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ลกัษณะทุนทางสงัคมในชุมชนเสมือนจริง  มีอยู ่5 ลกัษณะ คือ 

 1) การมีส่วนร่วมในเครือข่าย คือการเขา้มาแสดงตวัตนว่าเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน เพราะผู ้
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 2) การต่างตอบแทน คือการทาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้นลกัษณะเด่นท่ีพบไดจ้ากการต่าง

ตอบแทนคือการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการใหก้าํลงัใจ 

 3) ความไวว้างใจกัน  ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความไวว้างใจกันยงัพบไม่มาก เพราะ

ปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนจากการเขา้ใชบ้ริการทาํให้ความไวว้างใจในบุคคลท่ีเขา้ใชบ้ริการลด

นอ้ยลง 

4) บรรทดัฐานทางสังคม  ผูเ้ขา้ใชบ้ริการจะตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามกฏเกณฑ์ ระเบียบ

ของกลุ่มซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามแลว้กลุ่มหรือเครือข่ายก็มีสิทธิพิจารณาใหอ้อกจากลุ่มได ้
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เครือข่ายแลว้จะมีความรู้สึกเป็นเจา้ของสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาเสนอแนะความ

คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเวบ็ไซตใ์นอนาคต 

ซ่ึงลกัษณะทุนทางสงัคมในชุมชนเสมือนจริงท่ีพบมากท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมในเครือข่าย 

และทุนทางสงัคมสามารถเกิดข้ึนไดใ้นชุมชนเสมือนจริง ซ่ึงลกัษณะท่ีปรากฏนั้นจะมากนอ้ยต่างกนั 

แต่สามารถพฒันาไดโ้ดยอาศยัเง่ือนไขของเวลา   นอกจากน้ียงัพบว่าในวนัหยดุและวนัธรรมดานั้น

มีจาํนวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการไม่ต่างกนัมากนักจึงสามารถให้ความสาํคญักบัทุกวนัในรอบสัปดาห์  โดย

ช่วงเวลาท่ีมีผูเ้ขา้ใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ช่วงเวลาระหว่าง  21.01 – 00.00 น. , 09.01 – 12.00 น. และ
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บทที่ 1  

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 อัลวิล ทอฟเลอร์ (1980:14) กล่าวไว้ในหนังสือคล่ืนลูกท่ีสาม (The Third Wave) ว่า     

“อารยธรรมใหม่จะปฏิวัติสมมุติฐานเก่าของเราโดยส้ินเชิงโลกกําลงัเคล่ือนไปสู่ค่านิยมใหม่

เทคโนโลยใีหม่ ความสัมพนัธร์ะหว่างภูมิศาสตร์กบัการเมืองในรูปแบบใหม่ การดาํเนินชีวิตแบบ

ใหม่ การส่ือสารแบบใหม่ การท่ีจะเขา้ใจโลกไดเ้ช่นนั้น เราต้องปรับตวัของเราให้พร้อมท่ีจะรับ

สภาวะใหม่นั้นซ่ึงแน่และยอ่มไม่ใช่การถอยกลบัไปใชว้ิธีการเก่า ๆ  มาแกปั้ญหาใหม่”  

 จากคาํกล่าวของอลัวินนั้นทาํให้เห็นภาพของการปรับกระบวนทัศน์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งให้มนุษยห์ันมาตระหนกัในความสาํคญัต่อความเปล่ียนแปลงท่ีกาํลงัเกิดข้ึน ไม่

ว่าจะเป็น เทคโนโลย ีการส่ือสาร รวมไปถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิตเพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาใหม่น้ี กาํลงั

จะเปล่ียนกระบวนทศัน์เก่า โดยอลัวินมองว่ากระบวนทศัน์เก่านั้นไม่สามารถตอบคาํถามครอบคลุม

ส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ความเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนมาใหม่น้ีต้องอาศยัองค์ความรู้ 

แนวคิดและกระบวนทศัน์สมยัใหม่มาอธิบายเพ่ือความสมบูรณ์และส่ิงสาํคญัท่ีอลัวินไดใ้ห้ความ

สนใจเป็นพิเศษคือเร่ืองของเทคโนโลย ี       มิติของเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ียูเนสโกไดส้นับสนุน

ใหทุ้กประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศกาํลงัพฒันาให้หนัมาสนใจเทคโนโลยกีารส่ือสารมากข้ึน

โดยมีการวางแผน ออกกฎหมาย และสร้างโครงร่างต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน ได้ใช้

เทคโนโลยีเหล่านั้นเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และนําไปสู่การคิดค้นนวตักรรมในท้ายท่ีสุด  ยูเนสโก

เลง็เห็นความสาํคญัของเทคโนโลยกีารส่ือสารก็เพราะว่า หากคนในสงัคมยงัไม่มีการเรียนรู้เก่ียวกบั

ระบบเทคโนโลยกีารส่ือสารสมยัใหม่แลว้ การดาํเนินชีวิตจะเป็นอยา่งลาํบากข้ึน      

 วรากรณ์  สามโกเศศ (2549:6) ไดก้ล่าวถึงงานของ Augusto Lopez Claos ท่ีสรุปปัจจยัท่ี

สาํคญัต่อความสาํเร็จทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ  ทั้งหมด 8 บทเรียนในการกา้วไปสู่ประเทศท่ี

กินดีอยูดี่ หน่ึงในแปดบทเรียนนั้นกล่าวถึงคอมพิวเตอร์และโทรศพัทมื์อถือ ว่าเป็นจกัรกลใหม่ของ

การเจริญเติบโต จากเม่ือก่อนความสนใจอยูท่ี่การอ่านออกเขียนไดข้ั้นพ้ืนฐานปัจจุบนัมีความ

จาํเป็นตอ้งใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตและโทรศพัทมื์อถือ จากการวจิยัพบว่ามี

สหสมัพนัธสู์งระหว่างอนัดบัในการแข่งขนัของประเทศกบัอตัราการเขา้ถึงเทคโนโลย ี ดงันั้น

อินเทอร์เน็ตและโทรศพัทมื์อถือจึงมีส่วนสาํคญัในการเพ่ิมพูนอตัราการเติบโตของผลิตภาพ 

(Productivity)
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กว่าทศวรรษท่ีผ่านมาส่ือทางเลือกอีกแบบหน่ึงท่ีถือว่าเป็นนวตักรรมทางการส่ือสาร

สมยัใหม่ และกาํลงัเป็นท่ีสนใจของบุคคลทั้งหลาย ก็คือ อินเทอร์เน็ต   การส่ือสารในระบบน้ีไดรั้บ

การขนานนามว่าเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ไดท้ัว่โลก ทั้งคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคลและเครือข่ายขององคก์รต่าง ๆ  มีผูค้นเขา้ไปใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตทัว่โลกเป็นจาํนวนสิบ 

ๆ ลา้นคนจึงทาํให้ระบบการส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายการส่ือสารท่ีใหญ่โตท่ีสุดในโลก

ขณะน้ี 

ทั้งน้ี อรรถประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการส่ือสารสมยัใหม่นั้นเป็นผลพวงมาจากพฒันาการของ

เทคโนโลยกีารคมนาคมส่ือสารและขอ้มูลข่าวสารสมยัใหม่ (ICT: Information and Communication  

Technology) ปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดในโลกก็สามารถติดต่อส่ือสารถึงกันได้ในระยะเวลาอัน  

รวดเร็วและในราคาท่ีประหยดั ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปของ e-mail, Internet และ world 

wide web จึงกลายเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะในระดบัโลก (a global public space) ในโลกยุคการปฏิวติั

ของเทคโนโลยกีารคมนาคมส่ือสารและข่าวสาร การติดต่อของคนในโลกมีความกระชบัแน่นมาก

ยิง่ข้ึน จนกลายเป็นความผกูพนัทางสงัคมชนิดใหม่ท่ีสร้างความรู้สึกว่าเหมือนมีความใกลชิ้ดกนั  

ศตวรรษท่ี 21 ไดเ้ปล่ียนโลกใหม่ใหต้ั้งอยูบ่นฐานของระบบเศรษฐกิจสงัคมท่ีตอ้งใชค้วามรู้

มากยิ่งข้ึน (Knowledge Based) การรู้จกันาํประโยชน์จากความกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในโลกสมยัใหม่มาปรับใชอ้ย่างเหมาะสมกับรากฐานทางสังคมวฒันธรรมเพ่ือสร้าง

วิถีทางพฒันาของตนเอง ขณะน้ีกระแสโลกาภิวตัน์ไดส่้งผลใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลต่างท่ีอยูใ่นความจริง

เสมือน (Virtual Reality) ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตใหเ้ป็นไปไดง่้ายข้ึน เช่น ถา้นักศึกษาตอ้งการ

ทราบข้อมูลใดก็เข้าไปค้นหาได้ในเว็บไซต์ www.google.com  หรือ การซ้ือสินค้าบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตในเวบ็ไซต ์ www.ebay.com  

ความแพร่หลายของการใช้อินเทอร์เน็ตทาํให้เกิด เครือข่ายทางสงัคมท่ีเกิดจากกลุ่มคน

ติดต่อส่ือสารปฏิสัมพนัธ์ มีกิจกรรมต่อเน่ืองกัน โดยใช้การส่ือสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์บน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือท่ีเรียกว่า ชุมชนเสมือนจริงข้ึน(Virtual Community) ข้ึนซ่ึงเปรียบเสมือน

สังคมในอุดมคติ (Utopian Project) ท่ีเป็นทางเลือกใหม่สาํหรับมนุษยท่ี์อาศยัอยู่ในโลกแห่งความ

เป็นจริง  ชุมชนเสมือนจริงกลายเป็นสถานท่ีแห่งใหม่ท่ีอตัลกัษณ์และการแสดงตวัตนเป็นส่ิงท่ี

สามารถเลือกไดอ้ยา่งอิสระ และมีความเป็นอยูใ่นแบบของตนเอง   

 บทบาทของชุมชนเสมือนจริงมีมากข้ึน สืบเน่ืองมาจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีการ

ติดต่อส่ือสาร และความตอ้งการความรวดเร็วในการดาํเนินชีวิต อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการ

แสดงความคิดเห็นอีกด้วย จากการท่ีคนไทยและสังคมไทยในอนาคตจะต้องเผชิญกับการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ รวมถึงการ

http://www.google.com/
http://www.ebay.com/
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เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเทคโนโลยกีารส่ือสารสมยัใหม่ทาํให้มีความจาํเป็นตอ้งหาทางปรับเปล่ียน

สังคมไทยจากปัจจุบันไปสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพ่ือให้คนไทยและ

สังคมไทยสามารถดาํรงอยู่ในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้อย่างรู้เท่าทัน มีภูมิปัญญามีภูมิคุม้กัน 

ขณะเดียวกนัก็มีส่วนช่วยผลกัดนัใหก้ารพฒันามีความย ัง่ยนื โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีเศรษฐกิจฐานรากท่ี

เขม้แข็งและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน และสังคมใดๆ ก็ตามตั้งแต่น้ี ไปตอ้งมีความรู้

เพ่ิมข้ึน กล่าวคือตอ้งมีการสร้างความรู้  ใหม่  ๆ ให้มากข้ึนประการหน่ึง และในการแกปั้ญหาและ

พฒันาสงัคมจะตอ้งให้ความ รู้เป็นเคร่ืองมือ แทนท่ีจะใชห้ลกัการอ่ืนๆ เช่น อุดมการณ์ หรือความ

เช่ือ หรือการเลียนแบบต่างชาติดงัท่ีเคยทาํกนัมา ดว้ยเหตุน้ีสังคมไทยจึงตอ้ง พฒันาให้เป็นสังคม

ฐานความรู้ให้ไดโ้ดยเร็วท่ีสุด  และการนาํไปสู่สงัคมฐานความรู้นั้นตอ้งอาศยัทรัพยากรหลายส่วน

ร่วมกนั ทั้งทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรทางดา้นเทคนิคและความรู้ต่าง ๆ องคป์ระกอบเหล่าน้ีปรากฏ

อยู่ใน “ทุนทางสังคม”  เม่ือประมาณสองทศวรรษท่ีผ่านมาไดมี้การกล่าวถึงทุนทางสังคมและนํา

ประเด็นในการศึกษาของนักวิจยัโดยเฉพาะในประเทศแถบอเมริกาและยุโรป  ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก

ความตอ้งการท่ีจะเห็นวิถีชีวิตท่ีควรจะเป็นของสังคมกลบัคืนมา วิถีชีวิตท่ีคนมีปฏิสมัพนัธก์นัอยา่ง

เอ้ืออาทร พร้อมท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

อีกเร่ืองท่ีเป็นประเด็นสําคัญท่ีมาพร้อมกบัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีการส่ือสารใน

ประเทศไทย คือเร่ืองทุนทางสังคม ซ่ึงในสังคมไทยนั้นเร่ิมเป็นท่ีแพร่หลายมากข้ึนในปี 2540   

สืบเน่ืองจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึน จึงได้มีโครงการการลงทุนเพ่ือสังคม 

(Social Investment Project หรือ SIP) เกิดข้ึน  จะเห็นไดว้่า ในสังคมไทยคาํว่า “ทุนทางสังคม” นั้น

เพ่ิงจะปรากฏและไดมี้การกล่าวถึงคาํน้ีอยา่งชดัเจนเม่ือไม่นานมาน้ีแต่หากพิจารณาปรากฏการณ์

ต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ความเห็นอกเห็นใจกนั ความเอ้ืออาทรกนั หรือความมี

นํ้ าใจของผูค้นในสงัคมไทยทั้งน้ี  “ทุนทางสงัคม” นั้น ไดมี้ปรากฏในสงัคมไทยมาอยา่งยาวนาน 

ร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ไดมี้การกล่าวเร่ืองของ “ทุน” ไว ้

หลายประเภท ทั้งทุนมนุษย ์ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   ซ่ึงแต่

ละทุนนั้นส่งผลต่อแนวทางการพฒันาประเทศแทบทั้งส้ิน  นอกจากน้ี สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ไดร้ะบุเร่ืองทุนทางสงัคมไวใ้นร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10  (สาํนกัพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวติ 2546:1)  ดงัความตอนหน่ึงว่า   

“ทุนทางสังคม”  ควรประกอบดว้ย  
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ทุนมนุษย์  ท่ีมีคุณภาพ มีความรู้  สติปัญญาและทักษะ มีคุณธรรม มีวินัย  และความ

รับผดิชอบ มีทศันคติท่ีดีในการทาํงาน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพ่ือ 

สร้างทาํประโยชน์ใหส่้วนรวม 

ทุนที่เป็นสถาบัน  ไดแ้ก่  สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา ศาสนา การเมือง   

รวมทั้งองคก์รท่ีตั้งข้ึนมา  เช่น  องคก์รพฒันาเอกชน องคก์รชุมชนและสมาคมวิชาชีพ  ฯลฯ 

 ทุนท างปัญ ญ าและว ัฒ น ธรรม  ครอบ คลุมถึงระบบ คุณ ค่า เช่น  ค ุณ ธรรม ว ิน ัย  

จิตสาํนึกสาธารณะวฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแหล่งประวติัศาสตร์และโบราณคดี  ฯลฯ 

 แนวคิดการพฒันาทุนทางสงัคมในท่ีน้ีไม่รวมถึงทุนทางกายภาพ เช่น ทุนท่ีเป็นตวัเงิน  

ทุนท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากทุนเหล่าน้ีมีการเส่ือมค่าและ 

ตอ้งลงทุนอยา่งต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา 

Robert Putnam ได้กล่าวถึงทุนทางสังคมว่า เป็น “ลกัษณะความมีชีวิตทาง (Social Life) 

ประกอบดว้ยเครือข่าย (Network) ปทัสถาน (Norms) และความไวว้างใจ (Trust) ท่ีทาํให้สมาชิก

ของสงัคม กระทาํร่วมกนัเพ่ือใหส้งัคมบรรลุวตัถุประสงคร่์วมอยา่งมีประสิทธิผลมากข้ึน หรือกล่าว

โดยย่อไวว้่า ทุนทางสังคม หมายถึง ความผูกพนัทางสังคม (Social Connection)  ปทัสถานและ

ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนในสงัคม (Putnam 1995:26 ) 

ทุนทางสงัคมเป็นทุนท่ีเกิดจากการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมทาํ บนฐานของความไวว้างใจกนั มี

ความผูกพนั และมีวฒันธรรมท่ีดีงาม องค์ประกอบหลกั 4 ด้านท่ีสัมพันธ์กัน คือ คน สถาบัน 

วฒันธรรม และองค์ความรู้ จะเกิดเป็นพลงัชุมชนและสังคม หากนาํมาเช่ือมต่อเขา้กันกับ Every 

Human Mapping: EHM หรือการทาํแผนท่ีความรู้ในตวัคนทุกคน ดงัท่ี ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดก้ล่าว

ไว ้ใน KM Forum (Knowledge Management Forum) คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2548  ว่าน่าจะ

เป็นเคร่ืองมือท่ีดีในการนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์และเสริมสร้างทุนเหล่านั้นใหแ้ข็งแรง   

เม่ือ ทุนทางสงัคมคือความสมัพนัธร์ะหว่าง คน (Man) สถาบนั (Institute/Place) วฒันธรรม 

(Culture)  และองค์ความรู้  (Knowledge) มีการติดต่อส่ือสารกันเป็นเครือข่าย (Network) โดยมี

ปทสัถาน (Norms) ของกลุ่มและมีความไวว้างใจ (Trust) ทั้งน้ีจะตอ้งมีกระบวนการของการมีส่วน

ร่วมเข้ามีการกระทําระหว่างกัน (Actions)  ผู ้ศึกษาได้สร้างแผนภาพข้ึนเพ่ือแสดงให้เห็น

ความสมัพนัธด์งักล่าวใหช้ดัเจนข้ึน ดงัน้ี 
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Social Capital Circles 

 

 
แมว้่า ร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 จะใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัเร่ือง

ของทุนดา้นต่าง ๆ  แต่ในความเป็นจริงเร่ืองเหล่าน้ีต่างถูกผูกติดไวเ้ฉพาะกบักลุ่มคนบางกลุ่มไม่ได้

กระจายออกไปตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้ งไว ้ซ่ึงในส่วนน้ีอาจจะเป็นเพราะการจาํกัดพ้ืนท่ีทาง

ความคิด            ทุนทางสงัคม เป็นทุนท่ีเกิดจากการสั่งสมส่ิงท่ีมีอยูใ่นสังคมเป็น ทั้ง คน ความเช่ือ

ใจ ปทัสถาน องค์ความรู้ และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการสั่งคมของกลุ่มคน ซ่ึงทางรูปธรรมแลว้ ส่ิง

เหล่าน้ีเกิดข้ึนไดใ้นชุมชนทางกายภาพ (Physical Community)  สงัเกตไดจ้ากการใหค้วามหมายของ

ทุนทางสงัคมท่ีผา่นมาไดม้องขา้มความสาํคญัในเร่ืองของพ้ืนท่ีไปอยา่งน่าเสียดาย ทาํใหคุ้ณค่าหรือ

การขยายขอบเขตและบทบาทของทุนทางสังคมเป็นไปในวงจาํกดั กล่าวคือเป็นไปในทิศทางหรือ

บริบทของชุมชนทางกายภาพเท่านั้น 

สงัคมไดใ้หค้วามสาํคญัเก่ียวกบัทุน มากข้ึน เพราะ ทุน มีความสัมพนัธก์บัวงจรชีวิตตั้งแต่

เกิดจนตาย เม่ือพิจารณา ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและสังคม  พบว่ามีความจาํเป็นตอ้งพฒันาความรู้ 

เก่ียวกบัทุนข้ึนและควรจะเร่ิมตน้ไปพร้อม ๆ กนัทั้งทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ

พฒันา       ทุนทางสังคมในทุก ๆ ชุมชนให้เห็นเป็นรูปธรรม   ในชุมชนเสมือนจริงก็เช่นเดียวกนั 

ปัจจุบนัมีเวบ็ไซตม์ากมายท่ีผูเ้ขา้ใชบ้ริการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิก เขา้ใชบ้ริการเพ่ือ

ใชเ้ป็นเวที ในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง เผยแพร่ความรู้ รวมถึงการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ระหว่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีไดก้็เร่ิมมาจากการท่ีผูเ้ขา้ใชบ้ริการมีทุนความรู้ของตนเองเป็นพ้ืนฐานอยู่

Man 

Institute/ 
Place 

Trust 

Culture 

Norms 

Knowledge 

Participation 
Actions Social Capital 
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แลว้ และสามารถเพ่ิมทุนความรู้ใหก้บัตนเองไดจ้ากการแลกเปล่ียนทรรศนะหาขอ้มูล ความรู้ จาก

เวบ็ไซตต่์าง ๆ   

 ดว้ยเหตุน้ีเม่ือในทุกสังคมทุกพ้ืนท่ีใชทุ้นเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดาํเนินชีวิตแลว้ การ

พฒันาทุนดา้นอ่ืนต่อไปจึงไม่ใชเ้ร่ืองยาก เพราะทุกคนมีทุนเดิมอยูแ่ลว้ เช่น ถา้ตอ้งการจะเดินทาง

ไปท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผูเ้ดินทางยงัมีขอ้มูลไม่เพียงพอ ตอ้งการไดค้าํแนะนาํเพ่ิมเติม จึง

เข้าไปคน้หาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย เขา้เว็บไซต์คน้หาข้อมูล  (Search engine) เช่น 

www.google.com  เม่ือได้เว็บไซต์ท่ีสนใจแล้วผูเ้ดินทางอาจจะค้นหาข้อมูลจากหน้าหลกัของ

เว็บไซต์นั้ น ๆ หากต้องการได้ข้อมูลเพ่ิมเติม ก็สามารถเข้าไปท่ีกระดานสนทนาเพ่ือ ขอข้อมูล

เพ่ิมเติม โดยการแจง้ข้อมูลท่ีตนเองมีอยู่ เช่น ตั้งใจว่าจะเดินทางโดยเคร่ืองบิน จะพกัท่ีโรงแรม 5 

ดาว การท่องเท่ียวคร้ังน้ีใชเ้วลา 4 วนั เป็นตน้ ขอ้มูลของผูเ้ดินทางเบ้ืองตน้น้ีคือทุนเดิมท่ีผูเ้ดินทางมี

อยู่ แต่ทุนน้ีสามารถเพ่ิมข้ึนเม่ือเกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล หาข้อมูลเพ่ิมเติม เช่นอาจจะได้รับ

คาํแนะนาํว่า เดินทางโดยรถโดยสารประจาํทางราคาจะถูกกว่า ท่ีพกัสามารถพกัร่วมกบัชาวบา้นได ้ 

ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจท่ีสําคัญและสามารถพฒันาให้เกิดทุนทางสังคมข้ึนได ้

จากการใหค้วามช่วยเหลือระหว่างผูเ้ขา้ใชบ้ริการในเวบ็ไซตน์ั้น ๆ  

ในยุคแห่งการส่ือสารท่ีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการดาํเนินชีวิต

การศึกษาเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากการส่ือสารสมยัใหม่ จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ และเพ่ือศึกษาหา

คาํตอบเก่ียวกบัลกัษณะทุนทางสังคมในชุมชนเสมือนจริง   http://gotoknow.org เป็นเว็บไซต์ท่ีมี

ความน่าสนใจศึกษาเพราะ  http://gotoknow.org  เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้    มีสมาชิกกว่าหม่ืนคน

ท่ีเข้าหมุนเวียนแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management)  โดยการนําเสนอของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม (สคส.)   

นอกเหนือจากความรู้ในทางวิชาการแลว้ ยงัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองอ่ืน ๆ ดว้ย อาทิเร่ืองสุขภาพ 

ครอบครัว และการศึกษา เป็นต้น อีกทั้งความน่าสนใจของเว็บไซต์น้ีอยู่ท่ีรูปแบบการนําเสนอ 

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอ และความเอ้ืออาทรท่ีมีอยู่บนชุมชนเสมือนจริงแห่งน้ี  เว็บไซต์น้ีจึงเป็นช่องทาง

แห่งการแสวงหาและจดัการความรู้  กล่าวคือ สามารถใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีมีประโยชน์ไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งและเหมาะสม โดยมีการต่อยอดขยายเร่ืองราว ใหมี้ขอ้มูลเชิงลึกมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ียงัเป็น

ช่องทางท่ีใชแ้สดงความคิดเห็นอีกทางหน่ึง   ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาเร่ือง ทุนทางสงัคมใน

ชุมชนเสมือนจริง จากเวบ็ไซต ์http://gotoknow.org  

 

 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา   

http://www.google.com/
http://gotoknow.org/
http://gotoknow.org/
http://gotoknow.org/
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 เพ่ือศึกษาลกัษณะทุนทางสงัคมในชุมชนเสมือนจริง จากเวบ็ไซต ์http://gotoknow.org 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผู ้ศึกษาได้ศึกษาลักษณะทุนทางสังคมในชุมชนเสมือนจริงใน 

http://gotoknow.org   โดยศึกษาและเก็บขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 29 สิงหาคม – 23 กนัยายน พ.ศ. 2549  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ทราบลกัษณะทุนทางสงัคมในชุมชนเสมือนจริง 

2.  เป็นแนวทางพฒันาใหเ้กิดทุนทางสงัคมข้ึนในวงกวา้งไม่จาํเพาะเพียงแค่ในชุมชนทาง 

กายภาพแต่ยงัรวมถึงชุมชนเสมือนจริง 

 3.  เป็นแนวทางในการศึกษาชุมชนเสมือนจริงในประเด็นอ่ืนต่อไป 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ทุนทางสงัคม (Social Capital) หมายถึง  ความสมัพนัธใ์กลชิ้ดและค่านิยมความเช่ือท่ีมีส่วน

ทาํให้บุคคลเกิดความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเก้ือกูล ไวว้างใจกนั หรือต่างตอบแทนกนั ในบรรทดัฐาน

และจารีตประเพณีท่ีดีงาม และมีความเป็นเครือข่าย หรือกลุ่มท่ีมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 ชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community)  หมายถึง  เครือข่ายทางสังคมท่ีเกิดจากกลุ่มคน

ติดต่อส่ือสารปฏิสัมพนัธ์ มีกิจกรรมต่อเน่ืองกัน โดยใช้การส่ือสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ทาง

เครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารในประเด็น

ต่าง ๆ  หรือ การแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

อิน เท อร์เน็ ต  (Internet) ห มายถึง เค รือข่ายการส่ือสารคอม พิว เตอร์ขน าดให ญ่ ท่ี

ประกอบดว้ยเครือข่ายยอ่ยจาํนวนมาก มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารถึงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 เวิลด์ไวดเ์วบ็ (World Wide Web: WWW.) หมายถึง อนุเครือข่ายในอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมโยง

กนัแบบใยแมงมุม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือรวบรวมขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยูม่หาศาลใหเ้ป็นกลุ่ม และบนอนุ

เครือข่ายน้ีสามารถเช่ือมขอ้มูลชุดหน่ึงไปยงัขอ้มูลอีกชุดหน่ึงซ่ึงเป็นทั้งแบบตวัอกัษรและกราฟฟิก 

ต่าง ๆ เช่น  รูปภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหว 

บล็อก (Blog) หมายถึง เว็บไซต์สําหรับเขียนบันทึกเล่าเร่ืองราวประจาํวนัเพ่ือส่ือสาร

ความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเร่ืองท่ีผูเ้ขียนแต่ละคนสนใจ

โดยเฉพาะ 

 

http://gotoknow.org/
http://gotoknow.org/
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาทุนทางสังคมในชุมชนเสมือนจริง กรณีศึกษา http://gotoknow.org  ผูศึ้กษาได้

ศึกษาเอกสารแนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 

แนวคิดเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวดเ์วบ็ 

แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารดว้ยตวักลางผา่นคอมพิวเตอร์ 

แนวคิดเก่ียวกบัชุมชนและชุมชนเสมือนจริง 

แนวคิดเก่ียวกบัพ้ืนท่ีสาธารณะ 

แนวคิดเก่ียวกบัทุนทางสงัคม 

แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์เน้ือหา 

ขอ้มูลพ้ืนฐานเวบ็ไซต ์http://gotoknow.org 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคดิเกีย่วกบัอนิเทอร์เน็ตและเวล์ิดไวด์เวบ็ 

 อิทธิพลของรูปแบบการส่ือสารสมยัใหม่ท่ีเขา้มามีบทบาทต่อการดาํเนินชีวิตของคนใน

สงัคมอยา่งมากก็คือ อินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงช่องทางการส่ือสารท่ีสามารถเช่ือมโยงคนทัว่โลก

ให้สามารถติดต่อถึงกนัไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น การศึกษาเก่ียวกบัทุนทางสังคมชุมชนเสมือนจริง 

ศึกษา  http://gotoknow.org   นั้นตอ้งอาศยัองคค์วามรู้เก่ียวกบัอินเทอร์เน็ตเป็นพ้ืนฐานเพ่ือทาํความ

เขา้ใจในระบบการทาํงานเพราะ  http://gotoknow.org นั้นเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ี

จะนาํไปสู่การเกิดชุมชนเสมือนจริง 

 อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้างท่ีซบัซอ้น ลกัษณะของการ

เช่ือมโยงท่ีทาํไดท้ัว่โลกทาํใหค้นสามารถเช่ือมโยงติดต่อส่ือสารถึงกนัไดอิ้นเทอร์เน็ตเป็นระบบการ

ส่ือสารแบบสองทาง (Two way Communications) ท่ีทุกคนเป็นผูรั้บและผูส่้งสาร 

 

 

 

http://gotoknow.org/
http://gotoknow.org/
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 อินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนามาจาก ARPANET  (Advance Research Projects Agency 

Network) เครือข่ายทางการทหารในสงักดักระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเร่ิมใชง้านคร้ังแรก

เม่ือปี ค.ศ. 1968 โดยเป็นส่วนหน่ึงของยทุธศาสตร์ในการป้องกนัประเทศของสหรัฐอเมริกาจากการ

โจมตีของรัสเซีย ในช่วงท่ีสงครามเยน็กาํลงัครุกรุ่น ด้วยความสามารถในการส่งถ่ายขอ้มูลผ่าน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกนั อนัเรียกว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)   ซ่ึงทาํงานเช่ือมต่อ

กนัในขณะท่ีต่างก็เป็นอิสระต่อกนั เช่นเดียวกบักลไกการทาํงานของร่างกายมนุษยท่ี์มีศพัท์ทาง

ชีววิทยาว่า Cybernetics หรือกลไกชีวภาพ อนัช่วยทาํให้การลาํเลียงขอ้มูลสาํคญันั้นไม่สูญหายไป

จากการโจมตีดว้ยจรวดนิวเคลียร์จากรัสเซีย เม่ือขอ้มูลข่าวสารถูกเก็บอยูภ่ายในท่ีว่าง (Space) อนั

กวา้งใหญ่ลึกลงไปภายในสายเคเบ้ิลท่ีฝังลึกอยูใ่ตดิ้น และหากฐานท่ีมัน่ใดท่ีมัน่หน่ึงถูกโจมตี ระบบ

เครือข่ายจะทาํการส่งผ่านขอ้มูลจากฐานนั้น ไปสู่คอมพิวเตอร์ท่ีอ่ืน ท่ีเช่ือมโยงกนัและทาํงานกนั

อยา่งเป็นอิสระต่อไป เหมือนอวยัวะมนุษยท่ี์ทาํงานเป็นอิสระต่อกนั และสามารถเคล่ือนยา้ยอาํนาจ

ศูนยก์ลางแห่งการควบคุมเครือข่ายไดอ้ย่างเป็นอิสระไม่มีท่ีมัน่ตายตวั (Benedikt ,อา้งถึงในจิรัฏฐ ์ 

ศุภการ 2545:6) 

 ต่ อ ม าอิ น เท อ ร์ เน็ ต ไ ด้ก ล าย เป็ น เค รื อ ข่ ายห ลัก ใน ก ารติ ด ต่ อ ระ ห ว่ างกัน ข อ ง

กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากบัมหาวิทยาลยัในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และเม่ือไดรั้บความนิยมมาก

ข้ึนจึงยกตวัเป็นเครือข่ายยอ่ย มีช่ือว่า มิลเน็ท (Milnet : Military Network) ท่ีเช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่าย      

อาปาร์เน็ตดว้ยเทคนิคการโตต้อบแบบ Protocol  ท่ีเรียกว่า TCP/IP (TCP/IP: Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) และต่อมาได้เช่ือมต่อสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในช่ือของเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตท่ีเรียกตามช่ือระบบโตต้อบ Internet Protocol และเป็นเครือข่ายหลกัของการส่งถ่าย

ขอ้มูลดิจิตอลระดบัโลกท่ีใหญ่ท่ีสุดในปัจจุบนั 

 ความสนใจของผูค้นท่ีมีต่ออินเทอร์เน็ตในระดบัวงกวา้งไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนคร้ังแรกเม่ือนิตยสาร 

Scientific American  ฉบับพิเศษเก่ียวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ได้ตีพิมพ์บทความ

เก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต ในเดือนพฤศจิกายนปี 1991 หลงัจากนั้นเป็นตน้มา อินเทอร์เน็ตก็กลายมาเป็น

ข่าวในระดบัพาดหัวมาตลอด หลงัจากนั้นอินเทอร์เน็ตก็ไดรั้บการขานจากผูค้นด้วยช่ือใหม่อนั

ทนัสมยัว่า ไซเบอร์เสปซ (Cyberspace) ตามท่ี  William Gibson นักประพนัธนิ์ยายวิทยาศาสตร์ช่ือ

ดังแห่งยุคหลังสมัยใหม่  ได้ตั้ ง ช่ือของอินเทอร์เน็ตไว้ในนิยายวิทยาศาสตร์ของตนเร่ือง 

Neuromancer และไซเบอร์เสปซก็ไดรั้บการมองจากนักวิชาการว่าเป็นสถานท่ีแห่งหน่ึงท่ีสามารถ

เขา้ถึงได ้แต่ไม่อาจบอกไดช้ดัเจนว่ามนัตั้งอยูแ่ห่งหนใด (Pobbins, อา้งถึงในจิรัฏฐ ์  ศุภการ 2545:6) 
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ในประเทศไทย เม่ือนําจาํนวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในปี 2547 มาเปรียบเทียบกับจํานวน

ประชากรทั้งหมดประมาณ 62.41 ลา้นคน พบว่ามีอตัราส่วนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตประมาณร้อยละ 11 

ในขณะท่ีปี พ.ศ. 2545 มีสัดส่วนของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 7.6 เท่านั้น เห็นไดว้่าแนวโน้ม

ของปริมาณการใชอิ้นเทอร์เน็ตภายในประเทศมีอตัราสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เหตุผลท่ีสาํคญัสนบัสนุน

ใหจ้าํนวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีจาํนวนมากข้ึนก็คือราคาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีถูกลง

อีกทั้งยงัมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทาํให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงข้ึน รวมถึงค่าบริการ

อินเทอร์เน็ตท่ีราคาถูกลงดว้ย 

 
[Online].Accessed 23 August 2006. Available from  http://iir.ngi.nectec.or.th/internet/user-

growth.html.  

คาร์เรน    โลวรี์ มิลเลอร์ (2001:54) ไดแ้สดงทรรศนะเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ตว่า จากส่ิงท่ีคน

ไม่เคยรู้จกัเลยในยคุ 80 (1980s) อินเทอร์เน็ตไดข้บัเคล่ือนอย่างรวดเร็วในกลางยคุ 90 (1990s)  ซ่ึง

นัน่ก็เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระแสโลกาภิวตัน์ (อา้งถึงใน ปรเมศวร์  รัมยากูร 2546:2) 

 ปัจจุบันระบบการใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดคือ เวิล์ดไวด์เว็บ (World 

Wide Web) หรือท่ีมกัเขียนย่อกนัว่า WWW หรือ Web เป็น เป็นระบบเครือข่ายสากลท่ีเป็นแหล่ง

รวบรวมความรู้ในรูปแบบของเอกสาร Hypertext และ Multimedia 

 เวิลด์ไวด์เวบ็ ประกอบดว้ยท่ีอยู่  Location หรือ Site หรือ Address ซ่ึงเจา้ของแหล่งขอ้มูล 

(Provider) เก็บไวใ้น Saver เพ่ือใหผู้ใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเขา้มาชม บนเวิลด์ไวด์เวบ็ผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปท่ี 

“ท่ีอยู”่ ของ “เจา้ของแหล่งขอ้มูล”  ไดโ้ดยตรง โดยใส่ท่ีอยูข่องสถานท่ี (Web Site) ท่ีตอ้งการเขา้ไป

ชมแลว้คลิกเมาส์ เพ่ือเขา้ไปใชข้อ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการ ซ่ึงในเวบ็ไซดต่์าง ๆ จะมีการนาํเสนอขอ้มูล

แบบ Non-Linear คือ การนาํเสนอขอ้มูลท่ีหลากหลายรูปแบบ และสามารถเลือกอ่าน ชม ดูขอ้มูล  

ใด ๆ ก่อนได ้

http://iir.ngi.nectec.or.th/internet/user-growth.html.
http://iir.ngi.nectec.or.th/internet/user-growth.html.
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 ขอ้ความหลายมิติหรือขอ้ความชนิด Hypertext  สามารถเช่ือมโยงไปยงัส่วนอ่ืน ๆ ของ

เอกสารเดียวกัน หรือเอกสารอ่ืนบน Saver เดียวกันหรือเอกสารอ่ืนบน Saver ตัวอ่ืนได้ การ

เช่ือมโยงน้ีจึงสามารถทาํไดท้ัว่โลก ขีดความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนไม่ว่าจะเป็นรูปภาพกราฟฟิก ขนาด

ตวัอกัษร เสียงประกอบภาพและเอกสาร ตลอดจนการเช่ือมโยงไปยงั Saver ต่าง ๆ โดยเรียกใช้

โปรแกรมได ้ อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีมีศกัยภาพเกินขอบเขตท่ีในการส่ือสารแบบดั้งเดิมท่ีมีรูปแบบ

ไดแ้ก่ การส่ือสารแบบ One-to-Many , One-to-one และ Many-to-One จากลกัษณะของอินเทอร์เน็ต

เอง ทาํให้การส่ือสารทั้งสามรูปแบบเกิดข้ึนได ้และยงัมีรูปแบบท่ีส่ีเกิดข้ึนคือ Many-to-Many บน

อินเทอร์เน็ต ทุกคนเป็นไดท้ั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร บุคคลสามารถรับส่งข่าวสารส่วนบุคคลหรือ

ข่าวสารเก่ียวกบัมวลชนได ้และขอ้มูลข่าวสารก็อาจมาจากคนจาํนวนมาก และมีผูรั้บส่งสารจาํนวน

มากเช่นกนั 

Key and Medoff  (1999)  ไดส้รุปความแตกต่าง ระหว่างอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บกบั

ส่ือดั้งเดิมนั้นในประเด็นต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 

 ผูรั้บสาร (Audience) ส่ือแต่ละประเภทจะแตกต่างกนัออกไปตามความสามารถในการ

เขา้ถึงผูรั้บสารจาํนวนต่าง ๆ กนัในเวลาเดียวกนั อินเทอร์เน็ตสามารถเขา้ถึงคนจาํนวนมากทัว่โลก

พร้อม ๆ กนั เช่น คนหลายพนัคนท่ีสามารถเขา้ชมเวบ็ไซดเ์ดียวกนัพร้อม ๆ กนั หรือการใชง้านใน

รูปแบบอ่ืนของอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล ก็เป็นการส่ือสารกบัผูรั้บสารคนเดียวหรือหลายคนก็ได ้

 เวลา (Time)  ส่ือจะแตกต่างกนัตรงท่ีขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกส่งไปทันที (Synchronous) หรือ

ส่งไปในอีกเวลาหน่ึงหรือเป็นการส่งโดยการแยกเป็นส่วน ๆ (Asynchronous) ส่ืออาทิ หนงัสือพิมพ ์

หนังสือนิตยสารซ่ึงจะตอ้งมีการตีพิมพ์ก่อนจะมีความล่าช้าเกิดข้ึน มีช่วงเวลาระหว่างท่ีสารถูก

ส่งออกไปกับเวลาท่ีผูรั้บสารได้รับสาร จึงจัดเป็นส่ือท่ีมีลักษณะ Asynchronous เช่นเดียวกับ 

วีดีโอเทป ซีดี หรือภาพยนตร์ ส่วนส่ือวิทยุ โทรทัศน์และโทรศพัท์นั้นเป็นส่ือท่ีทาํให้ผูรั้บสาร

เกือบจะไดรั้บสารทนัทีท่ีสารนั้นถูกส่งมาจากผูส่้งสาร 

รูปแบบข้อมูลที่ปรากฏและการเผยแพร่ (Display and Distribution) 

 รูปแบบขอ้มูลท่ีปรากฏ (Display) หมายถึง วิธีการทางเทคโนโลย ี(ภาพเคล่ือนไหว เสียง 

หรือขอ้ความ) ท่ีใชแ้สดงขอ้มูลแก่ผูรั้บสาร 

 การเผยแพร่ (Distribution)  หมายถึง วิธีการส่งขอ้มูลไปยงัผูรั้บสาร เช่น โทรทัศน์ เสนอ

ภาพและเสียงไปทางอากาศผ่านเสาอากาศ สายเคเบิล หรือดาวเทียม หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารเป็น

ส่ือส่ิงพิมพท่ี์ใชต้วัอกัษรหรือขอ้ความท่ีเผยแพร่โดยการจดัส่งจากแหลงผลิตไปยงัผูรั้บสาร 
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 เวบ็ไซต์ส่งขอ้มูลในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทั้งตวัอกัษร ภาพ เสียงและภาพเคล่ือนไหวจาก

คอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงไปยงัคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหน่ึงผ่านทางเครือข่ายสายโทรศพัท์หรือสาย

เคเบิลท่ีซบัซอ้น ดงันั้น เวบ็ไซตจึ์งเผยแพร่ขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยใชว้ิธีการทางเทคโนโลยแีละ

วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ระยะทาง(Distance) ส่ือบางชนิดเหมาะกบัการส่งสารระยะไกล เช่น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ี

ส่งข่าวสารผ่านคล่ืนวิทยุและสายโทรศพัท์ สายเคเบิล ดาวเทียมและเคเบิลใยแก้ว ทําให้มีข้อ

ไดเ้ปรียบในเร่ืองของเวลา และค่าใชจ่้ายเม่ือตอ้งส่งข่าวสารไปในระยะทางไกล ๆ  อินเทอร์เน็ตเป็น

ส่ือในอุดมคติของการส่ือสารในระยะทางไกล บุคคลไม่ว่าจะอยูท่ี่ใดก็ตามในโลกสามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งง่ายดายและรวดเร็ว 

เน้ือหาของอนิเทอร์เน็ตและเวล์ิดไวด์เวบ็ 

 Levinson   (อา้งถึงในปราณี  พุ่มบางป่า 2543:18) ไดศึ้กษาแนวคิดของ McLuhan เก่ียวกบั

เน้ือหาของส่ือ  “ส่ือประเภทหน่ึง ๆ ยอ่มก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมาก เพราะส่ือนั้นจะกลายเป็น 

“เน้ือหา” ของส่ืออีกประเภทหน่ึง เน้ือหาของภาพยนตร์ก็คือ นวนิยาย” หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ

เน้ือหาของส่ือประเภทใดก็ตามท่ีเรารับรู้และสนใจอยูน่ั้นไม่ใช่อะไรอยา่งอ่ืนนอกจากส่ือก่อนหน้า

น้ีท่ีถูกปรับปรุงให้เป็นเน้ือหาท่ีเราเปิดรับอยู่ตรงหน้า ไม่เพียงแต่เน้ือหาเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีไม่ควร

มองขา้ม แต่ยงัอาจเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการศึกษาส่ือและผลกระทบของส่ือ 

 ทุกส่ิงทุกอย่างทีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ต้องใช้ภาษาเขียนจนกว่าคาํสั่งเป็นภาษาพูด

นาํมาใชก้บัคอมพิวเตอร์แทนภาษาเขียนได ้ดั้งนั้น ส่วนหน่ึงของ “สาร” ของส่ืออินเทอร์เน็ตก็คือ 

ส่ือทุกชนิด หรืออย่างน้อยก็คือส่ือเกือบทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนก่อนอินเทอร์เน็ต โดยท่ีเป็นส่ือท่ีอยู่ใน

รูปแบบของการเขียนเป็นหลกั 

 แน วคิ ด ข อ ง McLuhan ท่ี ว่ าผู ้ใช้ ส่ื อ ก็ คื อ เน้ื อ ห าส่ื อ นั้ น   (The User As Content)  มี

องคป์ระกอบ 3 ประการตามลาํดบัดงัน้ี 

 1.  มนุษยเ์ป็นผูก้าํหนดเน้ือหาของส่ือทุกประเภท โดยอาศยัการตีความและส่ิงท่ีรับรู้มาแลว้

ก่อนหน้าน้ี ซ่ึงคลา้ยกับทศันะของ Kant ว่าความรู้ของมนุษยม์กัเป็นผลมาจากการรับรู้และเขา้ใจ

โลกภายนอกของมนุษยเ์อง 

 2.  การรับรู้ของมนุษย ์“ผ่าน” ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียว (One-way Electronics Media) 

เช่น วิทย ุโทรทศัน์ และการรับรู้ของมนุษยก์็จะกลายเป็นเน้ือหาของส่ือเหล่านั้น 

 3.  ความรู้ของมนุษยเ์ป็นเน้ือหาในส่ือปฏิสมัพนัธท่ี์เกิดข้ึนมาก่อนหนา้ เช่น โทรศพัท ์และ

กลายเป็นเน้ือหาส่วนใหญ่ของอินเทอร์เน็ต 
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 อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีใหภ้าพและเสียงลกัษณะดั้งเดิมของส่ือโทรทศัน์ และภาเขียนตามส่ือ

ดั้งเดิมของส่ือส่ิงพิมพ ์จึงอาจถือไดว้่าเป็นส่ือท่ีรวบรวมเอาส่ือทุกประเภทท่ีเกิดข้ึนในการกาํหนด

เน้ือหาของมนุษย ์หรือเป็นการรวมเอาองคป์ระกอบทั้ง 3 ประการดงักล่าวขา้งตน้ไวด้ว้ยกนั 

ความสําคญัของเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร (2549:7)  กล่าวถึง กูบิน หยาง ท่ีได้ช้ีให้เห็นว่า การส่ือสาร

โทรคมนาคมสมยัใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตสามารถนําไปสู่พ้ืนท่ีสาธารณะแบบใหม่ ในประเทศ

สาธารณะรัฐประชาชนจีนจาํนวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในปัจจุบนัมีมากกว่าจาํนวนพรรคคอมมิวนิสต ์

เพราะอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้อิสรเสรีทาํให้เกิดเสรีภาพแบบ

ใหม่เป็นการแสดงความคิดเห็นผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต ซ่ึงไม่สามารถทาํได้ในส่ือปกติเพราะมีการ

ควบคุมท่ีรัดกมุมากกว่า 

 คุณลกัษณะเฉพาะตวัของส่ือใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตจดัเป็นคุณสมบติัเชิงอรรถประโยชน์

ของอินเทอร์เน็ต อาทิ 

 - คุณสมบัติในการเป็น “เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยี” สําหรับการส่ือสาร เช่น ไปรษณีย์

อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Mail: E-mail) การโทรศพัทผ์า่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Phone) 

 - คุณสมบติัของความเป็น “ส่ือ” (Media) เพ่ือการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารและสาระบนัเทิง 

เช่น การรายงานข่าวจากสํานักข่าว การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์สินค้าและบริการของ

องคก์ารต่าง ๆ เป็น 

 - คุณสมบติัเป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ การศึกษา เทคโนโลย ีศิลปวฒันธรรม

และสาระบนัเทิง 

 - ความสามารถท่ีสาํคญัยิง่คือ การสร้างปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร เช่น การ

สัง่ซ้ือสินคา้หรือการสาํรวจความคิดเห็นผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 คุณลกัษณะเด่นหรือความสามารถของอินเทอร์เน็ตในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าผูส่้งสาร

และผูรั้บสารนั้นสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Rafaeli’s ท่ีไดก้ล่าวถึงทฤษฏีปฏิสมัพนัธท์างการส่ือสาร 

(Interactive Media Theory) ไวว้่า “ปฏิสมัพนัธ์ในการส่ือสารนั้นเป็นการแสดงออกของส่วนขยาย

ของกระบวนการแลกเปล่ียนในการส่ือสาร ซ่ึงการส่ือสารยอ้นกลบัไปในคร้ังต่อ ๆ ไปจะเก่ียวพนั

กบัความเขม้ขน้ในการส่ือสารซ่ึงเกิดข้ึนก่อนหนา้น้ี ยอ้นไปจนถึงการส่ือสารในคร้ังแรก”  

ลกัษณะของการส่ือสารแบบมีปฏิสัมพนัธ์น้ีมาจากการส่ือสารระหว่างบุคคลและมกัเป็น

การส่ือสารแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Communication) โดยไม่ผ่านตัวกลาง แต่ปัจจุบัน

เทคโนโลยกีารส่ือสารไดถู้กพฒันาข้ึนจนทาํใหรู้ปแบบของการมีปฏิสมัพนัธใ์นการส่ือสารระหว่าง

บุคคลตอ้งเปล่ียนไป โดยท่ีผูส่ื้อสารสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ผ่านเคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ ได ้เช่น
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โทรศพัท์และระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย จนทาํให้เกิดการพฒันาระบบการส่ือสารผ่านตวักลาง

คอมพิวเตอร์ใหเ้ป็นส่ือท่ีสามารถสร้างกระบวนการปฏิสมัพนัธไ์ด ้(ปราณี  พุ่มบางป่า 2543:21)  

 โดยทั่วไปแลว้การให้บริการในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ

หลายประเภท ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกใชไ้ดต้ามความตอ้งการ ทั้งน้ีสามารถแบ่งการให้บริการ

ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไดด้งัน้ี 

 1.  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) เป็นบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถส่งจดหมายถึงบุคคล 

องคก์ร สถาบนั ฯลฯ โดยผูรั้บจะไดรั้บผ่านจอคอมพิวเตอร์ หรือพิมพเ์ป็นเอกสารไดท้นัทีหากผูรั้บ

ไม่อยูท่ี่จอคอมพิวเตอร์จดหมายน้ีจะถูกส่งไวใ้นตู ้คือหน่วยความจาํท่ีเสมือนเป็นตูรั้บจดหมายใน

คอมพิวเตอร์ซ่ึงผูรั้บจะรับเวลาใดก็ได ้และจะโตต้อบเวลาใดก็ไดเ้ช่นกนั 

 2.  การขอเข้าใช้เค ร่ืองระยะไกล (Telnet) คือ การท่ีผู ้ใช้สามารถติดต่อกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีอยูห่่างไกลได ้โดยเรียกคาํสัง่ท่ีใชใ้นการติดต่อกบัเคร่ืองระยะไกลผา่นทางเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

 3.  การถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูล (File Transfer Protocol: FTP) เป็นบริการถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูล

หรือโปรแกรมท่ีผูใ้ชต้อ้งการจากเคร่ืองอ่ืนมาเก็บไวย้งัเคร่ืองของตนเอง สามารถถ่ายโอนแฟ้มไดท้ั้ง

ท่ีเป็นข้อมูลทั่วไป ข่าวประจาํวนั บทความ รวมทั้งโปรแกรมท่ีบางท่านพฒันาข้ึนและต้องการ

บริจาคใหส้าธารณะประโยชน์ไดโ้ดยไม่คิดมูลค่า 

 4.  กลุ่มข่าวท่ีสนใจ (Web Board) เป็นเสมือนกระดานประกาศขายสินคา้ หรือแสดงความ

ตอ้งการเพ่ือให้ผูส้นใจตรงกนัหรือคลา้ย ๆ กนั ไดส่้งข่าวติดต่อกนั แลกเปล่ียนความรู้กนั ข่าวท่ี

นาํเสนออาจเก่ียวขอ้งกบั สงัคม กีฬา ศาสนา วฒันธรรม เทคโนโลย ีปรัชญา ดนตรี ตลอดจนปัญหา

ต่าง และทา้ยข่าวจะมีท่ีอยูติ่ดต่อไดห้รือติดต่อถึงกนั 

 5.  การสนทนาแบบออนไลน์  (Online Chat) เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีผู ้ใช้ระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตสามารถใช้ในการส่ือสาร ติดต่อ และเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัได ้การสนทนาแบบ

ออนไลน์นั้น ผูส้นทนาสามารถคุยโตต้อบกนัผ่านหนา้จอ เสมือนกบัการคุยโทรศพัทก์นัอยูเ่พียงแต่

ใชก้ารพิมพแ์ทนการใชเ้สียง นั่นก็คือ ผูส่้งและผูรั้บโตต้อบกนัทางตวัอกัษรบนจอคอมพิวเตอร์ ซ่ึง

ในขณะน้ีมีซอฟแวร์ท่ีพัฒนาข้ึนให้สามารถพูดโต้ตอบกัน และยงัสามารถเห็นหน้ากัน หรือ

แมก้ระทัง่เสียงไดใ้นลกัษณะ Real Time  โดยโปรแกรมยอดนิยมในขณะน้ีคือ  MSN 

 6.  การสืบคน้ขอ้มูลโดยดูท่ีช่ือของไฟล ์(Achieve) ผูใ้ชส้ามารถคน้หารายช่ือโปรแกรมท่ี

ตอ้งการว่าเก็บอยูท่ี่ใด เพ่ือท่ีจะสามารถถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูลได ้
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 7.  การสืบคน้ขอ้มูลตามหมวดหมู่ท่ีจดัไวแ้ลว้ (Gopher) ผูใ้ชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถ

คน้หาขอ้มูลต่าง ๆ ในเครือข่างอินเทอร์เน็ตดว้ยระบบเมนู จึงอาํนวยความสะดวกเน่ืองจากไม่ตอ้ง

พิมพค์าํสัง่ และไม่ตอ้งจดจาํช่ือคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการติดต่อเพราะสามารถเลือกไดจ้ากเมนู 

 8.  การสืบคน้ข้อมูลชนิดไฮเปอร์เท็กซ์ (World Wide Web: WWW) ผูใ้ชส้ามารถท่ีจะเข้า

ไปคน้หาขอ้มูลรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว หรือเสียงท่ีนาํเสนอให้

ผูต้อ้งการเรียกดู เรียกใช ้หรือสาํเนาขอ้มูล รูปภาพและเสียง 

 9.  บริการเวยส์ (Wide Area Information Service: WAIS) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยคน้หาขอ้มูล

ในรูปของแฟ้มเอกสาร โดยจะรวมฐานขอ้มูลเขา้ไวด้้วยกนั และเม่ือสั่งหาขอ้มูลท่ีสนใจโดยการ

พิมพ์ข้อความลงไป โปรแกรมจะแสดงรายการท่ีค้นพบออกมาในรูปดัชนีซ่ึงสามารถเลือกดู

ขอ้ความโดยละเอียดทั้งหมด 

 10.  บริการข่าวสารบนเครือข่ายในลกัษณะของการส่งนิวส์ (E-News) คือ กลุ่มข่าวซ่ึง

ออกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ เรียกว่ากลุ่มข่าว ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถท่ีจะเขา้ไปอ่านในเร่ืองท่ีตนเองสนใจได ้และ

สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้นไดใ้นลกัษณะท่ีคลา้ยกบัจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โดยเวลา

ส่งข่าว ทุกคนท่ีอ่านในกลุ่มนั้นจะเห็นข่าวท่ีส่งไป 

 11.  จดหมายข่าวหรือจดหมายเวียน (Newsletter) เป็นระบบการบริการกระจายข่าวให้

สมาชิกเม่ือมีสมาชิกรายใดรายหน่ึงส่งข่าวมาท่ีศูนยก์ลาง บริการน้ีได้แก่ Listserv  เม่ือสมาชิก

ตอ้งการส่งข่าวไปยงัสมาชิกคนอ่ืนก็ผ่านขอ้ความดว้ยไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ให้ศูนยบ์ริการทาํ

หน้าท่ีกระจายข่าว  ข่าวหรือจดหมายท่ีส่งออกไปอาจเป็นการสนทนาทัว่ไป การซกัถาม การขอ

ความช่วยเหลือหรือการแลกเปล่ียนขอ้มูล 

 นอกจากน้ี Hoffman & Novak  (อา้งถึงในปราณี  พุ่มบางป่า 2543 : 25) ไดศึ้กษาเก่ียวกับ

เว็บไซต์ในเชิงพาณิชย ์และไดจ้าํแนกประเภทของเว็บไซต์ในเชิงพาณิชยอ์อกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ 

ไดแ้ก่ Destination Site, Web Traffic Control Sites 

Destination Site เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงาน องค์กร หรือกิจการนั้น ๆ  Destination Site 

แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

 1.  ร้านคา้ออนไลน์ (Online Storefront) เป็นเว็บไซต์ท่ีนาํเสนอสินคา้และบริการประเภท

ต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือบริษทัธุรกิจผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต ผูเ้ยีย่มชมเว็บไซต์สามารถสั่งซ้ือ

สินคา้ไดด้ว้ยตนเอง 

 2.  เว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กรหรือหน่วยงาน (Internet Presence Site) มี

จุดประสงคเ์พ่ือนาํเสนอขอ้มูลตลอดจนสินคา้หรือบริการขององคก์รหรือหน่วยงานใหแ้ก่ลูกคา้และ

บุคคลท่ีสนใจ 
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3.  การแบ่งตามเกณฑ์เน้ือหา (Content)  สามารถแบ่งย่อยเว็บไซต์ออกเป็นอีก 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ 

  3.1  Fee-Base Content ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเสียค่าบริการในการเขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต ์

อาจเป็นในลกัษณะการบอกรับเป็นสมาชิก เวบ็ไซตป์ระเภทน้ีท่ีพบไดแ้ก่ นิตยสารออนไลน ์เป็นตน้ 

  3.2  Sponsored Content เป็นเว็บไซตท่ี์เปิดใหเ้ขา้เยีย่มชมโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย เว็บ

ไซดป์ระเภทน้ีจะมีแหล่งรายไดจ้ากการขายโฆษณา ป้ายโฆษณา 

3.3  Searchable Database เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานองคก์ร และ 

กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลในการคน้หา เวบ็ไซต์ประเภทน้ีส่วนใหญ่เป็นการใหบ้ริการโดย

ไม่คิดค่าใชจ่้าย แต่จะมีแหล่งรายไดจ้ากหน่วยงานหรือองค์การท่ีตอ้งการใหข้อ้มูลของตนบรรจุอยู่

ในฐานขอ้มูล ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงเวบ็ไซตข์องตนได ้

 Web Traffic Control Sites เป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเวบ็ไซดอ่ื์น ๆ แบ่งเป็น 3 

ประเภทดงัน้ี 

 1.  แหล่งชอ้ปป้ิง (Mall) เป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวมร้านคา้ออนไลน์จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนั จึง

ประกอบดว้ยสินคา้และบริการหลากหลายประเภทใหผู้เ้ขา้เยีย่มชมไดเ้ลือกซ้ือ 

 2.  Incentive Site เป็นรูปแบบของเว็บไซต์เพ่ือการโฆษณาประเภทหน่ึง ในบางคร้ังอาจมี

เน้ือหาในลกัษณะการประชาสัมพนัธกิ์จกรรมสาธารณะต่าง ๆ หรืออาจเป็นการนาํเสนอบริการต่าง 

ๆ ก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบของแต่ละเวบ็ไซตซ่ึ์งอาจเปล่ียนแปลงไดม้าก 

 3.  เว็บไซดเ์พ่ือการคน้หา (Search Agent) ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ใน

ระบบเวิลไ์วดเ์วบ็ การใหบ้ริการมีทั้งแบบเสียค่าใชจ่้ายและไม่เสียค่าใชจ่้าย 

 การใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชยน์ั้นเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้การพฒันาเวบ็ไซต์ใน

รูปแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากการจาํแนกประเภทดงักล่าวขา้งตน้ในทางการตลาด ไดเ้กิดเวบ็ไซต์

ประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมาก ไดแ้ก่ เว็บท่า (Portal Site) ซ่ึงเป็นเว็บไซตท่ี์พฒันามาจาก

การเป็นเวบ็ไซตเ์พ่ือการคน้หา  

 Lake (1998 อา้งถึงในปราณี  พุ่มบางป่า 2543 : 26)  ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของเว็บท่าไวว้่า 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์จะตอ้งมีองคป์ระกอบหลกัอยา่งน้อย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1. บริการคน้หาขอ้มูล 2. 

เป็นแหล่งข่าวสาร 3. บริการเคร่ืองมืออา้งอิง 4. เป็นแหล่งซ้ือขายสินคา้ออนไลน์  และ 5. ให้บริการ

ติดต่อส่ือสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อีเมล หรือ หอ้งสนทนา 
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 ปัจจุบนัเวบ็ท่าไดพ้ฒันาเน้ือหาของเวบ็ไซตข้ึ์นเอง โดยพยายามนาํเสนอบริการควบคู่ไปกบั

เน้ือหาในดา้นต่าง ๆ เพ่ือพฒันาไปเป็น Megasite หรือ All –In-One Web Supersite เพ่ือดึงดูดความ

สนใจของนักท่องเว็บให้ได้มากข้ึน นอกจากจะให้บริการค้นหาข้อมูลซ่ึงเป็นบริการหลกัแลว้      

เวบ็ท่ายงัประกอบดว้ยเน้ือหาหลากหลายประเภทของเวบ็ไซตเ์อง ส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลข่าวสารจาก

แหล่งข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอ้มูลทางธุรกิจ ตลาดหุน้ กีฬา ข่าวบนัเทิง บทความต่าง ๆ 

ฯลฯ และเน้ือหาท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูจ้ดัทาํเว็บไซต์นั้น ๆ ตวัอย่างเว็บท่าท่ีมีช่ือเสียงและมีผูใ้ชจ้าํนวน

มาก เช่น  www.yahoo.com  , www.ebay.com  เป็นตน้ 

 การสร้างความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัระบบการทาํงานของอินเทอร์เน็ตช่วยให้การทาํความ

เข้าใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้ นเป็นไปได้ง่ายยิ่งข้ึนซ่ึงถ้าจัดประเภทของ 

http://gotoknow.org แลว้มีลกัษณะเสมือนเว็บท่าจะต่างกับท่ีปราณี พุ่มบางป่าไดก้ล่าวไวคื้อตรง 

http://gotoknow.org ไม่ไดมี้การซ้ือสินคา้ออนไลน์ และความน่าสนใจรวมถึงความหลากหลายใน

การใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ก็เป็นเป็นหน่ึงแรงจูงใจท่ีจะทําให้มีผูเ้ข้าใช้บริการเพิ่มมากข้ึน 

นอกจากน้ีการเช่ือมต่อคน การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลโดยคอมพิวเตอร์เป็นตวักลางนั้นช่วยให้

การส่ือสารมีศกัยภาพมากยิง่ข้ึน  

 

แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสารผ่านตวักลางด้วยคอมพวิเตอร์ 

 การส่ือสารผ่านตัวกลางด้วยคอมพิวเตอร์ หรือท่ีมกัเรียกว่า CMC (Computer Mediated 

Communication)   เป็นกระบวนการส่ือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาํหรับการแจกจ่ายข่าวสาร

เพ่ือใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็ว และมีขอ้มูลหลากหลาย (ปรเมศวร์ รัมยากูร 2546:37)   

ซ่ึงการส่ือสารในลกัษณะน้ีผูส่้งสารจะเขา้รหสัสาร (Encoding) โดยการป้อนอกัษรผา่นทาง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูส่้งสารก่อนท่ีสารดังกล่าวจะผ่านเข้าสู่เครือข่าย (เช่น ระบบ Lan และ

อินเตอร์เน็ต) แลว้ถูกถอดรหัส (Decoding)  ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูรั้บสาร การส่ือสารผ่าน

ส่ือคอมพิวเตอร์อนัทนัสมยั ซ่ึงนบัว่าเป็นส่ือใหม่น้ี กาํลงัเปล่ียนแปลงกฎเกณฑก์ารส่ือสารทีละนอ้ย 

(Schrag, อา้งถึงใน ปรเมศวร์ รัมยากูร 2546:37) 

 จอห์น ดีเซมเบอร์ (http://www.december.com/cmc/study/center.html,อา้งถึงใน ปรเมศวร์    

รัมยากูร 2546:37 ) ได้แสดงทรรศนะเก่ียวกบัการส่ือสารผ่านตัวกลางด้วยคอมพิวเตอร์ว่า “การ

ส่ือสารผ่านตัวกลางด้วยคอมพิวเตอร์ (CMC) เป็นการส่ือสารของมนุษยท่ี์ผ่านตัวกลางท่ีเป็น

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงรวมระบบการส่ือสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต และระบบเวิลด์ไวด์

เว็บ ซ่ึงผูท่ี้ศึกษา CMC จะสนใจศึกษาในเร่ืองท่ีเป็นปรากฏการณ์ (Phenomena) ของการส่ือสาร

กลุ่ม” 

http://www.yahoo.com/
http://www.ebay.com/
http://gotoknow.org/
http://gotoknow.org/
http://www.december.com/cmc/study/center.html


 18 

แนวคิดหรือทฤษฏีหลักท่ีสําคัญเก่ียวกับการส่ือสารผ่านตัวกลางด้วยคอมพิวเตอร์มี

ดงัต่อไปน้ี 

 1.  โปรแกรมท่ีนาํมาใชเ้พ่ือวตัถุประสงค์ในการส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์นั้นเป็นปัจจัยท่ี

สาํคญั ซ่ึงโปรแกรมดงักล่าวตอ้งมีคุณลกัษณะในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ กล่าวคือสามารถแสดงผล 

ส่งขอ้มูลโตต้อบและประมวลผล ทั้งน้ีคุณลกัษณะดงักล่าวจะเนน้ไปในเร่ืองของการส่งขอ้มูลกลบั 

(Feedback) ไปในลกัษณะของขอ้ความ 

 2.  ในเร่ืองของความสะดวกสบายจากการส่ือสารผ่านตวักลางดว้ยคอมพิวเตอร์ทั้งในเร่ือง

ของเวลาและสถานท่ี (Space and Time) นั้น ทาํใหมี้ผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของคนเรา ทั้งในแง่

ของตวับุคคล ท่ีจะมีเวลาในการทาํงานและ มีแหล่งในการส่ือสารท่ีเพ่ิมข้ึน มีเวลาพกัผ่อนเพ่ิมข้ึน

เน่ืองจากประหยดัเวลาในการเดินทาง หรือมีกิจกรรมนนัทนาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์มากข้ึน 

และในแง่ของกลุ่ม เช่น จากเดิมตอ้งส่งเอกสารผ่านโทรสาร ก็สามารถส่งเอกสารผ่านทางอีเมล      

(E-mail) หรือการเก็บ หรือส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารจาํนวนมหาศาลไดใ้นคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว เป็น

ตน้ 

 ในขณะน้ีอาจกล่าวไดว้่า ทฤษฏีการส่ือสารผ่านตวักลางดว้ยคอมพิวเตอร์นั้นไดถู้กนาํมาใช้

อธิบายเก่ียวกบัอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะกบัเวิลด์ไวด์เว็บ ซ่ึงสารท่ีอยู่ในกระบวนการส่ือสาร CMC 

ผา่นระบบเวิลดไ์วดเ์วบ็จะสามารถเป็นไปไดท้ั้งรูปแบบตวัอกัษร รูปภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหว 

นอกจากน้ี กระบวนการส่ือสารผ่านเวิลด์ไวด์เว็บดังกล่าวยงัถูกพฒันาให้ผูใ้ช้มีช่องทางในการ

ปฏิสมัพนัธก์นัมากข้ึน 

 มอร์ริส (Morris 1996, อา้งถึงใน ปรเมศวร์  รัมยากูร 2546:38) ไดแ้บ่งรูปแบบการส่ือสาร

ผา่นทางอินเตอร์เน็ตไว ้4 ประเภทดงัต่อไปน้ี 

 1.  การ ส่ือ สารระห ว่ างบุ คค ลกับ บุ ค ค ลไม่พ ร้อม กัน  (One-to-One Asynchronous 

Communication) คือการท่ีผูส่้งสารส่งสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยงัผูรั้บสารเพียงคนเดียว 

และช่วงเวลาท่ีปฏิสัมพนัธน์ั้น ไม่เป็นไปในลกัษณะทนัทีทนัใด ผูรั้บสารอาจจะตอ้งใชเ้วลาในการ

รับสารท่ีส่งมา ตวัอยา่งของบริการประเภทน้ีไดแ้ก่ อีเมล (E-mail) 

 2.  การส่ือสารระหว่างบุคคลกบักลุ่มบุคคลแบบไม่พร้อมกนั (One-to-Many Asynchronous 

Communication) คือการท่ีผูส่้งสารส่งสารผ่านคอมพิวเตอร์โดยสารดงักล่าวจะสามารถรับไดโ้ดย

ผูรั้บสารหลาย ๆ คน ทั้งน้ีช่วงเวลาในการปฏิสัมพนัธก์็ยงัคงไม่ทนัทีทนัใด ตวัอย่างเช่น การเขียน

ขอ้ความท้ิงไวใ้นกระดานข่าว ท่ีผูใ้ชบ้ริการรายอ่ืน ๆ สามารถเขา้มาอ่านขอ้ความนั้นไดทุ้กคน แต่

จะมีไม่ก่ีคนท่ีเขียนโตต้อบ (Feedback) กบัขอ้ความนั้น 
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 3.  การส่ือสารแบบทนัทีทนัใด (Synchronous Communication) คือการส่ือสารท่ีผูส่้งสาร 

และรับสารสามารถ ดาํเนินกระบวนการส่ือสารไปไดใ้นแบบทนัทีทนัใด ซ่ึงรวมทั้งแบบบุคคลกบั

บุคคล (One-to-One Asynchronous Communication) และ แบบบุคคลกบักลุ่ม  (One-to-Many) ดว้ย 

เช่น การใชห้้องสนทนา (Chat Room) ท่ีผูส่้งสารสามารถพิมพข์อ้ความพูดคุยกบัผูใ้ชร้ายอ่ืน ๆ ทั้ง

ในการคุยแบบส่วนตวัแลคุยแบบหลายคน 

 4.  การส่ือสารแบบไม่พร้อมกนั (Asynchronous Communication) คือการส่ือสารท่ีผูส่้งสาร

และรับสารสามารถดาํเนินกระบวนการส่ือสารไปไม่ไดใ้นแบบทนัทีทนัใด ซ่ึงรวมทั้งแบบบุคคล

กับบุคคล (One-to-One) บุคคลกับกลุ่ม (One-to-Many) และกลุ่มกับบุคคล (Many-to-One) การ

ให้บริการข้อมูลในเว็บไซด์ตัวอย่างท่ีดีท่ีสุดสําหรับการส่ือสารประเภทน้ี กล่าวคือเม่ือเว็บไซด์

ใหบ้ริการขอ้มูล (Sender) ผูใ้ชบ้ริการอาจจะเขา้มาดูขอ้มูลดงักล่าวเม่ือไหร่ก็ได ้(Receiver) และผูท่ี้

เขา้มาดูขอ้มูลดงักล่าวก็อาจมีหลายรายพร้อมกนั (One-to-Many) 

ลกัษณะการส่ือสารผ่านตวักลางคอมพวิเตอร์ 

 ในเร่ืองของความไม่เจาะจงในการส่ือสารในรูปแบบ CMC ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ี

เรียกว่าการส่ือสารไม่เจาะจงผูรั้บสาร หรือปราศจากอารมณ์ในการส่ือสาร (Social Emotional) ต่าง

กบัการส่ือสารแบบเผชิญหนา้ (Face-to-Face Communication) นอกจากนั้นการส่ือสารผา่นตวักลาง

คอมพิวเตอร์เป็นการส่ือสารท่ีมีลกัษณะไม่เป็นกนัเอง คือไม่เร้าอารมณ์ และไม่เจาะจงผูรั้บสาร ผู ้

ร่วมสนทนาแบบ CMC  จะตอ้งปรับสภาพตัวเองเพ่ือให้เข้ากับการส่ือสารมากกว่าการสร้าง

ปฏิสมัพนัธใ์นการส่ือสารแบบเผชิญหนา้  

 ไมเคิล แจฟเฟ่ (Jaffe 1994,อา้งถึงใน ปรเมศวร์ รัมยากูร 2546:39-40) ไดส้รุปลกัษณะเด่น 

ๆ ของการส่ือสารผา่นตวักลางคอมพิวเตอร์ไวด้งัต่อไปน้ี 

 1.  การมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย (Democratic Participation) คือการมีปฏิสัมพนัธ์เพ่ือ

แสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี เพ่ือเป้าหมายท่ีเป็นส่วนรวมของประเทศ โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเป็นการเมือง 

การส่ือสารแบบ CMC เช่นการโพสกระทูใ้นกระดานข่าวในกลุ่มเก่ียวกบัการเมือง ท่ีผูใ้ชก้ระดาน

ข่าวสามารถแสดงความคิดเห็นในเร่ืองการเมืองไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

 2.  การตัดสินใจ (Decision-Making) การส่ือสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ ผูส่ื้อสาร

สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว เน่ืองจากในการส่ือสารดงักล่าวผูส่ื้อสารทุกคนจะไม่ทราบ

สถานภาพทางสังคมท่ีแทจ้ริงของกนัและกนั จะทาํให้ผูส่ื้อสารรู้สึกเท่าเทียมกนัและจะทาํให้การ

ส่ือสารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 3.  การแสดงตัวตน และความมีประชาธิปไตย (Identity and Democratization) จาก

กระบวนการส่ือสารท่ีมีคอมพิวเตอร์เขา้มาเป็นช่องทาง (Channel) ในการส่ือสารนั้น ทาํให้ความ

กลวัในการแสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคลลดลง เน่ืองจากไม่ตอ้งตวัตนท่ีแทจ้ริงและสามารถใช้

นามแฝงได ้ดงันั้น การแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีไม่ปลอดภยั การวิพากษ์วิจารณ์เร่ืองราวต่าง ๆ 

สามารถทาํไดอ้ยา่งปลอดภยัมากข้ึน 

สภาพแวดล้อมของการส่ือสารผ่านตวักลางคอมพวิเตอร์ 

   การส่ือสารผ่านตวักลางคอมพิวเตอร์ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูส่ื้อสารสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสารกนัอยา่งอิสระ โดยเนน้การมีปฏิสมัพนัธก์นัระหว่างสมาชิก ซ่ึงเม่ือสมาชิกมีการปฏิสมัพนัธ ์

และเก่ียวขอ้งกนัจนถึงระดบัหน่ึงแลว้ ก็จะทาํใหเ้กิดชุมชนยอ่ย ๆ ข้ึนในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ

ท่ีเรียกว่า “ชุมชนเสมือนจริง”  (Virtual Community) 

 การส่ือสารผา่นตวักลางคอมพิวเตอร์จนทาํใหเ้กิดชุมชนในลกัษณะของชุมชนเสมือนจริง 

ข้ึนยงัก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มในรูปแบบใหม่ดงัน้ี  (ศุนิสา  ทดลา,อา้งถึงใน ปรเมศวร์     รัมยากูร  

2546:40)  ไดอ้ธิบายรายละเอียดไวด้งัน้ี 

 1.  สภาพไร้การขัดขวางและควบคุม (Disinhibition) จากการท่ีผู ้รับสารและส่งสาร

ติดต่อส่ือสารกนัผา่นทางคอมพิวเตอร์เพียงอยา่งเดียว ทาํใหท้ั้งสองฝ่ายสามารถแลกเปล่ียนข่าวสาร

กนัไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยท่ีต่างฝ่ายไม่รู้จกักนัมาก่อน นอกจากน้ีทั้งสองฝ่ายไม่ตอ้งเห็นอวจันะภาษา 

เช่น สีหนา้ ท่าทาง และนํ้ าเสียงใด ๆ ของคู่ส่ือสารเลย 

 2.  การเปล่ียนเพศ (Gender Swapping) เป็นส่ิงท่ีเกิดต่อเน่ืองมาจากสภาพไร้การขดัขวาง

และควบคุม กล่าวคือเม่ือคู่ส่ือสารไม่จาํเป็นตอ้งรู้จกักนั และไม่ไดเ้ห็นหนา้กนัระหว่างการส่ือสาร ผู ้

ส่ือสารแต่ละฝ่ายก็สามารถเปล่ียนเพศตวัเอง เพ่ือใชใ้นการส่ือสารไดอ้ยา่งอิสระ 

 3.  การเป็นตัวตนหลากหลายรูปแบบ (Multiple Identities) เม่ือผูส่ื้อสารผ่านตัวกลาง

คอมพิวเตอร์มีอิสระในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยไม่ตอ้งทราบสถานภาพ 

เพศ รูปร่างหน้าตา หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ผูส่ื้อสารจึงมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนบทบาท และสถานภาพ

ของตนใหส้อดคลอ้งกบัการส่ือสาร หรือความตอ้งการของตนเองท่ีไม่สามารถเป็นไดใ้นชีวิตจริง 
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แนวคดิเกีย่วกบัชุมชนและชุมชนเสมือนจริง 

 คาํว่า “ชุมชน” แปลมาจากภาษาองักฤษว่า “Community” ซ่ึงมีรากศพัท์มากจากของ  Indo 

– European คือ “Kom”  หมายถึง ดว้ยกบั (with)  ผสมกบัคาํว่า  “Mei”  หมายถึงการเปล่ียนแปลง 

หรือการแลกเปล่ียน (Exchange) ก็จะไดค้าํว่า  “Kommein” หมายถึงการแบ่งปันโดยทั้งหมด (Share 

by all)   และยงัมีคาํในภาษาองักฤษอีกหลายคาํท่ีมีความหมายเทียบเคียงกบัคาํว่า  Community เช่น  

คาํว่า Common, Commune, Communual  เป็นตน้ 

 ในอดีตคาํว่า “ชุมชน” ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั เพราะในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  

พ.ศ. 2493  ไม่ปรากฏคาํว่า  “ชุมชน”   คาํท่ีใช้เรียกหน่วยทางสังคมในสมยัโบราณเท่าท่ีพบจาก

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี อาทิ ศิลาจารึก พงศาวดารและกฎหมายตราสามดวง    

มกัใชค้าํว่า (ณฐพงษ ์จิตรนิรัตน์ 2544:3)    

 

บา้น ถ่ิน ถ่ินถาน ในกลุ่มสุโขทยั 

 เวียง เชียง พนันา ในกลุ่มลา้นนา 

 บาง กวา้น ยา่น ในกลุ่มอยธุยาและรัตนโกสินทร์ 

 

ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง คาํว่าชุมชนเกิดข้ึน และเป็นท่ีรับรู้ในสถาบนัการศึกษา   

ก่อนท่ีจะขยายไปสู่แวดวงอ่ืนตามลาํดบั    

 อยา่งไรก็ตามการใหค้วามหมายเก่ียวกบัชุมชนในปัจจุบนั ยงัคงมีลกัษณะหลากหลาย  และ

มีความหมายท่ีขัดแยง้ มิได้มีความหมายเดียว หรือความหมายท่ีเป็นกลาง    เน่ืองจากการให้

ความหมายเก่ียวกบัชุมชน   เป็นการแสดงออกถึงอาํนาจและวาทกรรมของกลุ่มคนต่าง ทั้งภายใน

และภายนอกชุมชน  (ณฐพงษ ์จิตรนิรัตน์ 2544:3)   ดงันั้น ชุมชนจึงอาจเป็นไดท้ั้งกลุ่มคนขนาดเล็ก 

ไปจนถึงกลุ่มคนขนาดใหญ่ได ้

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ปีพุทธศกัราช 2542 (2542:368) ไดใ้หค้วามหมายของ   

“ชุมชน”  ว่า  น. หมู่ชน, กลุ่มคนท่ีอยูร่วมกนัเป็นสงัคมขนาดเลก็   อาศยัอยูใ่นอาณาบริเวณเดียวกนั 

และมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

 สญัญา  สญัญาวิวฒัน์   (2526 อา้งถึงใน ณฐพงษ ์จิตร นิรัตน์ 2544:4) ไดใ้หค้วามหมายของ

ชุมชนว่า  ชุมชน หมายถึง องค์การทางสังคมอย่างหน่ึงท่ีมีอาณาเขตครอบคลุมทอ้งถ่ินหน่ึง  และ

ปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความตอ้งการพ้ืนฐานส่วนใหญ่และสามารถแกไ้ขปัญหาส่วนใหญ่ใน

ชุมชนเองได้ โดยมีองค์ประกอบ สําคัญคือ สถาบันทางสังคม องค์กรทางสังคม และพ้ืนท่ีทาง

ภูมิศาสตร์ 
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กาญจนา  แกว้เทพ  (2538 อา้งถึงใน ณฐพงษ ์จิตรนิรัตน์ 2544:4) ใหค้วามหมายของชุมชน  

ว่าหมายถึง กลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่ใน บริเวณเดียวกนั มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั มีฐานะหรืออาชีพท่ี

เหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั (Homogeneous) มีลกัษณะของการใชชี้วิตร่วมกนั มีความเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนั ผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนมีความรู้สึกว่า เป็นชุมชนเดียวกนั มีการดาํรงรักษาคุณค่าและมรดก 

ทางวฒันธรรมและศาสนา รวมทั้งการถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานดว้ย 

 พรรณางาม และ พิชยา (2542 อา้งถึงใน ณฐพงษ์ จิตรนิรัตน์ 2544:4)  ให้ความหมายของ 

ชุมชน ว่าหมายถึง กลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่รวมกนั มีชีวิต วฒันธรรมร่วมกนั  มีกิจกรรมท่ีร้อยรัดให้เกิด

ความเป็นหน่ึงเดียวกนั มีสาํนึกร่วมเพราตอ้งเผชิญปัญหาร่วมกนัในสถานท่ี (Space)  หน่ึงซ่ึงไม่

จาํกดัเฉพาะอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ แต่เล่ือนไหลไปตามกิจกรรมของชุมชน 

 ประเวศ  วะสี  (2541 อา้งถึงใน ณฐพงษ์ จิตรนิรัตน์ 2544:5) ไดใ้ห้ความหมายของชุมชน  

ว่าหมายถึง การท่ีคนจาํนวนหน่ึงมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั มีความเอ้ืออาทรกนั  มีความพยายามทาํ

อะไรร่วมกนั มีการเรียนรู้ร่วมกนัในระหว่างการกระทาํ และมีการติดต่อส่ือสาร (Communicate) 

 นอกจากชุมชนตามความหมายทางกายภาพ(Physical) แลว้ ปัจจุบนัลกัษณะและรูปแบบ

ของชุมชนนั้นมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึนดงัท่ี Andrew Busey  กล่าวว่า “เรากาํลงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้

ของการปะทุตวัของประชาคม และการส่ือสารจะเป็นคล่ืนลูกใหญ่ลูกต่อไปบนอินเทอร์เน็ต” 

 แนวคิดเก◌◌่ียวกบัชุมชนในรูปแบบใหม่เกิดข้ึนพร้อมกบัการพฒันาเทคโนโลยแีละปัญหา

สังคม ท่ีทวีความรุนแรงซบัซอ้นมากข้ึนอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหย่อน ปัญหาและแนวทางการ

แกไ้ขไม่อาจจาํกดัอยูใ่นปริมณฑลของชุมชนท่ีมีอาณาเขตทางภูมิศาสตร์เลก็ ๆ ไดต้ามลาํพงั เพราะ

บางปัญหาเกิดจากอิทธิพลภายนอก ซ่ึงบางคร้ังการแกไ้ขตอ้งการรวบรวมกาํลงั ความร่วมมือ และ

ทรัพยากรจากภายนอกชุมชน (ปาริชาติ 2543, อา้งถึงใน ณฐพงษ ์ จิตรนิรัตน์ 2544:34) 

 ปัจจุบนัรูปแบบของชุมชนมีหลากหลายมากข้ึน ยิ่งความกา้วหน้าทางเทคโนโลยจีากโลก

ตะวนัตกแผข่ยายเขา้มามากเท่าไหร่ ขอบเขตหรือพรมแดนในการนาํเสนอหรือแลกเปล่ียนขอ้มูล 

บริบทพ้ืนท่ีดูเหมือนความสาํคัญจะลดน้อยลงไป ด้วยเหตุน้ีจึงทาํให้ชุมชนสามารถขยายไดอ้ย่าง

กวา้งขวางและครอบคลุมมิติอ่ืนมากข้ึน   ชุมชนรูปแบบใหม่น้ีมีลกัษณะเป็นชุมชนไร้       พรหม

แดน  กล่าวคือสมาชิกหรือผูท่ี้สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่จ ํากัดแหล่ง หากระบบระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศครอบคลุมถึง 

 ชุมชนไซเบอร์สเปซ (Cyberspace Community)  ถูกนํามาใช้เป็นคร้ังแรกโดย William 

Gibson  ในงานเขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์ประเภท Virtual Reality  เร่ือง  Neuoromancer และถูก

นํามาใช้แพร่หลายในโลกอินเทอร์เน็ตปัจจุบัน  ซ่ึงหมายถึงจุดท่ีเช่ือต่อระหว่างการรับรู้ทาง

ประสาทสัมผสัของมนุษย ์และแสง สีเสียง แบบดิจิตอลท่ีสร้างข้ึนโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คาํว่า 
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Cyber มาจากคาํว่า Cybernatic ซ่ึงหมายถึงระบบท่ีควบคุมตวัเองได ้ไซเบอร์เสปซจึงหมายถึงอาณา

บริเวณหรือพ้ืนท่ีเสมือนจริง (Virtual Reality) ท่ีเช่ือมโยงบุคคลต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั โดยผา่นส่ือกลาง

คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยเทคโนโลยี เวอร์ชวล เรียลลิต้ี (Virtual Reality) หรือระบบ

ความจริงเสมือน พฒันาข้ึนจากเทคโนโลยีทางการทหารท่ีใช้สร้างสภาพแวดลอ้มจาํลองให้แก่

นักบินพลเรือนในการฝึกขับเคร่ืองบิน เพ่ือลดความเส่ียงจากการใช้เคร่ืองบินจริงทําการฝึก 

เทคโนโลยี VR น้ีมีความสามารถในการสร้างสภาพแวดลอ้มจาํลองท่ีมนุษยส์ามารถมีปฏิสัมพนัธ์

กนักบัระบบไดผ้่านการส่ือสารในรูปแบบ CMC (Computer Media Communication)  ซ่ึงภายหลงั

ได้ถูกนาํมาผสมผสานกบัระบบอินเทอร์เน็ตจนเกิดเป็นสังคมจาํลองรูปแบบใหม่ข้ึนมาท่ีเรียกว่า 

Virtual Community หรือสังคมเสมือนจริงอนัเป็นสถานท่ีจาํลองท่ีมนุษยส์ามารถทาํอะไรได้ทุก

อยา่งเหมือนในโลกแห่งความเป็นจริง ดว้ยการละร่างกายเอาไวเ้บ้ืองหลงัจอคอมพิวเตอร์เขา้สู่โลกท่ี

ไม่มีการส่ือสารแบบเห็นหน้ากนั หรือ Face to Face (FTF)  ปรากฏให้เห็นอีกต่อไป   และสามารถ

เลือกตวัตนไดต้ามใจ โดยไม่ข้ึนอยูก่บัร่างกายท่ีเป็นเน้ือน้ีอีก เป็นการผสมผสานระหว่างร่างกายกบั

เทคโนโลยีตามแนวความคิดหลงัสมยัใหม่ เม่ือจิตวิญญาณและความคิดทั้งปวงไดถู้กถ่ายโอนไป

รวมกบัคอมพิวเตอร์ผา่นกระบวนการท่ีเรียกว่าอวตาร (Avatar) เพ่ือไปรวมกบัตวัตนใหม่ท่ีถูกสร้าง

ข้ึนในคอมพิวเตอร์หรือในไซเบอร์สเปซอนัเป็นส่ิงท่ีคร้ังหน่ึง William Gibson เคยเขียนถึงใน 

Neuromancer และกลายมาเป็นความจริงในท่ีสุดดว้ยเทคโนโลย ีVR น้ี (Robbins  อา้งถึงใน จิรัฏฐ ์  

ศุภการ 2545:7) 

 การเกิดข้ึนของชุมชนไซเบอร์สเปซจึงเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลซ่ึงมีทกัษะพ้ืนฐานในการ

ใช้คอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อส่ือสาร สนทนา แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกันไดอ้ย่างอิสระ ผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ตในหลากรูปแบบวธีิการ เช่น การส่งขอ้ความผา่นจดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ (E-mail) 

, IRC การสนทนาออนไลน์และ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ดต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซด ์

(www.) เป็นตน้  จนเกิดการรวมกลุ่มผา่นการติดต่อส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตและใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็น

ส่ือหลกัในการส่ือสารในลกัษณะกลุ่มหรือชุมชน โดยกิจกรรมร่วมกนัของกลุ่มหรือชุมชนอาจอยู่

ในขอบเขตของการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต และเกิดการพฒันาเป็นการร่วมกนั

ดาํเนินกิจกรรมสาธารณะในทางกายภาพ  

 จากการศึกษาของพีระ  ล่ิวลม    (ณฐพงษ์  จิตรนิรัตน์ 2544:41) พบว่าชุมชนไซเบอร์ใน

ปัจจุบนักาํลงัมีสถานภาพเป็นท่ีสนใจและไดรั้บการยอมรับมากข้ึนในปัจจุบนั เพราะมีการเกิดข้ึน

ของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หมายถึงการเกิดข้ึนของความสัมพนัธ์ของคนในลกัษณะใหม่ ซ่ึงไม่

เพียงแต่เป็นความสัมพนัธ์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเท่านั้นแต่ยงัเป็นความสมัพนัธ์ท่ีพฒันาเป็นเป็น
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การร่วมกิจกรรมนอกเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และพฒันาเป็นชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการท่ีจะส่งเสริม

ใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจกนัในกิจกรรมท่ีเป็นปีระโยชน์ต่อส่วนรวม 

สายชล (2541:บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเก่ียวกบับทบาทของเวบ็ไซด์ไทย พบว่าเว็บไซดไ์ทยมี

บทบาทท่ีสาํคญัคือ บทบาทในการเช่ือมโยงประสานสังคม (Social Integration and Correlation) 

และก่อให้เกิดปรากฏการณ์ขยายฐานของสังคม (Social Expansion) และการถ่ายทอดวฒันธรรม 

(Cultural Transmission) 

 การเกิดข้ึนของชุมชนรูปแบบใหม่หรือชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) นั้นตั้งอยู่

บนพ้ืนฐานของความร่วมมือ โดยไม่มีข้อจาํกดัในเร่ืองของ เพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา 

ฐานะทางสงัคม โดยมีส่ือกลางคือเทคโนโลยสีารสนเทศทาํหนา้ท่ีในการเช่ือมโยง จนเกิดเป็นชุมชน

ข้ึน  กลายเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีทนัสมยั นอกจากน้ียงันาํไปสู่การสร้างความสัมพนัธ์ทาง

สงัคมรูปแบบใหม่ (Jones 1998 อา้งถึงใน ณฐพงษ ์ จิตรนิรัตน์ 2544 : 42) เช่น 

 1.  การสร้างสรรคโ์อกาสสาํหรับการศึกษาและเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ เกิดข้ึนในสงัคม 

 2.  การสร้างสรรค์โอกาสและทางเลือกใหม่สาํหรับการพฒันาประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วม ท่ีทุกคนมีความเท่าเทียมและเสมอภาคกนัในการแสดงความคิดเห็น 

 3.  เป็นช่องทางสาํหรับการสร้างวฒันธรรมและวิถีชีวิตใหม่ ๆ ใหเ้กิดข้ึนในสงัคม 

 4.  สามารถทาํใหม้นุษยแ์ละเคร่ืองสมองกลปฏิสมัพนัธก์นัไดแ้ละก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์ท่ี

เรียกว่ามิตรภาพบนคอมพิวเตอร์ (Computer Friendship) 

 ชุมชนเสมือนจริงหรือชุมชนรูปแบบใหม่ ไดรั้บการยอมรับและมีบทบาททางสงัคมมากข้ึน 

เพราะมีคุณลกัษณะท่ีสําคัญแตกต่างจากเดิมคือ (Schuler,1996  อา้งถึงใน ณฐพงษ์ จิตรนิรัตน์ 

2544:44) 

 1.  จิตสาํนึก (Conscious) เป็นคุณลกัษณะท่ีสาํคญัท่ีสุดเพราะชุมชนในรูปแบบน้ี สมาชิกใน

ชุมชนมีความต่ืนตวัและคระหนักสูง (High degree of awareness) ต่อประเด็นและปัญหาต่าง ๆ ทั้ง

ในระดบัปัจเจกบุคคลและสงัคมโดยรวม เช่น ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 2.  หลักการและจุดมุ่งหมาย (Principles and purpose) ตั้ งอยู่บนหลักความเสมอภาค 

(Equity) และย ัง่ยนื 

 3.  การปฏิบติัการ (Actions) ท่ีสามารถยืดหยุ่น (Flexible) และปรับเปล่ียน (Adjustment) 

ไดต้ามสถานการณ์ 
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ลักษณะความเป็นชุมชนรูปแบบใหม่ 

 
ท่ีมา : Schuler,อา้งถึงใน ณฐพงษ ์จิตรนิรัตน์ 2544:43 

 

 

 

 

 

การศึกษา 
(Education) 

ประชาธิปไตย 
ทีเ่ข้มแข็ง 

(Strong Democracy) 

สุขภาพอนามัย 

และความผาสุก 

(Health and  

Well-Being) 

ความเป็นธรรม 

และยั่งยืน 

(Economic 

Equity,Opportunity

  

สารสนเทศและ 

การส่ือสาร 

(Information and 

Communication) 

กจิกรรมหลากหลาย 

และวัฒนธรรม 

(Conviviality and 

Culture) 
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แนวคดิเกีย่วกบัพ้ืนที่สาธารณะ 

 การใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของคนส่วนร่วม ส่ิงใดท่ีคนทัว่ไปสามารถใชไ้ดส่ิ้งนั้นมกัถูกให้

ความหมายว่าเป็นของสาธารณะ ความเป็นสาธารณะจึงเป็นเร่ืองของการใชป้ระโยชน์ และการดูแล

รักษาโดยคนส่วนรวม เช่น โทรศพัทส์าธารณะและ สวนสาธารณะ เป็นตน้  การนาํแนวคิดเก่ียวกบั

พ้ืนท่ีสาธารณะเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาคร้ังเพ่ือจะสร้างความเข้าใจในการใช้พ้ืนท่ี

สาธารณะในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงประเด็นของพ้ืนท่ี นั้นไม่จาํกดัความหมายแค่เพียง  Area แต่

รวมถึง Space ซ่ึงมีความหมายกวา้งและครอบคลุมมากกว่า 

 กาญจนา  แกว้เทพ (2543 : 171 – 173) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า พ้ืนท่ีสาธารณะ (Public 

Sphere) ว่าประกอบดว้ยคาํสองคาํคือคาํว่า พ้ืนท่ี และค่า สาธารณะ 

 คาํว่า พ้ืนท่ี ประกอบดว้ยลกัษณะท่ีเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม ในแง่รูปธรรมหมายถึง 

อาณาบริเวณใดแห่งหน่ึง (Area) ท่ีมีการแบ่งกั้นเขตเอาไวอ้ย่างแน่นอน (Boundary) เช่น พ้ืนท่ีใน

บา้น พ้ืนท่ีในบริเวณวดั ส่วนในแง่นามธรรม หมายถึง เวที (ทางนามธรรม) ทางสงัคมท่ีมีการช่วงชิง

อาํนาจ เช่น พ้ืนท่ีทางวฒันธรรมในส่ือสารมวลชน เม่ือพบว่าละครโทรทัศน์จาํนวนมากนําเอา

เร่ืองราวท่ีมีคนไทยเช้ือสายจีนมาเป็นตวัเอก นําเอาค่านิยมแบบจีน ๆ มาเชิดชู เราอาจกล่าวไดว้่า   

ปัจจุบนั คนไทยเช้ือสายจีนไดเ้ขา้มาช่วงชิงพ้ืนท่ีทางวฒันธรรมไปแลว้ระดบัหน่ึง 

 คาํว่า สาธารณะ ในความหมายท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไป คือคาํว่า ส่วนรวม (Public) ซ่ึงมกัถูก

นิยามโดยเปรียบเทียบกบัคู่ท่ีตรงกนัขา้ม  คือคาํว่า ส่วนตวั (Private) สาํหรับความหมายของคาํว่า 

สาธารณะน้ี อาจจะขยายออกไปถึงเร่ืองผลประโยชน์ของส่วนรวมสาํหรับคนหมู่มากหลากหลาย

กลุ่ม ท่ีอาจจะสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัผลประโยชน์ส่วนตวัหรือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม คาํว่า

สาธารณะสามารถส่ือความหมายได ้2 นยัเช่นกนั โดยในดา้นรูปธรรม เช่น สวนสาธารณะ คือสวน

ของส่วนรวม ส่วนในดา้นนามธรรม เช่น ผูน้าํชุมชนท่ีทาํงานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่

คาํนึงถึงความสุขส่วนตวั 

Habermas (อ้างถึงในกาญจนา  แก้วเทพ  2543 : 173) ได้สืบค้นพัฒนาการของพ้ืนท่ี

สาธารณะโดยเร่ิมตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ในสงัคมยุโรปท่ียงัคงเป็นสงัคมศกัดินา ในสมยันั้น มีแต่

สถาบันพระมหากษัตริยแ์ละสถาบันศาสนาเท่านั้นท่ีมีสิทธิในการเข้าถึงพ้ืนท่ีสาธารณะในทาง

การเมือง (Public sphere in political society) อนัหมายถึง มีแต่ชนชั้นกษัตริย  ์ขุนนางชั้นสูง และ

พระเท่านั้นท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจเก่ียวกบักิจการสาธารณะต่าง ๆ  
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 ในระหว่างช่วงปลายศตวรรษท่ี 17 ต่อกบัศตวรรษท่ี 18 เร่ิมมีการสร้างพ้ืนท่ีสาธารณะของ

คนกลุ่มใหม่ในสังคม โดยกลุ่มคนท่ีเข้าร่วมในพ้ืนท่ีสาธารณะ ได้แก่ พวกชนชั้นกลาง พ่อค้า 

ช่างฝีมือ  ขุนนาง ปัญญาชน ไดม้านัดพบปะตามร้านกาแฟ โรงเหลา้ เพ่ือพูดคุยถกเถียงกนัอย่างมี

อิสรเสรีและใช้เหตุผลในเร่ืองเก่ียวกับกฎหมาย การเมือง การปกครองของรัฐ การโต้แยง้กนัน้ี

เป็นไปบนหลกัของความเสมอภาคเท่าเทียมกนั  กล่าวคือ เร่ืองท่ีนาํมาพูดคุยกนัจะเป็นประเด็นของ

ผลประโยชน์ร่วมกนั 

 การสนทนาแลกเปล่ียนกนัในประเด็นสาธารณะ มิใช่การพูดคุยเพ่ือลองปัญญาแลว้ก็จบส้ิน

ไป เพราะนอกจากการพูดคุยดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้สมาชิกในสังคมได้มีส่วนร่วมในชีวิต

สาธารณะ (Public Life) และสามารถตรวจสอบรัฐบาลท่ีกาํลงัปกครองอยูใ่นขณะนั้นไดแ้ลว้ กลุ่ม

พ้ืนท่ีสาธารณะยงัจะนําเอาขอ้สรุปหรือข้อเสนอแนะท่ีได้จากการพูดคุยกันไปต่อรองกบัชนชั้น

กษตัริยแ์ละขุนนาง พ้ืนท่ีสาธารณะยงัจะนาํเอาขอ้สรุปหรือขอ้เสนอท่ีไดจ้ากการพูดคุยกนัไปต่อรอง

กบัชนชั้นกษตัริยแ์ละขุนนาง พ้ืนท่ีสาธารณะจึงเป็นเวทีใหช้นชั้นกลางไดแ้สดงตวัในฐานะพลเมือง 

(Citizen) และเป็นพ้ืนท่ีต่อสูท้างการเมืองของชนชั้นกลางดว้ย 

 การสร้างพ้ืนท่ีสาธารณะจะสอดแทรกเป็นยาดาํในการสถาปนาประชาสังคมให้เกิดข้ึนใน

ทุก ๆ ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการสร้างสํานึกร่วม ก ําหนดวัตถุประสงค์ร่วม การจัดตั้ ง

รวมกลุ่ม การสร้างความสัมพนัธ์แบบเสมอภาคห้างหุ้นส่วน ตลอดจนการอภิปรายพูดคุยกนั เพ่ือ

หาทางแกปั้ญหาร่วมกนั แนวคิดประชาสังคมและแนวคิดพ้ืนท่ีสาธารณะจึงต่างอนุเคราะห์ซ่ึงกนั

และกนั (กาญจนา  แกว้เทพ  2543:217) 

 แมว้่าแนวความคิดเก่ียวกบัพ้ืนท่ีสาธารณะในลกัษณะของ  Virtual Reality ยงัไม่มีปรากฏ

ใหเ้ห็นมากนกัแต่ดว้ยความเหมือนในบริบทของความเป็นชุมชนหรือกลุ่มคน ก็ช่วยให้สามารถนาํ

แนวคิดเก่ียวกบัพ้ืนท่ีสาธารณะน้ีมาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเสมือนจริงได ้ 
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แนวคดิเกีย่วกบัทุนทางสังคม 

 คาํว่า  “ทุนทางสงัคม” หรือ “Social Capital”  ปรากฏข้ึนคร้ังแรกในการอภิปรายของ  Lyda 

Judson Hanifan  ใน Rural School Community Center (วรวุฒิ  โรมรัตนพนัธ์ 2548:16)  ไดอ้ธิบาย

ถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจาํวนัของคน อาทิ ส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับการสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดี (Good Will) การสร้างมิตรภาพ (Fellowship) ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy)  และ

การติดต่อสัมพนัธ์กนัทางสังคม (Social Relationships) ระหว่างบุคคลหรือครอบครัวท่ีทาํให้เกิด

หน่วยทางสังคมข้ึนมา Hanifan ไดก้ล่าวไวว้่า  การสร้างทุนทางสังคมในชุมชนนั้นจะตอ้งมีการ

สะสมทุนก่อน กล่าวคือ  คนในชุมชนตอ้งสร้างมิตรภาพ และตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มซ่ึงมีขนาด

ใหญ่กว่าครอบครัว  พร้อมทั้งตอ้งมีการติดต่อสมัพนัธ์กบัเพ่ือนบา้นทุนทางสงัคมจึงจะมีการสะสม

ข้ึนมา ซ่ึงความสมัพนัธ์ทางสังคมดงักล่าวจะช่วยให้คนสามารถบรรลุถึงความตอ้งการทางสังคมท่ี

ตนเองตอ้งการ และยงัสามารถสนับสนุนให้ทุนทางสังคม เกิดศกัยภาพท่ีเพียงพอต่อการปรับปรุง

การดาํเนินชีวิตของคนทั้งชุมชนใหดี้ข้ึนมาได ้ในลกัษณะน้ีเม่ือว่าโดยภาพรวมแลว้ ชุมชนจะไดรั้บ

ประโยชน์จากการร่วมมือของสมาชิกทุกคน ในขณะน้ีท่ีสมาชิกเองก็จะไดรั้บประโยชน์จากการคบ

หาสมาคมกนันั้น อนัจะนาํมาซ่ึงมิตรภาพ ความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั และความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนั

และกนั  

ในช่วงปี 1980s มีนกัสงัคมวิทยา 2 ท่าน ท่ีใหค้วามสาํคญัและไดรั้บการยอมรับว่าเป็น ผูท่ี้มี

ส่วนสาํคญัอย่างมากในการบุกเบิกและวิเคราะห์แนวความคิดอย่างเป็นระบบซ่ึงถือเป็นตน้แบบ

แนวความคิดในปัจจุบนั คือ บูร์ดิเยอร์ (Pierre Bourdieu)∗และ โคลแมน (Jame S. Coleman)∗∗ 

 Pierre Bourdieu and James S. Coleman (Coleman 1996 อ้าง ถึ งใน ก วิ พัฒ น์  สุ ข แ จ่ ม 

2547:53)  ในปี 1970 ไดนิ้ยามทุนทางสงัคมว่าเป็นประโยชน์ (Benefit) และโอกาส (Opportunity) ท่ี

เพ่ิมข้ึนสู่ประชาชนท่ีเป็นสมาชิกในสงัคมนั้น ในขณะท่ี James Coleman ไม่ไดก้าํหนดแน่นอนว่า 

ทุนทางสังคมคืออะไร แต่มุ่งเป้าไปท่ีการเกิดการทรัพยากรรวมของบุคคลแต่ละคนจากพันธะ 

(ความผกูพนั) ทางสังคมร่วมกนั และกาํหนดใหทุ้นทางสังคมนั้นแตกต่างจากทุนทางการเงิน และ

                                                
∗ Pierre Bourideu  เป็นนกัสังคมวิทยาชาวฝร่ังเศส เสียชีวิตเม่ือปี 2002  เป็นผูท่ี้มีบทบาทในแวดวงการศึกษาในฝร่ังเศส

อยา่งมาก ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นปรมาจารยท์างสังคมวิทยาท่ีสร้างคุณูปการดา้นแนวคิดและการปฏิบัติอยา่งมาก แนวคิดท่ีเด่นของเขาก ็

การเช่ือมโยงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างทุนในรูปแบบต่าง ๆ ในสังคมท่ีสัมพนัธ์กบัอาํนาจ 

∗∗ Jame Samuel Coleman เกดิเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 1962 เคยเป็นอาจารยด์้านสังคมวิทยาสอนอยู่ท่ี University 
of Chicago เป็นประธานสมาคมสังคมวิทยาแห่งอเมริกนั (ASA) คนท่ี 83 เสียชีวิตเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 1995 
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ทุนทรัพยากรบุคคล โดยท่ีทุนทางสังคมนั้นจะแฝงอยู่ในความสัมพนัธ์ระดบับุคคล ซ่ึงมีลกัษณะ

พิเศษท่ียากต่อการปรากฏใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนได ้

 ปิแอร์  บูร์ดิเยอร์ (Pierre Bourdieu)  ไดใ้หค้าํจาํกดัความของทุนทางสงัคมว่าเป็นทรัพยากร

ท่ีมีอยู่จริงมีศกัยภาพ เช่ือมโยงกบัการมีเครือข่ายท่ีถาวรซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการ

หรือไม่เป็นทางการท่ีมีมากน้อยต่างกนัข้ึนอยู่กบัความคุน้เคยกนัหรือการยอมรับกนั กล่าวอีกนัย

หน่ึงทุนทางสังคมเป็นพลงัทางสงัคมท่ีเช่ือมโยงกบัการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ซ่ึงทาํให้สมาชิกแต่ละ

คนมีการสะสมทุนท่ีมาจากลกัษณะร่วมของการเป็นหมู่คณะ 

 งานของบูร์ดิเยอร์ไดรั้บการกระตุน้จากงานของนักทฤษฏีมาร์กซิสต ์เขากล่าวถึงทุนทาง

สงัคมว่าเป็น “การเก่ียวขอ้งสัมพนัธก์นั” ท่ีมีบทบาทในการผลิตซํ้ าทางชนชั้น ทุนทางสังคมไม่ได้

เป็นลกัษณะของสังคมทั้งหมดแต่เป็นเกณฑ์ท่ีเกิดข้ึนจากชนชั้นท่ีต่างกนั หรืออาจกล่าวไดว้่า ทุน

ทางสังคมเป็นเคร่ืองมือของอาํนาจ   นอกจากน้ีบูร์ดิ เยอร์ ได้เน้น เร่ืองทุนทางสังคมท่ีเป็น

ความสัมพนัธ์เชิงเครือข่ายของคนในสังคม ท่ีจะเป็นพลงัในการกระทาํต่าง ๆ ระดบัของทุนทาง

สงัคมจะมากหรือน้อยนั้นข้ึนอยู่กบัขนาดของเครือข่ายท่ีคนแต่ละกลุ่มสามารถเช่ือมโยงให้เกิดการ

ขบัเคล่ือนไดแ้ละข้ึนอยู่กบัทุนทางเศรษฐกิจ ทุนวฒันธรรมและทุนทางสัญลกัษณ์ท่ีคนคนนั้นจะ

ไดม้าด้วยความชอบธรรมจากคนท่ีติดต่อด้วย  และเครือข่ายทางสังคมไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติหรือเป็นส่ิงท่ีสังคมให้มา แต่เกิดข้ึนจากการปฏิบติัขิงสถาบนั เช่น สถาบนัครอบครัวก็มี

การใหนิ้ยามตามความสมัพนัธเ์ชิงเครือญาติ เป็นตน้ 

 การนิยามของบูร์ดิเยอร์สร้างความชัดเจนว่าทุนทางสังคมนําไปสู่ 2 เร่ือง คือ หน่ึง 

ความสัมพันธ์ทางสังคมโดยตัวมันเองนั้ นยอมให้ปัจเจกอ้างสิทธ์ิการเข้าถึงทรัพยากรซ่ึงถูก

ครอบครองโดยสมาคมของพวกเขา และสอง การสร้างทุนทางสังคมนําเข้าสู่กระบวนการทาง

เศรษฐกิจได ้ แต่งานของบูร์ดิเยอร์ไม่ไดรั้บการยอมรับมากนกัในวงการจดัทาํนโยบาย เน่ืองจากงาน

ของเขาค่อนขา้งเป็นงานเชิงวิพากษ ์ไฟน์ เห็นว่ามีเหตุผลหลายประการท่ีงานของบูร์ดิเยอร์ไม่ไดรั้บ

การยอมรับ   

 ประการแรก  งานของบูร์ดิเยอร์มีลกัษณะนามธรรมซ่ึงเป็นแบบฉบบัดั้งเดิมของนกัคิดชาว

ฝร่ังเศส ซ่ึงขดักบัแนวคิดขององักฤษและอเมริกาโดยเฉพาะเม่ือทุนทางสงัคมไดเ้ขา้ไปในความคิด

ของพวกเขา บูร์ดิเยอร์ไดช้ี้ให้เห็นความสัมพนัธใ์นเร่ืองการจดัลาํดบัชั้นทางสงัคมและกิจกรรมทาง

วฒันธรรม แทนท่ีจะบอกว่าทุนทางสงัคมคืออะไรและสาํคญัอยา่งไร และบูร์ดิเยอร์เป็นคนแรกท่ีทาํ

ใหเ้ห็นเร่ืองศีลธรรมจรรยา 

 ประการท่ีสอง  งานของบูร์ดิเยอร์ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการศึกษาวฒันธรรม ซ่ึงห่างไกล

กบัความคิดของบรรดาคนท่ีตอ้งการขยายหรือแปรแนวคิดเร่ืองทุนทางสงัคม 



 30 

 ประการท่ีสาม  ในฐานะท่ีเป็นนกัทฤษฏีดา้นวฒันธรรมมีผูเ้ห็นว่างานของบูร์ดิเยอร์เป็นงาน

ท่ีขวางทางระหว่างส่ิงท่ีเรียกว่ามาร์กซิสตก์บัโพสโมเดิร์น แมว้า่งานของบูร์ดิเยอร์จะเน้นย ํ้าในเร่ือง

ของความสัมพนัธ ์, โครงสร้างและแนวโน้มทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม แต่ว่ากไ้ม่ไดเ้ป็นเน้ือหา

และความหมายท่ีหลายคนตอ้งการ (Fine 2001:55-56 อา้งถึงใน ป่ินวดี  ศรีสุพรรณ 2547:34) 

 โคลแมน (Jame S. Coleman)  งานของเขาต่างกบับูร์ดิเยอร์อย่างมาก เพราะโคลแมนเป็น  

นักสังคมวิทยาชาวอเมริกาแนว Rational Choice∗ นั้นได้แปลงแนวคิดจากนักเศรษฐศาสตร์แนว     

นีโอคลาสสิค โคลแมนเช่ือว่า คนคนหน่ึงสามารถสร้างทฤษฏีทางสังคมให้เกิดข้ึนไดจ้ากรูปแบบ

พฤติกรรมท่ีเป็นปัจเจก สจัธรรมท่ีปัจเจกบุคคลคน้หาก็คือ จุดสุดยอดของผลประโยชน์อนัมหาศาล 

นกัสงัคมวิทยาก็จะสนใจปัญหาท่ีเกิดจากผลประโยชน์ท่ีถูกจาํกดั โดยการท่ีจะรวมเอาทุนทางสงัคม

หรือวฒันธรรมและบริบททางประวติัสาสตร์มาร่วมดว้ยหรือไม่นั้น เป็นส่ิงท่ีนักเศรษฐศาสตร์

แนวนีโอคลาสสิคใหค้วามสนใจ 

 โคลแมน อธิบายทุนทางสังคมในฐานะท่ีเป็นตัวเช่ือมประสานการจดัระเบียบหรือการ

จดัตั้งองคก์ร สมาคม เขาเช่ือว่า ทุนทางสงัคมมีอยูใ่นโครงสร้างของความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลมา

ตั้งแต่เดิม ซ่ึงทาํให้การกระทาํท่ีโยงใยในสังคมของแต่ละคนดูง่ายข้ึน เขาเห็นว่าทุนทางสังคม

สามารถมีลกัษณะของผลประโยชน์สาธารณะได ้และโดยหน้าท่ีของทุนทางสังคมแลว้ โคลแมน 

อธิบายว่าเป็น ความหลากหลายในส่วนท่ีเป็นเอกภาพท่ีปรากฏอยูจ่ริงซ่ึงมีจุดร่วมของสองส่ิงอยูด่ว้ย 

กล่าวคือมนัรวมถึงเกณฑ์ของโรงสร้างทางสังคมและเอ้ือให้การกระทําของตัวกระทําภายใต้

โครงสร้างนั้นง่ายข้ึนไม่ว่าจะเป็นคนหลายคนหรือคนกลุ่มเดียวท่ีร่วมมือกนั  โคลแมนไดช้ี้ให้เห็น

เร่ืองความสาํคญัของทุนทางสงัคมในฐานะท่ีมีส่วนทาํใหเ้กิดทุนมนุษย ์ เขากล่าวว่า สงัคมท่ีขาดทุน

ทางสังคมจะเห็นไดจ้ากการท่ีมีนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายออกจากโรงเรียนกลางคนั ซ่ึงการ

สร้างทุนทางสงัคมจะตอ้งเร่ิมจากครอบครัวท่ีมีส่วนสาํคญัในการใหก้ารศึกษาต่อบุตร  

 โรเบิ ร์ต   พัท นั ม   (Robert D. Putnam) จาก งาน ช่ื อ  Making Democracy Work: Civic 

Traditions in Modern Italy (1993)  เขาไดศึ้กษาหมู่บา้นในอิตาลีใตใ้นช่วงปีทศวรรษ 1970  พทันัม 

อธิบายความยากจนในอิตาลีตอนใตว้่าเป็นเพราะประชาชนขาดทุนทางสงัคมไม่ใช่เง่ือนไขในเชิง

โครงสร้าง เขาเห็นว่าทุนทางสังคมประกอบดว้ย ความไวว้างใจ บรรทดัฐาน และเครือข่าย โดยการ

จะประสบความสาํเร็จไดก้็ต่อเม่ือความร่วมมือนั้นมีการสัมพนัธ์เช่ือมโยงและมีความไวว้างใจกนั 

หรือท่ีเรียกว่าทรัพยากรทางศีลธรรม (Moral Resource) ทุนทางสังคมยงัมีลกัษณะเป็นผลประโยชน์

สาธารณะ ซ่ึงอาจมีองคก์รนิติบุคคลเป็นตวัแทนในการจดัการได ้กล่าวอีกนยัหน่ึงคือทุนทางสงัคมมี

                                                
∗ Rational Choice Theory คือ ทฤษฏีท่ีอธิบายทางเลือกท่ีเราเผชิญในสังคมคือทางเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวั 

กบัผลประโยชน์ร่วมกนั (อา้งในป่ินวดี  ศรีสุพรรณ 2547:34) 
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ลกัษณะเป็นผลพลอยไดท่ี้เกิดจากกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงทุนทางสังคมจะมีขอ้ผูกมดั บรรทดัฐาน 

และความไวเ้น้ือเช่ือใจท่ีสามารถแลกเปล่ียนกันได้ เช่น การท่ีสมาชิกชมรมร้องเพลงเข้ามามี

กิจกรรมร่วมกนั เป็นเพราะเขาชอบร้องเพลง ไม่ใช่เพราะเขาต้องการสร้างเครือข่ายทางสังคมท่ี

เขม้แข็ง แต่โดยนัยแลว้ส่ิงท่ีไดคื้อเกิดการสะสมทุนทางสังคมข้ึน    พทันัม เห็นว่าทุนทางสังคม

สามารถอยู่ในรูปของผลประโยชน์สาธารณะไดเ้ช่นเดียวกบัแนวคิดของโคลแมน นอกจากน้ี ทุน

ทางสงัคมก็สามารถอยูใ่นรูปของผลประโยชน์เฉพาะบุคคลไดเ้ช่นกนั 

 พทันัม (1993)   อธิบายเร่ืองเครือข่ายและบรรทดัฐานทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการเอ้ือ

ประโยชน์ต่อกนัและกนัว่าเป็นทุนทางสังคม เพราะเครือข่ายก็คือทุนทางสังคมในรูปแบบหน่ึงท่ี

สร้างคุณประโยชน์ทั้ งในปัจเจกบุคคลและกลุ่ม และเรายงัสามารถลงทุนสร้างเครือข่ายได ้

นอกจากน้ี พทันมั ยงันาํศพัทค์าํว่า Bonding (ยดึโยง) และ Bridging (เช่ือมโยง) มาใช ้โดยอธิบายว่า 

ภายในกลุ่มหน่ึง ๆ  นั้นมีส่ิงท่ียดึโยงระหว่างสมาชิกในกลุ่มอยูซ่ึ่งถือเป็นความสมัพนัธท่ี์ก่อให้เกิด

ทุนทางสังคมในกลุ่มนั้น ๆ ในกลุ่มเหล่านั้นก็จะมีการติดต่อสัมพนัธ์กบักลุ่มอ่ืนเป็นการสร้าง

ความสัมพนัธร์ะหว่างกลุ่มให้เกิดข้ึน (Bridging) ก็คือลกัษณะของการสร้างเครือข่ายนั่นเอง ซ่ึงเรา

สามารถท่ีจะใชทุ้นทางสังคมในกลุ่มและเครือข่ายน้ีแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และประสบการณ์

ต่าง ๆ เพ่ือสร้างสรรคป์ระชาสงัคมอนัจะนาํไปสู่ประชาธิปไตยท่ีจะเกิดข้ึน (Putnam 2000: 19) 

 ดา้นธนาคารโลก หลงัจากมีฉันทามติแห่งวอชิงตนัในปี 1991 (Washington Consensus)∗ 

เขียนโดยวิลเลียมสนั (John Williamson) ท่ีเสนอให้มีการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจในละติน

นอเมริกา เน้ือหาสาระของมนันั้นครอบคลุมประเด็นสาํคญัหลกั ๆ  คือการเปิดเสรีทางการคา้ ยดึมัน่

รักษาเสถียรภาพราคา และสนับสนุนแนวทางตามแบบเสรีนิยมแนวใหม่ (Neo-liberalism) โดยเห็น

ว่ากลไกตลาดนั้ นควรปล่อยให้เป็นโดยเสรี และรัฐไม่ควรเข้าแทรกแซงเพราะมีต้นทุนซ่ึงจะ

มากกว่าประโยชน์ท่ีไดรั้บแต่ในปลายปี  1990s ฉนัทามติของวอชิงตนัก็ถูกวิพากษว์ิจารณ์อยา่งหนกั 

เช่น  การปฏิเสธในเร่ืองการขดัแยง้ระหว่างรัฐกบัตลาดโดยมีการบอกว่ารัฐกบัตลาดเป็นส่วนท่ีเติม

เต็มซ่ึงกนัและกนั  เกิดวาระดา้นสงัคมท่ีนาํมาโตแ้ยง้นโยบายดา้นการพฒันาและดา้นเศรษฐกิจ และ

ได้มีการเช่ือมประเด็นทางสังคมโดยช้ีให้เห็นผลกระทบจากความผิดพลาดของตลาดซ่ึงเป็น

ปรากฏการณ์ทางการวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือหาทางเลือกท่ีดีกว่าตลาดเสรี โดยความร่วมมือจากหลาย

ดา้นทั้งดา้นสงัคมและเอกชนในการตดัสินใจ และแกไ้ขปรับปรุงขอ้ผดิพลาดท่ีผ่านมา โดยเฉพาะ

                                                
∗ นโยบายประกอบด้วย 1. การเสริมสร้างนโยบายการเงินและการคลัง  2. การจัดเรียงลําดับความสําคัญของรายจ่าย

ภาครัฐบาลใหม่ 3. การปฏิรูปภาษี 4. การอาํนวยใหอ้ตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงโดยเสรี 5. การดาํเนินนโยบายอตัราแลกเปล่ียนท่ีส่งเสริมการ

แข่งขนั 6. การเปิดเสรีการคา้ระหว่างประเทศ 7. การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ 8. การถ่ายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลสู่

ภาคเอกชน 9. การลดการควบคุมกาํกบักจิกรรมทางเศรษฐกจิของภาครัฐบาล และ 10. การส่งเสริมการกาํหนดกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นให้

ชดัเจน (อา้งในป่ินวดี ศรีสุพรรณ 2546:40) 
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ขอ้ถกเถียงในตน้ปี 1998 ของสติกลิตซ์ (Joe Stiglitz) ซ่ึงไดด้าํรงตาํแหน่งรองประธานอาวุโสและ

หวัหนา้นกัเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลก ขณะนั้น เห็นว่าฉนัทามติแห่งวอชิงตนัมีความไม่สมบูรณ์  

และช้ีทางท่ีผิด และมีลกัษณะท่ีเป็นคาํแนะนาํแต่ไม่ใช่วิธีการท่ีเป็นเคร่ืองมือ  เขาเห็นว่าการท่ีรัฐมี

บทบาทสาํคญัในการออกกฎเกณฑข์อ้บงัคบัต่าง ๆ  ในดา้นนโยบายอุตสาหกรรม การป้องกนัสงัคม 

และการตดัสวสัดิการนั้น ประเด็นไม่ไดอ้ยูท่ี่การตดัสินใจว่าจะเขา้ไปมีบทบาทหรือไม่ แต่อยู่ท่ีการ

จะเขา้ไปมีบทบาทอยา่งไร นอกจากน้ีรัฐกบัตลาดยงัตอ้งทาํงานเป็นส่วนท่ีเสริมใหแ้ต่ละส่วนทาํงาน

ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 นอกจากน้ีประกอบกบัในช่วงทศวรรษ 1990 ธนาคารโลกไดถู้กขบวนการเคล่ือนไหวทาง

สงัคมกดดนัและเรียกร้องอยา่งหนกั ว่าควรใหค้วามสาํคญัต่อความเป็นมนุษย ์(Human Face) ในวนั

คริสตม์าสปี 1990 ไดมี้ชาวบา้นในอินเดียท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากการสร้างเข่ือนกั้นแม่นํ้ า 

Narama  ไดร้วมขบวนกนัคดัคา้นการสร้างเข่ือน Sardar Sarovar จากเดินขบวน 8 วนั ตาํรวจก็เขา้

สลายการชุมนุมและมีคน 140 คนถูกจบักุม เหตุการณ์น้ีทาํใหธ้นาคารโลกไดใ้หมี้การเปิดแสดง

ความคิดเห็นและมีการทาํรายงานเสนอประธานธนาคารโลก  ผลคือโครงการสร้างเข่ือนถูกยกเลิก

ไป เหตุการณ์น้ีไม่เพียงทาํใหข้บวนการเคล่ือนไหวตระหนกัถึงพลงัสาํคญัท่ีตนมีอยูแ่ต่ยงัทาํใหค้นท่ี

ทาํงานในธนาคารโลกตระหนกัว่าตอ้งมีการปฏิรูปสถาบนัไม่เช่นนั้นธนาคารโลกอาจจะตอ้งถึงจุด

จบ (Goldman,อา้งถึงใน ป่ินวดี       ศรีสุพรรณ 2547:41) 

 ในปี 1991 ธนาคารโลกไดจ้ดัตั้งส่วนการพฒันาดา้นสงัคมท่ีสาํคญัข้ึนมา คือ แผนก

ส่ิงแวดลอ้ม (Environment Department)  ซ่ึงต่อมาไดย้กส่วนพฒันาสงัคม (Social Development 

Division)  ซ่ึงเดิมอยูใ่นแผนกพฒันาส่ิงแวดลอ้มเป็นแผนกพฒันาสงัคม (Social Development  

Department)∗   โดยทาํงานประสานเป็นเครือข่ายดา้นการพฒันาทางส่ิงแวดลอ้มและสงัคมอยา่ง

ย ัง่ยนื ทั้งสองแผนกน้ีไดท้าํงานดา้นเครือข่ายการลดปัญหาความยากจนและการจดัการทางเศรษฐกิจ 

และเครือข่ายทางการเงิน เอกชน และโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยในปี 1992  ไดมี้การประชุมแห่ง

สหประชาชาติว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (Earth Summit) ท่ีเมืองริโอ เด จาเนโร ประเด็น

สาํคญัท่ีเกิดข้ึนคือเร่ือง  “การพฒันาท่ีย ัง่ยนื” 

 ทุนทางสงัคมของธนาคารโลกนั้นเกิดจากคนท่ีไม่ใช่สายเศรษฐศาสตร์ แต่นกัเศรษฐศาสตร์

เป็นผูน้าํมาใช ้ซ่ึงงานของโคลแมนไดรั้บการอา้งอิงจากธนาคารโลกใหเ้ป็นงานช้ินแรกในการศึกษา

เร่ืองทุนทางสังคม  นอกจากน้ีไดมี้การจัดทาํเอกสารเร่ืองทุนทางสังคมช่ือ “Social Capital: A 

                                                
∗ หน่วยงานน้ีในปัจจุบนัเป็นหน่วยงานหลกัท่ีจดัทาํประเด็นทุนทางสังคม 
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Multifaceted Perspective” โดยมีดาซกุบดา (Partha Dasgupta) และเซรา เยลดิน (Ismail Serageldin)  

(1999) เป็นบรรณาธิการเอกสารดงักล่าว  

การทาํงานเก่ียวกบัการวิจยัของธนาคารโลกเกิดข้ึนอยา่งจริงจงัเม่ือไม่นานน้ี  หลงัจากท่ีได้

จดัทาํเว็บไซต์ http://worldbank.org/poverty/scapital ในปี 1998 และในปี 2002  ส่วนการพฒันา

สงัคมของธนาคารโลกก็ไดจ้ดัทาํทาํยุทธศาสตร์การพฒันาทุนทางสงัคม  ใชเ้ป็นวิสยัทศัน์ในการจดั

ระเบียบวาระการพฒันาสงัคมของธนาคาร โดยไดมี้การจดัการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือทาํ

เร่ืองทุนทางสังคมให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน เป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสาํคญัต่อทุนทาง

สงัคมในการพฒันาเป็นอยา่งมาก แนวคิดท่ีธนาคารโลกใชส่้วนใหญ่เป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 

โดยเห็นว่าการท่ีประชาชนมีทุนทางสงัคมมากนั้น จะช่วยส่งเสริมใหเ้ศรษฐกิจเจริญรุ่งเร่ืองดว้ย ส่ิง

ท่ีมีความสําคัญร่วมกันคือ ทุนทางสังคมเกิดเพราะความสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย ์ซ่ึง               

ธีปะ  นารายนั (Deepa Narayan) และไมเคิล คาสสิดี (Micheal Cassidy) ก็มีความคิดเห็นว่า  แนวคิด

ดั้งเดิมของ         ทุนทางสงัคมก็คือความสมัพนัธแ์ละทุนทางสังคมจะเห็นก็ต่อเม่ือมีการทาํกิจกรรม

ร่วมกนั (Narayan and Cassidy 2001:60, อา้งถึงใน ป่ินวดี ศรีสุพรรณ 2547 : 42)                                                                                             

ธนาคารโลกไดน้าํแนวคิดน้ีมาประยกุตใ์ชแ้ละพฒันา โดยมองแนวคิดเร่ืองทุนทางสงัคมใน

ฐานะท่ีเป็น “Missing Link”  (ส่วนท่ีขาดหาย) ในการพฒันาเศรษฐกิจซ่ึงเป็นช่วงท่ีธนาคารโลก

ปรับตัวเองไปสู่ธนาคารแห่งความรู้ แทนท่ีจะเป็นองค์กรทีให้ทุนเพียงอย่างเดียว โดยมีการให ้     

นักสังคมวิทยาเขา้ไปมีบทบาทในธนาคารมากยิ่งข้ึน และทุนทางสังคมก็ไดย้กระดบัจากแนวคิด

ไปสู่นโยบาย ธนาคารโลกมองเร่ืองทุนทางสังคมอย่างกว้าง ๆ ตั้ งแต่เร่ืองของศักยภาพ

ความสามารถ แมแ้ต่ระบบการเมือง เป็นเร่ืองของคุณสมบติัและคุณลกัษณะ ของสังคม เนน้ท่ีความ

เช่ือมโยง เครือข่ายทางสังคม ท่ีสังคมมีและสามารถทาํงานได ้ก็คือส่ิงท่ีสังคมมีและสามารถทาํงาน

ร่วมกนัได ้แกไ้ขปัญหาได ้ ทุนทางสงัคมของธนาคารโลกค่อนขา้งเนน้ในเร่ืองขององค์กร สถาบนั

ทางสังคม  โดยมองว่าองค์กรภายนอกท่ีเขา้ไปให้ความช่วยเหลือชุมชนหรือกลุ่มคนสามารถสร้าง

ทุนทางสังคมให้กบัคนเหล่านั้นได ้ส่ิงท่ีพูดถึงกนัมากท่ีถือเป็นทุนของเร่ืองความไวว้างใจ และการ

เอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั ทั้งหมดน้ีเพ่ือท่ีจะนาํไปสู่ความร่วมมือของสังคมท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงและร่วมมือกันทํางานได้ และได้เสนอว่า การมีต้นทุนทางสังคมสูง จะเอ้ือ

ประโยชน์ต่อการพฒันาแบบย ัง่ยนื และความเส่ือมโทรมของสงัคมท่ีปรากฏใหเ้ห็น เกิดจากการขาด

ตน้ทุนของสงัคม อนัเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจแบบย ัง่ยนื  (The World Bank, 1999 

อา้งถึงใน ป่ินวดี  ศรีสุพรรณ 2547:42) โดยท่ีธนาคารโลกไดห้นัมาใหค้วามสนใจกบังานวิจยัท่ีมีอยู่

ในปะเทศต่าง ๆ  ท่ีธนาคารเป็นผูใ้ห้ทุน และพบว่างานวิจัยเหล่าน้ีมีเร่ืองทุนทางสังคมเข้ามา

เก่ียวขอ้ง โดยมีการแบ่งระดบัการวิเคราะห์ทุนทางสังคมทั้งในระดบัมหภาค จุลภาค โดยสรุปแลว้

http://worldbank.org/poverty/scapital%20%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%201998%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202002
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ธนาคารโลกไดห้มายถึง “สถาบนั ความสมัพนัธ์ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีกาํหนดการอยูร่่วมกนัของคน

ในสังคม” ทุนทางสังคมมิใช่แค่เป็นการรวมสถาบนัต่าง ๆ  ท่ีสร้างสังคมให้เขม้แข็ง แต่เป็นกาวท่ี

เช่ือมโยงสถาบนัเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั 

ธนาคารโลกว่าได้นาํแนวคิดเร่ืองทุนทางสังคมไปใชพ้บว่ามีงานวิจยัจาก 12 ประเทศ ท่ี  

ทุนทางสังคมถูกนําไปเป็นเคร่ืองมือในการประเมินความยากจน และธนาคารโลกก็ได้เผยแพร่

แนวความคิดน้ีตามส่ือต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์เวบ็ไซต ์ และนาํเป็นส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์งาน 

เช่น งานน้ีจะต้องวิเคราะห์เร่ืองเครือข่าย มากกว่าท่ีเคยทาํและนําไปสู่การวิเคราะห์โครงการว่า

ตน้ทุนทางสงัคมท่ีเป็นผลมาจากงานวิจยัของกิจกรรมท่ีธนาคารโลกทาํคืออะไรบา้ง  ซ่ึงเขาพบว่าใน 

12 โครงการท่ีพบนั้น มีความหลากหลายในความหมายมากแต่ละความหมายมกัจะใชใ้นระดับ

ชุมชน ทอ้งถ่ินในระดบัล่าง ไม่ไดใ้ชใ้นระดบั  มหภาคมากนกั และไม่ไดส้นใจว่าท่ีมาของตน้ทุน

นั้นมาไดอ้ยา่งไร วิเคราะห์แค่ผลท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น 

นอกจากน้ี Bullen & Onyx (วรวุฒิ  โรมรัตนพนัธ์ 2548:35)ได้ให้รูปแบบทุนทางสังคม   

ไวด้งัน้ี 

1.  การมีส่วนร่วมในเครือข่าย (Participation in Network) เป็นความสมัพนัธข์องเครือข่ายท่ี

ยดึติดแน่นระหว่างบุคคลและกลุ่ม 

2.  การต่างตอบแทน (Reciprocity) เป็นการรวมตัวกันท่ีเกิดจากความไม่เห็นแก่ตัวใน

ระยะแรก และกลายเป็นความสนใจส่วนตวัในระยะยาว  การต่างตอบแทนจะทาํให้บุคคลมีการ

แบ่งปันการบริการกบัผูอ่ื้น หรือทาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ใหก้บัคนอ่ืน  

3.  ความไวว้างใจกัน (Trust) จะเป็นความต้องการของบุคคลท่ีจะลดความเส่ียงในการ

ดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม ความไวว้างใจกนัเป็นส่ิงท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของความเช่ือใจในผูอ่ื้น 

อยา่งนอ้ยท่ีสุดความไวว้างใจกนัก็จะช่วยใหบุ้คคลสบายใจว่าคนอ่ืนจะไม่มาทาํอนัตรายตนเอง 

4.  บรรทดัฐานทางสังคม (Social Norms) เป็นรูปแบบการควบคุมท่ีไม่เป็นทางการหรือ

เป็นการควบคุมทางออ้ม ซ่ึงถือว่าการควบคุมแบบน้ีมีความจาํเป็นมากกว่าแบบท่ีเป็นทางการ หรือ

การใช่กฎหมายของสถาบนั บรรทดัฐานทางสงัคมมีความจาํเป็นสาํหรับการตรวจสอบพฤติกรรมท่ี

ถูกคาดหวงัในสงัคม รวมทั้งการกาํหนดพฤติกรรมท่ีมีคุณค่าท่ีสงัคมยอมรับ 

5.  ส่ิงท่ีเป็นสาธารณะ/ส่ิงท่ีทุกคนเป็นเจา้ของร่วมกัน (The Commons) จะเป็นการสร้าง

ทรัพยากรท่ีร่วมกนัใชใ้นชุมชน ไม่มีใครเป็นเจา้ของทุกคนสามารถใชร่้วมกนัได ้
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ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบแนวคิดทุนทางสงัคมของโคลแมน,บูร์ดิเยอร์,พทันมัและธนาคารโลก 

นักคดิ 

Title 

บูร์ดิเยอร์ โคลแมน พทันัม ธนาคารโลก 

ปีที่เร่ิม

แนวคดิ 

1970 – 1980s 1980s 1970 – 1993s 1990 – 1993 

พฒันาการ

แนวคดิจาก 

 

มาร์กซิสต ์ เศรษฐศาสตร์     

นีโอคลาสสิค 

เดอ ทอคเกวลิล ์

(De Tocqueville) 

พทันทั และ โคล

แมน รวมถึงงานวจิยั

ของ World Bank 

ความหมาย ความสมัพนัธร์ะหว่าง

สมาชิกในกลุ่มทาง

สงัคม 

บรรทดัฐาน

,ความไวว้างใจ

ระหว่างกนั,

เครือข่ายทาง

สงัคม  และการ

จดัระเบียบทาง

สงัคม 

ความไวว้างใจ

,บรรทดัฐาน และ

เครือข่ายนาํไปสู่

การแลกเปล่ียน

ขอ้มูลข่าวสาร 

สถาบนั, 

ความสมัพนัธ์

กฎเกณฑท่ี์

กาํหนดการอยู่

ร่วมกนัของคนใน

สงัคม 

ป ร ะ โย ช น์

ของแนวคดิ 

ช้ีเร่ืองอาํนาจในสงัคม

จากความสมัพนัธ์

ระหว่างทุนต่าง ๆ ใน

สงัคม 

ประยกุตก์บัเร่ือง

เศรษฐกิจและการ

พฒันาทุนมนุษย ์

พฒันา

ประชาธิปไตย  

(มีการอธิบายใน

เร่ืองของ

เศรษฐกิจดว้ย) 

พฒันาเศรษฐกิจ,การ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

ท่ีมา : ป่ินวดี  ศรีสุพรรณ  2547:44 
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 Francis Fukuyama (อา้งถึงใน ป่ินวดี  ศรีสุพรรณ 2547:45) ไดอ้ธิบายว่า ทุนทางสงัคม เป็น

ชุดของค่านิยมท่ีไม่เป็นทางการ หรือบรรทดัฐาน/จารีตท่ีมีร่วมกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่มซ่ึงทาํให้

เกิดความร่วมมือระหว่างกนั อย่างไรก็ตาม การมีค่านิยมและบรรทดัฐาน/จารีตร่วมกนันั้น ก็ไม่ได้

หมายความว่า ส่ิงเหล่านั้นจะเป็นทุนทางสงัคมทั้งหมด เพราะว่าค่านิยมเหล่านั้นอาจจะเป็นส่ิงท่ีไม่

ถูกตอ้งก็ได ้ดังนั้น ค่านิยมและบรรทดัฐาน/จารีตท่ีจะจดัว่าเป็นทุนทางสังคมไดน้ั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ี

สอดคลอ้งกบัศีลธรรมความดีงาม ซ่ึงประเด็นน้ีทาํให้ความหมายของทุนทางสังคมมีความหมาย

ชดัเจนยิ่งข้ึนว่า จะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัศีลธรรมอนัดีงามเท่านั้นถึงแมว้่าความสัมพนัธ์ของ

สมาชิกจะมีความเอ้ืออาทรต่อกนั มีความไวว้างใจกนั มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั มีการมุ่งประโยชน์

ร่วมกัน และเป็นความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการก็ตาม แต่ถ้าความสัมพันธ์ดังกล่าวน้ีไม่

สอดคลอ้งกบัศีลธรรมความดีงาม ก็ไม่ถือว่าเป็นเร่ืองของทุนทางสงัคม 

 Christiaan Grootaert และ Theiry van Bastelaer  (อา้งถึงใน ป่ินวดี  ศรีสุพรรณ 2547:45) 

เห็นว่าทุนทางสังคมหมายถึง ระบบความสัมพนัธแ์ละคุณค่าท่ีเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกับ

ประชาชน ซ่ึงสนบัสนุนการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจ 

 จากการศึกษา เวบ็ไซดข์องเครือข่าย Civic Practice Network – CPN ของ พีระ ล่ิวลม  

(2543:บทคดัยอ่) ไดใ้หค้วามหมายของทุนทางสงัคมไวว้่า ทุนทางสงัคมหมายถึง คลงับรรจุความ

ไวว้างใจทางสงัคมบรรทดัฐานและเครือข่าย ท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงไดเ้พ่ือแกไ้ขปัญหาพ้ืนฐาน

ของตน โดยใชก้ลไกเครือข่ายของพนัธะสญัญาประชาคม เช่น ความร่วมมือจากความเป็นเพ่ือน

บา้นกนัสโมสรกีฬาและองคก์รความร่วมมือซ่ึงถือว่าเป็นรูปแบบท่ีสาํคญัของทุนทางสงัคมและ

สร้างความเหนียวแน่นในเครือข่ายของตนเอง  

 New Hampshire Charitable Foundation ยงัไดอ้ธิบายว่า ทุนทางสังคมเป็นความสัมพนัธ์

ของสมาชิกท่ีมีความโยงใยระหว่างกนั (Web of Relationships) ทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีอยากจะติดต่อ 

พบปะพูดคุยกนั มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ และเกิดความรู้สึกความเป็นชุมชน หรือว่าเป็นคนในชุมชน

เดียวกนั โดยส่ิงดงักล่าวน้ีอยู่บนพ้ืนฐานของความเคารพซ่ึงกนัและกนั จึงอาจกล่าวไดว้่า ทุนทาง

สังคมเป็นเสมือนส่ิงท่ีเช่ือมโยงให้มีการติดต่อกนั ระหว่างคนท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ 

อาทิ ผวิพรรณ เช้ือชาติ อายุ หรือรายได ้ฯลฯ และยงัสร้างความสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นระหว่างคนท่ีอยู่

ในชุมชนใหมี้จุดร่วมเดียวกนั 
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 Social Capital Interest Group: SCIG (วรวุฒิ  โรมรัตนพนัธ์ 2548:37) ได้มีการนิยามทุน

ทางสังคมอย่างเป็นทางการว่า เป็นศกัยภาพหรือความสามารถท่ีเป็นไปไดท่ี้จะพฒันาให้เกิดเป็น

ผลประโยชน์ได ้(The potential benefits)  เป็นความไดเ้ปรียบของกลุ่มคนหรือชุมชน เพราะทุนทาง

สังคมสามารถทาํให้เกิดประโยชน์ไดโ้ดยการกระทาํท่ีดีงามของคนหรือกลุ่มคนท่ีมีความเห็นอก

เห็นใจกนั และมีความสาํนึกร่วมกนัท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้ 

อเนก  นาคะบุตร (อา้งถึงใน ป่ินวดี  ศรีสุพรรณ 2547:59)  ไดก้ล่าวไวว้่า ทุนทางสงัคมเป็น

คุณค่าเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ในสงัคมไทย และสามารถก่อใหเ้กิดพลงัท่ีจะขบัเคล่ือนชุมชนได ้โดยท่ีทุนทาง

สงัคมนั้นจะช่วยให้ชุมชนมีความเท่าทนัต่อปัญหาและสามารถจดัการปัญหาของชุมชนเองได ้ซ่ึง

พลงัท่ีทาํให้เกิดส่ิงเหล่าน้ีไดคื้อพลงัแห่งปัญญาหรือความรู้ท่ีจะช่วยใหชุ้มชนสามารถพ่ึงพาตนเอง

ไดจ้ริงและย ัง่ยนื 

 ไพบูลย ์ วฒันธรรมศิริ (อา้งถึงในป่ินวดี  ศรีสุพรรณ 2547:59)   อธิบายว่า ทุนทางสงัคมถือ

ว่าเป็นนามธรรม หมายถึงความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถ่ิน ความสามคัคี การรวมพลงั การมีองคก์ร 

มีหน่วยท่ีจะจดัการ จดัระบบต่าง ๆ ในชุมชน มีศิลปวฒันธรรม มีจุดรวมจิตใจ มีศีลธรรม มีความ

สมคัรสมานรักใคร่กลมเกลียวกัน ส่ิงเหล่าน้ีเรียกว่าทุนทางสังคม  ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานของทอ้งถ่ิน

และชุมชนใหเ้กิดการพฒันาท่ีเขม้แข็งอยา่งจริงจงัและย ัง่ยนื 

 ประเวศ  วะสี  (อา้งถึงใน ป่ินวดี  ศรีสุพรรณ 2547:60)  ไดใ้หค้วามหมายของทุนทางสงัคม

ไวว้่า ทุนทางสงัคม หมายถึงการท่ีคนมารวมกนั เอาความดีมารวมกนั และเอาความรู้มารวมกนั ซ่ึง

ทุนทางสงัคมน้ีจะเป็นพลงัทางสงัคมในการแกปั้ญหาของสงัคมได ้

 อมรา  พงศาพิชญ ์(อา้งถึงในป่ินวดี  ศรีสุพรรณ 2547:60)  ไดใ้ห้ความหมายของทุนทาง

สังคมไวว้่า ทุนทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวราบและแนวตั้ ง ระหว่างบุคคล 

สถาบนั และหรือองคก์รต่าง ๆ ทั้งในรูปปัจเจก กลุ่ม และเครือข่าย ทั้งน้ีค่านิยม บรรทดัฐานท่ีสงัคม

ยดึถือซ่ึงมีผลต่อวิถีการผลิตในระดบัครอบครัว ชุมชน และประชาสังคม นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึง

ทุนทางสงัคมโดยเช่ือมโยงกบัความสมัพนัธใ์นระบบอุปถมัภท่ี์มีค่านิยมในการตอบแทนบุญคุณ ซ่ึง

เป็นการแลกเปล่ียนแบบไม่เท่าเทียมกนั รวมทั้งการมีเครือข่ายตอบแทนและใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 

และไดก้ล่าวถึงการนาํแนวคิดเร่ืองทุนทางสงัคมไปขยายใชก้บังานพฒันาในปัจจุบนั 

 ชยัอนนัต ์ สมุทรวณิช  (อา้งถึงในป่ินวดี  ศรีสุพรรณ 2547:60)  ไดก้ล่าวถึงทุนทางสงัคมไว้

ว่า สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมหลังยุครัฐธรรมนูญ (Post-Constitution)  ท่ีรัฐธรรมนูญมี

ความหมายและความสาํคญัมากเหลือเกิน จนไดแ้ปรสภาพกลายเป็นทุนทางสงัคมไปแลว้ ความเป็น

ทุนทางสงัคมของรัฐธรรมนูญ 2540  มีผลทาํให้รัฐบาลท่ีไดอ้าํนาจจากการใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัน้ี มี

ทุนทางสังคมท่ีรัฐบาลเผด็จการทหาร (รวมถึงรัฐบาลชุดอ่ืน ๆ ) ไม่มี นั่นคือ ความชอบธรรม ซ่ึง
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รัฐบาลจะสามารถใชทุ้นทางสงัคมน้ีไดดี้โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ความชอบธรรมได ้ก็ต่อเม่ือ

รัฐบาลไม่ทาํการปกครองในความหมายดั้งเดิม แต่ตอ้งจดัการบา้นเมืองอยา่งมีประสิทธิภาพดงันั้น  

ความชอบธรรมจึงเป็นทุนทางสังคม  ประสิทธิภาพ  นั้นเป็นปัจจัยเก้ือหนุนการสะสมและการ

เพ่ิมพูนทุนทางสังคมนอกจากน้ี ชัยอนันต์ ยงัไดก้ล่าวเพ่ิมเติมว่า ยุคหลงัรัฐธรรมนูญนั้นมีผลต่อ

สังคมไทยโดยรวมกล่าวคือ ทาํให้สังคมไทยกลบัมาทบทวนและให้ความสนใจกบัทุนทางสังคม

มากข้ึนโดยเน้น การฟ้ืนฟู รักษา ใชป้ระโยชน์ และสร้างเสริมเพ่ิมพูนทุนทางสังคมอนัไดแ้ก่ ทุน

มนุษย ์ทุนทางสถาบนั และทุนทางวฒันธรรม 

 อานันท์  กาญจนพนัธ์ (อา้งถึงในป่ินวดี  ศรีสุพรรณ 2547:60) มองทุนทางสังคมว่ามี

ความสาํคญัต่อการพฒันาสงัคมในปัจจุบนัทั้งในกา้นการสงเคราะห์ การเพ่ิมโอกาส การพิทกัษสิ์ทธิ 

ซ่ึงน่าจะนําไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน การระดมทุนทางสังคมจะต้องมองจากประเด็นพ้ืนฐาน

หลกัสามประการคือ พ้ืนฐานทางความคิดของระบบสวสัดิการไทย, พ้ืนฐานทางความคิดของ

องค์กรเอกชนอิสระในสังคมไทย และ วิธีการสนับสนุนองค์กรเอกชนอิสระในการปรับเปล่ียน

บทบาทความสัมพันธ์ท่ี มีอยู่เดิมให้ทันกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสมัยใหม่ กฎเกณฑ์

ความสมัพนัธท์างสงัคมในการตอบแทนกนั การใชป้ระโยชน์ร่วมกนั  ต่างก็เป็นรูปแบบของทุนทาง

สงัคมซ่ึงจะเปิดโอกาสใหส้มาชิกชุมชนไดเ้ขา้ถึงทรัพยากรตามสิทธิของตนอยา่งเท่าเทียม 

 อมัมาร  สยามวาลา (อา้งถึงใน ป่ินวดี  ศรีสุพรรณ 2547:60)  มองเร่ืองทุนทางสังคมท่ีเป็น

ความสมัพนัธใ์นชุมชน ซ่ึงทาํใหเ้กิดความไวว้างใจและกลไกท่ีเป็นบรรทดัฐานการอยู่ร่วมกนั (โดย

ยกตวัอย่าง นกัมานุษยวิทยาท่ีทาํการวจิยัเร่ืองผบีา้นผเีมืองต่าง ๆ ก็พบวา่เหล่าน้ีก็เป็นส่ิงท่ีสร้างวินัย

ในชุมชนใหเ้กิดกิจกรรมร่วมกนั)  การทาํกิจกรรมร่วมกนัเป็นระยะเวลานานทุนทางสงัคมเป็นส่ิงท่ี

เพ่ิมขีดความสามารถให้ชุมชน ซ่ึงเพ่ิมหรือลดก็ได ้และไม่ใช่ส่ิงท่ีดีเสมอไป ทุนทางสังคมท่ีไม่ดี 

เช่น ระบบอุปถมัภ์ ท่ีเป็นส่ิงท่ีอยูบ่นฐานความไม่เสมอภาคท่ีตอ้งมีผูมี้อาํนาจและผูท่ี้พ่ึงพิงอยู่ ซ่ึง

ต่างจากกลไกชุมชนท่ีเกิดข้ึนบนฐานความเท่าเทียมกนัต่างเอ้ืออาศยักนั อมัมารใหค้วามเห็นว่า ทุน

ทางสงัคมของประเทศไทยมีอยูใ่นระดบัเลก็ เราจะตอ้งค่อย ๆ สร้างสมทุนทางสงัคมใหเ้หนือข้ึนไป

จากระดบัชุมชนท่ีเกิดข้ึน 

 ครูชบ  ยอดแกว้ (อา้งถึงในพรระวี  สีเหลืองสวสัด์ิ  2545 : 68) กล่าวถึงทุนทางสงัคมว่า คือ

ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางจิตใจ ทุนทางสงัคมในสงัคมไทย เช่น ศาสนา พ่อแม่  ญาติพ่ีนอ้ง และส่ิง

ต่าง ๆ ท่ีเอ้ือใหเ้กิดภูมิปัญญาในการคิด การทาํกิจกรรมและการดาํรงชีวิต  
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 มิติของทุนทางสังคมนั้นมกัจะมีผูก้ล่าวถึงในลกัษณะของนามธรรม เพราะความจริงแลว้

ทุนทางสงัคมสามารถเรียนรู้ไดจ้ากรูปธรรม โดยการสมัผสัและศึกษา ท่ีกล่าวว่าสามารถเรียนรู้ใน

ดา้นของรูปธรรมไดน้ั้น เพราะว่า การเกิดทุนทางสังคมนั้นมีกลไกลท่ีเป็นตัวขบัเคล่ือนอยู่อย่าง

น่าสนใจ อาจกล่าวได้ว่า กลไกการเกิดทุนทางสังคมนั้ น  เป็นกลไกเชิงว ัฒนธรรม โดยมี

องคป์ระกอบท่ีเป็นกระบวนการดงัน้ี 

 1.  การเกิดข้ึนของเครือข่ายท่ีมีบรรทดัฐานท่ีแข็งแรงในสญัญาประชาคมท่ีใชเ้ป็นหลกัใน

การช่วยเหลือกนั แลว้ก็เกิดสภาพคล่อง Favor Bank  (คลงัแห่งไมตรีจิต) ตัวอย่างเช่น ในสังคม

เกษตรกรรม ก็เกิดสภาพหรือลกัษณะของ Favor Bank อนัเป็นลกัษณะหน่ึงท่ีมีมานานในสังคม

เกษตรกรรมทุกแห่งในโลก นั่นก็คือการช่วยเหลือกนัในประเพณี “ลงแขก”  เป็นต้น ซ่ึงความ

ไวว้างใจกัน จะเป็นส่ิงท่ีอาํนวยให้กลไกน้ีดาํเนินไปโดยสะดวก และกลายเป็นส่วนหน่ึงของ

รูปแบบการดาํรงชีวิตในสงัคม 

 2.  เครือข่ายของสัญญาประชาคมท่ีเกิดข้ึน จะนาํไปสู่ความร่วมมือ, การส่ือสาร และการ

กระจายขอ้มูลข่าวสารสู่ผูอ่ื้น ท่ีเน้นความไวว้างใจกนั ซ่ึงจะมีกลไกต่าง ๆ ในสงัคมท่ีสลบัซบัซอ้น

ในการพิสูจน์ความไวว้างใจดงักล่าว จึงเป็นการง่ายท่ีจะเกิดความร่วมมือกนัดว้ยกระบวนการท่ีเคย

เกิดมาแลว้ (Repeat Play) และจะถูกปลูกฝัง หรือผนวกเป็นส่วนหน่ึงของปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 

 3.  สุดท้ายแลว้ รูปแบบความร่วมมือต่าง ๆ จะเปรียบเสมือนรูปแบบทางวัฒนธรรม

สาํเร็จรูป (Culture Template) ผ่านการเรียนรู้ถูกผิด ท่ีแพร่กระจายใหพ้ลเมืองสาํหรับความร่วมมือ

ในอนาคตในลกัษณะเครือข่าย ซ่ึงก็คือกลายมาเป็นรูปแบบทางประเพณี 
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กรอบความคดิกระบวนการทุนทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ป่ินวดี  ศรีสุพรรณ 2547:50 

 

 

 

 

 

ปัจจยัแวดล้อม 
• ระบบเศรษฐกิจ 
• ระบบการเมือง 
• ระบบวฒันธรรม 
• ระบบส่ิงแวดลอ้ม 

วธิีปฏิบตั ิ
• มุ่งช่วยเหลือผูอ้ื่น 
• เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชน 
• ทาํงานดว้ยความเสียสละมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมสาธารณะ 
• ทาํงานดว้ยความโปร่งใส 
• ทาํงานอยา่งรับผิดชอบต่อสังคม 
• สมาชิกมีความไวว้างใจต่อกนัใน

การทาํงาน 

ระบบคดิ 
• ส่วนท่ีมีมาแต่เดิม (ความเช่ือ ศรัทธา ค่านิยม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญา 

การเอื้ออาทรต่อกนั มีการต่างตอบแทนกนั           

มีความไวว้างใจระหว่างกนัและมีความสามคัคีกนั 
• ส่วนท่ีเกิดข้ึนใหม่ (ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ในปัจจุบนั  
ซ่ึงรวมทั้งความเช่ือ ศรัทธา ค่านิยม หรือธรรม

เนียมปฏิบติัแบบใหม่ การเอื้ออาทรต่อกนั มีการ

ต่างตอบแทนกนั มีความไวว้างใจระหว่างกนั และ

มีความสามคัคีกนั 
ผลลพัธ์ 
• ลดตน้ทุน 
• เพิ่มทุน 

        ของชุมชน (ทุก         
         ประเภท) 

• เกดิกระจาย 
ทรัพยากรอยา่ง

ทัว่ถึงทั้งชุมชน 
• เกิดการ

ระดม

 

เกิดพ
ลงัท

างส
ังคมใน

การขบั
เคลื่อน

ชุมชน
และแกไ้ขปั

ญ
ห

า 



 41 

จากคาํนิยามหรือความหมายของทุนทางสังคมท่ีปรากฏอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันนั้นมี

ความหมายท่ีแคบอยู่  สังเกตไดจ้ากกลุ่มนักวิชาการไทยท่ียงัมองเห็นทุนทางสังคมปรากฏอยู่ใน

พ้ืนท่ีทางกายภาพเท่านั้น กล่าวคือ มีการมุ่งประเด็นไปท่ีชุมชนชนบท หรือทอ้งถ่ินเพียงอยา่งเดียว 

มองขา้มความสําคญั ในบริบทของพ้ืนท่ีท่ีมีความหมายอ่ืนไป ทาํให้การพฒันาทุนทางสังคมนั้น

เป็นไปเพียงดา้นกายภาพเท่านั้น หากมีการศึกษาท่ีลึกซ้ึงเพ่ือใหเ้ห็นภาพของทุนทางสงัคมในพ้ืนท่ีท่ี

ต่างไปจากเดิมได ้หรืออาจมีการปรับกระบวนทศัน์เก่ียวกบัทุนทางสังคมใหม่ แต่ความหมายคาํ

จาํกดัความหรือองค์ความรู้เก่ียวกบัทุนทางสงัคมท่ีไดศึ้กษามาน้ีทาํใหผู้ศึ้กษามีความเขา้ใจเก่ียวกบั

ทุนทางสงัคมและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากยิง่ข้ึน 

 

แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะห์เน้ือหา 

การวิเคราะห์เน้ือหา  เป็นระเบียบวิธีวิจยัประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมในงานวิจยัเก่ียวกบั

การส่ือสารมายาวนาน เพราะมีลักษณะผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 ปัจจุบนัมีผูใ้ชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมาก  มีโฮมเพจกว่า 320 ลา้นโฮมเพจ

การวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารจึงให้ความสนใจกับการเติบโตและความเปล่ียนแปลงท่ีเกิด

ข้ึนกบัเวิลด์ไวด์เว็บ  โดยไดน้าํวิธีวิเคราะห์เน้ือหามาใชก้บัระบบ เวิลด์ไวดเ์ว็บ (ปราณี  พุ่มบางป่า  

2543:38) 

 Barelson ไดใ้หค้าํอธิบายการวิเคราะห์เน้ือหาว่า “ในกระบวนการส่ือสาร  ส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญัก็

คือ เน้ือหาท่ีส่ือสาร ซ่ึงเป็นการบอกว่า “อะไร”  ระเบียบวิธีวิจยัแบบวิเคราะห์เน้ือหา เป็นเทคนิค

วิจยัสาํหรับพรรณนาเน้ือหาการส่ือสารท่ีปรากฏอยา่งเป็นวตัถุวิสยั เป็นระบบและเป็นปริมาณ 

 Budd, Throp และ Donohew ไดใ้ห้นิยามจากคาํจาํกดัความของ Barelson  ว่าการวิเคราะห์

เน้ือหาเป็น “เทคนิคอย่างมีระบบอย่างหน่ึง (a systematic  technique) ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เน้ือหา

ของสารและการจดัการเก่ียวกบัสาร 

 Krippendorff  (1986 อา้งถึงใน ปราณี พุ่มบางป่า  2543:39) ใหค้วามหมายว่า การวิเคราะห์

เน้ือหาเป็นเทคนิคการวิจยัอยา่งหน่ึงในการทาํเคร่ืองมือ (ขอ้มูล) ใหมี้ความเช่ือถือไดแ้ละมีผลสรุปท่ี

เท่ียงตรงจากขอ้มูลไปสู่บริบท  (Context) ของขอ้มูล 

 Krippendorff   ยงัไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์เน้ือหาไวด้งัน้ี 

1.  การวิเคราะห์เน้ือหา  เป็นเทคนิคการวิจยัอย่างหน่ึงท่ีช่วยก่อให้เกิดสภาวะท่ีผูไ้ดรั้บการ

วิจยัไม่รู้ตัว (Unobtrusive) ทาํให้เกิดความเป็นธรรมชาติของขอ้มูลท่ีไดรั้บอนัเป็นผล มาจากการ

วิเคราะห์เน้ือหาจากสาร (Message) 
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2.  การวิ เคราะห์เน้ือหา สามารถนํามาใช้ได้กับข้อมูลท่ีไม่มีโครงสร้างชัดเจนเม่ือ

เปรียบเทียบกบัเทคนิคการวิจยัแบบอ่ืน เช่น การออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ี

เป็นการวางแผนคาํตอบ ให้กบัผูต้อบ ในขณะท่ีการวิเคราะห์เน้ือหานั้นผูว้ิจยัตอ้งสนใจขอ้มูลทุก

อยา่งท่ีส่งมาจากผูส่้งสาร ซ่ึงอาจประกอบดว้ยภาษา เหตุผล จะไม่มีลกัษณะของขอ้มูลท่ีถูกกาํหนด  

โครงสร้างขอ้มูลมาก่อนแลว้ 

3.  การวิเคราะห์เน้ือหา เป็นวิธีการท่ีเก่ียวข้องกับการกําหนดความหมายของข้อมูล

ตลอดจนกระบวนการทาํให้ขอ้มูลอยูใ่นรูปของสญัลกัษณ์ ซ่ึงการวิจยัดว้ยเทคนิคอ่ืน ๆ ไม่สนใจใน

เร่ืองของการใชภ้าษา เหตุผล จะไม่มีลกัษณะของขอ้มูลท่ีถูกกาํหนดโครงสร้างขอ้มูลมาก่อนแลว้ 

4.  การวิเคราะห์เน้ือหา สามารถใชไ้ดก้บัขอ้มูลท่ีมีความกวา้งมาก ขณะท่ีการทาํวิจยัแบบ

อ่ืนจะศึกษาไดใ้นวงแคบ เช่น ศึกษาเฉพาะกรณี แต่เป็นการศึกษาแบบลึก 

จากประโยชน์ทั้ง 4 ประการ การวิเคราะห์เน้ือหาจึงสามารถเขา้มามีส่วนช่วยในการศึกษา

ขอ้มูล เพราะสามารถอธิบายลกัษณะการส่ือสาร เพ่ือใชอ้า้งถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนก่อนการส่ือสารและเพ่ือ

อา้งถึงผลของการส่ือสาร และไม่ว่าจะเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย หรือเชิงอา้งอิง  การวิเคราะห์เน้ือหา

เวบ็นั้น ก็น่าจะมีประโยชน์ ในการทาํความเขา้ใจการส่ือสารท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 

 McMillan  (2000 อ้างถึงใน ปราณี พุ่มบางป่า  2543:39)  ได้ประมวลงานวิจัยท่ีใช้วิธี

วิเคราะห์เน้ือหากบัเวิลด์ไวดเ์วบ็จาํนวน  19  ช้ิน โดยพบว่าการวิเคราะห์เน้ือหาเป็นเทคนิคการวิจยัท่ี 

สามารถนาํมาใชก้บัเวบ็ได ้โดยยงัคงมีขั้นตอนการวิเคราะห์เน้ือหาดงัน้ี  

 1.  ตั้งคาํถามการวิจยัและ/หรือสมมุติฐานการวิจยั  เป็นขั้นตอนแรกท่ีไม่แตกต่างจากการ

วิเคราะห์ เน้ือหาของส่ือดั้ งเดิมเท่าไรนัก แต่เน่ืองจากลักษณ ะของเว็บ ซ่ึงเป็นข้อมูลชนิด

ไฮเปอร์เท็กซ ์และยงัประกอบดว้ยส่ืออ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพน่ิง เสียง ภาพเคล่ือนไหว ฯลฯ การวิจยั

เก่ียวกบัเวบ็จึงอาจทาํใหเ้กิดการตั้งคาํถามท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของเวบ็มากยิง่ข้ึนอยา่งไรก็

ตาม ปัจจุบนั การวิเคราะห์เน้ือหาเวบ็ส่วนใหญ่ยงัมีจุดประสงคท่ี์สอดคลอ้งกนัท่ี Holsti อธิบายเก่ียว

การวิเคราะห์เน้ือหาไวว้่ามีจุดประสงคเ์พ่ืออธิบายลกัษณะการส่ือสาร เพ่ือใชอ้า้งถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนก่อน

การส่ือสารและเพ่ืออา้งผลของการส่ือสาร 

 2.  เลือกกลุ่มตวัอยา่ง  การวิเคราะห์เน้ือหาเว็บมีวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งในรูปแบบเฉพาะ 

โดยจะตอ้งกาํหนดหน่วยท่ีจะเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงมกัจะสอดคลอ้งกบัคาํถามการวิจยัท่ีส่วน

ใหญ่เป็นการศึกษาเว็บไซต์ กรอบในการเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นมาจาก (1) Offline Source เช่น 

รายช่ือบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมซ่ึงอาจมีข้อดอ้ยในการท่ีไม่สามารถปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

(Update) ไดท้นักบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วบนอินเทอร์เน็ต และ (Online Source) 
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เช่นรายช่ือบริษทัใยกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นอินเตอร์เน็ตท่ีสืบคน้ไดจ้ากการเสิร์ซเอน็จิน (Search 

Engine) 

 3.  เก็บขอ้มูลและกาํหนดหน่วยในการลงรหสั การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของเวบ็อาจทาํ

ให้เกิดปัญหาในขั้นตอนท่ีสามน้ี การวิเคราะห์เน้ือหาเวบ็จึงมกัใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลไม่มากนัก

เพ่ือให้การลงรหัสข้อมูลสามารถทําได้กับข้อมูลเดียวกัน การกาํหนดเวลาในการศึกษาจึงเป็น

ประเด็นสาํคญั เช่นเดียวกับการวิเคราะห์เน้ือหาบนหนังสือพิมพท่ี์ตอ้งระบุวนัท่ีตีพิมพ์ และการ

วิเคราะห์เน้ือหาส่ือกระจายเสียง (Broadcast) ท่ีตอ้งกาํหนดวนัท่ีวิเคราะห์ การวิเคราะห์เน้ือหาเวบ็ก็

ต้องระบุช่วงเวลาในการวิเคราะห์เช่นกัน สําหรับเว็บไซต์ท่ี มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

จาํเป็นตอ้งระบุเวลาการวิเคราะห์ใหช้ดัเจน 

ในส่วนของหน่วยในการวิเคราะห์นั้นข้ึนอยู่ก ับทฤษฏีท่ีใช้ในการศึกษา คาํถามการวิจัย 

และสมมุติฐานท่ีต้องการทดสอบ การวิเคราะห์เน้ือหาส่ือดั้งเดิมนั้ นไดมี้การกาํหนดหน่วยการ

วิเคราะห์เช่น คอลมัน์น้ิว และ/หรือจาํนวนคาํสาํหรับหนังสือพิมพ ์เวลา (หน่วยเป็นวินาที) สาํหรับ

ส่ือกระจายเสียง อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์เน้ือหาเว็บยงัไม่มีหน่วยการวิเคราะห์ท่ีเป็นมาตรฐาน 

โดยอาจมีสาเหตุมากจาการท่ีเว็บเป็นส่ือท่ีรวบรวมเอาส่ือหลากหลายรูปแบบเข้าไวด้้วยกัน การ

กาํหนดหน่วยการวิเคราะห์ท่ีชดัเจนจึงอาจทาํไดย้าก ปัจจุบนั การวิเคราะห์เว็บส่วนใหญ่ใชห้น่วย

การวิเคราะห์เป็นเว็บไซด์ แต่การวิจยัในอนาคตน่าจะมีการระบุหน่วยวดัท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน เช่น 

เฉพาะ “โฮมเพจ” เป็นตน้ 

4.  อบรมผูล้งรหสัและทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของผูล้งรหสัการวิเคราะห์เวบ็ใน

เบ้ืองตน้ดงันั้นยงัสามารถนาํหลกัเกณฑ์ในการทดสอบความเช่ือมัน่ท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายอยูเ่ดิม 

เช่น (Holsti, Scott’s Pi ฯลฯ) มาใช้ได้เพ่ือให้แน่ใจว่าผูล้งรหัสนั้ นลงรหัสข้อมูลเดียวกันภายใต้

เกณฑเ์ดียวกนั หาก วิเคราะห์เว็บในเวลาต่างกนัโดยผูล้งรหสัคนละคนกนั และ/หรือ หน่วยในการ

วิเคราะห์ไม่ชดัเจน ก็อาจทาํใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดได ้ในกรณีของเวบ็ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

การกาํหนดส่ิงท่ีจะวิเคราะห์อย่างชดัเจนและใหผู้ล้งรหสัสองคนวิเคราะห์และลงรหัสขอ้มูลในวนั

และเวลาเดียวกนัจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น นอกจากน้ี อาจใชว้ิธีการดาวน์โหลด (Download) ขอ้มูลมาเก็บ

ไวแ้ลว้จึงทาํการศึกษาก็ได ้ขอ้มูลท่ีศึกษาก็ย่อมจะไม่มีการเปล่ียนแปลง อย่างไรก็ตาม การดาวน์

โหลดขอ้มูลนั้นยงัอาจมีขอ้จาํกดัในเร่ืองกฎหมายลิขสิทธ์ิ และยงัข้ึนอยู่กบัจาํนวนเวบ็ไซต์ท่ีศึกษา 

เวลา และเน้ือหาของดิสต ์(Disk Space) ท่ีจะใชเ้ก็บขอ้มูลท่ีจะศึกษาดว้ย 

 5.  วิเคราะห์และการตีความเน้ือหา การวิเคราะห์เน้ือหาเว็บในขั้นตอนสุดทา้ยน้ีไม่ได้มี

ความแตกต่างจากการวิเคราะห์เน้ือหาของส่ืออ่ืน ๆ  ท่ีจะตอ้งอาศยัการวิเคราะห์ตีความตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 
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 จากการศึกษาของ McMillan จะเห็นไดว้่าการวิเคราะห์เน้ือหานั้น เป็นเทคนิคท่ีสามารถ

นาํมาใชก้บัการศึกษาเวบ็ไซต์ได ้อยา่งไรก็ตามเน่ืองจาก ณ ปัจจุบนั ยงัไม่มีการกาํหนดมาตรฐาน

ของหน่วยของการวิเคราะห์เน้ือหาเวบ็อยา่งชดัเจน จึงอาจประยกุตใ์ชห้น่วยของการวิเคราะห์เน้ือหา

ตามแนวทางของการวิเคราะห์เน้ือหาของส่ือดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือส่ิงพิมพซ่ึ์งมีคุณลกัษณะ

ใกลเ้คียงกบัคุณลกัษณะของเวบ็ไซ9Nอยูม่าก ดงัน้ี 

 

หน่วยของการวเิคราะห์เน้ือหา 

 หน่วยของการวิเคราะห์เน้ือหาจะช่วยให้การวิเคราะห์เน้ือหาสามารถอธิบายได้ในเชิง

ปริมาณ หน่วยของการวิเคราะห์เน้ือหาแบ่งออกเป็น 

 ก. หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) Kerlinger ไดอ้ธิบายถึงหน่วยท่ีสาํคญั 5 หน่วย 

ตามท่ี Berelson กาํหนดไวไ้ดแ้ก่ 

 1.  การใช้คาํ (Words) เป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดในการวิเคราะห์ “คาํ”  อาจหมายถึงกลุ่มคาํ  

(Word-compound) บางคร้ังเรียกว่าหน่วยสญัลกัษณ์ (Unit Symbol) หรือ สญัลกัษณ์ (Symbol) หรือ

ใชค้าํว่าถอ้ยคาํ (Term) 

 2.  แนวคิดหลกั (Theme) เป็นหน่วยท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีใหญ่กว่าคาํ แนวคิดหลกั

น้ีอาจจะปรากฏอยู่ในประโยคหรือข้อความ การใชแ้นวคิดหลกัน้ีนับว่าเป็นหน่วยท่ีมีประโยชน์

สูงสุดในการวิเคราะห์เน้ือหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาผลกระทบของการส่ือสารมวลชนต่อมติ

สาธารณะ 

 3.  คุณลกัษณะ (Character) เป็นการกาํหนดหน่วยโดยพิจารณาจากคุณลกัษณะท่ีปรากฏอยู่

ในสาร เช่น บทละคร เร่ืองราว การตดัสินใจพิจารณาลงรหัสของหน่วยน้ี จาํเป็นตอ้งพิจารณาทั้ง

เร่ืองจึงจะสามารถแยกแยะออกมาได ้เช่นการแยกแยะคุณสมบัติด้านการศึกษา สถานภาพทาง

การเงิน ศาสนาและ เช้ือชาติ เป็นตน้ 

 4.  รายเร่ือง (Item) เป็นหน่วยท่ีใช้บ่อยท่ีสุดในการวิเคราะห์เน้ือหา รายเร่ืองของส่ือท่ี

ต่างกันจะแตกต่างกัน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บทความ สุนทรพจน์ รายการวิทยุ รายการ

โทรทศัน ์และจดหมาย เป็นตน้ รายเร่ือง คือ การจดัเร่ืองอยา่งกวา้ง ๆ โดยการวิเคราะห์เร่ืองทั้งหมด

และภายในรายเร่ืองแต่ละเร่ืองนั้นยงัสามารถจดัแบ่งแยกยอ่ยออกไปไดอี้ก เช่น ข่าว สามารถจดักลุ่ม

เน้ือหารายเร่ืองไดอี้ก เช่น ข่าวภายในประเทศ ข่าวต่างประเทศ และข่าวเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

 5.  การวดัเน้ือท่ีและเวลา (Space and Time) เป็นการวิเคราะห์ท่ีใชว้ดัลกัษณะทางกายภาพ

ของงานส่ือสาร ความกวา้งของคอลมัน์  จาํนวนหน้า ความยาวของบรรทัดอาจจะวดัเป็นนาที

สาํหรับรายการวิทย ุและอาจวดัเป็นคอลมัน์น้ิวสาํหรับหนงัสือพิมพ ์
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 ข.  หน่วยในการระบุจาํนวน (Unit of Enumeration)  

 1.  เน้ือท่ี (Space) คือ การวดัเน้ือหาดว้ยจาํนวน คือ คอลมัน์น้ิว  คอลมัน์เซนติเมตร B.S.U. 

(Basic Space Unit) หนา้ บรรทดั และยอ่หนา้ 

 2.  การปรากฏ (Appearance) เป็นการนบัคุณสมบติัของเน้ือหาของสารท่ีตอ้งการ การนับ

จะนบัการปรากฏของเน้ือหาว่าปรากฏหรือไม่ปรากฏ 

 3.  ความถ่ี (Frequency) เป็นวิธีการท่ีใชม้ากท่ีสุดในการวิเคราะห์เน้ือหา เช่น การวดัความถ่ี

ในการใชค้าํหน่ึง ๆ เป็นตน้ 

 4.  ความเขม้ (Intensity) เป็นหน่วยในการระบุจาํนวนท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยม

และทัศนคติท่ีปรากฏในเน้ือหาของสารและจดัทาํเป็นสเกล (Scale) เร่ืองลาํดบัข้อความท่ีแสดง

ความเข้มในเร่ืองค่านิยมและทัศนคติในเร่ืองท่ีมีแนวคิดหลักเดียวกัน แต่มีการใช้ค ําและ

ส่วนประกอบของประโยคแตกต่างกนั ซ่ึงจะเป็นตวัช้ีถึงความเขม้ท่ีแตกต่างกนั 

 แบบจาํลองของกระบวนการวิเคราะห์เน้ือหา ซ่ึงสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการศึกษา 

เวบ็ไซตเ์ป็นดงัน้ี 

แบบจาํลองกระบวนการวเิคราะห์เน้ือหา 

 

หลกัฐานโดยตรง   การสงัเกตขอ้มูลดิบ 

เก่ียวกบัปรากฏการณ์ 

ท่ีวิเคราะห์    กาํหนดหน่วยในการวิเคราะห์ โครงร่างในการ 

       กาํหนดหน่วย 

     สุ่มตวัอยา่ง   แผนการสุ่มตวัอยา่ง 

 

     บนัทึกขอ้มูล   คู่มือบนัทึกขอ้มูล 

 

     เปล่ียนแปลงขอ้มูล 

 

     อนุมานขอ้มูล   โครงสร้าง 

         การวิเคราะห์ 

ความเท่ียงตรง    วิเคราะห์ 

 

 

ทฤษฏีและ

ความรู้

เกี่ยวกบั

ความ 
สัมพนัธ์

ระหว่าง

ขอ้มูลกบั

บริบท 
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ข้อมูลพ้ืนฐานเวบ็ไซต์ http://gotoknow.org 

 GotoKnow.org (The Gateway of Thailand's Online Knowledge Management) เป็นระบบ

การจดัการความรู้ ภายใตก้ารสนับสนุนของ สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพ่ือสังคม (สคส.) 

เร่ิมเปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2548 มีวตัถุประสงค์เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการ

ความรู้ (Knowledge Management)  GotoKnow มีความสามารถท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนอง

กิจกรรมการจัดการความรู้ ซ่ึงเน้นท่ีการบันทึกความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัหมวดหมู่

ความรู้ การคน้หาความรู้ การสร้างแผนท่ีความรู้ และ การสร้างเครือข่ายของกลุ่มผูช้าํนาญการใน

ดา้นต่างๆ หรือ กลุ่มคนท่ีมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมต่อกนั 

GotoKnow นาํทีมพฒันาและดูแลเวบ็ไซตโ์ดย ดร.จนัทวรรณ น้อยวนั และ ผศ.ดร.ธวชัชยั 

ปิยะวฒัน์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาระบบการจดัการ

ความรู้แบบเปิดเผยรหัสต้นฉบับ (open-source) แห่งแรกของประเทศไทย ช่ือว่าKnowledge 

Volution ผูท่ี้สนใจไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆ สามารถดาวน์โหลดไปใชติ้ดตั้งทั้ งไดท้ั้งในเครือข่าย

แบบ Intranet หรือ Internet ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยระบบน้ีเป็นลิขสิทธ์ิแบบ GPL (General 

Public License) นั่นคือสามารถนาํไปใชไ้ด ้และร่วมช่วยกนัพฒันาได ้แต่พฒันาการใดๆ ท่ีเกิดข้ึน

บนพ้ืนฐานของซอฟท์แวร์น้ีจะตอ้งเผยแพร่ดว้ยลิขสิทธ์ิแบบ GPL ดว้ยเช่นกนั และผูเ้ป็นเจา้ของ

ซอฟตแ์วร์ Knowledge Volution คือ สกว. และ สคส. ซ่ึงเป็นผูใ้หทุ้นพฒันาและวิจยั   

นโยบายการให้บริการ   

สถาบันส่งเสริมการจดัการความรู้เพ่ือสังคม (สคส.) เป็นเจา้ของและบริหารงานเว็ปไซต ์

GotoKnow.org (GotoKnow) การลงทะเบียนเป็นสมาชิกผูใ้ชบ้ริการของ GotoKnow น้ี มีกฏระเบียบ

เง่ือนไขในการใหบ้ริการของ GotoKnow ดงัต่อไปน้ี 

บริการท่ี GotoKnow มีให้แก่ผูใ้ช ้ไดแ้ก่ การบันทึกขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ลงบนเว็บเพจ 

รวมทั้งการแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นต่างๆ ผ่านทางเว็ป ซ่ึงบริการเหล่าน้ีเป็นการให้บริการฟรีโดยไม่

คิดค่าใชจ่้ายใดๆ หากแต่ผูใ้ชจ้ะตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ต่างๆ เองเพ่ือสามารถ

เขา้ใชอิ้นเตอร์เน็ตได ้และ ผูใ้ชจ้ะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายต่างๆ อนัเกิดจากการเขา้ใชอิ้นเตอร์เน็ตเอง เช่น 

ค่าโทรศพัท์ และ ค่าอินเตอร์เน็ตสคส. ขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขกฏระเบียบเง่ือนไขในการใช้

บริการบน GotoKnow  

สคส. ขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขบริการหรือยกเลิกการให้บริการโดยแจง้หรือไม่ไดแ้จง้

การกระทาํดงักล่าวแก่ผูใ้ชบ้ริการ GotoKnow และ สคส. จะไม่รับผดิชอบความเสียหายต่างๆ ท่ีมีต่อ

สมาชิกผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลท่ีสามท่ีทาง สคส. ควรไดก้าํหนดใช้กฎระเบียบเง่ือนไขในการใช ้

แกไ้ข หรือยกเลิกบริการบน GotoKnow 
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ข้อมูลบางส่วน เช่น Email address ท่ีสมาชิกได้บรรจุไวใ้น GotoKnow จะถูกเก็บเป็น

ความลบัสาํหรับสมาชิกท่านนั้นๆ สคส. จะไม่เปิดเผยใหแ้ก่บุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีทาง สคส. จะไม่

ทาํการตรวจสอบ แกไ้ข เปิดเผย ข้อมูลอนัเป็นความลบัน้ีของสมาชิก ยกเวน้จาํต้องกระทาํด้วย

เหตุผลดงัต่อไปน้ี (1) เพ่ือความถูกตอ้งทางกฎหมาย (2) เพ่ือป้องกนัและปกป้องสิทธิและทรัพยสิ์น

ของ สคส. (3) เพ่ือนาํมาซ่ึงความปลอดภยัของสมาชิก GotoKnow หรือต่อสาธารณะ (4) เพ่ือแกไ้ข

ขอ้บกพร่องของระบบหรือบริการท่ี GotoKnow ไดใ้หไ้ว ้

สมาชิกเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในเน้ือหาของข้อมูลท่ีสมาชิกนั้ นๆได้เผยแพร่ผ่านทาง 

GotoKnow หากแต่เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวมดาํเนินการโดย สคส. หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

ในการพฒันา GotoKnow ท่านตอ้งยนิยอมใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถทาํซํ้า ดดัแปลง แกไ้ข รวบรวม 

วิเคราะห์ และตีพิมพเ์น้ือหาดงักล่าวได ้

สมาชิกเขา้ใจและยอมรับว่า สคส. ไม่ไดมี้การรับรองทางกฎหมายในขอ้มูลเน้ือหาท่ีสมาชิก

บนัทึกลงใน GotoKnow และเน้ือหาของการติดต่อส่ือสารของสมาชิก และ สคส. ไม่รับผดิชอบต่อ

ขอ้มูลท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขู่กรรโชก ทาํร้าย ด่าทอ การรุนแรงต่างๆ อาชญากรรม หรือ การละเมิดต่อ

สิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลท่ีสาม นอกจากน้ี สคส. จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการใชข้อ้มูลท่ีปรากฎอยูบ่น GotoKnow และ สคส. ขอสงวนสิทธ์ิในการถอดถอน

ขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่ตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้แก่สมาชิก 

เม่ือบุคคลใดเป็นสมาชิกเพ่ือขอใชบ้ริการของ GotoKnow แลว้นั้น สมาชิกนั้นๆ จะไดรั้บ

รหัสผ่าน และทะเบียนผูใ้ช ้สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในทุกๆ กรณีท่ีสมาชิกนั้นๆ ไม่ทาํการเก็บ

รักษาปกปิดรหสัผา่นและทะเบียนผูใ้ช ้นอกจากน้ีสมาชิกจะตอ้งรับผดิชอบเต็มท่ีต่อกิจกรรมต่างๆ 

ท่ีเกิดข้ึนภายใตท้ะเบียนผูใ้ชข้องสมาชิกนั้นๆ สมาชิกสามารถเปล่ียนรหัสผ่าน เปล่ียนช่ือผูใ้ช ้หรือ

สร้างทะเบียนผูใ้ชใ้หม่ หรือปิดทะเบียนผูใ้ชเ้ก่า ตามความสะดวกของสมาชิก 

ผูเ้ป็นสมาชิก GotoKnow ต้องยอมรับในความเส่ียงต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการ 

GotoKnow นั้ นๆ เอง สคส. ไม่รับประกันความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ในการให้บริการ 

GotoKnow 

สมาชิกของ GotoKnow ตอ้งยอมรับในขอ้ตกลงท่ีว่า จะไม่มีการขายต่อบริการท่ีมีอยู่บน 

GotoKnow ยกเวน้มีเอกสารอนุญาตยนืยนัการกระทาํการดงักล่าวจาก สคส.  

สมาชิกจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบักฎกติกามารยาทในการใชอิ้นเตอร์เน็ต สมาชิกจะไม่ใช้

บริการ GotoKnow เพ่ือการส่งอีเมลลูกโซ่หรืออีเมลขยะ สมาชิกจะไม่ใช้บริการของ GotoKnow 

เพ่ือการกระทาํท่ีผิดกฎหมายใดๆ และ สมาชิกจะไม่ทาํการแทรกแซงการใช้บริการและความ

สนุกสนานในการใชบ้ริการ GotoKnow ของสมาชิกท่านอ่ืนๆ 
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สคส. มีอาํนาจในการระงบัการให้บริการแก่สมาชิกท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับกติกา

มารยาทในการใชบ้ริการของ GotoKnow โดยทนัที และ สคส. จะไม่รับผดิชอบต่อการระงบัการใช้

งานดงักล่าวน้ีใดๆ ทั้งส้ินต่อตวัสมาชิกเองหรือต่อบุคคลท่ีสามท่ีมีส่วนไดรั้บผลกระทบจากการน้ี 

สมาชิกตกลงท่ีจะปกป้อง สคส. และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการใหบ้ริการ GotoKnow ใหป้ราศจาก

จากการเรียกร้องบงัคบัต่างๆจากบุคคลท่ีสาม รวมทั้งสมาชิกตอ้งยนิยอมชดเชยค่าทนายความต่างๆ 

อนัเกิดจากการใชบ้ริการ GotoKnow การละเมิดกฎขอ้บังคบักติกามารยาทในการใชบ้ริการของ 

GotoKnow และการละเมิดขอ้กฎหมายของสมาชิกหรือบุคคลท่ีใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ของสมาชิก 

สมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมการโฆษณาขายสินค้าหรือบริการภายใต้การใช้บริการของ 

GotoKnow เพราะเน่ืองจาก GotoKnow เป็นเว็ปไซต์ท่ีเน้นผลประโยชน์เพ่ือสังคมโดยไม่หวงัผล

กาํไรใดๆ 

สมาชิกรับรู้ว่าเน้ือหา ซ่ึงรวมถึงขอ้ความ ซอฟท์แวร์ เพลง เสียง รูปถ่าย วีดีโอ กราฟฟิก   

โลโก ้ท่ี สคส. โฆษณาเพ่ือ GotoKnow น้ี ถูกปกป้องโดยลิขสิทธ์ เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมาย

การให้บริการ สิทธิบตัร และกฎหมาย ดังนั้น สมาชิกไม่อาจคดัลอก ทาํซํ้ า แจกจ่าย หรือ สร้าง

ผลงานท่ีสืบเน่ืองมาจากเน้ือหาเหล่าน้ีโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากสคส. ยกเวน้ส่วนท่ีไดช้ี้แจงไวว้า่เป็น 

Open-source ไดก้าํหนดลิขสิทธ์ิตาม GNU General Public License (GNU/GPL) 

สคส. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรางวลัต่างๆ ท่ีสมาชิกได้รับจากการใช้บริการ 

GotoKnow โดยไม่แจง้หรือแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

สมาชิกท่ีใชบ้ริการ GotoKnow จากทั้งนอกและในประเทศไทย จะตอ้งรับผิดชอบในการ

ปฏิบติัตาม กฎหมายของประเทศไทย หากท่านพบการละเมิดเง่ือนไขการใชบ้ริการของ GotoKnow 

กรุณาอีเมลแจง้มาไดท่ี้ Support at (@) GotoKnow.org หรือ ติดต่อผูบ้ริหารเวบ็ไซต ์

นโยบายสิทธส่ิวนบุคคล  

สคส. ตระหนักถึงความสาํคญัของสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกผูใ้ชบ้ริการ GotoKnow.org 

(GotoKnow) และไดก้าํหนดนโยบายดงักล่าวไวด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ในการลงทะเบียนสมคัรเป็นสมาชิกเพ่ือใช้บริการ GotoKnow สมาชิกจะต้องให้ข้อมูล

เก่ียวกบั Email address และขอ้มูลส่วนตวับางส่วน โดย สคส. จะใชอี้เมลน้ีเพ่ือการติดต่อโดยตรง

กบัสมาชิก และอาจใชข้อ้มูลส่วนตวับางส่วนเพ่ือการวิเคราะห์ความตอ้งการของสมาชิกผูใ้ช ้และ

ในบางคร้ัง ทาง สคส. จะมีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจากสมาชิกเพ่ือบริการท่ีดียิ่งข้ึน 

นอกจากน้ีจะมีขอ้มูลส่วนตวับางส่วนท่ีทาง GotoKnow จะเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ช่ือ นามสกุล 

ช่ือผูใ้ช ้และช่ือแฝง 
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สคส. เก็บขอ้มูลเก่ียวกบั IP address ของผูท่ี้เข้าใชห้รือเยีย่มชม GotoKnow เพ่ือใชใ้นการ

ปรับปรุงหรือแกปั้ญหาทางเทคนิคของระบบท่ีอาจเกิดข้ึน และเพ่ือเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล

ทางสถิติ ขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ยีย่มชมจะถูกรวบรวมและคาํนวณเพ่ือใชใ้นการจดัอนัดบัความนิยมของ

บริการส่วนต่างๆของ GotoKnow  

ขอ้มูลการเขา้ใชห้รือเยี่ยมชม GotoKnow จะถูกบนัทึกผ่านทาง Cookies ดว้ยเทคโนโลยีน้ี

ทาํใหร้ะบบสามารถเก็บขอ้มูลท่ีสมาชิกใส่เพ่ือเขา้ใชร้ะบบ เช่น ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น โดยจะใชช่้วย

อาํนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการเขา้ใชค้ร้ังต่อไปโดยท่ีสมาชิกไม่จาํเป็นตอ้งใส่ขอ้มูลดงักล่าว

อีกคร้ัง ดงันั้นสมาชิกจึงพึงระลึกว่า เม่ือเสร็จส้ินการใชง้าน GotoKnow ให้ทาํการกดปุ่มเพ่ือออก

จากระบบทุกคร้ัง  

สมาชิกตกลงท่ีจะให้ สคส. และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันา GotoKnow เขา้ถึงขอ้มูล

การใชบ้ริการ GotoKnow ของสมาชิกแต่ละคน และขอ้มูลท่ีสมาชิกบนัทึกลงใน GotoKnow และ

หากมีการบงัคบัดว้ยขอ้กฏหมายใดๆ ในการท่ีตรวจสอบกิจกรรมอนัอาจผิดกฎหมายท่ีอาจเกิดข้ึน

ในการใชบ้ริการ GotoKnow สมาชิกจะตอ้งยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดงักล่าวน้ีแก่ผูมี้อาํนาจทาง

กฎหมาย  

สมาชิกอาจลิงคไ์ปยงัเวป็ไซตอ่ื์นหรือบลอ็กอ่ืนท่ีอยู่ภายนอก GotoKnow หากแต่ สคส. จะ

ไม่รับผดิชอบต่อการดาํเนินนโยบายความเป็นส่วนตวัของเวป็ไซตน์ั้นๆ และความสูญเสียหรือความ

เสียหายอนัเกิดจากเวป็ไซตน์ั้นๆอีกดว้ย   

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

พีระ ล่ิวลม (2542:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาศกัยภาพของทุนทางสงัคมของ 

ชุมชนไซเบอร์”   ผลการศึกษาพบว่าการเกิดข้ึนของเครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงการเกิดข้ึนของ

เครือข่ายความสัมพนัธ์ ทางสังคมในลกัษณะใหม่ ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นความสัมพนัธ์ในเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ยงัเป็นความสมัพนัธท่ี์พฒันาเป็นการร่วมกิจกรรมนอกเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อีกด้วยส่ิงท่ีน่าสนใจก็ คือการเกิดกิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายความสัมพันธ์ในเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ มี "ทุนทางสงัคม" (Putnam, 1993) ก่อเกิดและพฒันาข้ึนมาจนมีศกัยภาพ ช่วยให้เกิด

กิจกรรมร่วมกนันอกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งไร โดยปัจจยัของสังคมทางกายภาพสามารถมี

อิทธิพลต่อลกัษณะทุนทาง สงัคมท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มสงัคมในอินเทอร์เน็ต ดงันั้นกระบวนการเกิดทุน

ทางสังคมจึงมี อย่างน้อย 3 ลักษณะ คือการเกิดทุนทางสังคมท่ีมีอิทธิพลจากปัจจัยสังคมทาง

กายภาพ (กระบวนการนาํเขา้ทุนทางสังคม) การพฒันาทุนทางสังคมในกลุ่มสังคมในอินเทอร์เน็ต 

(กระบวนการพัฒนาทุนทางสังคมของชุมชนไซเบอร์) และ การใช้ทุนทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ใน
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อินเทอร์เน็ตสนบัสนุนการมีกิจกรรมร่วมกนัทางกายภาพ (กระบวนการส่งออกทุนทางสงัคม) โดย

องคป์ระกอบของ "ทุนทางสงัคม" ในแต่ละกระบวนการมีศกัยภาพในการสนบัสนุนการ มีกิจกรรม

สาธารณะร่วมกนัท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งลกัษณะการสนบัสนุน ปัจจยัประกอบ ค่าศกัยภาพ และลาํดบั

ของค่าศกัยภาพในแต่ละองคป์ระกอบของ "ทุนทางสงัคม"    

กนกรัตน์ กิตติวิวฒัน ์(2543:บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเร่ือง  “การจดัการทุนทางสังคมในชุมชน

เมือง : ศึกษากรณีเครือข่ายกลุ่มออมทรัพยบ์าง ซ่ือพฒันา”  งานศึกษาวิจยัช้ินน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง ทุนทาง

สงัคมของชุมชนเมือง ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยไดศึ้กษาผา่นโครงการเพ่ือการลงทุนทางสังคม 

ในด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน เน่ืองจากกลุ่มคนจนในเมืองเหล่าน้ีมกั เป็นกลุ่ม

ผูด้ ้อยโอกาสและหลุดลอดตาข่ายสวสัดิการภาครัฐเสมอมา ผลการศึกษาพบว่า การมีเครือข่าย

ความสัมพนัธ์ทางสังคม ท่ีสมาชิกมีความสัมพนัธ์เชิงซอ้นต่อกันนั้น นับเป็นตน้ทุนทางสังคมท่ี

สําคัญของชาวชุมชนเมือง โดยผ่านการตอบแทนและการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ตลอดทั้ ง

กระบวนการเก้ือกูลกนัและกนัดว้ยความสัมพนัธ์เช่นน้ี ทาํให้พวกเขามีชีวิตอยู่รอดไดใ้นสภาวะท่ี

ฝืดเคือง นอกจากน้ีการมีค่านิยมร่วมกนัในเร่ืองการมีเครดิตท่ีดีหรือการเป็นผูน่้าเช่ือถือนั้นมีส่วน

อยา่งสาํคญัในการเก้ือหนุนกองทุนสวสัดิการในชุมชน สาํหรับการศึกษา กระบวนการทาํงานระดบั

องคก์รเครือข่าย พบว่า วิธีการดงักล่าวไม่ไดท้าํให ้เกิดผลเฉพาะผลดา้นบวกในความหมายของการ

เพ่ิมทุนทางสังคม หรือทําให้ชาวบ้านมีความสัมพันธ์ท่ีแนบแน่นข้ึนเท่านั้ น หากแต่การเกิด 

กระบวนการเรียนรู้จากการทาํงานร่วมกนั อาจเกิดผลดา้นลบต่อองค์กรหรือ ต่อความสมัพนัธข์อง

สมาชิกไดเ้ช่นเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งกลุ่มพวกพอ้ง หรือความหวาดระแวงระหว่างสมาชิก 

ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวถือเป็นขอ้จาํกดัใน การพฒันากลุ่มท่ีจะตอ้งใหค้วามสาํคญัอยา่งมาก เน่ืองจากมี 

ผลอยา่งสาํคญัใน การพฒันาองคก์รชาวบา้นใหเ้ติบโตและเขม้แข็งต่อไป   

 ปราณี  พุ่มบางป่า (2543:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “การวิเคราะห์เน้ือหาเวบ็ไซดว์าไรต้ีดา้น

สงัคมประกิต”  โดยไดศึ้กษารูปแบบและเน้ือหาโดยรวม และเน้ือหาดา้นสงัคมประกิตของเวบ็ไซด์

วาไรต้ี และศึกษาบทบาทของเวบ็ไซดว์าไรต้ีในการสงัคมประกิต เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพท่ีใช้

เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา ทั้งการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจยัพบว่า เวบ็

ไซดว์าไรต้ีมีรูปแบบของเวบ็ท่า (Portal Site) ซ่ึงเป็นศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารและบริการในดา้น     

ต่าง ๆ เน้ือหาท่ีปรากฏมีอยูห่ลากหลายเพราะตอ้งการตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลหลายกลุ่ม 

นอกจากน้ียงัมีเน้ือหาท่ีส่งเสริมกระบวนการสงัคมประกิตดา้นต่าง ๆ อาทิดา้นสติปัญญา ดา้นจิตใจ 

และดา้นพฤติกรรม  ผลการวิจยัไม่พบว่ามีเน้ือหาสงัคมประกิตดา้นจิตใจท่ีจดัอยูใ่นประเภท

ศีลธรรมจรรยาปรากฏบนเวบ็ไซตว์าไรต้ี  ส่วนเน้ือหาสงัคมประกิตดา้นพฤติกรรมท่ีปรากฏเป็น

เน้ือหาท่ีจดัอยูใ่นประเภทบทบาทการเป็นสมาชิกท่ีดีในสงัคมและระเบียบแบบแผนตามลาํดบั 
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พรระวี สีเหลืองสวสัด์ิ  (2544:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง  ทุนทางสงัคมจากมุมมองแบบไทย    

ศึกษาแนวคิดทุนทางสงัคม ทั้งในระดบัสากล และในสงัคมไทย อีกทั้งเปรียบเทียบวิธีการให้

ความหมายและการประยกุตใ์ชทุ้นทางสงัคม และคน้หากระบวนการเกิดทุนทางสงัคมอีกดว้ย จาก

การศึกษาพบว่าทุนทางสงัคมเป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากสงัคมตะวนัตก และ แพร่หลายเขา้มาสู่

สงัคมไทยเม่ือหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 โดยมีสาํนกังานกองทุนเพ่ือสงัคมเป็นผูใ้ชค้าํว่า "ทุน

ทางสงัคม" ในการดาํเนินงานเพ่ือแกปั้ญหาและลดผลกระทบ อนัอาจเกิดจากวกิฤตเศรษฐกิจ และ

ไดมี้การแพร่ขยายวงกวา้งในการใชค้าํว่า "ทุนทางสงัคม" อยา่งกวา้งขวาง การศึกษาพบว่านกัคิด

ไทยและนกัคิดสากลมีการนิยามความหมายและการประยกุตใ์ชทุ้น ทางสงัคมแตกต่างกนัตามฐาน

คิด ประสบการณ์ และวฒันธรรม โดยเฉพาะการตีความและการแปล ความหมายขา้มวฒันธรรม

ส่งผลใหเ้กิดความแตกต่างและผดิเพ้ียนไปจากความหมายเดิม สาํหรับ ในหมู่นกัคิดไทยเองก็มีการ

ใหค้วามหมายท่ีอยูใ่นทิศทางเดียวกนั คือเก่ียวกบัการพฒันา สงัคม แต่อาจแตกต่างไปใน

รายละเอียดตามความสนใจของนกัคิดท่านนั้น ๆ กระบวนการเกิดทุนทางสงัคม สามารถแบ่งออก

ไดเ้ป็นสองลกัษณะตามพ้ืนท่ีและเวลา คือ กระบวนการเกิดทุนทางสงัคมในชนบท และ

กระบวนการเกิดทุนทางสงัคมในเมือง โดยทั้งสอง กระบวนการมีปัจจยัทั้งในและนอกชุมชนท่ี

ส่งผลใหเ้กิดกระบวนการดงักล่าว ปัจจยัภายในชุมชน ไดแ้ก่ กลุ่มองคก์รทางสงัคมในชุมชน การมี

ประวติัศาสตร์ร่วมกนั การมีผลประโยชนร่์วมกนั การเสียสละร่วมกนั ปัจจยัภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ 

กระแสสงัคม ระบบการเมือง นโยบายรัฐ ส่ือมวลชน  

จิรัฏฐ ์ศุภการ (2545:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “การอธิบายตวัตนในชุมชนเสมือนจริง”  โดย

ไดส้าํรวจชุมชนใหม่บนไซเบอร์สเปซอนัมีช่ือว่าแลมป์ดามู ซ่ึงเป็นชุมชนเสมือนจริงแห่งแรกและ

เก่าแก่ท่ีสุด และเป็นสถานท่ีท่ีอนุญาตให้ผูท่ี้เขา้มาอาศยัอยู่ สามารถสร้างตวัตนใหม่ไดอ้ย่างท่ีตน

ต้องการ ผ่านการบรรยายด้วยตัวอักษร ภายใต้ระบบการสร้างภาพแวดลอ้มจาํลองท่ีเรียกว่า 

เวอร์ชวล เรียลลิต้ี และมีปฏิสัมพนัธก์นัไดทุ้กอยา่งเช่นในโลกแห่งความเป็นจริง รวมถึงมีรูปแบบ

การปกครองเป็นของตนเองอีกดว้ย ผลการวิจยัพบว่า ผูค้นในชุมชนเสมือนจริงแห่งน้ี มีการสร้าง

ตวัตนท่ีหลากหลาย และมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกบัมนุษย ์ในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นส่วนใหญ่

และส่วนใหญ่เป็นเพศชาย นอกจากนั้นแลมบ์ดามูยงัมีรูปแบบการปกครองของตนเองในแบบท่ี

เรียกว่า เดโมเครติค เทคโนเครซ่ี หรือประชาธิปไตยผ่านผูแ้ทน ท่ีมีความสามารถทางด้าน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้นสูง นอกจากนั้นแลมบ์ดามูยงัสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของค่านิยม

ต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านคาํอธิบายตวัตนของประชากร แลมบ์ดามูจึงเปรียบเสมือน

สถานท่ีท่ีเหมือนกับ ห้องทดลองเสมือนจริงในการสร้างรูปแบบการปกครองสังคมแบบใหม่ๆ 
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และเป็นเช่นกระจกเงาเสมือนจริง ท่ีสะทอ้นถึงอิทธิพลของส่ิงต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงให้

เราเห็นไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

 ป่ินวดี  ศรีสุพรรณ (2547:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “วาทกรรมทุนทางสงัคม:กระบวนการ

สร้างแนวคิดและปฏิบติัการในบริบทการพฒันาของไทย (พ.ศ. 2540-2546) โดยศึกษาแนวคิดทุน

ทางสงัคมเพ่ือศึกษาวาทกรรม “ทุนทางสงัคม” ในสงัคมไทยจากมุมมองสงัคมวิทยาความรู้ และ

วิพากษแ์นวคิดในฐานะท่ีเป็นแนวคิดการพฒันาใหม่ของประเทศไทย รวมถึงวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ี

แสดงใหเ้ห็นวาทกรรมทุนทางสงัคมในบริบทสงัคมไทย ผลการศึกษาพบว่า การนาํคาํว่าทุนทาง

สงัคมมาใชใ้นสงัคมไทยมีพลวตัของความหมายจนเปล่ียนไปเป็นทุนของสงัคมแนวคิดทุนทาง

สงัคมฐานะเป็นแนวคิดเชิงบูรณาการท่ีภายใตก้ารผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กบัสงัคมวิทยามา

โตต้อบต่อการดาํเนินนโยบายการพฒันากระแสหลกัท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจมากเกินไป และการช่วงชิงการเป็นเจา้ของวาทกรรมทุนทางสงัคมระหว่างหน่วยงาน

รัฐบาล นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น และนกัพฒันา ซ่ึงเช่ือมโยงกบัเร่ืองผลประโยชน์และอาํนาจ 

โดยความคิดเก่ียวกบั “ระบบคุณค่า” และ “มูลค่า” ปรากฏในปฏิสมัพนัธด์งักล่าวนั้นค่อนขา้งชดัเจน 

Goldie and Janis (2003:Abstact)  ไ ด้ ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง  "Virtual communities and the social  

dimension of privacy" การศึกษาได้อธิบายการเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวกับการมีส่วนร่วมใน

ชุมชนเสมือนจริงโดยมุ่งประเด็นไปท่ีการแสดงออกและบทบาททางสังคมส่วนตวัในการพิจารณา

การมีส่วนร่วมในชุมชนเสมือนจริง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ชุมชนเสมือนจริงเสนอ

สมาชิกในเร่ืองของโอกาสเฉพาะบุคคลท่ีจะแสดงออกซ่ึงตวัตนต่อกลุ่ม  ทาํใหส้ามารถอธิบายไดว้่า

ผูเ้ขา้ใชมี้จิตสาํนึกท่ีจะนาํความเป็นส่วนตวัออกมาสู่ในปริมณฑลสาธารณะ ถึงอย่างไรก็ตามความ

เป็นส่วนตวัท่ีมีมาแต่กาํเนิดก็เส่ียงต่อการกระทาํท่ีเสแสร้งดว้ย 
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บทที่ 3 

วธิีดําเนินการศึกษา 

 

 การศึกษาเร่ือง “ทุนทางสังคมในชุมชนเสมือนจริง กรณีศึกษา http://gotoknow.org” เป็น

การศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis) ทั้ งการวิเคราะห์เน้ือหาในเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เน้ือหาเชิง

คุณภาพ (Qualitative)  เพ่ือศึกษาทุนทางสงัคมท่ีปรากฏในชุมชนเสมือนจริงใน http://gotoknow.org 

โดยจะนาํขอ้มูลทั้งหมดมาประมวลและวิเคราะห์เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีสนใจศึกษา คือทุนทาง

สงัคมในชุมชนเสมือนจริง 

 

พ้ืนที่ในการศึกษา 

 พ้ืนท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี คือเวบ็ไซต์ท่ีนาํเสนอเน้ือหาท่ีเป็นขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ รวมถึง

การแลกเปล่ียนทศันคติ กระดานข่าว โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ซ่ึงผูศึ้กษาไดก้าํหนดเกณฑก์ารคดัเลือก

เวบ็ไซตท่ี์จะศึกษาไวด้งัน้ี 

1. เป็นเวบ็ไซตท่ี์ผูเ้ขา้ชมแลว้มากกว่า 10,000 คนข้ึนไป 

2. เป็นเวบ็ไซตท่ี์นาํเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นสาระ ความรู้ รวมถึงการแลกเปล่ียน 

ทศันคติในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการ และสงัคม  

3. เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาในการนาํเสนอท่ีไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดี 

4. เป็นเวบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชบ้ริการตอ้งเขา้สู่ระบบสมาชิกในการแสดงทศันะหรือโพส 

ขอ้ความ 

ต่าง ๆ  

5. เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาเป็นภาษาไทย 
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 จากเกณฑ์ในการพิจารณาเวบ็ไซตเ์พ่ือศึกษาขา้งตน้มีเวบ็ไซตท่ี์เขา้ข่ายเกณฑ์ดงักล่าว เช่น 

www.vchakarn.com , http://gotoknow.org , www.mthai.com , www.pantip.com การศึกษาในคร้ัง

น้ี    ผูศึ้กษาไดเ้ลือกศึกษาท่ี http://gotoknow.org เพราะเป็นเว็บไซต์ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑ์ท่ี

ได้กาํหนดไวก้ล่าวคือ มีผูเ้ข้าใช้บริการแลว้มากกว่า 10,000 คน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้บน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายใตก้ารสนับสนุนของสถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพ่ือสงัคม (สคส.)   

และผูศึ้กษายงัไดเ้ขา้สมคัรเป็นสมาชิกของเวบ็ไซตด์งักล่าวดว้ย 

 

ตารางที่ 2   สถิตเิวบ็ 

 

รายการ จาํนวน หน่วย 

ผู้ชมทั้งหมด: 2,528,982 คน 

จาํนวนผู้ชมวนันี:้ 35,475 คน 

สมาชิก: 11,104 คน 

ไฟล์: 26,264 ไฟล ์

คาํถาม: 675 คาํถาม 

เวบ็อ้างองิ: 5,149 เวบ็ 

บลอ็ก: 8,550 บลอ็ก 

แพลนเน็ต: 2,536 แพลนเน็ต 

บันทกึ: 40,089 บนัทึก 

ข้อคดิเห็น: 56,381 ขอ้คิดเห็น 

  [Online].Accessed 9 August 2006. Available http://gotoknow.org. 

 

แหล่งข้อมูล 

 แหล่งขอ้มูลในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 

 1.  แหล่งขอ้มูลจากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ ข่าวสาร บทความ บท

สมัภาษณ์ บทความ และงานวิจยับนเครือข่ายเวิลด์ไวดเ์วบ็บนอินเทอร์เน็ต 

 2.  แหล่งขอ้มูลประเภทเอกสาร ไดแ้ก่ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ บทความต่าง ๆ หนังสือพิมพ ์

นิตยสาร ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์เน้ือหาตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา  

http://www.vchakarn.com/
http://gotoknow.org/
http://www.mthai.com/
http://gotoknow.org/
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วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บเน้ือหาจากเว็บไซต์เพ่ือศึกษารูปแบบและเน้ือหาโดยรวมของเว็บไซต์และเก็บ

เน้ือหาจากเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสืบค้น (Surfing) เข้าไปในเว็บไซต์นั้น ๆ  เพ่ือ

บนัทึกขอ้มูล (Save) และพิมพ ์(Print) 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

 การเก็บขอ้มูลในการศึกษา ผูศึ้กษาเลือกเก็บขอ้มูลเน้ือหาเว็บไซดส์ัปดาห์ละ 2 วนั คือวนั

องัคาร และ วนัเสาร์ โดยท่ีวนัองัคารสุ่มเป็นตวัแทนของวนัธรรมดา และวนัเสาร์ สุ่มเป็นตวัแทน

ของวนัหยดุ ใชเ้วลาทั้งส้ิน 4 สปัดาห์คือ ตั้งแต่วนัท่ี 29 สิงหาคม – 23 กนัยายน พ.ศ. 2549 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษาไดก้าํหนดเกณฑ์การปรากฏว่าขอ้ความใดมีลกัษณะท่ีแสดงถึงทุนทางสงัคมตาม

แนวทางของ Bullen & Onyx โดยมีขอบเขตท่ีใชศึ้กษาเก่ียวกบัทุนทางสงัคม ดงัน้ี 

1.  การมีส่วนร่วมในเครือข่าย (Participation in Network)  

2.  การต่างตอบแทน (Reciprocity)  

3.  ความไวว้างใจกนั (Trust)  

4.  บรรทดัฐานทางสงัคม (Social Norms)  

5.  ส่ิงท่ีเป็นสาธารณะ/ส่ิงท่ีทุกคนเป็นเจา้ของร่วมกนั (The Commons)  

 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณรายละเอียดการ

วิเคราะห์เน้ือหา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 

การวเิคราะห์เน้ือหาเชิงปริมาณ 

 การวิเคราะห์เน้ือหาเชิงปริมาณใชห้น่วยในการวิเคราะห์เน้ือหา 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.  หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการศึกษาน้ีใชห้น่วยในการวิเคราะห์ คือ

รายเร่ือง (Item) โดยพิจารณาเน้ือหาท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ http://gotoknow.org แต่ละเร่ืองว่าเป็น

เน้ือหาทุนทางสงัคมหรือไม่  

2. หน่วยในการระบุจาํนวน (Unit Emuneration) ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การปรากฏ 

(Appearance) โดยนับเน้ือหาทุนทางสงัคมตามกรอบการวิเคราะห์เน้ือหาว่าปรากฏหรือไม่ปรากฏ

ในการศึกษาน้ี นบัการปรากฏของเน้ือหาทุนทางสงัคม 1 ดา้น เป็นการปรากฏ 1 คร้ัง  

http://gotoknow.org/
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การวเิคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ 

 ผูศึ้กษาวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพโดยใชแ้นวคิดทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แลว้วิเคราะห์ลกัษณะทุนทางสังคมบนเว็บไซต์  http://gotoknow.org ในดา้นต่าง ๆ ท่ีปรากฏบน

เวบ็ไซต ์ http://gotoknow.org   

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์เน้ือหาในเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ ตารางบนัทึก

เน้ือหา (Code Sheet) ท่ีใชส้าํหรับการบนัทึกเน้ือหาแยกตามลกัษณะของเน้ือหาทุนทางสงัคม 

 

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือเก็บขอ้มูลจากเว็บไซต์ http://gotoknow.org ครบแลว้จึงนํามาหาค่าร้อยละของเน้ือหา

ทุนทางสงัคม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 

 

http://gotoknow.org/
http://gotoknow.org/
http://gotoknow.org/
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาเร่ือง “ทุนทางสังคมในชุมชนเสมือนจริง กรณีศึกษา http://gotoknow.org” ผู ้

ศึกษาเก็บขอ้มูลแลว้การวิเคราะห์เน้ือหาท่ีปรากฏบนเว็บไซตท่ี์ศึกษา  สามารถสรุปผลการศึกษาได้

ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 จาํนวนเน้ือหาทุนทางสังคมที่ปรากฏ  เป็นการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงปริมาณโดยการ

หาค่าความถ่ีค่าร้อยละ เพ่ือหาจาํนวนเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัทุนทางสงัคม 

 ตอนที่ 2 ลักษณะทุนทางสังคมในชุมชนเสมือนจริง เป็นการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ

เพ่ืออธิบายลกัษณะทุนทางสงัคมในชุมชนเสมือนจริง 

ตอนที่ 1 จาํนวนเน้ือหาทุนทางสังคมที่ปรากฏ 

 จากการเก็บขอ้มูลจากเวบ็ไซตท่ี์ไดศึ้กษา สามารถจาํแนกลกัษณะต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 ตารางที่ 3 ข้อมูลแสดงจาํนวนบนัทึกที่มผีู้ตอบ 

วนัที ่ จาํนวนบันทึกที่มผีู้ตอบ จาํนวนกระทู้

ทั้งหมด/วนั 

ร้อยละ 

อ. 29/08/49 83 206 40.29 

ส. 02/09/49 85 244 34.84 

อ. 05/09/49 85 255 33.33 

ส. 09/09/49 56 128 43.75 

อ. 12/09/49 87 186 46.77 

ส. 16/09/49 69 133 51.88 

อ. 19/09/49 65 136 47.79 

ส. 23/09/49 58 136 42.65 

รวม 588 1424 41.36                                                                                                    

 หมายเหตุ อ. = วนัองัคาร และ ส. = วนัเสาร์ 

 

 

 

 

 

http://gotoknow.org/
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ผลการศึกษาในตารางท่ี 3  พบว่าในแต่ละวนันั้นมีจาํนวนบนัทึกไม่เท่ากนั และการแบ่งตวั

แทนในวนัธรรมดาและวนัหยดุ  คือวนัองัคารและวนัเสาร์ นั้นพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัมากนัก

ในเร่ืองของปริมาณบนัทึกท่ีปรากฏ จึงอาจจะสรุปไดว้่าสามารถเฉล่ียความสาํคญัของวนัธรรมดา

และวนัหยดุไดเ้ท่ากนั กล่าวคือ ผูเ้ขา้ใชบ้ริการจะเขา้มาบนัทึกหรือตอบบนัทึกนั้นเร่ืองวนัไม่ไดเ้ป็น

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณการเขา้มาบนัทึกของผูใ้ชบ้ริการ 

นอกจากน้ี  ยงัพบว่ามีบนัทึกมากกว่าร้อยละ 50 ท่ีผูเ้ขา้มาใชบ้ริการไม่ไดต้อบและโดยเฉล่ีย

ร้อยละ 40 เป็นบนัทึกท่ีเม่ือผูบ้นัทึกบนัทึกไวแ้ลว้ปรากฏว่ามีผูเ้ขา้ชมและแสดงความคิดเห็น สรุป

ไดว้่า จาํนวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการในแต่ละวนัจะมีมากเพียงใดหากบนัทึกไม่ไดรั้บความสนใจก็จะไม่มีผู ้

เขา้ไปตอบกลบั แมว้่ากรณีของ http://gotoknow.org   จะเป็นเว็บไซต์ท่ีมีช่องทางการส่ือสารแบบ

สองทางท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถสร้างปฏิสมัพนัธก์นัไดก้็ตาม 

 

 ตารางที่ 4 ข้อมูลแสดงจาํนวนผู้เข้าใช้บริการแยกช่วงเวลาการเข้าใช้บริการ 

 

ช่วงเวลา จาํนวนผู้เข้าใช้ ร้อยละ 

00.01 - 03.00 51 8.67 

03.01 - 06.00 9 1.53 

06.01 - 09.00 43 7.31 

09.01 - 12.00 107 18.20 

12.01 - 15.00 80 13.61 

15.01 - 18.00 96 16.33 

18.01 - 21.00 70 11.90 

21.01 - 00.00 132 22.45 

รวม 588 100 

 

 ผลการศึกษาในตารางท่ี 4   ผูศึ้กษาไดเ้ลือกเฉพาะบนัทึกท่ีมีผูต้อบนาํมาแบ่งช่วงเวลาการ

เขา้ใชบ้ริการเพ่ือสาํรวจว่าช่วงเวลาใดมีผูเ้ขา้ใชบ้ริการมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นประโยชนต่์อการพฒันาดา้น

การให้ข้อมูลข่าวสารหรือแลกเปล่ียนทัศนะแบบสด (Live) ต่อไปในอนาคต ผูศึ้กษาได้แบ่ง

ช่วงเวลาทั้งหมด 8 ช่วงผลการศึกษาพบว่า     สามอนัดบัแรกของช่วงเวลาท่ีมีผูเ้ข้าใชบ้ริการมาก

ท่ีสุดคือ อนัดบัท่ีหน่ึง ช่วงเวลาระหว่าง 21.01 – 00.00 น. อนัดบัท่ีสองระหว่างเวลา09.01 - 12.00 น.  

อนัดบัท่ีสามระหว่างเวลา 15.01 - 18.00 น.   สามารถอธิบายไดว้่า ช่วงเวลาท่ีไดมี้ผูเ้ขา้ใชบ้ริการมาก

http://gotoknow.org/
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ท่ีสุดนั้นคือช่วงเวลาท่ีผูเ้ข้าใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ท่ีบ้านใช้ช่วงเวลาก่อนเขา้นอนในการเข้าใช้

บริการ ในส่วนน้ีสอดคลอ้งกบัแผนภาพแสดงปริมาณผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต (แผนภาพอยูใ่นบทท่ี 2 หน้า 

10) ท่ีมีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากแต่ละครัวเรือนนั้นมีอตัราการถือครองคอมพิวเตอร์มากข้ึน ทาํใหก้ารเขา้ถึง

ขอ้มูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไปไดง่้ายข้ึน 

ดงันั้นในอนาคตหากผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต หรือหน่วยงานท่ีมีความประสงค์ท่ีจะเขา้ถึง

ผูใ้ช้บริการ  ช่วงเวลาระหว่าง 21.01 - 00.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการเข้าถึงผูใ้ช้บริการ 

นอกจากน้ีการป้องกนัความรุนแรงหรือปัญหาอาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

นั้ น ช่วงเวลาดังก ล่าวจึงเป็น ช่วงเวลาท่ี พึ งระวังมาก ท่ี สุด   ในอันดับ ท่ี สองระห ว่างเวลา                    

09.01 – 12.00 น. นั้นเป็นช่วงเวลาของการทาํงาน ในสาํนักงานส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ท่ีต่อระบบ

อินเทอร์เน็ตไวท้าํให้ช่วงเวลาดงักล่าวมีผูเ้ขา้ใชบ้ริการมากพอสมควร ในช่วงเวลาน้ีหากวิเคราะห์

และนาํประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใชแ้ลว้พบว่าสามารถสร้างการเรียนรู้ระหว่างองคก์ร

ไดเ้ป็นทุนทางสังคมท่ีมีร่วมกนัระหว่างองค์กร ทั้งน้ีจะตอ้งมีการควบคุมเพ่ือใหก้ารใชง้านเป็นไป

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 ช่วงเวลาในอนัดบัท่ีสามระหว่างเวลา 15.01 – 18.00 น. นั้นเป็นรอยต่อระหว่างการเลิกงาน

ทาํให้ปริมาณผูเ้ข้าใช้บริการนั้ นไม่ต่างจากอนัดับท่ีสองเท่าไร อย่างไรก็ดีแต่ละช่วงเวลาหาก

จดัลาํดบัความสาํคญันั้นแต่ละช่วงเวลามีความสาํคญัเท่ากนัเพราะผูเ้ขา้ใชบ้ริการนั้นตอ้งการเขา้ถึง

ขอ้มูลเช่นเดียวกนั เม่ือผลการศึกษาน้ีออกไปแลว้อาจทาํให้ปริมาณผูใ้ช้บริการเฉล่ียออกไปใน

ช่วงเวลาต่าง ๆ ไดเ้พ่ือเป็นการหลีกเล่ียงปัญหาในการเขา้ใชบ้ริการเพราะหากมีผูเ้ขา้ใชบ้ริการเป็น

จาํนวนมากในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงแลว้จะทาํใหเ้กิดปัญหาในการใชบ้ริการหากเฉล่ียปริมาณผูเ้ขา้

ใชบ้ริการไดจ้ะทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บความสะดวกมากยิง่ข้ึน 

 จากการแบ่งลกัษณะทุนทางสงัคมตามแนวทางของ Bullen & Onyx ท่ีแบ่งลกัษณะของทุน

ทางสงัคมออกเป็น 5 ลกัษณะ และเพ่ือใหก้ารเก็บขอ้มูลเป็นไปอยา่งสะดวกยิง่ผูศึ้กษาจึงเพ่ิม

ลกัษณะท่ีไม่ปรากฏเน้ือหาทุนทางสงัคมไว ้ผลการศึกษาพบว่า 

  การมีส่วนร่วมในเครือข่าย  คิดเป็นร้อยละ 47.45 

  การต่างตอบแทน   คิดเป็นร้อยละ 42.35 

  ความไวว้างใจกนั   คิดเป็นร้อยละ 4.76 

  บรรทดัฐานทางสงัคม   คิดเป็นร้อยละ 0.17 

  ส่ิงท่ีเป็นสาธารณะเป็นเจา้ของร่วมกนั คิดเป็นร้อยละ 2.55 

  ไม่ปรากฏเน้ือหาทุนทางสงัคม  คิดเป็นร้อยละ 2.72 
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ตอนที่ 2 ลกัษณะทุนทางสังคมในชุมชนเสมือนจริง 

 ตารางที่ 5 ข้อมูลแสดงจาํนวนเน้ือหาทุนทางสังคมที่ปรากฏ 

วัน
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รว
ม 

อ. 29/08/49 40 27 9 0 2 5 83 

ส. 02/09/49 45 27 3 1 0 9 85 

อ. 05/09/49 43 36 4 0 0 2 85 

ส. 09/09/49 24 25 6 0 1 0 56 

อ. 12/09/49 40 38 3 0 6 0 87 

ส. 16/09/49 34 30 1 0 4 0 69 

อ. 19/09/49 28 34 1 0 2 0 65 

ส. 23/09/49 25 32 1 0 0 0 58 

รวม 279 249 58 1 15 16 588 

ร้อยละ 47.45 42.35 4.76 0.17 2.55 2.72 100 

หมายเหตุ อ. = วนัองัคาร และ ส. = วนัเสาร์ 

ผลการศึกษาในตารางท่ี 5 พบว่า จากการแบ่งลกัษณะทุนทางสังคมตามแนวทางของ 

Bullen & Onyx ท่ีแบ่งลกัษณะของทุนทางสังคมออกเป็น 5 ลกัษณะ และเพ่ือให้การเก็บข้อมูล

เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งผูศึ้กษาจึงเพ่ิมลกัษณะท่ีไม่ปรากฏเน้ือหาทุนทางสังคมไวด้้วย ดงัตาราง

แสดงผลขา้งตน้ 

จากตารางแสดงผลขา้งตน้ สามารถวิเคราะห์ไดว้่า เม่ือทุนทางสงัคม คือความ สมัพนัธ ์

ใกลชิ้ดและค่านิยมความเช่ือท่ีมีส่วนทาํใหบุ้คคลเกิดความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเก้ือกูล ไวว้างใจกนั

หรือต่างตอบแทนกนั ในบรรทดัฐานและจารีตประเพณีท่ีดีงามและมีความเป็นเครือข่ายหรือกลุ่มท่ี

มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม แลว้นั้น คาํจาํกดัความดงักล่าวไดแ้สดงใหเ้ห็นความ ครอบคลุมของส่ิงท่ี

นาํไปสู่การเกิดข้ึนของทุนทางสงัคมซ่ึงตารางขา้งตน้สามารถสรุป ลกัษณะของทุนทางสงัคมไดด้งัน้ี 
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1. การมส่ีวนร่วมในเครือข่าย (Participation in Network)  คือ ความสมัพนัธข์องเครือข่าย

ท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคลกบักลุ่ม การศึกษาคร้ังน้ีไดว้ิเคราะห์ขอ้ความท่ีมีลกัษณะการตอบท่ีแสดงให้

เห็นถึงความสมัพนัธข์องเครือข่าย เช่น การเขา้มาทกัทายโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือแสดงตวัตน ว่าเป็น

สมาชิกของกลุ่มการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายเป็นหลกั  พบว่าผูท่ี้เขา้มาตอบบนัทึกนั้น

มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่าย ตอ้งการเห็นความเปล่ียนแปลง ความเคล่ือนไหวของกลุ่ม 

ซ่ึงกลุ่มในท่ีน้ี สามารถแบ่งความสัมพนัธ์ไดเ้ป็นสองประเภท ได้แก่ ความสัมพนัธ์ปฐมภูมิ คือ 

ความสัมพันธ์ท่ีมีพัฒนาการจากชุมชนทางกายภาพแล้วแนะนําไปสู่ชุมชนเสมือนจริง  และ 

ความสัมพันธ์ทุติยภูมิ คือความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนหลังจากการเข้าใช้บริการใน  gotoknow.org  

ยกตวัอยา่ง  บนัทึกหวัขอ้ เปิดคลินิกออนไลน ์ 

แนะนาํตวัสวสัดีค่ะดิฉนัผศ.ปนดา เตชทรัพยอ์มร ปัจจุบนัเป็นอาจารยป์ระจาํอยู่

ภาควิชากายภาพบาํบดั คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร และเป็นอุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคม

กายภาพบาํบดัแห่งประเทศไทย ค่ะ  ทาํงานใหก้ารรักษาทางกายภาพบาํบดัในผูป่้วยปวด

หลงั ปวดคอ มาประมาณเกือบ 20 ปีแลว้ค่ะ ตอ้งขอขอบคุณคุณอนุวทัย ์เรืองจนัทร์  ท่ีช่วย

ใหดิ้ฉนัเปิดคลินิกออนไลน์ไดส้าํเร็จหวงัว่า blog น้ีจะเป็นประโยชน์สาํหรับผูท่ี้มีปัญหา 

ปวดหลงั ปวดคอ นะคะ ถือว่าเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้นะคะ  

ปนดา 

ป้าย: คลินิกออนไลน์  

โดย ผศ. ปนดา เตชทรัพยอ์มร   ลิงคท่ี์อยูถ่าวร   ขอ้คิดเห็น (5)   [ แกไ้ข   ลบ ]  

สร้าง: อ. 29 ส.ค. 2549 @ 11:39   แกไ้ข: อ. 29 ส.ค. 2549 @ 11:39  

ข้อคดิเห็น 

บวร เม่ือ อ. 29 ส.ค. 2549 @ 11:48 (67173)  

•ยนิดีตอ้นรับสู่ชุมชน GotoKnow ครับ  

•มีประโยชน์มากแน่นอนครับ  

•ขอบพระคุณมากครับ 

บอย สหเวช เม่ือ อ. 29 ส.ค. 2549 @ 12:15 (67180)  

•พอเร่ิมเปิดตวัก็มีคนสนใจแลว้ครับ  

•ผมไดน้าํ Blog ของอาจารยไ์ปอยูใ่นแพลนเน็ตสหเวช-มน.แลว้ครับ ซ่ึง   

   เป็นแหล่งรวมขอ้มูลของบุคลากรในคณะสหเวชฯ ครับ 
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Mr_Jod เม่ือ อ. 29 ส.ค. 2549 @ 12:49 (67199)  

•ยนิดีตอ้นรับสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้  

•จะรออ่านเร่ืองราวอยูค่รับ  

•แต่ตอนน้ีขอ วิธีการบริหารปวดตน้คอหน่อยนะครับ 

นาง มาลนิี ธนารุณ เม่ือ อ. 29 ส.ค. 2549 @ 19:33 (67314)  

วนัน้ี ฤกษดี์นะคะ 29 ส.ค. 49  มีเลข 9 นาํโชคดีใจมากค่ะ ท่ี อ.ดา สละ

เวลากา้วเขา้มาเป็นขวญัใจชาว Blog Gotoknow อีกคนเพราะชาว Blog 

หลายท่านขะมกัเขมน้เขียน Blo g  ซะปวดเม่ือยตน้คอไปหมดแลว้คลินิก

ออนไลน์แห่งน้ี จะตอ้งเจริญกา้วหนา้ลูกคา้เต็มอยา่งแน่นอนเช่ือมัน่ใน 

ฝีมือช่ือ อ.ดา รับประกนัคุณภาพค่ะ 

นพ. วลัลภ พรเรืองวงศ์ เม่ือ พ. 30 ส.ค. 2549 @ 13:26 (67683)  

ขอขอบคุณอาจารยป์นดา...                                 

•ดีใจมากครับท่ีมีบลอ็กน่าสนใจเช่นน้ี  

•ทราบข่าวจากอาจารยบ์อย สหเวช > รีบเปิดเขา้มาชมทนัที... 

  

 จากตวัอยา่งขา้งตน้เห็นว่า ผศ.ปนดา เตชทรัพยอ์มร เป็น Bloger ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการรายใหม่ 

จึงไดมี้การแนะนาํตวั แลว้มีผูท่ี้รู้จกักบัอาจารยเ์ป็นการส่วนตวัหรือผูท่ี้ไม่รู้จกัเขา้มาแสดงความรู้สึก

ยนิดีท่ีไดเ้ขา้เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่าย ถือว่าการมีส่วนร่วมในเครือข่ายเกิดข้ึนแลว้ ตวัอยา่งกรณี

ของ อาจารยป์นดานั้นไดรั้บคาํแนะนาํจากคนรู้จกัท่ีอยูใ่นชุมชนทางกายภาพใหล้องเขา้มาเผยแพร่

ความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาํใหส้ามารถสรุปไดว้่าเครือข่ายท่ีปรากฏข้ึนบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตนั้นสามารถต่อยอดขยายเครือข่ายไปสู่ชุมชนทางกายภาพไดแ้ละในทางกลบักนั

เครือข่ายทางชุมชนทางกายภาพก็สามารถทาํใหเ้กิดเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตไดอี้กดว้ย 

 2. การต่างตอบแทน (Reciprocity) คือการแบ่งปันและการบริการหรือการทาํส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น บันทึกท่ีมีลกัษณะของการต่างตอบแทนคือ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ต่อยอด

ความรู้หรือเร่ืองราวตามท่ีผูบ้นัทึกเร่ิมไว ้รวมถึงการแสดงความห่วงใย เช่น การใหก้าํลงัใจ  จากการ

วิเคราะห์พบว่า การมีส่วนร่วมในเครือข่ายกบัการต่างตอบแทนนั้นมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัต่างกนัตรง

ท่ีว่าการต่างตอบแทนมีลกัษณะความผกูพนัท่ีชดัเจนกว่า   นอกจากน้ีส่ิงท่ีพบไดอี้กคือการใหค้วาม

ช่วยเหลือระหว่างกันทั้ ง ความรู้และ ข้อมูล ซ่ึงเป็นการต่างตอบแทนท่ีผูบ้ันทึกเปิดช่องทางให้

สามารถเขา้มาแสดงทศันะ  เช่น  บนัทึกหวัขอ้  Root Cause Analysis (RCA)   

 



 63 

การวิเคราะห์สาเหตุรากของปัญหาหรือเรียกสั้นว่าR C A (อยา่เขา้ใจว่าไป 

ทาํแถวเพชรบุรีตดัใหม่นะค่ะ)เป็นเร่ืองท่ีเจา้ของหน่วยงานท่ีพบเหตุการณ์ตอ้งมา

วิเคราะห์และหาทางแกไ้ขไ้ม่ใหเ้กิดซํ้าอีกหลกัการท่ีสาํคญัคือตอ้งคน้หาสาเหตุท่ี

แทจ้ริงท่ีอาจซ่อนอยู ่แฝงกายอยูพ่ร้อมท่ีจะปรากฏตวั 

จากความพลั้ งพลาดของผู ้ปฏิบัติงาน  ในความเห็นของดิฉัน  ผูเ้ป็น

หวัหนา้/ผูบ้ริหารควรจะ 

1.มองผลลพัธ์ว่ามาจากกระบวนการทาํงาน ไม่ใช่เพ็งเลง็หาใครผิดเช่น

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นเพราะใครละเลยหนา้ท่ี..ไม่ทาํตามWI/CPG ฯลฯ 

2.มีทีมเขา้ไปคน้หาสาเหตุของปัญหาเบ้ืองตน้ในกระบวนการแลว้สืบสาว

ไปเร่ือยๆจนถึงสาเหตุรากท่ีซ่อนอยูใ่นระบบ 

3.ทาํงานเป็นทีมเน้นการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งขอความเห็นเร่ืองน้ีใคร

มีขอเสนอแนะช่วยแลกเปล่ียนดว้ย 

ป้าย: RCA  

โดย กลุ่มงาน เภสชักรรม rx   ลิงคท่ี์อยูถ่าวร   ขอ้คิดเห็น (6)   [ แกไ้ข   ลบ ]  

สร้าง: อ. 29 ส.ค. 2549 @ 00:00   แกไ้ข: อ. 29 ส.ค. 2549 @ 00:00  

ข้อคดิเห็น 

ศุภลกัษณ์ หิริวฒันวงศ์ เม่ือ พ. 30 ส.ค. 2549 @ 23:07 (67886)  

เลก็ว่าส่ิงท่ีควรใหเ้กิดก่อน คือ การยอมรับค่ะ  เพียงการยอมท่ีปรับเปล่ียน 

ตนเองแกไ้ดท้ั้งคน และระบบ จริง ๆนะ...ขอบอก 

อจัฉรา เม่ือ พฤ. 31 ส.ค. 2549 @ 15:35 (68171)  

หวัหนา้ตอ้งทาํใหลู้กนอ้งมาบอกไดแ้ละใหร้างวลัท่ีช่วยกนัคน้หาปัญหา 

น่าจะเป็นเร่ืองท่ีสําคญัส่วนทาํอย่างไรหัวหน้าจะทาํเช่นนั้นได้ก็เป็นเร่ืองท่ีตอ้ง

พฒันาอยา่งไม่รู้จบค่ะเน่ืองจากหวัหนา้ร้อยคนก็ร้อยแบบ  

วไิลวรรณ เม่ือ ส. 02 ก.ย. 2549 @ 12:38 (68840)  

-ยอมรับความเห็นของหนูเลก็  เราแกต้นเองไดบ้างคร้ังเม่ือมีสติ  แต่คงไป

แก้คนอ่ืนๆลาํบากหน่อยนะ  แต่ระบบท่ีวางไวต้อ้งยอมรับให้ความร่วมมือเพ่ือ

ส่วนรวม 

-เขา้ใจค่ะผ.อ คงเร่ิมใชค้วามสมัพนัธส่์วนตวัและทกัษะในการสือสารและ

หาแนวร่วมต่อไป 
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m เม่ือ อ. 03 ก.ย. 2549 @ 12:45 (69241)  

ทั้งคนและระบบมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหา อยากเชิญชวนพ่ีต๋ิวเขา้ร่วมการ

อบรม R C A  ท่ี พ่ีนุย้จะสอนโดยเอาบริบทของเรามาเป็นตวัตั้ง อบรมในเดือน 

ตุลาคม 2549 นะคะ กาํหนดการท่ีแน่นอนจะแจง้อีกคร้ังค่ะ 

วบุิล เม่ือ จ. 11 ก.ย. 2549 @ 10:20 (72571)  

ควรนาํแนวคิดเร่ือง H A C C P  มาใชด้ว้ยตรับ จะไดไ้ม่เปลืองแรงมาก   

HACCP วิเคราะห์ดูว่าจุดไหนของระบบ ท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีอนัตรายเกิดง่าย หรือเกิด

แลว้ส่งผลรุนแรงจุดพวกนั้น จะตอ้งลงทุนใส่ใจให้มากเป็นพิเศษส่วนพวกท่ีไม่

น่าจะเกิด และถา้เกิดแลว้ก็ไม่เสียหายมาก ก็เก็บไวที้หลงั 

หมอต่อ เม่ือ พฤ. 14 ก.ย. 2549 @ 15:32 (74052)  

อยากรู้จงั root cause ของปัญหาไอทีบาํราศคืออะไรถา้เป็นจากหวัหนา้ 

งานไอที ก็ไล่ออกซะเลย จะไดพ้น้ทุกขเ์สียที 

 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้พบว่า กลุ่มงานเภสชักรรม rx  ทาํการโพสบนัทึกเก่ียวกบั Root Cause  

Analysis (RCA)  การวิเคราะห์สาเหตุรากของปัญหา นั้นเป็นการเปิดประเด็นในเร่ืองดงักล่าวเพ่ือ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงการต่างตอบแทนนั้นความสาํคญัอยูท่ี่บุคคลมีการแบ่งปันการบริการใหก้บั 

ผูอ่ื้น นอกจากตวัอยา่งท่ียกมาขา้งตน้แลว้บนัทึกอ่ืน ๆ กจ็ะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เช่น การนาํเร่ืองท่ี

มีสาระเป็นประโยชนต่์อผูท่ี้เขา้ชมบนัทึกก็ถือเป็นการต่างตอบแทน  

 3. ความไว้วางใจกัน (Trust) คือพ้ืนฐานของความเช่ือใจเป็นความตอ้งการท่ีจะลดความ

เส่ียงในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปความไวว้างใจกนัอาจจะพบเห็น

ได้ในชุมชนทางกายภาพ เช่น การพบปะพูดคุยกับคนท่ีไม่เคยรู้จักกันมาก่อน การเช่ือใจใน

คาํแนะนาํหรือคาํบอกกล่าว ซ่ึงปัจจุบนันอ้ยลงจากเดิมเพราะสงัคมมีความซบัซอ้นมากข้ึนในชุมชน

เสมือนจริงก็เช่นกนั จากการศึกษาพบว่าดา้นความไวว้างใจกนันั้น สามารถวิเคราะห์ไดจ้ากบนัทึก 

ท่ีแสดงถึงความเช่ือใจท่ีนาํมาสู่การพบปะของชุมชนทางกายภาพนั้น ถา้มองอย่างผวิเผินแลว้ผูเ้ขา้

ใชบ้ริการมีความไวว้างใจกนัในความรู้ทุกคนเพราะทุกคนต่างเช่ือว่าผูเ้ขา้ใชบ้ริการนั้นเป็นคนท่ีมี

ความรู้ สามารถแลกเปล่ียนแบ่งปันประสบการณ์ได้   ซ่ึงในส่วนน้ีหากได้รับการพฒันาอย่าง

ต่อเน่ืองก็จะนาํไปสู่ความไวว้างใจกนัตามกรอบท่ีกาํหนดไวแ้ละพฒันาไปสู่ความเช่ือใจไดต่้อไป

ในอนาคต เช่น  บนัทึกหวัขอ้   HA_KM การจดัการความรู้สู่โรงพยาบาลคุณภาพท่ีขอนแก่น  
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ผมและทีมงานไปร่วมทั้งในฐานะวิทยากรกลุ่ม(คุณอาํนวย)และ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม(คุณกิจ)ซ่ึงผมเองก็ไดเ้ก็บเก่ียวเอาขุมทรัพยจ์ากการ

แลกเปล่ียนของกลุ่มกลบัไปปรับใชท่ี้โรงพยาบาลบา้นตากดว้ย  เม่ือ 17-

18 สิงหาคมท่ีผา่นมา ไดรั้บเกียรติจากอาจารยห์มอจิตเจริญ ไชยาคาํหรือ

อ า จ า ร ย์JJใ ห้ ไ ป ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม   Regional Forum HAข อ ง HACC 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงจดั 16-17 สิงหาคมท่ีโรงแรมเจริญธานี และ 18 

สิงหาคมจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อการจัดการความรู้สู่

โรงพยาบาลคุณภาพ  มีประเด็นสําคัญ  2 ประเด็น คือHA&HPH กับ 

Chronic care โดยจดัท่ีศูนยบ์ริการวิชาการ มข. 

ทีมงานของโรงพยาบาลบา้นตาก 4 คนคือผม เอ(้สุภาภรณ์) นาง

(ศรัณยา) น้อย(วราพร) มีคนขบัรถมืออาชีพไปดว้ยคือพ่ีคาํ ออกจากตาก

ประมาณบ่ายโมงวันท่ี 16 ถึงขอนแก่นประมาณ 6 โมงเย็น เข้าพักท่ี

โรงแรมและได้ไปร่วมรับประทานอาหารกบัทีมวิทยากรของวนัท่ี 16 

ท่ีมาบรรยายคืออาจารย์อนุว ัฒน์ อาจารย์มารวยและอาจารย์เชาวลิต 

อาจารยว์ราวุธทาํใหไ้ดรั้บวิทยาทานจากอาจารยอ์นุวฒันก์บัอาจารยว์ราวุธ

เพ่ิมข้ึนอีกมากในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนจะข้ึนหอ้งไปพกัผอ่นก็ได ้

พบกบัอาจารยโ์กเมธท่ีมาเยี่ยมสาํรวจก็ไดท้กัทายสวสัดีและไดแ้อบเก็บ

ความรู้จากอาจารยไ์ปอีกเช่นกนั ทีมเราไดรั้บการดูแลตอ้นรับเป็นอย่างดี

จากอาจารยห์มอจิตเจริญและคุณนอ้ง(พิชชา) จึงตอ้งขอขอบคุณไว ้ณ ท่ีน้ี 

วนัท่ี 17 ผมไดไ้ปร่วมฟังบรรยายในงานประชุมด้วยโดยไดฟั้ง

เร่ืองของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยอาจารย์หมอจาก

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์วิทยาคม ตอนบ่ายฟังเร่ืองCompetency โดย

อาจารยเ์พ็ญจันทร์ ซ่ึงอาจารยพู์ดสนุกมาก บรรยายได้เข้าใจ สามารถ

นาํไปประยุกต์ใชไ้ดเ้ลย ตวัอย่างท่ียกออกมาถา้เป็นพยาบาลจะเห็นภาพ

ของCompetencyได้มาก เวลาชั่วโมงคร่ึง ดูจะน้อยเกินไปสําหรับเร่ือง

สําคัญๆและวิทยากรท่ีเป่ียมล้นคุณภาพแบบน้ี  หลังจากนั้ นผมก็ข้ึน

บรรยายในเร่ืองการจดัการความรู้ในหวัขอ้HA_KMสู่การพฒันาคุณภาพ

โรงพยาบาล ในเวลา 1.5 ชัว่โมง หลงัเบรค โดยเป็นsectionก่อนปิดงาน 

ซ่ึงก็คิดในใจลึกๆว่าจะเหลือคนฟังสักก่ีคนเพราะหลายคนคงจะรีบกลบั 

แต่ปรากฏว่าผดิคาดเหลือผูฟั้งเกือบ 300 คน หลงัจากบรรยาย(จริงๆน่าจะ
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เรียกว่าเล่าให้ฟังมากกว่าเพราะผมจะนาํเสนอในลกัษณะของเร่ืองเล่าเร้า

พลงั) เสร็จส้ินการบรรยายในเวลา 4โมงคร่ึง แลว้ก็มีการมอบรางวลัต่างๆ

โดยอาจารยJ์Jและผมไดเ้ปิดวีซีดี KM ขอโรงพยาบาลบา้นตากให้ชมต่อ 

ปรากฎว่ามีคนอยูช่มอยูจ่าํนวนมาก(มากกว่า100คน) ทาํให้ผมมองเห็นว่า 

KM ตอนน้ีอาจเป็นกระแสไปแลว้ ได้พูดกับอาจารยจิ์ตเจริญว่า อะไรก็

ตามพอมนักลายเป็นกระแส มนัจะน่ากลัวเพราะคนท่ีเข้ามาทาํเพราะ

กระแส มกัจะไม่ย ัง่ยืนและเลิกทําในท่ีสุดเม่ือกระแสมนัตกลง อาจจะ

คลา้ยๆกบักิจกรรม 5ส ท่ีเม่ือ 10 ปีก่อนนั้นรุ่งเรืองมาก ตอนน้ีพอKMเป็น

กระแส หลายๆท่ีเร่ิมเกาะกระแส หลายกิจกรรมได้เปล่ียนช่ือมาเป็น

กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้บา้ง ศูนยก์ารเรียนรู้บา้ง 

จนเร่ิมจะเกร่อและไม่แน่ใจว่าเข้าใจลึกซ้ึงถึงแนวคิดKMแค่ไหน แม้

รูปแบบจะเหมือนกนัแต่ในเน้ือหาและกระบวนการอาจจะไม่ใช่ก็ได ้

วนัท่ี 18 มีกิจกรรมHA_KM เพ่ือการพฒันาคุณภาพใน 2 เร่ืองคือ

เร่ือง HA&HPH กบัเร่ืองของChronic care ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วม 104 คนจาก 28 

โรงพยาบาลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจดัท่ีศูนยบ์ริการวิชาการ มข. ท่ี

ทํางานของอาจารย์จิตเจริญ  โดยท่านมอบให้ผมกับทีมงานเป็นทีม

วิทยากร ก่อนเร่ิมรายการคุณนอ้ง(พิชชา)ไดใ้ห้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทาํBAR

ดว้ย ผมเล่าให้ฟังเร่ืองการจดัการความรู้สั้นๆประมาณ 1 ชัว่โมง แลว้จึง

เร่ิมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในช่วงเร่ิมต้นมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ร่วมกนัก่อนเพ่ือสร้างความคุน้เคย ถือเป็นการจดัการความรักในกลุ่มก่อน

โดยคุณสุภาภรณ์ พร้อมกบัผมไดส้รุปแนวคิดเร่ืองเก็บเก่ียวดอกไมแ้ห่ง

ความสุขในระหว่างเสน้ทางของการพฒันาคุณภาพไปดว้ย หลงัจากนั้นก็

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยกลุ่มHA&HPHมี 2 กลุ่ม และChronic care อีก 2 

กลุ่ม โดยผมกับนาง อยู่คนละกลุ่มในประเด็นแรกและเอก้ับน้อยอยู่ใน

ประเด็นท่ีสอง เราใชกิ้จกรรมAIโดยใหส้มาชิกกลุ่มเล่าเร่ืองส่ิงดีๆของแต่

ละท่ีในลักษณะของDialogueและก่อนจบกิจกรรมให้ทุกคนได้สรุป

ขุมทรัพยท่ี์แต่ละคนเก็บเก่ียวไปได้ และตอนท้ายได้ฝึกจัดทําตาราง

อิสรภาพเพ่ือจะเปรียบเทียบและแลกเปล่ียนกันในคราวหน้าพร้อมทั้ ง

กิจกรรมAAR ก่อนจบและปิดทา้ยดว้ยขอ้คิดจากอาจารย ์JJ  
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ผมและทีมงานไปร่วมทั้งในฐานะวิทยากรกลุ่ม(คุณอาํนวย)และ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม(คุณกิจ)ซ่ึงผมเองก็ไดเ้ก็บเก่ียวเอาขุมทรัพยจ์ากการ 

แลกเปล่ียนของกลุ่มกลบัไปปรับใชท่ี้โรงพยาบาลบา้นตากดว้ย  

ป้าย: KMกบัคุณภาพ  

โดย Dr. Phichet Banyati   ลิงคท่ี์อยูถ่าวร   ขอ้คิดเห็น (1)   [ แกไ้ข   ลบ ]  

สร้าง: อ. 29 ส.ค. 2549 @ 22:37   แกไ้ข: อ. 29 ส.ค. 2549 @ 22:37  

ข้อคดิเห็น 

กราบขอบพระคุณ   JJ เม่ือ พฤ. 07 ก.ย. 2549 @ 23:05 (71134) 

ทีมงานอาจารยห์มอต่ิง อาจารยเ์อ ้อาจารยน์าง อาจารยน์้อย พ่ีคาํ 

ท่ีไปช่วยชาวภาคตะวนั-เฉียงเหนือครับ ทีมงาน KKU_KM คงจะแวะ

เวียนมาเยีย่มท่านและทีมงาน และมาเรียนรู้ท่ีบา้นตากในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

และคาดว่าคงไดม้าคารวะท่านอาจารยห์มอพิเชฐท่ สาํนกังานสาธารณสุข

จงัหวดันะครับ     

จากตวัอยา่งขา้งตน้พบว่า มีการศึกษาเรียนรู้ขอ้มูลจากบนัทึก เม่ือมีความมัน่ใจเช่ือใจใน

ความรู้ความสามารถแลว้จึงนาํไปสู่การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย สามารถวิเคราะห์ไดคื้อความเช่ือ

ใจในความรู้ว่าสามารถท่ีจะถ่ายทอดได ้ในส่วนน้ียงัมีอีกหลายตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัท่ีผู ้

เขา้ใชบ้ริการติดต่อเชิญ Bloger ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ภายนอก ทั้งน้ีความเช่ือใจ ไวว้างใจ นั้น 

เกิดข้ึนไดจ้ากการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า

หากมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัอยา่งเปิดเผย ผนวกกบัระยะเวลาความไวว้างใจก็สามารถเกิดข้ึนได ้

4. บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms)  คือรูปแบบการควบคุมท่ีไม่เป็นทางการ ซ่ึงการ

เข้าใชบ้ริการใน http://gotoknow.org มีขอ้ตกลงในการเขา้ใช้บริการ กล่าวคือผูเ้ข้าใชบ้ริการตอ้ง

สมคัรเป็นสมาชิก เพราะ http://gotoknow.org มีลกัษณะเป็น Web blog ท่ีผูเ้ขา้ใชบ้ริการตอ้งแสดง

ตวัตนว่าเป็นใคร ต่างกบัเว็บบอร์ดท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเสรีไม่ตอ้งแสดงตวัตนใช้

แค่เพียงนามแฝงเท่านั้นดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้การปรากฏข้ึนของขอ้ความท่ีแสดงถึงบรรทดัฐานทาง

สงัคมนั้นมีอยูน่อ้ยมาก 

จากการศึกษาพบว่าบรรทดัฐานท่ีเกิดข้ึนบนชุมชนเสมือนจริงแห่งน้ีไม่แตกต่างกบั ชุมชน

ทางกายภาพเพราะทุกคนตอ้งแสดงตวัตน จึงเป็นการง่ายหากมีผูไ้ม่ประสงค์ดีเขา้มาก่อกวน เว็บ

มาสเตอร์สามารถตรวจสอบไดว้่าใครเป็นผูท้าํ ซ่ึงอาจส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตในชุมชนทางกายภาพ

ส่ิงท่ีแสดงบรรทดัฐานทางสังคมท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ ขอ้ความท่ีปรากฏอยูใ่นขั้นตอนการสมคัรถือ

เป็นบรรทดัฐานร่วมกนัของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ ดงัน้ี “ควรใส่ช่ือ นามสกุลจริง และตอ้งใส่อีเมล ส่วนใน

http://gotoknow.org/
http://gotoknow.org/
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ช่องป้าย ควรใส่คาํท่ีระบุถึงตวัเรา เช่น อาชีพ ความถนัด ความเช่ียวชาญ ความสนใจ ตาํแหน่ง 

องคก์ร เป็นตน้ ใส่ไดไ้ม่จาํกดั เพียงแต่เคราะห์ว่างระหว่างคาํเท่านั้น”  

 5. ส่ิงที่ เป็นสาธารณะ / ส่ิงที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน (The Commons) คือการสร้าง

ทรัพยากรท่ีใชร่้วมกนัในชุมชนทุกคนสามารถใชร่้วมกนัได ้ขอบเขตของลกัษณะน้ีคือการมีส่วน

ร่วมในการดูแลรักษาพฒันาระบบหรือพัฒนาเว็บไซต์ โดยการเสนอไปยงัเว็บมาสเตอร์เพราะ 

http://gotoknow.org เป็นช่องทางสาธารณะท่ีสามารถเข้ามาใช้บริการได้  จากการศึกษาพบว่า

ช่วงเวลาท่ีมีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ จะมีผูเ้ข้าใช้บริการมาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพราะถือว่าทุกคนคือเจ้าของร่วมกันสามารถแสดงความคิดเห็นกบัความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้ ยกตวัอยา่งบนัทึกหวัขอ้  ชวนตั้ง "ชุมชนข่าวดี"  

น่ีคือรูปแบบหน่ึงของการทาํ "แผนท่ีความดี" หรือ "แผนท่ีคนดี" 

ท่ี อ. หมอประเวศพูดมาหลายปีแลว้ ชวนตั้ง "ชุมชนข่าวดี"ผมอยากตั้ง 

"ชุมชนข่าวดี" ข้ึนใน gotoknow.org  อาจตั้งเป็น planet/goodnews   อยาก

หาอาสาสมคัรเป็น planet admin ในเร่ืองน้ีโดยช่วยกนัระดมความคิดผา่น 

บล็อก Gotoknow น่ีแหละว่าท่ีเรียกว่า "ข่าวดี" นั้น เป็นข่าวทาํนองไหน

บา้งเอามาจากไหนผมจะลองเร่ิมตน้การระดมความคิด (brainstorming)     

ว่า "ข่าวดี" หมายถึง 

- ข่าวความสาํเร็จของคนเล็กคนน้อย ในการทาํอะไรสักอย่าง ท่ี

แปลกแหวกแนวไปจากเดิม และไดผ้ลดีกว่าเดิมอะไรท่ีว่าอาจเป็น 

    - ชาวนาเรียนรู้วธีิประเมินคุณภาพดินโดยวิธีง่ายๆ 

         - ชาวนามีวิธีไล่แมลงโดยไม่ตอ้งซ้ือยาฆ่าแมลง 

             - ครูมีวิธีสอนภาษาไทยใหส้นุก  และนกัเรียนมีความรู้ดี 

           - ครูสอนศิลปะมีวิธีสอนนกัเรียนแบบใหม่    เด็กเรียนแลว้ได ้

บ่มเพาะความเป็นคนดีดว้ย 

            - ตาํรวจมีวธีิบริการชาวบา้นแนวใหม่     ท่ีไดใ้จชาวบา้น   และ 

เกิดความปลอดภยัในชุมชน 

             - เยาวชนในทอ้งถ่ิน  รวมตวักนัอนุรักษแ์ม่นํ้ า   

    - ชาวประมงชายฝ่ัง     รวมตวักนัรักษาป่าชายเลน 

                                   - อบต. ลงทุนเพ่ือการเรียนรู้ของชาวบา้น 

             - บริษทั X มีบริการท่ีช่วยลดการทาํลายส่ิงแวดลอ้ม  

           - ธนาคาร ก  หนุนกิจกรรมธุรกิจชุมชน    

http://gotoknow.org/
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             - ฯลฯ  โปรดช่วยกนัเติมครับ 

         นอกจากระดมความคิดแล้ว     ก็ขอเชิญชวนเล่าข่าวดีลงใน

บันทึกของท่านเลย      โดยขอให้เขียนป้ายว่า goodnews ด้วยนะครับ     

planet admiin จะไดต้ามไปจบั บลอ็ก ของท่านเขา้ไวใ้น planet/goodnews    

น่ีคือรูปแบบหน่ึงของการทาํ "แผนท่ีความดี" หรือ "แผนท่ีคนดี" ท่ี อ. 

หมอประเวศพูดมาหลายปีแลว้  โดยในบนัทึกขอใหเ้ล่าว่าข่าวดีนั้นมีผลดี

อยา่งไร  ดีต่อใคร  ใครเป็นผูท้าํหรือร่วมกนัทาํ  ถา้จะติดต่อคนท่ีเป็นแกน

นาํของเร่ืองนั้นติดต่อได้ท่ีไหน     เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนเม่ือไร   เวลาน้ี 

(ปัจจุบนั) ยงัมีการปฏิบติัเร่ืองนั้นอยู่หรือไม่ อยา่งไรถา้มีรูปประกอบดว้ย 

ก็ยิง่ดี 

วิจารณ์ พานิช 

๙ กย. ๔๙ 

ป้าย (คาํหลกั): แผนท่ีความดี  แผนท่ีคนดี  goodnews  ชุมชนข่าวดี  

โดย Prof. Vicharn Panich   ลิงคท่ี์อยูถ่าวร   ขอ้คิดเห็น (22)    

สร้าง: ส. 09 ก.ย. 2549 @ 09:52   แกไ้ข: ส. 09 ก.ย. 2549 @ 09:52  

ข้อคดิเห็น 

เมตตา เม่ือ ส. 09 ก.ย. 2549 @ 11:40 (71791)  

หากหนูจะสมคัร...มีคุณสมบติัตรง ตามตาํแหน่งท่ีอาจารยเ์ปิด

หามัย๊คะ อาจารย ์.... 

Ka-Poom เม่ือ ส. 09 ก.ย. 2549 @ 16:55 (71902)  

ยอดเยีย่มมากเลยคะ...พ่ีเมตตา..กะปุ๋มจะร่วมเป็นตาวิเศษตามหา

บนัทึก goodnews...ดว้ยะคะ... 

ขอบคุณคะ  *^__^*  กะปุ๋ม 

นาย ขจติ ฝอยทอง เม่ือ ส. 09 ก.ย. 2549 @ 17:00 (71905)  

ไดเ้ลยครับ ท่านอาจารยห์มอสนบัสนุน คนทาํความดีครับผม 

Prof. Vicharn Panich เม่ือ ส. 09 ก.ย. 2549 @ 17:01 (71906)  

คุณเมตตาเร่ิมเลยครับ     คุยกบั ดร. กะปุ๋มว่ามีลูกเล่นอยา่งไรบา้ง     

เร่ิมโดยเปิด planet/goodnews เลยนะครับขออนุโมทนาในกุศลเจตนาน้ี

ครับขอแถมเร่ือง R2R หน่อยนะครับคุณเมตตาช่วยตามหา R2R ท่ี มอ. 
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นอกเหนือจากท่ีพยาธิ ให้หน่อยนะครับ    ยิ่งอยู่นอกวงวิทยาศาสตร์

สุขภาพเรายิง่อยากได ้

วิจารณ์ 

Panda เม่ือ ส. 09 ก.ย. 2549 @ 17:10 (71911)  

ขอแสดงความยนิดีกบั Planet/goodnews admin คนใหม่ ดว้ย

ครับ 

นาย ขจติ ฝอยทอง เม่ือ ส. 09 ก.ย. 2549 @ 17:14 (71916)  

ขอแสดงความยนิดีกบัพ่ีเมตตาดว้ยครับแลว้จะหาคนทาํความดี

ไป link ครับผม 

Ka-Poom เม่ือ ส. 09 ก.ย. 2549 @ 18:01 (71943)  

เรียน อ.หมอวิจารณ์...กะปุ๋มไดรั้บแผน่ CD ภาพทีคุณเก๋ส่งมาให้

แลว้นะคะ...ขอบพระคุณมากคะ...คง write ใหคุ้ณเอ้ือและทีม R2R ไดช้ม

กนัคะ...(แต่ขอบอกคะอาจารยภ์าพกะปุ๋มไม่สวยเลยคะ *^__^*) 

และมีอีกเร่ืองคะอาจารย.์..กะปุ๋มไดรั้บติดต่อใหไ้ปร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้

...การทาํ KM ท่ี สสจ.กาฬสินธุ์มีหลายประเด็นท่ีกะปุ๋มเกิดขอ้สงสัยจาก

รายงานท่ีส่งมาให้...ทีแรกกะปุ๋มว่าจะนาํส่งรายงานนั้นให้อาจารยดู์ดว้ย

คะ...แต่หาวิธีการส่งในเมล ์gotoknow น้ีไม่ไดท่ี้ตอ้งแนบไฟลไ์ปดว้ยน่ะ

คะ...เด๋ียวกะปุ๋มลองวิเคราะห์...อีกสกัสองสามรอบก่อนนะคะ...เพราะเพ่ิง

ได้คุ ยกับผู ้ประสาน งาน ...เป็น ท่ี น่ าเสียดายมากเลยคะท่ีว่ าเขาทํา

กระบวนการมาตั้งแต่เดือนมกราคม...แต่ทาํเพียงเพ่ือรายงานผล...ไปท่ี 

พรพ. กะปุ๋มวา่งานน้ีมีอะไรท่ีน่าทา้ทายท่ีน่าจะสนุกในการขบัเคล่ือนต่อ

แน่เพราะเจา้ภาพเร่ิมสงสัยว่าตนเองเดินมาถูกทางหรือเปล่า...และเร่ิม

อยากเปิดกวา้งในการ ลปรร. KM กบัคนวงนอก 

ขอบพระคุณคะกะปุ๋ม 

โอ๋-อโณ เม่ือ อ. 10 ก.ย. 2549 @ 13:53 (72294)  

คุณเมตตาคะ tag 4 คาํของอ.วิจารณ์นั้น (ในบนัทึกน้ี) น่าจะรวม

หมดนะคะ เผยแพร่กนัใหท้ัว่ๆ 
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ดร. จนัทวรรณ น้อยวนั เม่ือ อ. 10 ก.ย. 2549 @ 14:24 (72301)  

ดิฉนัขอร่วมเสนอแนวทางดงัน้ีนะค่ะถา้ตั้งเป็นแพลนเน็ตข่าวดี ก็

น่าจะเป็นการรวมเอาบลอ็กต่างๆ ท่ีสร้างใหม่เพ่ือข่าวดีโดยเฉพาะ โดยให้

สมาชิกท่ีอยากเข้ามาร่วมอยู่ในแพลนเน็ตสร้างบล็อกใหม่เฉพาะข่าวดี

อย่างเดียวค่ะแต่ถา้ไม่ตั้งเป็นแพลนเน็ตก็ไดค่้ะ เพียงแค่ใชป้้าย (tag) ของ

บนัทึกข่าวดีในบล็อกท่ีมีอยู่เดิมหรือสร้างใหม่ด้วยคาํว่า แผนท่ีความดี  

แผนท่ีคนดี  goodnews  ชุมชนข่าวดี ค่ะ และสามารถดูบันทึกต่างๆ ท่ี

ร่วมกนับนัทึกข่าวดีดว้ยการดูท่ีลิงคร์วมบนัทึกเฉพาะสาํหรับป้ายนั้นๆ แต่

รออีกแป๊บนะค่ะ (ตอนน้ียงัใชไ้ม่ไดค่้ะ เด๋ียวจะรีบทาํใหด่้วนนะค่ะ) 

MS Charatsri Chutachindaket เม่ือ อ. 10 ก.ย. 2549 @ 16:42 (72329)  

ยนิดีช่วยเป็นนกัข่าวร่วมนาํความดีเขา้ร่วมเผยแพร่คะ               

 6.   ไม่ปรากฏเน้ือหาทุนทางสังคม คือ บนัทึกท่ีผูบ้นัทึกตอบบันทึกนั้นเองจึงไม่นับว่ามี

เน้ือหาทุนทางสังคมเพราะ ไม่มีการส่ือสารกันระหว่างบุคคล ยกตัวอย่าง บันทึกหัวข้อ เรียน

ชีววิทยาใหส้นุก  

การเรียนชีววิทยาให้สนุกครูจะตอ้งเก่งในการตั้งคาํถาม ถามให้

นักเรียนเกิดการคิดและอยากหาคาํตอบและ ให้เช่ือมโยงกบัความรู้เดิม

ของนกัเรียน เม่ือนกัเรียนอยากรู้ก็จะเกิดการตั้งปัญหา ตั้งสมมุติฐาน และ

ทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานนั้น เน้ือหาหรือสถานการณ์ท่ีครูตั้งข้ึน

ตอ้งสอดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนัของนกัเรียน และการทดลองหรือคาํถาม

นั้นตอ้งทา้ทาย ทาํใหน้กัเรียนอยากหาคาํตอบดว้ยตนเอง 

ป้าย (คาํหลกั): โรงเรียนหอ้งสอนศึกษา  

โดย นาง สุณีย ์- ขาํวไิล   ลิงคท่ี์อยูถ่าวร   ขอ้คิดเห็น (1)   [ แกไ้ข   ลบ ]  

สร้าง: ส. 02 ก.ย. 2549 @ 11:53   แกไ้ข: ส. 02 ก.ย. 2549 @ 11:53 

ข้อคดิเห็น 

นาง สุณย์ี - ขําวไิล เม่ือ ส. 02 ก.ย. 2549 @ 16:24 (68913)  

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ทําอย่างไรจะให้นักเรียนเกิดคําถาม เพ่ือ

นาํไปสู่กระบวนการเรียนรู้ในขั้นต่อไป 

 

 

 

http://gotoknow.org/blog/jjjjjjjjj/tag/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://gotoknow.org/profile/sunee123
http://gotoknow.org/blog/jjjjjjjjj/47770
http://gotoknow.org/blog/jjjjjjjjj/47770
http://gotoknow.org/blog/jjjjjjjjj/47770/edit
http://gotoknow.org/blog/jjjjjjjjj/47770/delete
http://gotoknow.org/profile/sunee123
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเร่ือง “ทุนทางสงัคมในชุมชนเสมือนจริง กรณีศึกษา http://gotoknow.org”  มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะทุนทางสงัคมในชุมชนเสมือนจริง ในเวบ็ไซต ์http://gotoknow.org 

ผูศึ้กษาไดใ้ชต้ารางบนัทึกเน้ือหา (Coding Sheet) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ซ่ึง

สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี   

 ผลการศึกษา http://gotoknow.org เป็นเวบ็ไซตแ์บบ Sponsored Content คือเปิดใหเ้ขา้ชม

ไดโ้ดยไม่เสียค่าบริการ ผูเ้ขา้ใชบ้ริการจึงสามารส่ือสารไดท้ั้งแบบ One-to-Many , One-to-One และ 

Many–to-Oneจึงทาํใหผู้เ้ขา้ใชบ้ริการสามารถใชรู้ปแบบการติดต่อส่ือสารท่ีหลากหลายไดบ้น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 ตอนที่ 1 จาํนวนเน้ือหาทุนทางสังคมที่ปรากฏ พบว่า ในวนัหยดุและวนัธรรมดามีจาํนวนผู ้

เขา้ใชบ้ริการไม่ต่างกนัมากนกัจึงสามารถใหค้วามสาํคญักบัทุกวนัในรอบสปัดาห์ แมว้่าในแต่ละวนั

จะมีผูเ้ขา้ใชบ้ริการมากเพียงใดหากบนัทึกท่ีไม่ไดรั้บความสนใจก็จะไม่มีผูเ้ขา้ไปตอบ และช่วงเวลา

ท่ีมีผูเ้ขา้ใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ช่วงเวลาระหวา่ง  21.01 – 00.00 น. , 09.01 – 12.00 น. และ 15.01 – 

18.00 น. ตามลาํดบั 

 ตอนที่ 2  ลกัษณะทุนทางสังคมในชุมชนเสมือนจริง พบว่ามีอยู ่5 ประการ ตามลาํดบัดงัน้ี 

 1.  การมีส่วนร่วมในเครือข่าย วตัถุประสงคห์ลกัคือการเขา้มาแสดงตวัตนว่าเป็นส่วนหน่ึง

ของชุมชน เพราะผูเ้ขา้ใชบ้ริการมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในเครือข่าย

น้ีจะนาํไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นมากยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาทุนทางสังคมให้

มากข้ึน   

 2.  การต่างตอบแทน ส่ิงสาํคญัของการต่างตอบแทน คือการทาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 

ลกัษณะเด่นท่ีพบไดจ้ากการต่างตอบแทนคือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การให้กาํลงัใจ  ซ่ึงมีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกบัการมีส่วนร่วมในเครือข่ายแต่แตกต่างกนัตรงท่ีการต่างตอบแทนนั้นความสมัพนัธข์อง

ผูเ้ขา้ใชบ้ริการนั้นมีสูงกว่า 

 3. ความไวว้างใจกนั  เป็นพ้ืนฐานของความเช่ือใจซ่ึงนาํไปสู่ความไวว้างใจกนั ในเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตนั้นความไวว้างใจกนันั้นยงัพบไม่มาก เพราะปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนจากการเขา้ใช้

บริการทาํใหค้วามไวว้างใจในบุคคลท่ีเขา้ใชบ้ริการลดนอ้ยลง  ความไวว้างใจจึงปรากฏไม่มากนกั

ในชุมชนเสมือนจริง และทฤษฏีปฏิสมัพนัธท์างการส่ือสาร (Interactive Media Theory) กล่าวถึง

http://gotoknow.org/
http://gotoknow.org/
http://gotoknow.org/
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การส่ือสารท่ีมีพฒันาการของความสมัพนัธว์่าหากมีการติดต่อส่ือสารไปเร่ือย ๆ แลว้ความสมัพนัธก์็

จะเขม้ขน้ข้ึนเช่นเดียวกบัทุนทางสงัคมหากผูเ้ขา้ใชบ้ริการมีการเขา้ใชบ้ริการและมีการติดต่อส่ือสาร

ระหว่างกนัมากข้ึนก็จะช่วยพฒันาทุนทางสงัคมใหเ้กิดมากข้ึนได ้

 4.  บรรทัดฐานทางสังคม พบในขอ้ตกลงของการเข้าใช้บริการท่ีผูเ้ขา้ใช้บริการจะต้อง

ยอมรับและปฏิบติัตามกฏเกณฑ์ ระเบียบของกลุ่มซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามแลว้กลุ่ม หรือเครือข่ายก็มี

สิทธ์ิพิจารณาใหอ้อกจากกลุ่มได ้ 

 5.  ส่ิงท่ีเป็นสาธารณะ เป็นเจ้าของร่วมกัน เม่ือผูเ้ข้าใช้บริการเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ

เครือข่ายแล้วจะมีความรู้สึกเป็น เจ้าของสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเสนอแนะ           

ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเวบ็ไซตใ์นอนาคต ซ่ึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการพฒันานั้น

ก็จะส่งผลใหก้ารใชบ้ริการในอนาคตเป็นไปไดง่้ายและสะดวกมากยิง่ข้ึน 

 ทุนทางสังคมสามารถเกิดข้ึนได้ในชุมชนเสมือนจริง โดยมีลกัษณะทั้ง 5 ประการตาม

แนวทางของ Bullen & Onyx  ท่ีพบมากจะเป็นในลกัษณะของการมีส่วนร่วมในเครือข่ายและการ

ต่างตอบแทน ซ่ึงแต่ละลกัษณะนั้นจะปรากฏมากนอ้ยต่างกนัแต่สามารถพฒันาใหมี้มากข้ึนไดโ้ดย

อาศยัระยะเวลาและการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนเสมือนจริง หากพิจารณาลกัษณะทุนทางสังคมทั้ง

ห้าหากมีการปรากฏข้ึนของรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงก่อนแลว้ ผนวกกบัปัจจยัในเร่ืองของเวลา ตวั

แบบทุนทางสงัคมในลกัษณะอ่ืน ๆ ก็จะปรากฏข้ึนตามมาไดแ้ละสามารถพฒันาข้ึนต่อไดเ้ช่นกนั   

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเร่ือง ทุนทางสังคมในชุมชนเสมือนจริง กรณีศึกษา http://gotoknow.org

สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

 1.  ทุนทางสังคมไม่จาํกดัอยู่แค่ในพ้ืนท่ีทางกายภาพ หากแต่มีแฝงอยู่ในทุกพ้ืนท่ี ท่ีมีคน

อาศยัอยู่และสามารถพฒันาต่อเน่ืองได ้ทั้ งจากชุมชนทางกายภาพสู่ชุมชนเสมือนจริง และจาก

ชุมชนเสมือนจริงสู่ชุมชนทางกายภาพ  การศึกษาเร่ืองทุนทางสงัคมในชุมชนเสมือนจริงน้ี สามารถ

ยนืยนัว่าในชุมชนเสมือนจริงนั้นสามารถเกิดทุนทางสงัคมข้ึนไดแ้ละสามารถมีพฒันาได ้ในอนาคต

อนัใกลน้ี้หากมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถสร้าง Netizen หรือพลเมืองในเครือข่ายได ้หรือ

กล่าวคือทุกคนมีจิตสาํนึกมีส่วนร่วมในการดูแลรักษามีความหวงแหนในพ้ืนท่ีท่ีตนไดแ้สดงความ

คิดเห็นปัญหาของอาชญากรรมท่ีมีตน้ตอจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็จะลดลง  

 2. กลไกการพฒันาประเทศต่อไปในอนาคตอาจจะตอ้งหนักลบัมาให้ความสาํคญักบัพ้ืนท่ี

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มากยิ่งข้ึนและดึงเอาอรรถประโยชน์จากพ้ืนท่ีสารสนเทศแห่งน้ีให้

ได้มากท่ีสุดเพราะอีกไม่นานเทคโนโลยีสารสนเทศจะเขา้ถึงวิถีชีวิตของคนไทยไดม้ากกว่าน้ีอีก

http://gotoknow.org/
http://gotoknow.org/
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หลายเท่าตวั อีกทั้งการศึกษาคร้ังน้ียงัเป็นการเปิดมุมมองว่าทุนทางสังคมนั้นไม่จาํเป็นจะตอ้งเกิด

ข้ึนอยูใ่นชุมชนทางกายภาพเสมอไป หากแต่สามารถเกิดข้ึนไดใ้นชุมชนเสมือนจริง และมีเครือข่าย

ของชุมชนท่ีกวา้งขวางมากกว่า มีขอ้มูลให้เรียนรู้ศึกษากนัมากข้ึนบนฐานของระบบการจดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพ และอาจจะพฒันาเป็นทุนทางสงัคมท่ีสามารถเรียนรู้ระหว่างกนัไดใ้นระดบันานาชาติ

ต่อไปหากมีการพฒันาและดูแลอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ียงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ         

พีระ ล่ิวลม (2542) ดว้ยท่ีอธิบายถึงความสัมพนัธ์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีว่ามีทุนทางสังคมและ

สามารถพฒันาจนทาํใหเ้กิดงานนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดอี้กดว้ย 

 3.  ดว้ยเหตุน้ีเม่ือสามารถลดปัญหาในเร่ืองเวลากบัสถานท่ีให้มีความรวดเร็วและสัมพนัธ์

กนัและในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร (The Information Age) วิธีการในการเคล่ือนยา้ยถ่ายโอนข้อมูล

ข่าวสาร ความรู้เป็นไปอยา่งรวดเร็วในปริมาณท่ีมหาศาลและราคาถูก ซ่ึงการเคล่ือนยา้ยท่ีเกิดข้ึนมา

น้ีนั้นรวดเร็วยิ่งกว่าการขนส่งสินคา้ในอนาคตพ้ืนท่ีสาธารณะแบบอิเล็กทรอนิกส์จะนาํไปสู่การ

พัฒนาประชาสังคมและชุมชนเสมือนจริง ทั้ งในระดับชาติและระหว่างชาติได้ เน่ืองจาก

อินเทอร์เน็ตเป็นการส่ือสารแบบตอบโตก้นัได ้และเป็นการส่ือสารในหลานระดบั หลายพ้ืนท่ีและ

หลายฝ่ายพร้อม ๆ กนัในระดบัหน่ึงการกระชบัแน่นระกว่างเวลาและสถานท่ีเอ้ือใหเ้กิดการควบคุม

ตรวจสอบท่ีเบ็ดเสร็จและรอบดา้นมากข้ึน การแพร่กระจายของอุดมการณ์ก็เป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว

และกวา้งขวางจนคนทัว่ไปไม่สามารถมองเห็นได ้เน่ืองจากเป็นสังคมของเครือข่าย เช่นเดียวกับ

กรณีของภาษาองักฤษท่ี 

ไดก้ลายเป็นภาษาโลกไปแลว้  

 4.  จากการศึกษาสามารถสรุปเป็นบนัไดท่ีนาํไปสู่การเป็นทุนทางสงัคมไดด้งัน้ี 

 

 
 
 
 

 
 ทุนทางสงัคมเร่ิมตน้จากการมีส่วนร่วม ยอมรับในขอ้กาํหนดของกลุ่ม มีการต่างตอบแทน 

ไวว้างใจ ซ่ึงจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมสาธารณะ รักษาหวงแหนสาธารณะสมบติั ในแต่ละขั้น

บรรทัดฐานทางสังคม 

การต่างตอบแทน 

ความไว้วางใจ 

การมีส่วนร่วมในเครือข่าย 
 

ส่ิงที่เป็นสาธารณะ เป็นเจ้าของร่วมกัน 

ทุนทางสังคม 
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สามารถพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แต่ในชุมชนเสมือนจริงนั้นจากการศึกษาพบว่ามีลกัษณะตามลาํดบั

ดงัขั้นบนัไดดงักล่าว 

 ปัจจุบนักระบวนทศัน์เก่ียวกบัทุนทางสงัคมไดเ้ปล่ียนแปลง (Paradigm Shift) ไปแลว้จากท่ี

นกัวิชาการไทยส่วนใหญ่ไดก้าํหนดขอบเขตความหมายของทุนทางสงัคมว่าเป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นตวัคน

ไทยอยูแ่ลว้และพบมากในเขตชนบท มองไปถึงความเขม้แข็งของชุมชน แต่โลกขณะน้ีทุนทาง

สงัคมสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กพ้ืนท่ีท่ีมีคน (Man) โดยมีเง่ือนไขของปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกระหว่างกนั ไม่

จาํกดัว่าเมืองหรือชนบท เสมือนจริง หรือ กายภาพ ดงันั้นหากมีการรณณงค ์ หรือสามารถเผยแพร่ 

ข่าวสารส่ืออินเทอร์เน็ตก็ไม่สามารถมองขา้มไดเ้พราะเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและ 

หากสามารถปรับความคิดและยอมรับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดก้็จะสามารถใชป้ระโยชน์จาก

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดอี้กมหาศาล  

 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาในเร่ืองของการใชป้ระโยชน์จากทุนทางสงัคมในชุมชนเสมือนจริงกบัการ 

ป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2. ศึกษารูปแบบทุนทางสงัคมว่าปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดทุนทางสงัคมนอกเหนือจากท่ีมีการศึกษา 

แลว้นั้นจะมีอีกหรือไม่ และสามารถพฒันารูปแบบใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตประจาํวนัได ้ 

3. การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันา เวบ็บลอ็ก จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่เพราะจะช่วยให ้   

ชุมชนเสมือนจริงมีบทบาทต่อชุมชนทางกายภาพมากยิง่ข้ึน 
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คู่มือการเข้าใช้ GotoKnow version 2 

 

ข้ันตอนในการใช้งาน GotoKnow 

 
1. เขา้สู่ web site ของ GotoKnow โดยพิมพ ์http://gotoknow.org/  ท่ี address จะเขา้สู่หนา้แรก 

ของGotoKnow ดงัรูป 

      

  
 

2. หากยงัไม่ไดส้มคัรสมาชิก ใหล้งทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน ผูท่ี้เป็นสมาชิกอยูแ่ลว้ ใหค้ลิกเขา้ 

ใชร้ะบบ (ขอแนะนาํใหท้าํจนเป็นนิสยั เม่ือเขา้สู่เวบ็น้ี จะมีประโยชน์หลายอยา่ง ขา้มไปดูขอ้ 5 ) 

 
         
 
 
 
 
 3. การสมคัรสมาชิก ใหค้ลิกท่ีแถบเมนู ลงทะเบียน 

 4a.ปรากฏหนา้จอดงัรูป คลิกท่ี เร่ิมตน้ แลว้ทาํตาม 4 ขั้นตอนดงักล่าว 

                     
 
 
 

http://gotoknow.org/


 83 

  

 4b.ขั้นแรกใหใ้ส่ขอ้มูลต่างๆตามท่ีเห็น รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านตอ้งเป็นภาษาองักฤษ (เลือก

จาก a-z, A-Z, 0-9, ขีดกลาง (-) และ ขีดล่าง (_) เท่านั้น) และพิมพร์หสัผา่นยนืยนัอีกคร้ังดว้ย 

รหสัผา่นตอ้งไม่นอ้ยกว่า 8 ตวัอกัษร 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4c.ควรใส่ช่ือ นามสกุลจริง และตอ้งใส่อีเมล ส่วนในช่องป้าย ควรใส่คาํท่ีระบุถึงตวัเรา เช่น  

อาชีพ ความถนดั ความเช่ียวชาญ ความสนใจ ตาํแหน่ง องคก์ร เป็นตน้ ใส่ไดไ้ม่จาํกดั เพียงแต่เคาะ

ว่างระหว่างคาํเท่านั้น ดงัตวัอยา่ง แลว้คลิกท่ี ถดัไป  
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 4d.พิมพน์ามแฝง, คาํนาํหนา้ เพ่ิม หากตอ้งการ  

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4e.ในช่องช่ือท่ีเลือกแสดง เม่ือกดท่ีลูกศรลงจะมี เมนูใหเ้ลือกว่าจะใชช่ื้อไหนใหป้รากฏท่ี 

หนา้จอเวลาเขียนบนัทึก ดงัรูป 
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 4f.เล่ือนหนา้จอลงไปเร่ือยๆเพ่ือเติมขอ้มูลต่างๆตามตอ้งการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4g.เม่ือเสร็จกด ถดัไป เพ่ือต่อขั้นตอนท่ี 3 
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 4h.ปรากฏหนา้จอสาํหรับใส่รูป เวน้ไวท้าํทีหลงัได ้เพราะตอ้งโหลดรูปเขา้มาท่ี Gotoknow  

เสียก่อน (วิธีโหลดรูปข้ึนใหท้าํตามขอ้ 38 – 49) โดยเอา link ของรูปมาใส่ในช่อง ลิงคท่ี์อยูข่องรูป  

กด ถดัไป เพ่ือต่อขั้นตอนท่ี 4 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4i.ปรากฏหนา้จอขั้นตอนสุดทา้ย ท่ีมีรายละเอียดต่างๆท่ีเราใส่ไวเ้พ่ือใหต้รวจสอบ ถา้ตอ้งการ 

แกไ้ขใหก้ด ก่อนหน้า เพ่ือกลบัไปหนา้ท่ีตอ้งการแกไ้ข  
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 4j.ในส่วนล่างให ้เติมตวัเลขท่ีเห็นบนช่องเหล่ียม (ไม่เหมือนกนัในแต่ละคร้ัง ไม่ตอ้งจาํค่ะ)  

ลงในช่องรหสัตวัเลข แลว้กดสมคัรสมาชิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4k.เสร็จขั้นตอนการสมคัรสมาชิก จะปรากฏหนา้จอดงัรูป สามารถเขา้ใชร้ะบบไดเ้ลย โดย 

คลิกเขา้ใชร้ะบบ 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.เม่ือคลิกเขา้ใชร้ะบบ จะเขา้สู่หนา้จอ ใหใ้ส่รหสัผูใ้ช ้และ รหสัผา่น แลว้เติมตวัเลขท่ีเห็น  

(ไม่ตอ้งจาํจะต่างกนัทุกหนา้จอ) ลงในช่องส่ีเหล่ียม รหสัตวัเลข ก่อนคลิกเขา้ใชร้ะบบ 
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 6.จะปรากฏหนา้จอยนิดีตอ้นรับท่ีมีแถบเมนูอยูด่า้นบน ดงัรูป 

 
 
 
 
 
 7.หากตอ้งการจดัการขอ้มูลต่างๆของเราทั้งหมดคลิกท่ี แผงควบคุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8.จะเขา้สู่หนา้จอรวมสาํหรับการสร้างบลอ็ก, แพลนเน็ตและการจดัการส่วนท่ีใชบ่้อยๆ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.คลิกท่ี สร้างบลอ็กใหม่ 
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 10.จะเขา้สู่หนา้จอ สร้างบลอ็กใหม่ ใหเ้ติมขอ้มูลใหค้รบถว้น ในช่องท่ีอยูต่อ้งใส่ 

ภาษาองักฤษเท่านั้น ส่วนช่ือบลอ็กและรายละเอียดเขียนเป็นภาษาไทยไดต้ามตอ้งการไม่มีขอ้จาํกดั 

อยา่ลืมเติมขอ้มูลในช่อง ป้าย ดว้ย (ดูวิธีท่ีขอ้ 14) แลว้จึงคลิกท่ีสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11.จะเขา้สู่หนา้จอ แสดงบลอ็ก เราสามารถคลิกท่ี เพ่ิมบนัทึก และ นาํบลอ็กเขา้แพลนเน็ต 
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 12. เม่ือเขา้สู่หนา้จอ เพ่ิมบนัทึก ใส่ช่ือบนัทึก, ประโยคเด่น (ไม่ใส่ก็ได)้ แลว้พิมพเ์น้ือหา ลง 

ในช่องตามช่ือแต่ละหวัขอ้ ดงัรูป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.หากตอ้งการบนัทึกแต่ยงัไม่ตีพิมพ ์ใหค้ลิกในช่องซ่อนบนัทึก 
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คลกิทีค่ําซึง่โชวอ์ยูใ่น
รายชือ่ป้าย ถา้เราเคยพมิพ์
มาแลว้ ภา้เลอืกแลว้จะเป็น
แถบสฟ้ีา ถา้ไมเ่ลอืก (คลกิ
ซํ้า) จะไมม่แีถบสบีนคํา

 

 

 

 14.ตอ้งใส่ขอ้ความในช่อง ป้าย ทุกคร้ัง โดยเลือกใหเ้ป็นตวัแทนของบนัทึกนั้น จะพิมพล์งไป 
หรือถา้เคยพิมพแ์ลว้ จะมีเป็นตวัเลือกอยูด่า้นล่างใหเ้ลือก คลิก ไดเ้ม่ือเลือกจะเป็นแถบสี เม่ือคลิกซํ้า 

จะเป็นการไม่เลือก คาํจะเปล่ียนเป็นไม่มีสี ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15.เม่ือเรียบร้อยแลว้จึงคลิกบนัทึก 
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 16.จะไดเ้ป็นบนัทึกใหม่แสดงใหดู้แต่ยงัไม่ได ้online ใหค้นอ่ืนเห็น สงัเกตไดจ้ากตวัหนงัสือ 

ว่าซ่อนท่ีทา้ยช่ือบนัทึก 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.การแกไ้ขหรือลบบนัทึก ทาํไดโ้ดยคลิกเลือกท่ีดา้นล่างของบนัทึก (ในวงกลมสีแดงดงัรูป) 
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18. การสร้างแพลนเน็ต ก็ทาํตามขั้นตอนคลา้ยๆกนั โดยเร่ิมจาก แผงควบคุม ท่ีแถบเมนูเพ่ือ 

เขา้สู่หนา้แผงควบคุม แลว้เลือก สร้างแพลนเน็ตใหม่ ดงัรูป 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.จะเขา้สู่หนา้จอ สร้างแพลนเน็ตใหม่ ใส่ขอ้มูลต่างๆ คลา้ยตอนสร้างบลอ็ก คือท่ีอยูต่อ้ง 

เป็นภาษาองักฤษ แต่ช่ือแพลนเน็ต และรายละเอียดเขียนอะไรก็ได ้ตอ้งเติมขอ้ความในช่อง ป้ายดว้ย 

(ตามวิธีขอ้ 14)จนเรียบร้อยแลว้กด สร้าง 
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 20.หากมีขอ้ผดิพลาด หนา้จอจะแสดงขอ้ความบอก ดงัรูปและลอ้มกรอบแดงส่วนท่ีตอ้ง 

แกไ้ขไวใ้ห ้แกไ้ขเสร็จแลว้คลิกท่ี สร้าง อีกคร้ัง ดงัตวัอยา่งในรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21.จะเขา้สู่หนา้จอแจง้ว่าสร้างแพลนเน็ตเสร็จแลว้ ดงัรูป 
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วนัที่:………………………………………………………………………………………………… 

ข้อมูล:………....………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………......... 

ลาํดบั เวลา เน้ือหา รายละเอยีด ความถี ่

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                                                         

Code Sheet 

ทุนทางสังคมในชุมชนเสมือนจริง 
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ประวตัผิู้ศึกษา 

 
ช่ือ   นายอรรถพล  วชิรสิโรดม 

ท่ีอยู ่  621 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 4 แขวงบางยีเ่รือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

เกิด   20 ธนัวาคม 2526 
อาย ุ  23 ปี 

การศึกษา 

ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนจรวยพรวิทยา 
ชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนฤทธิณรงคร์อน 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ 

(ภาษาฝร่ังเศส) 
อุดมศึกษา สาขาวิชาการจดัการชุมชน คณะวิทยาการจดัการ 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร  
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ประวตัผิู้ศึกษา 

ช่ือ นายอรรถพล  วชิรสิโรดม 

ท่ีอยู ่ 621 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 4 แขวงบางยีเ่รือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

เกิด 20 ธนัวาคม 2526 
อาย ุ 23 ปี 

การศึกษา 

ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนจรวยพรวิทยา 
ชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนฤทธิณรงคร์อน 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ 

(ภาษาฝร่ังเศส) 
อุดมศึกษา สาขาวิชาการจดัการชุมชน คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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