญต่ อ การ
ดารงชีวิตและการทางานของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เมื่อมีการเกิดขึ้นของเครือข่ายทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น
เครือข่ายประเภทใดก็ตาม เครือข่ายในแต่ละประเภทนั้นจะต้องมีกระบวนการทางานของเครื อข่าย ซึ่งสิ่ง
ที่ได้รับนอกเหนือจากผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้แล้ว ในอีกแง่มุมหนึ่งเครือข่าย
ทางสังคมจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่าย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มโอกาส
ในการแก้ไขปัญหา เกิดการพึ่งพาตนเองรวมไปถึงเกิดอานาจหรือพลังในการต่อรอง ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว
เครือข่ายทางสังคมอาจก่อให้เกิดกระบวนการผลักดันในเชิงนโยบายที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสังคม
ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1) รัฐบาลควรกาหนดนโยบายปรับปรุงสถานที่ออกกาลังกายให้มีความพร้อมและเหมาะสมทั้งใน
ด้านความปลอดภัยและด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การจัดเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยให้เหมาะสม
กับขนาดของสถานที่ ความสว่างของไฟฟ้าในเวลากลางคืน ความเพียงพอของจานวนห้องสุขา ความ
พร้อมของอุปกรณ์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนและส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายทางสังคมจากการเล่นกีฬาประเภทอื่น ๆ
2) รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการออกกาลังกายและ
อุปกรณ์กีฬา เพื่อดึงดูดให้ประชาชนหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกาลังกายที่มากขึ้น อันจะ
นาไปสู่การสร้างเครือข่ายทางสังคมจากการเล่นกีฬาได้
3) รัฐบาลควรจัดกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนให้ เกิด เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ า น
เครือข่ายทางสังคม เพื่อกระตุ้นให้เครือข่ายทางสังคมต่าง ๆ เกิดการจัดการความรู้ อันจะนาไปสู่การสร้าง
ให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคมอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งถัดไป
1) ควรศึกษาเครือข่ายทางสังคมผ่านกีฬาประเภทอื่น ๆ เช่น กอล์ฟ แบดมินตัน เจ็ทสกี บาสเกตบอล
เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในต่อยอด พัฒนา และปรับปรุงให้เครือข่ายทางสังคมต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) ควรศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายประเภทต่าง ๆ เพื่อต่อยอดการพัฒนานโยบายใน
การสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมในประเทศไทย
3) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริม และการพัฒนางานเครือข่ายทางสังคมของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม
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