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 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาระดบัการพ่ึงตนเอง 2. เพ่ือศึกษาระดบัทุนทางสังคม    

3. ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และภูมิลาํเนา ท่ีมีผลต่อระดบัทุน

ทางสังคม 4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการพ่ึงตนเองและทุนทางสังคมของชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดั

มะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ ่งชัน กรุงเทพมหานคร  โดยมีประชากร  98 คน เคร่ืองมีท่ีใช้คือ 

แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชค้วามถ่ี ร้อยละ T-test F-test  ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

และวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาสรุปวา่ 

1. ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วงระหวา่ง 36 – 45 ปี การศึกษาระดบัปริญญา

ตรี ประกอบอาชีพคา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตวั มีรายไดม้ากกว่า 15,001 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่

อาศยัอยู่ในชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม 

2. ระดบัการพ่ึงตนเองโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ระดบัการ

พ่ึงตนเองด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ  ด้านเทคโนโลยีอยู่ ในระดับมาก ระดับการพ่ึงตนเองด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและดา้นสังคมและวฒันธรรมอยู่ในระดบัปานกลาง 

3. ระดบัทุนทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดบันอ้ย และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ระดบัทุน

ทางสังคมมิติดา้นความสมานฉนัท/์ความขดัแยง้ในสังคม และมิติดา้นกิจกรรม /ความร่วมอยู่ในระดบัปาน

กลาง   มิติดา้นดา้นความไวว้างใจ มิติกลุ่ม/เครือข่าย และมิติดา้นการมีอาํนาจ/กิจกรรมทางการเมืองอยู่

ระดบันอ้ย    

4. ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อทุนทางสังคมโดยรวม ไดแ้ก่ การศึกษาและรายได ้และปัจจยัดา้น

ภูมิหลงัท่ีไม่มีผลต่อทุนทางสังคม ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ภูมิลาํเนา ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างการ

พ่ึงตนเองและทุนทางสังคม พบว่า การพ่ึงตนเองมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงมากและเป็นไปในทางทิศ

เดียวกนักบัทุนทางสังคม และปัจจยัการพ่ึงตนเองท่ีสามารถทาํนายทุนทางสังคม คือ การพ่ึงตนเองดา้น

เทคโนโลยี ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และดา้นสังคมและวฒันธรรม 
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 The objectives of this research were to study the levels of self-reliance, the levels of 
social capital and to investigate personal factors affecting the levels of social capital such as 
genders, age, levels of education, occupations, incomes and domiciles. It also aims to study 
the relation between self-reliance and social capital of Klong Lat Mayom, Bang Ra Mad 
sub-district, Talingchan district, Bangkok, floating market community. The data was collected 
from 98 populations by questionnaires. The analysis was based on frequency, percentage, 
T-test, F-test, the Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. 
 Summary of research results were as follow : 
 1. Most populations were 36 to 45 years old female with bachelor degrees. They 
carried on occupations as vendors and self employed business women with more than 15,000 
per mouth income. Most of them reside in Klong Lad Mayom floating market community. 
 2. The levels of self-reliance were high. While Considering specifically each fields 
found that the self-reliance of Mental, Economic and Technological were in high level. 
Meanwhile, the self-reliance of the Natural Resource, Social and Culture were in moderately 
level. 
 3. The levels of social capital were generally low. While Considering specifically each 
fields found that the social capital of Social Chesion /Inclusion and Collective action and 
Participation in moderately level. Meanwhile, the social capital of Groups and Social Network, 
Mutual trust ,Empowerment and Political Action were in low level. 
 4. The personal factors affected to entirely of the social capital, for examples, 
education and income. The background factor factors such as gender, age, level of education 
and domiciles didn’t affect to the social capital though. It was found that the relation between 
self-reliance and social capital were in highly positive level and it happened in alike direction. 
Self reliance factors for the prediction of social capital were Technological, Economic , Natural 
resources and Social-cultural. 
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