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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 
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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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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การเปล่ียนแปลงของบริบทต่างๆของประชาคมโลกนั้นส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

เป็นอนัมาก เน่ืองจากประเทศไทยพึ่งพาระบบเศรษฐกิจภายนอกประเทศเป็นหลกัในภาคการ

ส่งออกและการนําเข้า มุ่งเน้นการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจใน  มหภาค มีส่วนสาํคญัท่ีทาํให้เกิดทศันะในการมองชุมชนว่าเป็นพ้ืนท่ีของความดอ้ย

พฒันาในดา้นต่างๆ (นภาภรณ์ หะวานนท ์และพิสมยั รัตนโรจน์สกุล, 2548)  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ

การใชชี้วิตประจาํวนั อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั สุขภาพอนามยั เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิต การจดัการ ไป

จนถึงการมีประเพณี พิธีกรรมท่ีงมงาย ความเช่ือท่ีขาดพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และหลกัเหตุผล  

นอกจากน้ีคนในชุมชนยงัถูกมองว่าเป็นเพียงผูผ้ลิตอาหารสําหรับคนในประเทศ และสินค้า

เกษตรกรรมขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งออก และรอเวลาท่ีเม่ือภาคอุตสาหกรรมเจริญเติบโต มีความตอ้งการ

แรงงานจาํนวนมากจากภาคเกษตร ประชากรจากชุมชนก็จะเคล่ือนยา้ยเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 

โดยนยัน้ีคนในชุมชนจึงถกูมองว่าเป็นเพียงแรงงานราคาถกู ท่ีภาคเมืองหรือภาคอุตสาหกรรมจะดึง

เขา้มาใชใ้นฐานะเป็นปัจจยัในการผลิตอยา่งหน่ึงเท่านั้น 

การแก้ไขปัญหาของรัฐไทยได้สร้างกระบวนการหลายอย่างท่ียงัคงเน้นถึงการให้

ความสาํคญัระบบทุนนิยมในการพฒันาประเทศ แมแ้ต่เร่ืองการศึกษายงัมีการจดัการศึกษาในระบบ

โรงเรียนท่ีเนน้ความรู้ท่ีเหมาะกบัสังคมเมืองหรือสังคมอุตสาหกรรม โดยปฏิเสธความรู้ท่ีดาํรงอยู่

ในชุมชนมาแต่เดิม การสร้างกลไกขยายตลาดสินค้าทั้ งท่ีเป็นสินคา้เพ่ือการผลิต สินค้าอุปโภค 

บริโภคเขา้ไปในชุมชน การใชส่ื้อโฆษณาต่างๆเผยแพร่อุดมการณ์ของการพฒันาและค่านิยมการ

บริโภค เขา้ไปสู่ประชาชนดว้ยกลไกต่างๆ ทาํใหป้ระชาชนมองขา้มวิถีการดาํรงชีวิตแบบดั้งเดิม  คือ

การผลิตเพ่ือยงัชีพภายในครอบครัว การแลกเปล่ียนระหว่างคนในชุมชน ยดึถือวฒันธรรมประเพณี

ท่ีดีงาม ภูมิปัญญาชาวบา้น ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีบัน่ทอนลดลงจนทาํให้ปัจจุบันประเทศไทยประสบ

ปัญหาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม หรือแมแ้ต่ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองมากจากการใชแ้ผนพฒันาท่ี

ขดัต่อวิถีชุมชน 
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ดงันั้นการท่ีประเทศไทยจะดาํรงอยูไ่ดน้ั้นตอ้งเร่ิมตั้งแต่การสร้างรากฐานท่ีแข็งแรงและ

มีความเหมาะสม โดยอาศยัส่ิงท่ีมีอยูโ่ดยไม่ตอ้งนาํเขา้หรือสรรหา ส่ิงนั้นคือ ทุนทางสังคม นาํมาใช้

ในการพฒันาพื้นรากตั้งแต่ระดบัชุมชน ถึงระดบัชาติ โดย Putnam เป็นบุคคลแรกท่ีกล่าวถึงเร่ืองทุน

ทางสงัคมและต่อมาไดว้ิจยัปัญหาสงัคมในสหรัฐอเมริกา พบว่า มีปัญหาเส่ือมโทรมมากมายซ่ึงเกิด

จากการเส่ือมลงของทุนทางสังคม ท่ีเกิดจากเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแบบใหม่โดยเฉพาะการ

ส่ือสารโทรคมนาคมและระบบตลาดมีส่วนสําคญัท่ีทาํให้ค่านิยมหรือคุณธรรมของคนอเมริกัน

เส่ือมทรามลง เป็นตวัการใหก้ารไวว้างใจกนัในสังคมตํ่าลง การอาสาสมคัรทาํงานให้ส่วนรวมลด

ตํ่าลง ซ่ึงก็คือ ทาํใหทุ้นทางสงัคมตํ่าลง และประชาสงัคมอ่อนแอ ( Putnam, 1993)    

เช่นเดียวกบัประเทศไทยท่ีในอดีตท่ีทุนทางสงัคมถกูนาํเสนอในรูปมิติทรัพยากรชุมชน 

มิติความสัมพนัธ์ของคนในแนวราบและแนวดิ่ง มิติของทุนทางปัญญา มิติท่ีเป็นระบบคิดหรือ

ระบบความรู้ในการจดัการกบัวิธีชุมชน มิติทางวฒันธรรมประเพณี ทาํให้บุคคลมีความไวใ้จกัน 

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความเอ้ืออาทรกนันั้น (วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548) แต่เม่ือประเทศไทย

พลิกผนัการพฒันาประเทศตามแบบตะวนัตก และมีเป้าหมายในการพฒันาประเทศดว้ยการเติบโต

ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศหรือ GDP เป็นตวัช้ีวดัโดยวดัท่ีตวัเงิน จึงทาํให้

วิถีชีวิตและมิติต่างๆของคนไทยเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีมีรูปแบบและปริมาณความตอ้งการการ

บริโภคเพิ่มข้ึนอยา่งไม่หยดุย ั้ง (สาวิตรี สอาดเทียน, 2551) ทาํให้ทุนทางสังคมตํ่าลง ดงันั้นจากการ

พฒันาดงักล่าวจึงเป็นสาเหตุของปัญหาสงัคมและปัญหาเศรษฐกิจทั้งในระดบัชาติและระดบัชุมชน   

   เม่ือทุนทางสังคมตํ่าลง การค้นหาและพฒันาทุนทางสังคมจึงเป็นส่ิงสําคัญต่อการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยเฉพาะในระดับชุมชน ท่ีพบว่าคนในชุมชน มีความสัมพันธ์ใกลชิ้ด มีการ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความไวว้างใจต่อกนั มีเครือข่าย และมีบรรทดัฐานเดียวกนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี

เป็นรูปแบบทุนทางสงัคมท่ีทาํใหชุ้มชนสามารถพ่ึงตนเองได ้(กรมการปกครอง, 2541)   

  ทุนทางสงัคม เร่ิมมีความเป็นรูปธรรมมากข้ึน หลงัจากท่ีมีการดาํเนินงานของกองทุน

เพ่ือสงัคม และภายใตโ้ครงการดงักล่าว คาํว่าทุนทางสงัคมไดถ้กูนาํมาใชอ้ยา่งกวา้งขวางครอบคลุม

ทุนประเภทต่างๆ อาทิ ทุนมนุษย ์ทุนวฒันธรรม ทุนทางปัญญา ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ การมี

อยู่ของทุนทางสังคมในชุมชนอาจดูได้จากสถิติตัวเลขท่ีแสดงถึงความมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชนหรือการเติบโตเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคม มีความเช่ือว่าทุนทางสังคมสามารถ

ก่อให้เกิดพลงั เพ่ือให้ขับเคล่ือนชุมชนให้สามารถไปสู่ความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้     

(วรวุฒิ รัตนโรจน์สกุล, 2548) และสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

พร้อมพนัธมิตรอีกหลายหน่วยงาน พยายามผลกัดนัใหค้นไทยทุกสาขาอาชีพ ทุกหน่วยงานภาครัฐ

ภาคการเมือง องค์กรชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน สถาบันศาสนา สถาบัน
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ครอบครัว สถาบนัการศึกษา รวมไปถึงส่ือมวลชน เห็นความสาํคญัของทุนทางสงัคมและนาํทุนทาง

สงัคม มาใชแ้กปั้ญหาต่างท่ีกาํลงัรุมเร้าอยู่ในขณะน้ี ท่ีสาํคญัเช่ือว่าจะเป็นพลงัอนัมหาศาลในการ

ขับเคล่ือนการพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มีความมั ่นคง แข็งแรง และย ัง่ยืนอย่างแท้จริง 

(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2548) 

   แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนแบบพ่ึงพาตนเองมีแนวคิดหลัก คือ เน้นการ

รวมกลุ่มของชาวบา้นในระดบัชุมชนทอ้งถิ่นหมู่บา้น โดยใชคุ้ณธรรมและวฒันธรรมดั้ งเดิมของ

ไทยเป็นพ้ืนฐานในการทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบการผลิตของคนไทยใน

ชนบทแบบดั้ งเดิมท่ีเป็นการผลิตเพ่ือยงัชีพหรือผลิตเพ่ือกินเพ่ือใช้และเพ่ือแลกเปล่ียนระหว่าง

สมาชิกในสงัคม รูปแบบการผลิตน้ีทาํใหส้ามารถอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งพ่ึงพาภายนอกมากนกั โดยใชทุ้น

ทางสังคมท่ีมีอยู่ในชุมชน นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชน 

รวมทั้งแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากวิกฤติทางเศรษฐกิจไดใ้นระดบัครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศ

ในอนาคต 

  สาํหรับชุมชนในการศึกษาคร้ังน้ีคือชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ถือเป็นชุมชนท่ีเป็น

ตัวอย่างในการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มริมแม่นํ้ าท่ีเส่ือมโทรมให้

กลายเป็นตลาดนํ้ าท่ีข้ึนช่ือย่านตลิ่งชัน โดยผูริ้เร่ิมคือ ลุงชวน ชูจันทร์ ก่อตั้ งตลาดนํ้ าเม่ือ 20 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 (ธนธรณ์ ศรีสวสัด์ิ, 2552)  สร้างตลาดนํ้ าให้เป็นกิจกรรมร้านคา้ชุมชนเพ่ือ

แกปั้ญหาราคาสินคา้เกษตรตกตํ่าใหช้าวสวนในชุมชนสามารถเป็นผูก้าํหนดราคาโดยไม่ผ่านพ่อคา้

คนกลาง อีกทั้ งแกปั้ญหาสภาพเส่ือมโทรมของคลองลดัมะยมจึงเกิดการรวมกลุ่มของชาวบ้าน

บริเวณนั้นในการสร้างตลาดนํ้ าพร้อมทั้งยงัเป็นการฟ้ืนฟูคลองลดัมะยมให้กลบัมาสะอาดและเป็น

เสน้ทางคมนาคมของชาวบา้นเฉกเช่นอดีต  ซ่ึงแสดงถึงว่าทุนทางสังคมยงัคงมีอยู่ในชุมชนน้ี ใน

การมีทุนมนุษย ์ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปัญญา ในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถ

พ่ึงตนเองได ้  

   จากขอ้มลูท่ีกล่าวมาทาํใหผู้ศึ้กษาเกิดความสนใจ การพ่ึงตนเองของ ของชุมชนตลาด

นํ้ าคลองลดัมะยม ในฐานะเป็นชุมชนต้นแบบในการใชทุ้นทางสังคมในการพฒันาชุมชนของ

ตนเองโดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชนซ่ึงไม่พ่ึงพาภายนอกในขั้นเร่ิมตน้ และยงั

เป็นชุมชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความเป็นชนบท มีทรัพยากรท่ีคงความเป็นธรรมชาติ  ทั้งยงั

สามารถพฒันาชุมชนใหก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์เป็นท่ีนิยมอยู ่ณ ขณะน้ี  รวมไปถึง

ศึกษาระดบัการพ่ึงตนเองของชุมชน และศึกษาลกัษณะทุนทางสังคม เพ่ือวดัระดบัทุนทางสังคม 

และศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการพ่ึงตนเองและทุนทางสังคมว่ามีความสัมพนัธ์ลกัษณะใด เพ่ือ
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หาคาํตอบใหชุ้มชนแต่ละชุมชนปรับใชใ้หเ้หมาะสมและสามารถใชพ้ลงัท่ีมีอยู่ในชุมชนจดัการกบั

ปัญหาต่างๆได ้ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.   เพ่ือศึกษาระดบัการพึ่งตนเองของชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขต

ตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 

2.   เพ่ือศึกษาระดบัทุนทางสงัคมของชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขต

ตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 

 3.   เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และภูมิลาํเนา ท่ี

มีผลต่อระดบัทุนทางสังคม 

 4.   เพ่ือศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการพ่ึงตนเองและทุนทางสังคมของชุมชนตลาดนํ้ า

คลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 

 

สมมุตฐิานของการวจิยั 

สมมุติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีเพศต่างกนัจะมีทุนทางสงัคมแตกต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีอายตุ่างกนัจะมีทุนทางสงัคมแตกต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีทุนทางสงัคมแตกต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 4 ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนัจะมีทุนทางสงัคมแตกต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 5 ประชาชนท่ีรายไดต่้างกนัจะมีทุนทางสงัคมแตกต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 6 ประชาชนท่ีภูมิลาํเนาต่างกนัจะมีทุนทางสงัคมแตกต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 7 การพ่ึงตนเองโดยรวมมีความสมัพนัธก์บัทุนทางสงัคมของชุมชนตลาด

นํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี 8 การพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์กับทุนทางสังคมของ

ชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี 9 การพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจมีความสมัพนัธก์บัทุนทางสังคมของชุมชน

ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี 10 การพ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติมีความสมัพนัธก์บัทุนทางสงัคม

ของชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี 11 การพ่ึงตนเองดา้นจิตใจมีความสัมพนัธ์กบัทุนทางสังคมของชุมชน

ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 
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สมมุติฐานท่ี 12 การพ่ึงตนเองดา้นสังคมและวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์กบัทุนทาง

สงัคมของชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี 13 การพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยี การพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจ การ

พ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติ การพ่ึงตนเองดา้นจิตใจ การพ่ึงตนเองดา้นสงัคมและวฒันธรรมมี

อาํนาจการทาํนายทุนทางสงัคมของชุมชนได ้

 

ขอบเขตของการวจิยั 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

           1.1 การพ่ึงตนเองของชุมชน อาศยัแนวคิดการพ่ึงตนเอง 5 ดา้น นาํเสนอผ่านทฤษฎี

การพ่ึงตนเอง ท่ีเรียกว่า TERMS คือ ดา้นเทคโนโลยี ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ดา้น

จิตใจ และดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

            1.2 การศึกษาคร้ังน้ี อาศยัแนวคิดทุนทางสังคม ตามโครงการกาํหนดดชันีทุนทาง

สงัคม (สาํนกัมาตรฐานการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2548) ไดก้ล่าวถึง ดชันีทุนทาง

สังคม 5 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นกลุ่มและเครือข่าย มิติด้านความไวว้างใจ มิติดา้นกิจกรรมและความ

ร่วมมือ มิติดา้นความสมานฉนัท ์และความขดัแยง้ในสังคม และมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรม

ทางการเมือง 

2. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ชาวชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขต

ตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร จาํนวน 98 คน 

3. ตวัแปรท่ีศึกษา 

           3.1 ตวัแปรตน้ 

                 3.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่   เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายได ้และภูมิลาํเนา  

 3.1.2 การพ่ึงตนเองของชุมชน ได้แก่  ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นจิตใจ และดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

 3.2 ตวัแปรตาม คือ ทุนทางสังคม ไดแ้ก่  มิติดา้นกลุ่มและเครือข่าย มิติดา้นความ

ไวว้างใจ มิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ  มิติดา้นสมานฉันท์และความขดัแยง้ในสังคม และมิติ

ดา้นอาํนาจหนา้ท่ีและกิจกรรมทางการเมือง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

การพ่ึงตนเอง หมายถึง การประกอบสัมมาชีพของชาวบ้านชุมชุนตลาดนํ้ าคลองลดั

มะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร ในการรวมตวักนัเป็นกลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพ ทั้ง

ต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ืองจากภาคเกษตร โดยท่ีชาวบา้นสามารถนาํทรัพยากรท่ีมีอยู่ในทอ้งถิ่น ภูมิ

ปัญญาชาวบา้น ทุนทางสังคม มาจดัการให้เกิดผลผลิตเพ่ือการพ่ึงตนเองในชุมชน เพ่ือลดรายจ่าย 

ลดการพ่ึงพิงภายนอก และผลผลิตส่วนเกินสามารถนาํมาทาํให้เกิดรายไดใ้ห้กบัครอบครัว ชุมชน 

โดยท่ีกลุ่มคนในชุมชนร่วมกันคิด  ร่วมกันทาํ และร่วมไดรั้บผลประโยชน์จากการร่วมกนัสร้าง

ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม 

การพ่ึงตนเองทางด้านเทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยี

พ้ืนบา้นท่ีเหมาะสม, ความสามารถในการจดัหาเทคโนโลย ีและความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสมกบัสภาพชุมชนซ่ึงหมายรวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้นและเทคโนโลยใีหม่ 

การพ่ึงตนเองทางดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง มีรายได้สุทธิสูงกว่ารายจ่ายในครัวเรือน มี

ความมัน่คงทางการเงิน  มีความสามารถในการออมและการลงทุนสามารถรวมกลุ่มเพ่ือการผลิต

และการตลาด ตลอดจนมีการวางแผนสาํหรับอนาคต 

การพ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามารถในการรักษา อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติ 

การพ่ึงตนเองทางดา้นจิตใจ หมายถึง ความสามารถในการตดัสินใจ มีจิตใจท่ีกลา้แข็ง

ในการต่อสูก้บัปัญหาและอุปสรรคในการหาเล้ียงชีพ มีจิตสาํนึกในการพ่ึงตนเอง 

การพ่ึงตนเองทางดา้นสงัคมและวฒันธรรม หมายถึง ความเป็นปึกแผน่ทางสงัคมอนัสืบ

เน่ืองมาจาก การส่ือสาร, องค์การทางสังคม, การรักษาประเพณีและวฒันธรรมดั้ งเดิมของชุมชน, 

ความสามารถพึ่งพาอาศยัเพ่ือนบา้น, ความมัน่ใจในการแกปั้ญหาภายในชุมชน 

ทุนทางสงัคม หมายถึง การมีความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงกนัของประชาชนแสดงออกในรูป

ของกิจกรรมต่างๆในชุมชน ท่ีก่อใหเ้กิดการรวมตวักนับนพ้ืนฐานของความไวเ้น้ือเช่ือใจเพ่ือสร้าง

ประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 

มิติกลุ่มและเครือข่าย หมายถึง การท่ีชาวชุมชนคลองลดัมะยมเขา้มาดาํเนินกิจกรรม

ร่วมกันภายใต้เป้าประสงค์ร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนและเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน  มีการสร้าง

ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และเม่ือมีการเช่ือมโยงกบักลุ่มอ่ืนก่อให้เกิดเป็นเครือข่าย เพ่ือขยาย

โอกาสในการแสวงหาแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือทางด้านข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ี

ส่งเสริมใหก้ลุ่มขยายตวัและพ่ึงตนเองได ้
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มิติความไวว้างใจ หมายถึง ความไวว้างใจกนัและกนั ความไวว้างใจต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

การดาํเนินชีวิตของคนในชุมชน ไดแ้ก่ ขา้ราชการ พระ แพทย ์ตาํรวจ ครู และนกัการเมือง ของชาว

ชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม 

มิติกิจกรรมและความร่วมมือ หมายถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมของชาวชุมชนคลองลดั

มะยม ภายในชุมชนเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือเขา้ร่วมงานต่างๆของสมาชิกใน

ชุมชน 

มิติด้านความสมานฉันท์ และความขัดแยง้ในสังคม หมายถึง ความสมานฉันท์ทาง

สังคม การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนท่ีมีความต่างทางเศรษฐกิจ ศาสนา อาชีพ ความปลอดภัย

ภายในชุมชนและการประนีประนอมต่อขอ้ขดัแยง้ภายในชุมชน 

มิติดา้นอาํนาจหนา้ท่ีและกิจกรรมทางการเมือง  หมายถึง การตระหนกัในความสาํคญัท่ี

ตนเองมีต่อชุมชนและสงัคม ความสามารถในการต่อสูก้บัความไม่เป็นธรรมท่ีไดรั้บ การไปใชสิ้ทธิ

เลือกตั้ง การตอบสนองต่อปัญหาของชุมชนจากเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง และความซ่ือสตัยสุ์จริต 

ชาวชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม หมายถึง ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนซ่ึงตั้ งอยู่

บริเวณริมคลองลดัมะยมและประชาชนท่ีอยู่ละแวกใกลเ้คียงซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดคลองลดั

มะยม ประกอบดว้ยผูค้า้ในตลาดท่ีเป็นประชาชนในพ้ืนท่ี และผูค้า้ท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงชุมชน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

             ไดท้ราบถึงระดบัการพึงตนเองและระดบัทุนทางสังคมของชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดั

มะยม ทราบถึงลกัษณะทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในชุมชนคลองลดัมะยมและนาํทุนทางสังคมนั้นไป

พฒันาชุมชนในดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ สามารถใชเ้ป็น

แนวทางในการพฒันาชุมชนท่ีมีความเหมาะสมและย ัง่ยืนของชุมชนแต่ละชุมชน รวมทั้ งทราบวิธี

แกปั้ญหาและอุปสรรคในการพฒันาเศรษฐกิจโดยใชทุ้นทางสงัคมเป็นปัจจยัสาํคญั 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

       ในการศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธร์ะหว่างการพ่ึงตนเองกบัทุนทางสงัคมของชุมชนตลาด

นํ้ าคลองลดัมะยม  แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แนวคิดการพ่ึงตนเอง 

2. แนวคิดทุนทางสงัคม 

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

แนวคดิการพึง่พาตนเอง 

ยวุฒัน์ วุฒิเมธี และคณะ (2549) กล่าวว่า การพ่ึงตนเอง (Self –Reliance) หมายถึง การท่ี

ตนเองและชุมชนสามารถดาํเนินการดว้ยตนเองซ่ึงมีความหมายตรงขา้มกบัการพึ่งผูอ่ื้น การพ่ึงผูอ่ื้น 

คือ ความสัมพนัธ์ท่ีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเอาเปรียบและเหนือกว่าอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงฝ่ายท่ีถูกครอบงาํจะ

สูญเสียความเป็นตวัเองและเป็นลกัษณะ ตอ้งยมืจมกูคนอ่ืนหายใจ หรือ ยนืบนขาตนเองไม่ได ้

Galtung (1980) การพ่ึงตนเอง หมายถึง ความมีอิสระท่ีจะกาํหนดเป้าหมายของตน และ

ตระหนักว่าเป้าหมายน้ีจะบรรลุไดด้ว้ยความพยายามและพละกาํลงัของตนเอง รวมทั้ งปัจจยัทาง

เศรษฐกิจอ่ืนๆดว้ย 

วชัรี อินธิอาวชักุล (2529, อา้งถึงใน โกวิทย ์พวงงาม, 2553) กล่าวว่า ความหมายของ

การพ่ึงตนเองไวเ้ป็นนยั ดงัน้ี 

1. เป็นความสามารถท่ีเป็นตวัของตัวเองในทางความคิด โดยมีทศันะการมองปัญหา

ต่างๆ การตดัสินใจดว้ยตนเอง 

2. เป็นการตดัสินใจดาํเนินการโดยสถาบนัของชุมชน หรือองค์กรชุมชนเพ่ือประโยชน์

ของชุมชนทั้งในดา้นการแกปั้ญหาและในดา้นการพฒันาความเขม้แข็งของชุมชน 

3. เป็นการพ่ึงตนเองท่ีไม่นาํไปสู่การพ่ึงพาเป็นการพ่ึงพาอาศยักนัอยา่งรู้เท่าทนั 

4. กรอบการมองจะตอ้งไม่มุ่งแข่งขนักนัหรือไม่มุ่งครอบงาํเหนือกว่า แต่เป็นการกา้วสู่

ความเป็นไทต่อกนั ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 
 

9 
 

สญัญา สญัญาวิวฒัน์ (2550) กล่าวว่า การพ่ึงตนเอง หมายถึงความสามารถในการดาํรง

ตนอยูไ่ดอ้ยา่งอิสระมัน่คงสมบูรณ์ การพ่ึงตนเองได ้มีทั้ งระดบัปัจเจกชน และระดบัชุมชน คาํว่า 

ปัจเจกชนพ่ึงตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลดาํรงตนอยู่ไดอ้ย่างอิสระ เช่น สามารถแยกตวัออกมาอยู่

ห่างจากพ่อแม่ มีความมัน่คงในชีวิตสามารถเล้ียงตวัเองได ้สามารถตดัสินใจเร่ืองสาํคญัต่างๆ ได้

ดว้ยตนเองหรือสามารถขอคาํแนะนาํของผูอ่ื้น มาประกอบการตดัสินใจของตนเองได ้

โกวิทย ์พวงงาม (2553) กล่าวว่า การพ่ึงพาตนเอง คือ การท่ีคนสามารถช่วยเหลือตนเอง

ไดโ้ดยไม่เป็นภาระของคนอ่ืนมากเกินไปในทุกดา้น  โดยมีความสมดุลความพอดีในชีวิต และตอ้ง

สอดคลอ้งกนัระหว่างเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ สงัคมและวฒันธรรม ดงันั้น 

การพ่ึงพาตนเองเป็นการเสริมสร้างแรงงานให้ดาํรงชีวิตไดด้ว้ยตนเอง เป็นการจดัการกบัชีวิตให้

เหมาะสมกบัส่ิงต่างๆ เช่น คน สงัคม ธรรมชาติ โดยไม่มุ่งเน้นในดา้นการแข่งขนั แต่มุ่งความเป็น

อิสระ ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน การพ่ึงตนเองเป็นการมองปัญหาต่างๆ และค่อยตดัสินในแก้ไขดว้ย

ตนเองนอกจากน้ีการพ่ึงพาตนเองไม่ได้หมายถึง คนๆเดียวหรือกลุ่มเดียวจะพ่ึงตนเองได้โดย

สมบูรณ์แต่ตอ้งพ่ึงกลุ่มอ่ืนดว้ย 

จากความหมายดงักล่าว สรุปว่า การพ่ึงตนเอง หมายถึง การท่ีตนเองและชุมชนสามารถ

ดาํเนินการดว้ยตนเองอย่างอิสระ ทางดา้นความคิด ดา้นการทาํกิจกรรมทั้ งระดบัปัจเจกชนและ

ระดบัชุมชน โดยผ่านระบบความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน ในการพ่ึงพาอาศยักนั การช่วยเหลือ

เก้ือกูล การแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกนัโดยไม่มุ่งเน้นการแข่งขัน ทาํให้ชุมชนดาํรงอยู่ไดด้ว้ย

ตนเอง แต่มิไดห้มายถึงการปิดกั้นจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จะมีการติดต่อในรูปแบบการ

แลกเปล่ียนองคค์วามรู้หรือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัชุมชนของตน 

องค์ประกอบการพึง่ตนเอง 

ประเวศ วะสี (2531) ไดเ้สนอองคป์ระกอบการพ่ึงตนเองท่ีสาํคญั 5 ประการ หรือเบญจ

ขนัธข์องชุมชนในการพฒันาชุมชนและสงัคมท่ีพึงประสงคไ์วท่ี้แตกต่างไป ดงัน้ี 

 1. จิตใจท่ีเป็นธรรม หมายถึง จิตใจท่ีมีธรรมะ มีความขยนัหมัน่เพียร ไม่กลวัลาํบาก ไม่

โลภมาก มีสนัโดษธรรม ไม่จ่ายฟุ่มเฟือย จะกาํหนดแบบแผนการผลิตและทาํใหเ้กิดความสมดุลทาง

เศรษฐกิจ 

 2. แบบแผนการผลิต หมายถึง กาํหนดแบบแผนการผลิตให้เป็นแบบแผนการผลิตเพ่ือ

กินเอง ใชเ้อง ทาํใหต้อ้งทาํหลายอยา่ง เป็นเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ซ่ึงทาํให้มีกินมีใชค้รบและ

ธรรมชาติแวดลอ้มมีความสมดุล 
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  3. ความสมดุลของธรรมชาติแวดลอ้ม หมายถึง ความสมดุลท่ีเกิดข้ึนเพราะแบบ

แผนการผลิตท่ีคาํนึงถึงความสมดุลของธรรมชาติแวดลอ้ม และข้ึนอยู่กบัจิตใจมนุษยท่ี์ไม่โลภมาก 

และการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได ้

  4. การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ หมายถึง เป็นระบบการผลิตแบบใชเ้องกินเองความ

สมดุลธรรมชาติกบัส่ิงแวดลอ้มกบัพฤติกรรมท่ีไม่ฟุ่มเฟือย ทาํให้เศรษฐกิจไดส้มดุล พอกินพอใช ้

ไม่ขาดทุน ไม่เป็นหน้ี จึงมีชีวิตท่ีสงบสุข มีเวลา และไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 

  5. ชีวิตชุมชนและวฒันธรรม หมายถึง ระบบชีวิตท่ีมีความสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้มใกล้

ตวั มีอาหารการกินท่ีเหลือเฟือ มีเวลาท่ีจะช่วยเหลือกันสร้างสังสรรค์กนั และเกิดการผลิตทาง

วฒันธรรมของชุมชนข้ึน คือมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีวดัเป็นสถาบนัของชุมชนท่ีช่วยพฒันาจิตใจ 

เป็นศูนยก์ลางทางการศึกษา ทางการสาธารณสุข ทางศิลปะและวฒันธรรมเป็นสถานสังคม

สงเคราะห์ และเป็นเคร่ืองช่วยใหเ้กิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ 

ไพโรจน์ ภทัรนรากุล (2545) กล่าวว่าองคป์ระกอบการพ่ึงตนเองของชุมชนท่ีแตกต่าง

ออกไป เพราะไดน้าํพ้ืนฐานของการกาํหนดใหชุ้มชนเป็นศนูยก์ลางการพฒันาทาํใหมี้องคป์รกอบที

สาํคญัสาํหรับชุมชนพ่ึงตนเอง ดงัต่อไปน้ี 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนในอดีตมีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองสูงเพราะมี

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ มีป่าไม  ้มีแหล่งนํ้ า มีปัจจัยในการผลิตเล้ียงตัวเองได้อย่างมัน่คง 

หลายพ้ืนท่ีเป็นอู่ขา้วอู่นํ้ า เป็นดินแดนท้องทุ่งท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ดงัเหมือนทุ่งรวงทอง เช่น 

สุโขทยัในอดีตสะทอ้นถึง ในนํ้ ามีปลา ในนามีขา้ว เป็นตน้ 

 2. ทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจ ชุมชนจาํเป็นต้องมีทุนทางสังคม หมายถึง 

ระบบสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท่ีเ ก้ือกูลกับการดํารงอยู่ร่วมกัน  ระบบ

ความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ มีความร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือเอ้ืออาทร และสมาชิกทุกคนมี

จิตสาํนึก มีอุดมการณ์ร่วมของชุมชน มีความผกูพนัในการสรรสร้างความเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็งและ

มัน่คง 

 3. ภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ ชุมชนพ่ึงพาตนเองไดต้อ้งมีภูมิปัญญาและองคค์วามรู้เพ่ือ

นาํมาเป็นพ้ืนฐานในการดาํเนินกิจกรรมของชุมชน การแกไ้ขปัญหาวิกฤตการณ์ของชุมชนตลอดจน

การมีภูมิปัญญาในการคิด วางแผน กาํหนดเป้าหมายของตนเอง องค์ความรู้เพ่ือการจดัการแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ ของชุมชนโดยชุมชนเอง การมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัชุมชนเป็นนวตักรรมของ

ชุมชน รวมถึงองค์ความรู้ในการปรับตัวให้สามารถดาํรงอยู่ได้อย่างปลอดภัยและมั ่นคงใน

สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไปนอกจากน้ีชุมชนจาํเป็นตอ้งมีภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ใหม่ๆในการ

จดัการความสมัพนัธภ์ายในชุมชนและจดัการความร่วมมือกบัภายนอกชุมชน 
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4. ระบบการจดัการ ตอ้งประกอบดว้ยปรัชญา คุณค่าและวฒันธรรมชุมชน มีองค์กร

ชุมชนและการจดัการซ่ึงจะช่วยในการประสานความร่วมมือ หากเรามองชุมชนเป็นองค์กร ชุมชน

เปรียบเสมือนองค์กรท่ีมีชีวิตซ่ึงประกอบด้วยระบบคุณค่า มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วฒันธรรมท่ีหลากหลาย มีปรัชญา คุณค่าท่ีสมาชิกยดึถือบรรทดัฐานและใชป้ฏิบติัร่วมกนัและถา้เรา

พิจารณาถึงแนวคิดเร่ืองผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholders) ชุมชนเป็นท่ีรวมของวิถีชีวิตและมี

ปฏิสมัพนัธก์บัผูป้ฏิบติั (Action) ท่ีหลากหลายทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและสถาบนั การมีระบบการ

จดัการจึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยใหชุ้มชนสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

5.  การสนบัสนุนจากภายนอก มีหลายชุมชนท่ีขาดศกัยภาพหรือถูกกระทาํให้สูญเสีย

ศกัยภาพจาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน ช่วยเหลือ ซ่ึงอาจเป็นทุนทางเศรษฐกิจ เทคนิควิชาการ เป็น

ตน้ ทั้งน้ีเพ่ือใหชุ้มชนมีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองในระดบัสูง 

6.  เง่ือนไขปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเอง ในสถานการณ์ท่ีโลกขบัเคล่ือนไปใน

กระแสโลกาภิวตัน์ สังคมในยุคทุนนิยม การเปิดเสรีทางการคา้ และการส่ือสารโทรคมนาคม  

นบัเป็นกระแสท่ีทาํใหชุ้มชนตอ้งปรับตวัเพ่ือความอยูร่อด ทั้งน้ีชุมชนจะอยูร่อดไดแ้ละมีแบบแผนท่ี

พ่ึงตนเองไดน้ั้นตอ้งพิจารณาถึงเง่ือนไขปัจจยัสาํคญัดงัน้ี 

6.1 การปรับวิธีคิดของสมาชิกในชุมชน และปรับวิถีชีวิตใหม่โดยยึดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ใชชี้วิตอยูใ่นทางสายกลาง เรียบง่าย มีความเพียร อยู่อย่างเก้ือกูลธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม รู้เท่าทนัตนเองสามารถกา้วขา้มวตัถุนิยมและบริโภคนิยมจะทาํใหส้ามารถปรับตวัดาํรง

อยูท่่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน ์

6.2 ปรับความคิด ปรับจิตสาํนึกการเป็นผูใ้ห ้ผูส้นบัสนุนช่วยเหลือซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ี

จาํเป็นตอ้งอาศยัปณิธาน ความมุ่งมัน่และวิสยัทศัน์ของผูน้าํ 

6.3 จาํเป็นตอ้งมีการจดัระเบียบสงัคมใหม่ ซ่ึงเหมายถึงการจดัระบบความสัมพนัธ์

ของคนในชุมชนด้วยตนเองเป็นการจัดระบบความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจระหว่างชุมชนกับสังคม

ภายนอกใหต้ั้งอยูบ่นฐานสาํนึกใหม่ร่วมกนั ใหอ้ยูก่นัอยา่งเห็นอกเห็นใจ เอ้ืออาทร เสียสละแบ่งปัน 

 

ทฤษฏีการพึง่ตนเอง 

สญัญา สญัญาวิวฒัน์ (2550) ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีการพ่ึงตนเองของชุมชนชนบทว่า การ

ท่ีชุมชนชนบทจะพ่ึงตนเองไดจ้ะตอ้งมีการพ่ึงตนเอง 5 ดา้น คือ การพ่ึงตนเองไดท้างเทคโนโลย ี

การพ่ึงตนเองไดท้างเศรษฐกิจ การพ่ึงตนเองไดท้างทรัพยากรธรรมชาติ การพ่ึงตนเองไดท้างจิตใจ 

และการพ่ึงตนเองไดท้างสงัคม โดยใชส้ญัลกัษณ์ภาษาองักฤษว่า TERMS 
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1. การพ่ึงตนเองไดท้างเทคโนโลยี (Technological self-reliance : T) หมายถึง การมี

ปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยีทางวัตถุ และเทคโนโลยีทางสังคม การรู้จักใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และการบาํรุงรักษาใหค้งสภาพอยู่เสมอ เพ่ือการใชง้านเทคโนโลยี ในความหมายน้ี

รวมทั้งของสมยัใหม่และของดั้งเดิมของทอ้งถิ่นท่ีเรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบา้น (folk wisdom)  

2. การพ่ึงตนเองไดท้างเศรษฐกิจ (Economic self-reliance : E) หมายถึง ความสามารถ

ในการดาํรงชีวิตทางเศรษฐกิจ อยู่ในลกัษณะท่ีสามารถสร้างภาวะสมดุลให้เกิดข้ึนระหว่างความ

ตอ้งการและขีดความสามารถการสนองความตอ้งการ เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีพฒันาการต่อเน่ือง  มี

ประสิทธิภาพในการแข่งขนักบัภายนอก มีความสามารถในการออมและการลงทุนสามารถรวมกลุ่ม

เพ่ือการผลิตและการตลาด ตลอดจนมีการวางแผนสาํหรับอนาคตดว้ย 

3. การพ่ึงตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources self-reliance: R) 

ทรัพยากรธรรมชาติในท่ีน้ี หมายถึง ส่ิงใดๆท่ีมีอยู่ในชุมชนหรือสามารถหามาได ้การพ่ึงตนเองได้

ทางทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การมีทรัพยากรธรรมชาติ ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาตินั้น และความสามารถในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ดาํรงอยู่ไม่ให้เส่ือม

เสียไปจนหมด   ควรมีอย่างอุดมสมบูรณ์หรือสามารถนํามาใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างมีดุลยภาพของ

ระบบนิเวศน์ และอยูใ่นสภาพท่ีสามารถฟ้ืนฟไูด ้

4. การพ่ึงตนเองไดท้างจิตใจ (Mental self-reliance : M) หมายถึง สภาพจิตใจท่ีกลา้

แข็งในการท่ีจะต่อสูก้บัปัญหาอุปสรรคในการหาเล้ียงชีพ การพฒันาชีวิตใหเ้จริญกา้วหน้ายิ ่งข้ึนใน

การปกครองตนเองในการป้องกนักิเลส คนในชุมชนควรมีจิตสาํนึกในการพ่ึงตนเองมีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่

พัฒนา มีความรู้ และความสามารถในการประยุกต์ มีคุณภาพ ลดละอบายมุขและมีความ

ขยนัหมัน่เพียร 

5. การพ่ึงตนเองไดท้างสงัคมและวฒันธรรม (Social-cultural self-reliance: S) หมายถึง 

ภาวการณ์ท่ีกลุ่มคนกลุ่มหน่ึงๆ มีความเป็นปึกแผน่เหนียวแน่น มีผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพสามารถนาํ

กลุ่มของตนปฏิบัติหน้าท่ีบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจขอความร่วมมือมาจาก

ภายนอกก็ได ้  ชุมชนมีภาวะผูน้าํดี การมีส่วนร่วมสูง มีความเป็นปึกแผ่นทางสังคม มีองค์กรทาง

สงัคมท่ีเขม้แข็ง รวมทั้งมีความรู้และข่าวสารท่ีเท่าทนัโลกภายนอก 

การพ่ึงตนเองทั้ ง 5 ดา้นน้ี จะตอ้งมีกระบวนการสร้างขีดความสามารถของชุมชน 3 

ประการ คือ 

1. การสร้างความสมดุลของสาระการพึ่งตนเอง (Balance : B) เป็นความสอดคลอ้งความ

กลมกลืนระหว่างเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจและสงัคมวฒันธรรม 
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2. การสร้างความสามารถในการจดัการ (Ability : A) เป็นการวิเคราะห์การวางแผนและ

การจดัระบบชุมชน โดยเฉพาะเร่ืองสาระพ่ึงตนเอง ทั้งน้ีชุมชนอาจขอความช่วยเหลือจากภายนอก

เพ่ือขอความคิดเห็นและการสนบัสนุน 

3. การสร้างเครือข่ายการทาํงาน (Net-Working : N) เป็นความสัมพนัธ์ของชุมชนและ

องคก์รเครือข่ายใหชุ้มชนมีพลงัในการจดัการชุมชนเพ่ือความสมดุลของการพึ่งตนเองในการดาํเนิน

กิจกรรมเพ่ือนาํไปสู่การพ่ึงตนเองนั้น ตอ้งมีจุดเน้นท่ีสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน และมีความเขม้

แข็งแกร่งพอท่ีจะต่อสูก้บัแรงกดดนัท่ีมาจากภายนอกชุมชนได ้

จากทฤษฎีดงักล่าวและจากการรวบรวมจากตาํราต่างๆ สามารถอธิบายรายละเอียดของ

การพ่ึงตนเองในดา้นต่างๆดงัน้ี 

1.  การพึง่ตนเองทางเทคโนโลย ี(Technological self-reliance) 

   การพ่ึงตนเองทางเทคโนโลย ีหมายถึง ความสามารถของคนท่ีจะตดัสินใจดว้ยตนเอง 

หรือดว้ยกลุ่มคนในชุมชนในทางเลือก การใช ้การจดัการ และการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ี

โดยพยายามพ่ึงพิงแนวความคิด ทรัพยากรและการกระทาํจากภายในชุมชนมากท่ีสุด (สัญญา 

สญัญาวิวฒัน์, 2550) 

   การพฒันาเพ่ือการพ่ึงตนเองนั้น ส่วนหน่ึงไดแ้ก่การท่ีพยายามเลือกสรรเทคโนโลยี

และวิทยาการท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านในชุมชนขนาดเลก็ในชนบท ซ่ึงควรจะเป็นเร่ืองท่ีเรียบง่าย

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนนั้นๆ ชุมชนจาํตอ้งหาวิธีการของตนเอง กาํหนดวิถีการ

ดาํรงอยู่ของตนเองพ่ึงพาตนเองให้มาก พ่ึงพาภายนอกให้น้อยท่ีสุด เช่น การอาศยัเคร่ืองจกัรท่ี

ทนัสมยัจากต่างประเทศ แมจ้ะมีประสิทธิภาพสูง แต่เกษตรกรก็ตอ้งลงทุนซ้ือมาในราคาสูงมากเป็น

เทคโนโลยีท่ีซบัซอ้นจนไม่สามารถเรียนรู้ สะสมประสบการณ์เป็นของตนเองได ้การดูแลรักษา

ซ่อมแซมก็ไม่สามารถทาํเองได ้สิ้นเปลืองพลงังานและค่าใชจ่้ายจาํนวนมาก (สุเมธ ตนัติเวชกุล, 

2536) ดงันั้นเกษตรกรจึงตอ้งมีความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม ซ่ึงหมายถึง 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทั้ งคน สังคม และวตัถุ กระบวนการผลิตจะเป็นแบบ

ดั้งเดิมอุปกรณ์และเคร่ืองมือจะพฒันาจากความสามารถของเกษตรกรเอง และจากทรัพยากรท่ีเขามี

อยู่พฒันาการทางความคิด และทศันคติของเกษตรกร ท่ีมีความพยายามจะแสวงหาวิถีชีวิตท่ีไม่

ผกูพนักบัระบบนอกชุมชนมากนกั จึงมีลกัษณะท่ีเน้นการพ่ึงตนเองสูง (ชาญชยั ลิมปิยากร, 2527) 

เทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาชนบทในปัจจุบนัเน้นเทคโนโลยีท่ีใชส้ร้างหรือจดัหาปัจจยัท่ีจาํเป็นต่อ

การดาํรงชีวิตในชนบท ไดแ้ก่ การจดัหานํ้ าเพ่ือการอุปโภคใชส้อย และเพ่ือการเกษตร เพ่ือการจดัหา

ท่ีพกัอาศยัหรืออาคาร เพ่ือกิจกรรมรวมของชุมชนเทคโนโลยีเพ่ือการสุขอนามยัท่ีดี การจัดหา 
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พลงังานเพ่ือการดาํรงชีพ และเทคโนโลยีเพ่ือเสริมการผลิต โดยเฉพาะเทคนิคสําหรับพืชดั้ งเดิม 

เคร่ืองมือขนาดเลก็ท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถิ่น การเก็บรักษาท่ีใชค่้าใชจ่้ายตํ่า และมีประสิทธิภาพและ

เพ่ือการขนส่งผลิตผลต่างๆ (ดิเรก ฤทษส์าหร่าย, 2527) ส่วนในการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือพ่ึงตนเอง

จะตอ้งอยู่ในระดบัท่ีประชาชนมีความสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมได้  และจะตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของ

ความเสมอภาค  นอกจากน้ีรวมไปถึงเทคโนโลยีทางสังคม เช่น การเป็นผูน้ ําท่ี ดี การรู้จัก

วางโครงการ การบริหารโครงการ การประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ (สญัญา สญัญาวิวฒัน์, 2536)  

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2538) ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํ

ใหเ้กิดการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือพ่ึงตนเอง ประกอบดว้ย 

      1. ราคาเทคโนโลยไีม่แพง เม่ือเทียบกบัฐานะผูใ้ช ้

      2. มีความสะดวกในการใชแ้ละการเก็บรักษา 

      3. ผูใ้ชส้ามารถทาํความเขา้ใจประโยชน์ และวิธีการใชเ้ทคโนโลยโีดยไม่ยากนกั 

      4. เม่ือใชเ้ทคโนโลยแีลว้ ไดรั้บผลตอบแทนในรูปของการเพิ่มผลผลิต คุณภาพและ

กาํไรจากผลิตพอสมควร 

      5. ผูผ้ลิตจะใชเ้ทคโนโลยีก็ต่อเม่ือเทคโนโลยีนั้ นมีประสิทธิภาพท่ีสอดคลอ้งกับ

ขนาดการผลิตของเขา 

      สรุปไดว้่าการพ่ึงตนเองไดท้างเทคโนโลย ีจะทาํใหชุ้มชนสามารถประกอบอาชีพได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือการทาํอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน การติดต่อคา้ขาย หรือแมแ้ต่การประกอบอาชีพดา้นบริการ ซ่อมแซมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ 

เทคโนโลยีก็ช่วยได ้และยงัสามารถช่วยในการส่ือสารติดต่อกบัภายนอกชุมชน การพ่ึงตนเองได้

ทางเทคโนโลยจึีงยอ่มจะส่งผลใหชุ้มชนชนบทพ่ึงตนเองไดท้างหน่ึง 

 2. การพีง่ตนเองทางเศรษฐกจิ (economic self-reliance)  

   ระบบเศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงตนเองในชุมชนมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี การพ่ึงตนองใน

ระบบการผลิตและการพ่ึงตนเองในระบบการจาํแนกแจกจ่าย หรือระบบตลาด การพ่ึงตนเองทาง

เศรษฐกิจจาํแนกเป็นหลายระดบั ตั้งแต่การผลิตการ จาํแนกแจกจ่ายเพื่อกินเพ่ือใชใ้นครัวเรือน หรือ

ในชุมชน ไปจนถึงการผลิตเพ่ือการคา้ของชุมชนของประเทศและภูมิภาค 

การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจพิจารณาหรือวัดได้จากตัวใดตัวหน่ึงหรือหลายตัว

ดงัต่อไปน้ี (มาฆะ ขิตตะสงัคะ, 2537)  

    2.1 ความเพียงพอของสินคา้และบริการ ความเพียงพอหรือความขาดแคลนของสินคา้ 

และบริการท่ีไดจ้ากระบบการผลิต เพ่ือนสนองการบริโภคของตนเองและของชุมชน ถา้ปริมาณการ

ผลิตมีเพียงพอแก่การบริโภคแสดงใหเ้ห็นการพ่ึงตนเองได ้
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2.2 อาํนาจการต่อรองและแข่งขนั เศรษฐกิจของชุมชนเก่ียวขอ้งกบัภายนอกทั้งใน

ดา้นผลผลิตและปัจจยัการผลิต การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชนในระดบัน้ี ตอ้งพิจารณาถึง

อาํนาจการต่อรองในการซ้ือ การขาย การกาํหนดราคาสินคา้และปัจจยัการผลิตของชุมชนหรือของ

องคก์รชาวบา้นและอาํนาจในการแข่งขนั 

    2.3 อาชีพ ความเป็นอิสระในการประกอบอาชีพ ระดบัการมีงานทาํและรายไดก้ารมี

อาชีพเป็นหลกัแหล่ง และมีความเป็นอิสระในการประกอบอาชีพของชุมชน จะเป็นเคร่ืองวดัระดบั

การพ่ึงตนเองในการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นอาชีพท่ีสามารถทาํให้ชาวชุมชนมีงานทาํไดอ้ย่าง

สมํ่าเสมอ รายไดสู้งจากการประกอบอาชีพและมีค่าใชจ่้ายในการประกอบอาชีพตํ่าจะแสดงถึง

ระดบัการพึ่งตนเองได ้

2.4 การออม สภาพหน้ีสิน พฤติกรรม และแบบแผนในการบริโภคการออมและสภาพ

หน้ีสินในสงัคมชนบทเป็นเร่ืองท่ีมีความสมัพนัธก์นั การมีเงินออมแสดงถึงระดบัการพ่ึงตนเองทาง

เศรษฐกิจ การออมคือส่วนท่ีรายไดม้ากกว่ารายจ่าย การออมมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความสามารถใน

การหารายได ้และระดบัของการมธัยสัถใ์นการบริโภค 

2.5 ระดบัการพฒันาขององค์กรชาวบา้น ในการพฒันาเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองนั้น

จะตอ้งมีรูปแบบทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบติัวฒันธรรมของชุมชนก็มี

ความสาํคญั โดยองค์การน้ีจะตอ้งมีคณะผูน้าํและสมาชิกซ่ึงมีความสามารถ มีความรับผิดชอบ มี

สามคัคีธรรม และมีคุณธรรม อนัจะช่วยให้สามารถดาํเนินกิจกรรมท่ีสมาชิกมอบหมายได้อย่าง

ต่อเน่ือง เป็นหลกัในการพฒันาแบบพ่ึงตนเองมาสู่ชุมชนและสงัคมได ้

ดงันั้นพอสรุปไดว้่าการพ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ แสดงถึงประชาชนในชุมชนมี

อาชีพเล้ียงตวัเองได ้มีรายไดเ้พียงพอสามารถซ้ืออาหาร หรือปัจจยั 4 อย่างอ่ืนได ้และอาจช่วยดา้น

การพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยท่ีีกล่าวมาแลว้ไดด้ว้ย การพ่ึงตนเองไดท้างเศรษฐกิจ จึงทาํให้สามารถ

พ่ึงเองได ้

3. การพึง่ตนเองทางทรัพยากรธรรมชาต ิ(natural resources self-reliance) 

         ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีเก้ือกลูต่อความสาํเร็จของการพฒันาชนบทดว้ย

ประโยชน์ท่ีมีต่อมนุษยม์ากนานปัประการทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ดงัจะพบว่ามนุษยม์กัตั้ งถิ่น

ฐานอาศยัอยู่ตามแหล่งท่ีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ (ศิริลกัษณ์ ภูวดลไพโรจน์, 2533) จาก

การพฒันาท่ีผา่นมามีการพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบท่ีทาํใหท้รัพยากรสิ้นสภาพ และเส่ือม

โทรมลงจนกลายเป็นขอ้จาํกดัในการเพิ่มผลผลิตและรายไดข้องชุมชนชนบทในระยะยาว ดั้ งนั้นจึง

มีแนวคิดหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (โฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ,์ 2533) โดยยดึหลกัการขยายตวัของรายไดใ้น

อตัราท่ีเหมาะสม เป็นไปโดยไม่มีการทาํใหฐ้านทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเส่ือมโทรม และการ
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รักษาทรัพยากรธรรมชาติไวอ้ย่างย ัง่ยืนยาวนานนั้นตอ้งอาศยัหลกัการอนุรักษ์ ซ่ึงการอนุรักษ์นั้น 

หมายถึง การใชป้ระโยชน์ตามความตอ้งการท่ีพอเหมาะพอดี และประหยดัไวเ้พ่ืออนาคต จึงตอ้งมี

การสนใจต่อการดาํเนินการทั้งทางดา้นปฏิบติั และการบริหารหรือจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ตอ้ง

หลีกเล่ียงการสูญเสียและการทาํลายให้มากท่ีสุด โดยมีหลกัการดังต่อไปน้ี ประการแรกต้อง

ตรวจหาทรัพยากรท่ีตอ้งการมาใชป้ระโยชน์ จากนั้นตอ้งมีการป้องกนัมิใหท้รัพยากรเกิดความเส่ือม

โทรมเสียหาย หรือถกูทาํลายส่งในการนาํมาใชต้อ้งใชใ้หถ้กูประเภท และเกิดประโยชน์สูงสุด หรือ

ถา้ทรัพยากรนั้ นมีอยู่อย่างจาํกัด อาจใช้ทรัพยากรท่ีมีคุณภาพรองลงมาโดยการเรียนรู้วิธีใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ี หรือศึกษาวิธีการท่ีจะปรับปรุงทรัพยากรหรือการนํา

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นจาํนวนมาก หรือท่ีเกิดใหม่ไดม้าใชป้ระโยชน์แทนทรัพยากรท่ี

หาไดย้าก นอกจากนั้นยงัตอ้งพยายามนาํของเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กซ่ึงการกระทาํเช่นน้ีจะ

เกิดผลดีสองประการกล่าวคือ  ประหย ัดทรัพยากรและอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมควบคู่กันไป              

(นาท ดณัฑิวิรุฬห์ และพลูทรัพย ์สมุทรสาคร, 2528)  

การพ่ึงตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติดูไดจ้ากตวัแปรหลกัดา้นต่างๆดงัน้ี 

    3.1 ลักษณะทางกายภาพ อนัได้แก่ ลักษณะทางภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ 

ลกัษณะแผน่ดิน หากเอ้ืออาํนวยจะเป็นพ้ืนฐานสาํคญัต่อการมีอยู่ของทรัพยากร และการดาํรงชีวิต

ดว้ยดีของคนในชุมชนชนบท 

    3.2 สภาพความมีอยู่ของทรัพยากร หากอุดมสมบูรณ์ย่อมเป็นพ้ืนฐานสาํคญัต่อการ

นาํมาใชป้ระโยชน์หรือการประกอบอาชีพ 

    3.3 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร หากเป็นไปอย่างชาญฉลาด  ระมดัระวงั มี

ประสิทธิภาพ จะก่อใหเ้กิดประโยชน์เหมาะสมต่อการพ่ึงตนองของชุมชน 

    3.4 การอนุรักษแ์ละความมีดุลยภาพทางระบบนิเวศน์ หากทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ในชุมชนโดยชนบทอยู่ในสภาพท่ีดี และเอ้ือประโยชน์ทั้ งปัจจุบนัและอนาคตระยะยาว จะเป็น

พ้ืนฐานท่ีเขม้แข็งของชุมชนท่ีจะพ่ึงตนเองไดใ้นระยะยาว 

    3.5 การฟ้ืนฟูทรัพยากรและการนาํกลบัมาใชใ้หม่ ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนชนบท

ปัจจุบันอาจอยู่ในสภาพท่ีเส่ือมโทรม หากมีการฟ้ืนฟูทรัพยากรแลว้นํากลบัมาใช้ใหม่จะเป็น

พ้ืนฐานสาํคญั ต่อการพ่ึงตนเองไดใ้นระยะยาว 

    ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า การพ่ึงตนเองไดท้างทรัพยากรธรรมชาติท่ีย ัง่ยืน จะตอ้งมีแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีการใชท้รัพยากรท่ีย ัง่ยนืยาวนาน ตามหลกัการการขยายตวัของ

รายไดท่ี้เหมาะสม โดยไม่ทาํทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเส่ือมโทรมและคงมีใชต้ลอดไป 
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4. การพึง่ตนเองทางจติใจ (Mental self-reliance)  

    พระครูพิพิธประชานาถ (สัมพนัธ์ เตชะอธิก, 2537) ไดเ้สนอ แนวความคิดในการ

พฒันาคน ตอ้งใชห้ลกัธรรมเพื่อใหเ้กิดความพร้อมท่ีจะร่วมกนัทาํงานพฒันา เพ่ือแกปั้ญหาชีวิตและ

ชุมชน โดยใชห้ลกัอริยสจัส่ี อธิบายไดแ้ก่ 

   ทุกข ์คือ การท่ีชาวบา้นมีหน้ีสิน ความยากจน เกิดอบายมุข ฟุ่มเฟือย โดนกดข่ี ขดูรีด 

   สมุหทยั คือ สาเหตุแห่งทุกข ์เพราะไม่ไดเ้ก็บทรัพย ์การเสียเปรียบนายทุน การโดน

เอาเปรียบในชีวิตประจาํวนั 

   นิโรธ คือ ทางดบัทุกข ์โดยจะมีการบริหารจดัการชีวิตและชุมชน ให้มีความสุขข้ึนมี

จิตใจสูงข้ึนโดยใชห้ลกักรรมฐานเป็นตัวพ้ืนฐาน ท่ีทาํให้จิตใจยอมรับต่อปัญหาและสามารถสู้

ปัญหาได ้

   มรรค คือ วีธีการโดยมีกิจกรรมสหบาลขา้ว ร้านคา้ ชุมชน กลุ่มออมทรัพย ์

   การท่ีจะพ่ึงตนเองได้นั้ นจาํเป็นต้องมีความเช่ือมัน่ว่า ตนย่อมช่วยตนเองได้ก่อน

บุคคล กลุ่มชน องคก์รหรือประเทศชาติท่ีมีการพฒันาตนเองไดอ้ย่างสูงนั้นจะตอ้งเร่ิมตน้โดยคนมี

จิตสาํนึกเป็นตวัเร้า เป็นตวักระตุน้ให้บุคคลคิดแสวงหาหลกัการและแนวทางเพื่อนาํมาเป็นแกน

สาํคญัในการสร้างตนเองและสงัคม จากกรอบทฤษฎีน้ีไดช้ี้ให้เห็นว่าบุคคลท่ีไดรั้บความสาํเร็จใน

ชีวิตจะตอ้งมีศีล สมาธิ และปัญญา การกระทาํกิจการใดๆ ต้องเป็นไปตามหลกัการ พ่ึงตนเอง 

หลกัการปฏิบติัต่อตนเองและชุมชนนั้น บุคคลจะทาํกิจการใดๆตอ้งอาศยัศีล 5 เป็นพ้ืนฐาน โดย

ประกอบการพฒันาชีวิตและการผลิตโดยอาศยัมรรค 8 ทางสายกลางในการดาํเนินชีวิตเพ่ือใหเ้ขา้ใจ

ปัญหาท่ีเผชิญในปัจจุบนั บุคคลจะตอ้งมีการวางแผนการทาํงานเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ จะตอ้ง

อาศยัมรรคมีองค์ 4 ทุกข์ สมุหทัย นิโรธ มรรค เพ่ือการพฒันาสังคมของตนเองนักวิชาการภาค

ตะวนัออก โจ ปีเตอร์ คูลา ดรอย ไดก้ล่าวว่า การพฒันาสังคมนั้นจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการพฒันา

ศีลธรรม หรือจิตใจก่อนแลว้จึงนาํไปสู่การพฒันาสงัคม (สญัญา สญัญาวิวฒัน์, 2536) 

ดงันั้น การพ่ึงตนเองไดท้างจิตใจของคนในชุมชน จะทาํใหชุ้มชนพ่ึงตนเองได ้เน่ือง

คนท่ีพ่ึงตนเองไดน้ั้นเป็นคนท่ีเขม้แข็ง ปลงใจและปักใจ มัน่ใจว่าจะช่วยตนเองได ้พ่ึงตนเองและยงั

เป็นคนท่ีรู้จกัพอ ไม่โลภมากเกินไป ไม่มีความยากจนจนเกินไป หากมีบุคคลประเภทน้ียิ ่งมากข้ึน

เพียงใด ยอ่มจะยิง่ช่วยทาํใหชุ้มชนพ่ึงตนเองไดม้ากข้ึนเพียงนั้นและการท่ีพ่ึงตนเองไดท้างจิตใจยงั

จะเป็นการเพิ ่มราฐานของการพ่ึงตนเองดา้นอ่ืนดว้ย 
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5. การพึง่ตนเองทางสังคมและวฒันธรรม  (social-cultural-reliance) 

  ในการพฒันาชุมชนนั้ นเพ่ือการพ่ึงตนเอง สังคมและวฒันธรรมถือเป็นปัจจัยท่ีมี

ความสาํคญั เน่ืองจากในการพฒันาตอ้งคาํนึงถึงทั้ งในระดบัปัจเจกชน และในระดบัชุมชนดว้ยซ่ึง

การพ่ึงตนเองไดท้าสงัคม หมายถึง ภาวการณ์ท่ีกลุ่มคนกลุ่มหน่ึงๆ มีความเป็นปึกแผน่เหนียวแน่นมี

ผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนาํกลุ่มคนเหล่าน้ีปฏิบติัหน้าท่ีต่างๆของตนไปสู่เป้าหมายไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพโดยกลุ่มของตวัเองหรืออาจขอความร่วมมือช่วยเหลือจากภายนอกก็ได ้(สัญญา 

สญัญาวิวฒัน์, 2536) ตวัแปรท่ีสาํคญัทางดา้นสงัคมท่ีสาํคญัพอสรุปไดด้งัน้ี 

  5.1 ประชากร เม่ือพิจารณาการพึ่งตนเองของชุมชน ประชากร หมายถึง ขนาดของ

ประชากรขนาดหน่ึง ท่ีมีสดัส่วนของประชากรในวยัแรงงานมากกว่าประชากรในวยัเด็ก และวยัชรา 

หรืออาจกล่าวไดว้่าสดัส่วนของการพึ่งพาผูอ่ื้นของประชาชนตอ้งไม่สูง และอาจรวมไปถึงสัดส่วน

ของประชากรต่อทรัพยากร 

  5.2 การศึกษา การศึกษานับว่าเป็นเร่ืองสาํคญัยิ ่ง ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็น

การเพิม่ระดบัความสามารถของบุคคล และการศึกษายงัเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาดา้นต่างๆดว้ย 

และสามารถแกไ้ดห้ลายอยา่ง ดั้งนั้นจึงตอ้งมีความจาํเป็นตอ้งพฒันาดา้นการศึกษา ซ่ึงหมายถึง การ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาทั้ งในรูปทางการ และไม่เป็นทางการ การศึกษาทัว่ไป และ

วิชาชีพให้การศึกษาเป็นเร่ืองเก่ียวกบัชีวิตในชุมชนมากข้ึน การศึกษาเพ่ือใชง้านมากข้ึน (ลาํพอง 

บุญช่วย, 2524) ความรู้และภูมิปัญญาของส่วนหน่ึงหมายถึงปริมาณและคุณภาพ ของการศึกษาท่ี

สมาชิกของชุมชนไดรั้บทั้งทางการและไม่เป็นทางการ อนัไดแ้ก่การศึกษานอกระบบแต่ท่ีสาํคญัอีก

ส่วนหน่ึงหมายถึงภูมิปัญญาชาวบา้น เป็นความรู้ความเขา้ใจอนัสะสมถ่ายทอดสืบต่อกนัมาเป็น

เวลานาน เป็นขุมทรัพยค์วามรู้ในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิ่นและสามารถดาํรง

อยูไ่ดอ้ยา่งเป็นสุข หากชุมชนใดมีภูมิความรู้และภูมิปัญญาในระดบัสูงก็ยอ่มสามารถกลัน่กรองท่ีจะ

รับ หรือปฏิเสธหรือปรับประยกุตส่ิ์งท่ีมาจากภายนอก 

5.3 ภาวะผูน้าํ ในการดาํเนินงานพฒันาชุมชนนั้น เน้นในเร่ืองการค้นหาผูน้าํและ

พฒันาคุณลกัษณะของผูน้าํใหเ้กิดข้ึนในชุมชน เพราะจุดหมายสุดทา้ยของการพฒันาชุมชนนั้นคือ 

การให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ การช่วยเหลือหรือการพัฒนาใดๆ จะต้องเป็นการช่วยเพ่ือให้

ประชาชนสามารถช่วยตวัเองได ้ดงันั้นผูท่ี้มาจากชาวบา้นจึงเป็นเป้าหมายท่ีจะต้องสร้างข้ึนเพ่ือ

รับผดิชอบ และรับช่วงงานไดต่้อไปและแมแ้ต่เป็นการปฏิบติังานแทนหรือเป็นเงาของเจา้หน้าท่ีได ้

(สัญญา สัญญาวิวฒัน์, 2536) ภาวะผูน้าํน้ีเราหมายถึงการมีผูน้าํท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรม มีชีวิต

จิตใจท่ีอุทิศใหก้บังาน การมีส่วนร่วมถอ้ยทีถอ้ยปรึกษาหารือกนัในหมู่ชาวบา้นและความสามารถ

ในการแกไ้ขปัญหา หรือขอ้ขดัแยง้อนัเกิดข้ึนไดเ้ป็นปกติในชุมชน 
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ปัจจัยทีสําคญัท่ีมีส่วนช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการในการสนับสนุนใน

กิจกรรมของประชาชนนั้น ก็คือผูน้าํในทอ้งถิ่นซ่ึงมีความสาํคญัอย่างยิ ่งในการนาํชุมชนไปสู่การ

พฒันาเพราะว่าสมาชิกของชุมชนส่วนใหญ่ฝากภาระและอาํนาจตดัสินใจส่วนใหญ่ไวก้บัผูน้าํ และ

ผูน้าํยงัเป็นผูช่้วยเผยแพร่จูงใจประชาชนเขา้ร่วมงานดว้ยอย่างมีประสิทธิภาพ ผูน้าํชุมชนอาจเป็น

ผูน้าํแบบเป็นทางการ อนัไดแ้ก่ ผูน้าํท่ีมีตาํแหน่งเก่ียวขอ้งกบัราชการ เช่น กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ครู 

เป็นตน้ หรือผูน้าํแบบไม่เป็นทางการ เช่น ผูน้าํตามประเพณี ผูน้าํทางศาสนา ผูน้าํทางการรักษาโรค 

เป็นตน้ หากชุมชนยงัมีขนาดเลก็และยงัไดรั้บอิทธิพลจากการขยายตวัของเมือง ไม่มากนกัชนบทจะ

ยงัไม่มีความซบัซอ้นนกั และภาวะผูน้าํก็ยอ่มจะมีพ้ืนฐานแบบผูน้าํทางประเพณีและทางสังคมเป็น

สาํคญั แต่หากชุมชนมีภาวการณ์พฒันาของระบบเศรษฐกิจการคา้ และความเป็นเมืองมากข้ึน ภาวะ

ผูน้าํในชนบทแห่งนั้นก็ย่อมจะซับซอ้นข้ึนจะเกิดการมีผูน้าํในสาขาหรือในชีวิตชุมชนดา้นต่างๆ

หลากหลายข้ึน (สนธยา พลศรี, 2545) 

5.4 การส่ือสาร หมายถึง กรรมวิธีท่ีบุคคลสองคน หรือมากกว่าทาํการแลกเปล่ียน

ข่าวสาร ความรู้ แนวความคิดซ่ึงกนัและกนั และจะถูกถ่ายทอดไปยงัผูรั้บในรูปของ คาํพูด เสียง 

ภาพ เคร่ืองหมาย ท่าทาง หรือยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนั เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ ทั้งน้ีโดยอาศยัวิธีการ

และส่ือสัมพนัธ์ต่างๆ เช่น จดหมาย หนังสือ เอกสาร โทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นตน้ การ

ติดต่อส่ือสารจะมีทั้งภายในและภายนอกชุมชน เน้ือหาการส่ือสารจะมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตจะ

หนัเหไปตามกระแส  

  5.5 องค์กรทางสังคม หรืองค์กรชาวบา้นถือเป็นตัวแปรท่ีสาํคญั เป็นเสมือนกุญแจ

ดอกสาํคญัของการพฒันาเพ่ือพ่ึงตนเอง องคก์รทางสงัคมหรือองคก์รชาวบา้นท่ีมีการศึกษาวิเคราะห์

อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 1) องค์กรตามประเพณีหรือตามธรรมชาติ 2) องค์กรท่ีทางราชการ

สนับสนุนให้เกิดข้ึน 3) องค์กรท่ีทางเอกชนสนับสนุนให้จัดตั้ งข้ึน องค์กรท่ีเป็นพ้ืนฐานในการ

พฒันาเพ่ือพ่ึงตนเองนับว่าองค์การคามประเพณี หรือตามธรรมชาติมีผลต่อความสาํเร็จมากท่ีสุด 

ทั้งน้ีก็ดว้ยขอ้ตระหนกัท่ีว่าความพยายามในการแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกาพึ่งตนเองของชุมชน (มาฆะ 

ขิตตะสงัคะ, 2537) 

  5.6 การช่วยเหลือจากภายนอก เน่ืองจากสมยัปัจจุบนัไม่มีชุมชนใดท่ีโดดเด่ียวตดัขาด

จากสงัคมภายนอก ทุกชุมชนมีการติดต่อสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัภายนอกทั้งนั้นลกัษณะความสมัพนัธ์

กบัภายนอกท่ีผา่นมาดูจะไม่เอ้ือต่อเง่ือนไขการพ่ึงตนเองของชุมชน กลุ่มหรืองคก์ารภายนอก ไม่ว่า

จะเป็นธุรกิจ หน่วยราชการหรืองคก์รเอกชนก็มกัจะมีความมุ่งหมายและผลประโยชน์ของคนเป็น

หลกั บางคร้ังไม่เขา้ใจถ่องแทถึ้งความจาํเป็นพ้ืนฐานท่ีแทจ้ริงของชาวบา้นเจตนาดีท่ีนาํโครงการ

พฒันาให้แก้ชาวบ้าน จึงกลายเป็นผลเสียและเป็นภาระแก่ชุมชนโดยไม่เจตนาความสัมพนัธ์กับ
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ภายนอกจึงมีลกัษณะไม่เอ้ือต่อเง่ือนไขและโอกาสการพฒันาเพ่ือพ่ึงตนเองของชุมชนนัก ดงันั้ น

แมว้่าความช่วยเหลือเก้ือกูลจากภายนอกจะเป็นส่ิงจาํเป็น แต่ก็จาํต้องวางอยู่บนพ้ืนฐานความ

ตอ้งการและความจาํเป็นของชุมชนอย่างแทจ้ริง และหากเป็นเช่นนั้นความช่วยเหลือจากภายนอก

จากเป็นเง่ือนไขแก่โอกาสการพฒันาเพ่ือพ่ึงตนเองของชุมชนไดม้าก (สญัญา สญัญาวิวฒัน์, 2536) 

  5.7 ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม หมายถึง ความสามคัคีในหมู่สมาชิกของชุมชน มี

ลกัษณะถอ้ยทีถอ้ยอาศยั อนัเน่ืองจากความภูมิใจในความเป็นคนบา้นเดียวกนัและในวฒันธรรม

พ้ืนบา้นของคนและจากการมีภาวะผูน้าํของชุมชนเก้ือกูล หากชุมชนมีความเป็นปึกแผ่นมากหาก

เกิดปัญหาความขดัแยง้ก็สามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะความเป็น

ปึกแผน่ทางสงัคมเป็นตวัแปรกระบวนการของการพฒันาเพ่ือพ่ึงตนเองในขั้นท่ีสูงข้ึนไปอีก (สญัญา 

สญัญา-วิวฒัน์, 2536)  

  ดังนั้ น จึงสรุปได้ว่า การพ่ึงตนเองได้ทางด้านสังคมมีปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ขนาด

ประชากรท่ีเหมาะสม การศึกษา ภาวะผูน้าํ การส่ือสารท่ีดี มีองค์กรท่ีเป็นพ้ืนฐานในการพฒันา 

ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกตามความจาํเป็น และมีความเป็นปึกแผ่น นาํไปสู่การพฒันา

พ่ึงตนเอง 

 จากความหมาย องค์ประกอบและลกัษณะการพ่ึงตนเอง พบว่า การพ่ึงตนเองของ

ชุมชนนั้นไม่ว่าจะพ่ึงตนเองในดา้นใด ลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีจะนาํไปสู่ความเขม้แข็งของชุมชนไดใ้น

อนาคต การพ่ึงตนเองในระยะแรกอาจตอ้งพ่ึงพาจากภายนอกเป็นบางส่วน แต่หลกัใหญ่ตอ้งยืนอยู่

บน การพ่ึงพาเพ่ือใหเ้กิดการพ่ึงตนเอง สาํหรับการศึกษาทุนทางสงัคมต่อการพ่ึงตนเองของชุมชนน้ี 

ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการพ่ึงตนเอง โดยศึกษาลกัษณะของการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยม

ในกรอบทฤษฎี  TERMS ได้แ ก่  ก าร พ่ึ งตน เองด้ าน เทคโนโลยี  ด้าน เศรษฐกิจ  ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นสงัคมและวฒันธรรม และดา้นจิตใจ 

 

แนวคดิทุนทางสังคม 

จากการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมท่ีผา่นมา มกัละเลยทุนทางสังคม (Social capital) ท่ีมีอยู่

ในสังคมในทอ้งถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง ส่ิงแวดลอ้ม สติปัญญา ความรู้ วฒันธรรม ประวติัศาสตร์

ทอ้งถิ่น ฯลฯ การมุ่งรวมศูนยอ์าํนาจ ทาํให้ความคิดท่ีดี การสร้างสรรค์ใหม่หายไป ทั้งท่ีทุนทาง

สังคมดงักล่าว เป็นทุนสาํคัญต่อการพฒันาสังคม เป็นฐานการเติบโตและสร้างตวัตนของตนเอง

ข้ึนมาอยา่งมีศกัด์ิศรี (อนุชาติ พวงสาํลีและคณะ, 2542)  ความหมายของทุนทางสังคม มีความเป็น

นามธรรมสูงถือว่าเป็นลกัษณะเด่นของสังคมไทยประการหน่ึง ท่ีเอ้ือต่อการดูแลปกป้องชุมชน

ไม่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเส่ือมลง และยงัเป็นพลงัขบัเคล่ือนใหชุ้มชนสามารถสร้าง
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ความเขม้แข็งใหต้นเอง เกิดการเรียนรู้ต่อการแกปั้ญหาภายในชุมชน และนาํไปสู่การพึ่งพาตนเอง

ในระยะยาว ทุนทางสงัคมประกอบดว้ยลกัษณะเด่น  คือ (สุพรรณี ไชยอาํพร, 2546) 

 1.  ความเอ้ือเฟ้ือ เก้ือกลูกนัของคนในสงัคม 

2.  สมคัรสมาน รักใคร่ กลมเกลียวกนั 

3.  สงัคมมีการเรียนรู้ มีเหตุผล และปรับตวัเสมอ 

4.  คนในสงัคมนิยมสร้างความดีแก่ส่วนรวม 

5. สถาบนัชุมชน / องคก์รชุมชนมีความเขม้แข็ง 

6. มีความสามารถในการพึงพาตนเองของชุมชน 

7. ผูค้นมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม มีจิตใจสาธารณะ 

 

ความหมายทุนทางสังคม 

Coleman (1988) กล่าวว่าทุนทางสังคมเป็นชุดของความสัมพนัธ์ (Set of relationship) 

ระหว่างคน มีผลมาจากความตั้ งใจบนพ้ืนฐานของความคาดหวงัในส่ิงท่ีต้องการใช้ร่วมกัน 

(Common) เป็นชุดของการมีค่านิยมร่วมกนั (Set of shared Values) และการมีสาํนึกของความ

ไวว้างใจ (Sense of Trust) ระหว่างกนั เป็นโครงสร้างทางสงัคมท่ีเกิดข้ึนกบัปัจเจกบุคคลในองค์กร 

สอดคลอ้งกบั Fukuyama (1995) และกล่าวเพิ ่มเติมว่า ครอบครัวเป็นแหล่งทุนทาสงัคมท่ีสาํคญั และ

ทุนทางสงัคมในระดบัครอบครัวสามารถสร้างไดง่้ายกว่าในระดบัสงัคม ความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ

ญาติจะมีความไวว้างใจและตอบแทนกนัมากกว่าไม่ใช่ญาติ งานวิจัยของ Putnum (1993) ช่ือ 

Making Democracy Work : Civic Tradition in Mordern Italy ไดศึ้กษาการทาํงานขององค์กร

ปกครองในแควน้ต่างๆ ในประเทศอิตาลี พบว่าความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและความ

เขม้แข็งของชุมชนและสงัคมมีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัระดบัทุนทางสังคม แควน้ทางภาคเหนือมี

ทุนทางสงัคมสูง มีองคก์รท่ีเขม้แข็ง ความเจริญทางเศรษฐกิจและคุณภาพของสถาบนัในภาคเหนือ

ของประเทศอิตาลีท่ีมีสูงกว่าภาคใตเ้ป็นผลมาจากการระดบัความเช่ือถือไวว้างใจและการเก้ือกูลกนั 

(Norm of trust and reciprocity) และเครือข่ายชุมชน (Civic engagement) จึงให้ความหมายทุนทาง

สงัคมโดยให้ความสาํคญัของการร่วมมือกนั ประกอบกิจกรรมดว้ยความสมคัรใจของสมาชิกใน

ชุมชนซ่ึงเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือชุมชนมีค่านิยมร่วมกนัในเร่ืองความไวว้างใจ การช่วยเหลือกนัซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

เอ้ือต่อการรวมกลุ่ม และไดใ้หค้วามหมายของทุนทางสงัคม หมายถึง ความเช่ือมโยงระหว่างปัจเจก

และเครือข่ายของกลุ่มสังคม นาํมาซ่ึงบรรทดัฐานการปฏิบติั (Norm) เครือข่าย (Network) ความ

ไวว้างใจ (Trust)  
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เอนก นาคะบุตร (2546) กล่าวว่า ทุนทางสงัคมเป็นคุณค่าเดิมท่ีสงัคมไทยมีอยูแ่ลว้ ไม่ว่า

จะเป็นความมีนํ้ าใจต่อกนั การแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั ความเอ้ืออาทรต่อกนั การเกาะเก่ียวกนัทาง

สงัคม การรวมกลุ่มเป็นองคก์ร หรือการจดัตั้งเป็นเครือข่ายต่างๆ ทุนทางสงัคมน้ีคือพลงัสาํคญัท่ีจะ

ขบัเคล่ือนชุมชนต่างๆ ใหมี้ความสามารถในการเพิ ่มมลูค่าและทุนทางสงัคมใหก้บัชุมชนตนเองมาก

ข้ึน มีความเท่าทนัต่อปัญหา และมีความสามารถในการจดัการกบัปัญหาไดม้ากข้ึน และทา้ยท่ีสุด

สามารถพึ่งพาตนเองไดจ้ริงในระยะยาว 

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548) กล่าวว่า ทุนทางสังคม สามารถก่อให้เกิดพลังท่ีจะ

ขบัเคล่ือนชุมชนได ้พลงัในท่ีน้ี ไดแ้ก่ พลงัแห่งปัญญาหรือความรู้ ซ่ึงเป็นพลงัท่ีจะช่วยให้ชุมชน

สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งจีรังย ัง่ยนื นอกจากน้ี และนาํเสนอทุนทางสงัคมท่ีเป็นนามธรรมไดแ้ก่ 

ค่านิยมเก่ียวกับความสามคัคี ความมีศรัทธาท่ีนําไปสู่การรวมจิตใจ และการรวมพลงัของผูค้น 

รวมทั้งเร่ืองของวฒันธรรม ศีลธรรม และการมีองค์การในการจดัการระบบต่างๆ โดยมีความเช่ือ

ท่ีว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นทุนทางสังคม และจะทาํให้ชุมชนมีการพฒันาท่ีเขม้แข็งอย่างจริงจงัและย ัง่ยืน

ต่อไป 

สุพรรณี ไชยอาํพร (2546) กล่าวว่าทุนทางสังคมเน้นท่ีรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่ใน

กลุ่มสงัคมโดยเฉพาะชนบท ตั้งแต่ในครอบครัว ขยายจนถึงกลุ่มเพ่ือน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มต่างๆใน 

ชุมชนในสังคมท่ีต่างมุ่งมั ่นเพ่ือส่วนรวมร่วมกัน เอ้ืออาทรช่วยเหลือ ร่วมมือกัน ในการจัด

ดาํเนินการต่างๆในชีวิตและสงัคมตน 

ประเวศ วะสี (2541) ไดอ้ธิบายว่า ทุนทางสังคม เป็นส่ิงท่ีนาํมาใชใ้นแง่มุมและลีลาท่ี

ต่างกนัส่ิงท่ีสาํคญั ตอ้งทาํความเขา้ใจเร่ืองของทุนก่อนคือ ทุนไม่ไดมี้ทุนท่ีเป็นเงินเท่านั้น แต่มีทุน

อ่ืนๆอีก เช่น ทุนทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง ทุนทางสงัคม หมายถึง ความ

เป็นกลุ่มกอ้นทางสงัคม การมีการศึกษาท่ีดี การมีวฒันธรรม การมีความซ่ือสัตยสุ์จริต การมีความ

รับผดิชอบต่อส่วนรวม การมีประสิทธิภาพในการทาํงาน การมีการเมืองและระบบราชการท่ีดี ทั้งน้ี

ทุนทางสังคมเป็นฐานท่ีทาํให้เศรษฐกิจดี ประเทศใดท่ีมีทุนทางสังคมมาก เศรษฐกิจย่อมดี ญ่ีปุ่น

และสิงคโปร์เป็นตวัอยา่งของประเทศท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัคาํดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีเศรษฐกิจดีกว่า

ประเทศดอ้ยทุนทางสงัคม 

ทุนทางสงัคมมีความหมายใกลเ้คียง หรือตรงกบัสังคมเขม้แข็งท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จ

ลกัษณะท่ีสาํคญัของสังคมท่ีเขม้แข็ง คือ มีการรวมกลุ่มหรือความเป็นกลุ่มกอ้นทางสังคมซ่ึงการ

รวมกลุ่มหรือความเป็นกลุ่มกอ้น เป็นธรรมชาติของสรรพส่ิง ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเพราะการ

รวมกลุ่มทาํใหเ้กิดความมัน่คง เช่น โปรตรอน นิวตรอน อิเล็คตรอน เม่ือมาจบัยึดกนัเป็นกลุ่มจะมี

ความมัน่คงกว่าอยู่เด่ียวๆสัตว์ท่ีอยู่เป็นฝูงมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าการอยู่ตามลาํพงั มนุษยก์็
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เช่นเดียวกัน การรวมกลุ่มช่วยให้เกิดความมัน่คง เป็นชุมชน มีความย ัง่ยืนมาช้านานเป็นพนัปี 

จนกระทัง่ความเป็นชุมชนสลายไปดว้ยพฒันาการสมยัใหม่ 

 สาํนกังานมาตรฐานการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2548) ให้ความหมาย

ทุนทางสงัคม คือ รูปแบบของพลงัหรือปัจจยัท่ีมีอยูใ่นชุมชน เป็นลกัษณะทางสงัคมท่ีปัจเจกชนและ

องค์กรทางสังคมมีเครือข่าย มีความไวว้างใจ และมีบรรทัดฐานในการปฏิบัติเพ่ือการส่งเสริม 

เก้ือหนุน และร่วมมือในการดาํเนินงานซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงมีคุณลกัษณะเป็นฐานในการสร้างความ

เขม้แข็งใหก้บัชุมชนก่อใหเ้กิดความสามารถในการปรับปรุงสภาวะของสังคม องค์กร และตนเอง

ใหบ้รรลุเป้าประสงคท่ี์กาํหนดร่วมกนั 

สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548) กล่าวว่า ทุน

ทางสงัคม หมายถึง พลงัท่ีมีอยู่ในชุมชนและสังคม ซ่ึงเกิดจากการรวมตวัของกลุ่มคนเพ่ือท่ีจะอยู่

ร่วมกนั ทาํงานร่วมกนั บนพ้ืนฐานความไวเ้น้ือเช่ือใจ สายใจความผกูพนัและวฒันธรรมท่ีดีงามของ

สงัคมไทย โดยผา่นองคป์ระกอบสาํคญั 3 ทุน ดงัน้ี 

1.  ทุนมนุษย ์คือ บุคคลทัว่ไปและผูน้าํทางสงัคม อาทิ ปราชญ์ชาวบา้น อาสาสมคัรท่ีมี

ความรัก ความไวเ้น้ือเช่ือใจ มีนํ้ าใจและเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย ์มีความเช่ือในระบบคุณค่าและ

หลกัศีลธรรมท่ีดีเช่น มีคุณธรรม วินยั ความซ่ือสตัย ์และมีจิตสาํนึกสาธารณะท่ีรู้จกัทาํประโยชน์ต่อ

สงัคมส่วนรวม เป็นตน้ 

2.  ทุนท่ีเป็นสถาบนั ประกอบดว้ย 3 สถาบนัหลกัได้แก่ สถาบนัพระมหากษตัริย ์

สถาบนัศาสนา และสถาบนัครอบครัว สถาบนัท่ีสาํคญัในสังคม อาทิ สถาบันการศึกษา สถาบัน

การเมือง องคก์รต่างๆ อาทิ องคก์รพฒันาเอกชน องคก์รชุมชน องคก์รประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน 

ส่ือมวลชน สถาบนัเหล่าน้ี จะมีบทบาทสนบัสนุนใหเ้กิดพลงัของคนในชุมชน ในสังคม รวมไปถึง

การออกกฎหมายและระเบียบปฏิบติัของสงัคมท่ีทาํใหค้นอยูร่่วมกนัได ้

3. ทุนภูมิปัญญาและวฒันธรรม ไดแ้ก่ ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ศิลปวฒันธรรม

ไทย จารีตประเพณีท่ีดีงาม และสถาปัตยกรรมต่างๆ อาทิ แหล่งประวติัศาสตร์ โบราณสถาน   

จากความหมายดงักล่าว สรุปว่า ทุนทางสังคม คือ ทรัพยากรในสังคมท่ีอยู่ในลกัษณะ

นามธรรมและรูปธรรม ทุนทางสงัคมเกิดไดท้ั้งระดบัปัจเจกบุคคล ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน มี

ความสมัพนัธ์แนวราบหรือแนวดิ่ง โดยอาศยัพ้ืนฐานของ ความไวว้างใจ ความเอ้ืออาทร บรรทดั

ฐานทางสังคมร่วมกัน จนเป็นพลงัท่ีสามารถขับเคล่ือนชุมชนในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะทางดา้นสงัคมและเศรษฐกิจใหชุ้มชนสามารถพ่ึงพาตนเองได ้
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การวดัทุนทางสังคม 

เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาท่ีบอกไดว้่า ทุนทางสงัคมท่ีมีอยูน่ั้นสามารถวดัได ้และการ

บอกไดว้่าทุนทางสงัคมท่ีนาํมาใชน้ั้นประสบผลสาํเร็จหรือยงั การวดัทุนทางสงัคมก็คลา้ยกบัการวดั

หรือการประเมินผลความสําเร็จของโครงการหรือการประเมินผลทางสังคมทั ่วไป โดยใช้ดชันี 

ตวัช้ีวดัและวดัในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ ์(2548) กล่าวว่าวิธีวดัทุนทางสงัคมว่ามี 2 วิธี ไดแ้ก่  

1. ทางตรง คือ การสงัเกตจากสงัคมและรวบรวมจากการสาํรวจ เพราะว่าทุนทางสงัคม

นั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ระดบัความไวว้างใจ บรรทดัฐานและการคว ํ่าบาตร การร่วมมือในหมู่ของ

ประชาชนในรายงานตวัช้ีวดัจากเอกสารท่ีรวบรวมไดจ้ากการสาํรวจขอ้มูล ท่ีเน้นเก่ียวกบัความ

ไวว้างใจระหว่างบุคคล อาทิ ร้อยละของการตอบในชุมชนท่ีเห็นดว้ยว่า คนส่วนมากไวใ้จได ้

2. ระดบัความร่วมมือของสมาชิกในหมู่ประชาชน ซ่ึงรวมทั้ งกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผูไ้ป

โบสถ ์กลุ่มผูเ้ล่นกีฬา กลุ่มผูท้าํงานอดิเรก องคก์รท่ีสมาชิกทุกคนมีความรู้สึกเหมือนพ่ีน้องกนั และ

กลุ่มสหภาพผูใ้ชแ้รงงาน 

โดยผลการศึกษาจากนักวิชาการหลายคน ท่ีไดพ้ยายามสะทอ้นให้เห็นถึงระดบัของ

ความสมัพนัธข์องทุนทางสงัคม ซ่ึงตวัช้ีวดัท่ีบอกถึงระดบัความสัมพนัธ์ของทุนทางสังคมดงักล่าว

จะมีประเด็นในดา้นการต่างๆ เช่น 

1. ดา้นการศึกษาและสุขภาพของ Smith, Beaulieu and Seraphine, 1995 

 2. ความเช่ือมัน่ในสถาบนัการเมืองของ Brehm and Rahn, 1997 

 3. ความพอใจในรัฐบาลและยดึมัน่ในการเมืองของประชาชนของ Putnam, 1993 

ตวัช้ีวดัของทุนทางสงัคม แบ่งวิธีการวดัเป็น 2 วิธี ไดแ้ก่ 

1. ศึกษาเฉพาะกรณี โดยมีกรอบกวา้งๆพิจารณาเร่ืองความสมัพนัธข์องคนกบัคน คนกบั

ชุมชน คนกบัองคก์ร โดยข้ึนอยูก่บัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

2. ศึกษาโดยการสํารวจลกัษณะภาพรวมของชุมชน เมือง และประเทศ ซ่ึงจะมีทั้ ง

ลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมดงัน้ี 

           2.1 ตัวช้ีวดัจะจาํแนกเป็นประเด็นย่อย จากประเด็นท่ีเป็นลกัษณะ/รูปแบบของ

ความสัมพนัธ์ท่ีได ้โดย Putnam และ Coleman กล่าวถึง ตวัช้ีวดัท่ีเน้นในเร่ืองของจารีตประเพณี 

ความไวว้างใจ ความเป็นเครือข่ายการมีส่วนรวมของบางตวัช้ีวดั อาทิ ความไวว้างใจกนัก็จะเป็น

ตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงความไวว้างใจเพื่อนบา้น ความไวว้างในใจหรือสถาบนัองคก์ร ส่ือ รัฐบาล เป็นตน้ 

ซ่ึงจะเห็นไดว้่า ลกัษณะตวัช้ีวดัดงักล่าวมีความเป็นนามธรรม เพราะส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปทศันคติ 

และความรู้สึก 
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 2.2 ส่วนตวัช้ีวดัอีกกลุ่มหน่ึงจะมีลกัษณะเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่จะเป็นผลท่ีเกิดจาก

ทุนทางสังคม เช่น จาํนวนคนท่ีเข้าเป็นสมาชิกและจาํนวนกลุ่ม จาํนวนผูมี้สุขภาพดี จาํนวนผูมี้

การศึกษาดี จาํนวนผูเ้ขา้ถึงแหล่งทุนและขอ้มลู เป็นตน้ 

 2.3 ตวัช้ีวดัท่ีมีทั้ งลกัษณะเป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่วนใหญ่จะเป็นการวดัจาก

พฤติกรรมท่ีนาํไปสู่ความสัมพนัธ์และก่อให้เกิดทุนทางสังคม เช่น การทกัทายเพ่ือนบา้น การเขา้

ร่วมกิจกรรมของชุมชน การเยีย่มเพื่อนบา้น และการตอ้นรับแขก เป็นตน้ 

 

องค์ประกอบทุนทางสังคม 

สาํนกังานมาตรฐานการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2548) ไดท้าํการศึกษา

เพ่ือกาํหนดดชันีทุนทางสงัคมของไทย ซ่ึงประกอบดว้ยทุนทางสงัคม 5 มิติ 40 ดชันี ดงัต่อไปน้ี 

1. ทุนทางสังคมมติกิลุ่มและเครือข่าย (Groups and Social Network) 

    Bourdieu กล่าวว่าเครือข่ายทางสังคมไม่ใชส่ิ้งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือเป็นส่ิงท่ี

สังคมให้มา แต่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติของสถาบนั เช่น สถาบนัครอบครัวก็มีการให้นิยามตาม

ความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ เป็นต้น ซ่ึงเป็นลกัษณะการก่อรูปทางสังคม (Social Formation) 

กล่าวคือ ความสมัพนัธท่ี์มีประโยชน์สามารถรักษาทรัพยส์มบติัหรือผลกาํไรได ้กล่าวอีกในหน่ึงคือ 

เครือข่ายความสมัพนัธเ์ป็นผลผลิตของยทุธศาสตร์การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มท่ีมี

จิตสาํนึกหรือไม่ก็ตาม ก็มีเป้าหมายเพ่ือก่อใหเ้กิดผลกาํไรท่ีมากข้ึนจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มเป็น

พ้ืนฐานจากความสามคัคีซ่ึงทาํใหเ้กิดผลกาํไรท่ีดีข้ึน (Bourdieu, 1990, อา้งถึงใน ป่ินวดี ศรีสุพรรณ, 

2547) 

Putnam อธิบายเร่ืองเครือข่ายและบรรทดัฐานทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการเอ้ือ

ประโยชน์ต่อกนัและกนัว่าเป็นทุนทางสังคม เพราะเครือข่ายก็คือ ทุนทางสังคมในรูปแบบหน่ึงท่ี

สร้างคุณประโยชน์ทั้งในปัจเจกบุคคลและกลุ่ม และสามารถลงทุนสร้างเครือข่ายได ้นอกจากน้ี พทั

ยงักล่าวถึง การยดึโยง และการเช่ือมโยง มาใชร้ะหว่างกลุ่มตอ้งมีส่ิงท่ียึดโยงสมาชิกในกลุ่มซ่ึงถึง

เป็นความสัมพนัธ์ท่ีก่อให้เกิดทุนทางสังคมภายในกลุ่มให้เกิดการเช่ือมโยง ก็คือลกัษณะของ

เครือข่ายนั้นเอง ซ่ึงสามารถใชเ้ครือข่ายน้ีในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ประสบการณ์ต่างๆเพ่ือ

สร้างสรรคป์ระชาสงัคมนาํไปสู่การพฒันาประชาธิปไตยใหเ้กิดข้ึน(Putnam, 2002 อา้งถึงใน ป่ินวดี 

ศรีสุพรรณ, 2547) 

กลุ่มเป็นแหล่งท่ีปัจเจกชนเขา้มาดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัภายใตเ้ป้าประสงค์ร่วมกนั 

เป็นแหล่งใหส้มาชิกมีการแลกเปล่ียนและเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และเม่ือกลุ่มมีการเช่ือมโยงกบักลุ่ม

อ่ืนๆจะก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายระหว่างกลุ่มและสมาชิกของกลุ่ม ซ่ึงเป็นการขยายโอกาสในการ
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แสวงหาแลกเปล่ียนและช่วยเหลือทั้ งในดา้นขอ้มูลข่าวสารและทรัพยากรอ่ืนๆท่ีส่งเสริมให้กลุ่ม

ขยายตวัและเกิดความเขม้แข็งข้ึนมา ชุมชนท่ีมีองคป์ระกอบดา้นกลุ่มสูงยอ่มมีการรวมตวัจดัตั้งกลุ่ม

ประเภทต่างๆมากมาย เพ่ือดาํเนินการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในชุชน และระดบัการมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจภายในกลุ่มจะอยู่ในระดับสูง นอกจากน้ีการรวมตัวกันของกลุ่มก็สามารถ

ดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิผลหรือบรรลุเป้าหมายของกลุ่มไดจ้ัดตั้ งข้ึนมา อีกทั้ งชุมชนใดท่ีมี

องคป์ระกอบดา้นเครือข่ายสูง ยอ่มมีการช่วยเหลือเก้ือกูลระหว่างเพ่ือนและจากกลุ่มท่ีเป็นสมาชิก

มากกว่า ซ่ึงสภาพเช่นน้ีก่อใหเ้กิดความสามารถในการช่วยเหลือคนเองหรือการพ่ึงพาภายในชุมชน

สูงกว่า  

ทุนทางสงัคมมิติกลุ่มและเครือข่าย มีการกาํหนดดชันีดงัน้ี  

           1.1  องคป์ระกอบดา้นกลุ่ม 

                  1.1.1 จาํนวนประเภทของกลุ่มภายในชุมชน 

                  1.1.2 จาํนวนกลุ่มท่ีสมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิก 

                  1.1.3 จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่ม 

                  1.1.4 ระดบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

                  1.1.5 จาํนวนกลุ่มท่ีทาํงานร่วมกนัท่ีอยูภ่ายในชุมชน 

                  1.1.6 จาํนวนกลุ่มท่ีทาํงานร่วมกนัท่ีอยูภ่ายนอกชุมชน 

                  1.1.7 จาํนวนแหล่งเงินทุนของกลุ่ม 

                  1.1.8 ประสิทธิผลของกลุ่ม 

           1.2  องคป์ระกอบดา้นเครือข่าย 

                  1.2.1 จาํนวนเพื่อนหรือคนรู้จกัท่ีสมารถขอความช่วยเหลือไดย้ามมีปัญหา 

                  1.2.2 จาํนวนกลุ่มคนท่ีสามารถใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินยามฉุกเฉิน 

                  1.2.3 ระดบัการไดรั้บความช่วยเหลือจากกลุ่มท่ีเป็นสมาชิก 

                  1.2.4 จาํนวนองคก์ารท่ีสามารถขอความช่วยเหลือไดย้ามมีปัญหา 

 

       2. ทุนทางสังคมมิติความไว้วางใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Mutual trust 

and Solidarity) 

           Putnamไดเ้ช่ือมโยงความสาํคญัของการตะหนักถึงภาระหน้าท่ีท่ีแต่ละคนพึงมีต่อ

สังคมของตนโดยมีจิตใจมุ่งมัน่ท่ีจะเข้าไปช่วยกิจการสาธารณะต่างๆซ่ึงเรียกลกัษณะน้ีว่า Civic 

Engagement ซ่ึงฝังตรึงเข้าไปในผูค้นนั้นจะไปเสริมให้เกิดการเอ้ือประโยชน์ต่อกันและความ
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ไวว้างใจซ่ึงเป็นเหมือนการหล่อล่ืนการดาํรงชีวิตอยู่ในสังคม (Putnam, 2002 อา้งถึงใน ป่ินวดี ศรี

สุพรรณ, 2547) 

           Fukuyama (1995) เช่ือมโยงเร่ืองเครือข่ายทางสังคมกับการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ เขาช้ีว่าคุณค่าของความไวว้างใจจะทาํให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจรุดหน้า เขาเห็นว่า

ทุนทางสงัคมเป็นกลุ่มของค่านิยมหรือบรรทดัฐานท่ีไม่เป็นทางการท่ีมีอยูร่ะหว่างสมาชิกกลุ่มท่ีเปิด

โอกาสใหพ้วกเขาสามารถร่วมมือกบัคนอ่ืนได ้ถา้สมาชิกของกลุ่มเกิดความคาดหวงัว่าคนอ่ืนๆจะมี

ความน่าเช่ือถือและมีความซ่ือสตัย ์เขาก็จะไวว้างใจคนเหล่านั้น ความไวว้างใจน้ีเองท่ีเป็นเหมือน

สารหล่อล่ืนท่ีทาํใหก้ลุ่มหรือองคก์รสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

หากชุมชนใดท่ีมีองคป์ระกอบดา้นความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัภายในชุมชนสูง ยอ่ม

มีโอกาสในการสร้างความร่วมมือภายในชุมชนสูงตามไปดว้ย ชุมชนใดท่ีมีความเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกันสูง ย่อมมีโอกาสในการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในชุมชนสูง และก่อให้เกิด

ความสามคัคีในการจดัการแกไ้ขปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนหาแนวทางในการพฒันาชุมชนดว้ย

ตนเองสูงตามไปดว้ย ความสามคัคีภายในชุมชนจะเป็นรากฐานและแรงผลกัดนัท่ีสาํคญั โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ ระดบัความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในชุมชน และระดบัความช่วยเหลือโครงการท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ภายในชุมชน ถึงแมว้่าตนเองจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

ดงักล่าว สรุปไดว้่าชุมชนท่ีมีระดบัทุนทางสงัคมในมิติความไวว้างใจและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว

สูง โอกาสในการพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยนื สันติ สงบสุข ก็จะสูงตามไปดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากความ

ไวว้างใจและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเป็นรากฐานของการใหค้วามร่วมแรงร่วมมือ ร่วมใจและ

ความสามคัคีในการพฒันาชุมชน และแกไ้ขปัญหาภายในชุมชนอยา่งจริงใจ  

ทุนทางสงัคมมิติความไวว้างใจและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีการกาํหนดดชันี

ดงัน้ี 

             2.1 องคป์ระกอบดา้นความไวว้างใจ 

2.1.1 ระดบัความไวว้างใจต่อบุคคลในชุมชน 

2.1.2 ระดบัความไวว้างใจต่อบุคคลท่ีแตกต่างดา้นเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาพดู 

2.1.3 ระดบัความไวว้างใจต่อกลุ่มอาชีพสาํคญัในสงัคม 

2.1.4 ระดบัความไวว้างใจต่อกลุ่มส่ือมวลชน 

2.1.5 การเปล่ียนแปลงของระดบัความไวว้างใจในชุมชนในรอบ 2 ปี 

2.2  องคป์ระกอบดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

                    2.2.1 ระดบัความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในชุมชน 
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                    2.2.2 ระดบัการให้ความช่วยเหลือโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่แม้

ตนเองจะไม่ไดรั้บผลประโยชน์จากโครงการ ดงักล่าว 

  

     3. ทุนทางสังคมมติกิจิกรรมและความร่วมมอื (Collective action and Participation) 

          นภาภรณ์ หะวานนท ์แ ละพิสมยั รัตนโรจน์สกุล (2548) กล่าวว่า เม่ือมีสังคมมีการ

เปล่ียนแปลงแบบแผนความสมัพนัธจ์ากอดีตถึงปัจจุบนั ไม่ไดมี้ผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะ

ของความสัมพนัธ์มากนัก คนในชุมชนยงัสามารถนาํทุนทางสังคมท่ีดาํรงอยู่ ผ่านกระบวนการ

ปรับตวั ก่อใหเ้กิดกระบวนการสะสมทุนทางสงัคมสืบเน่ืองมา ไดแ้ก่ 

   1.  ความร่วมมือร่วมใจ  เป็นมิติของทุนทางสังคมท่ีสะท้อนความสามคัคีภายใน

ชุมชน  แมก้ารเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจเพ่ือการคา้ จะทาํใหค้นตอ้งมีการพ่ึงพาอาศยักนัในดา้นแรงงาน

นอ้ยลง แต่ความจาํเป็นตอ้งร่วมมือกนัดา้นอ่ืนๆก็ยงัคงดาํรงอยู ่เช่น การออมเงินร่วมกนั  การลงทุน

ร่วมกนั การร่วมกนัจดังาน การหาตลาด หรือการร่วมกนัทาํงานต่างๆของชุมชน ฯลฯ การท่ีคนจะ

มาร่วมมือร่วมใจกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและต่อเน่ือง คนจะตอ้งมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั (trust) ตอ้ง

มีจิตสาํนึกสาธารณะ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเองเพียงอยา่งเดียว รวมทั้ งมีความกระตือรือร้นท่ี

จะทาํงานเพื่อส่วนรวม 

   2.  การร่วมกนัวางกติกา ในกระบวนการสร้างระบบความสัมพนัธ์ข้ึนมารองรับการ

ดาํเนินการต่างๆจาํเป็นตอ้งมีกฎเกณฑก์ติกา อนัเป็นบรรทดัฐานท่ีคนจะตอ้งปฏิบติัร่วมกนั  

   3.  การแบ่งปันผลอย่างเป็นธรรม โดยทัว่ไปการท่ีคนเขา้มามีความสัมพนัธ์กนัก็

เพ่ือใหส้ามารถทาํกิจการหรือดาํเนินการใดๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงมีนัยผลท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็น

ผลไดใ้นรูปของเงิน  ผลผลิต  หรือแมแ้ต่ความรู้ ขอ้มลูข่าวสาร  ฯลฯ ผลท่ีไดน้ี้อาจกระจายสู่สมาชิก 

หรือคนท่ีเข้ามาร่วมในระบบความสัมพนัธ์อย่างเสมอภาคหรือเป็นไปอย่างเอารัดเอาเปรียบก็ได ้

ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขหลายประการ  

การเขา้ร่วมกิจกรรมของส่วนรวมในชุมชนของปัจเจกชน เป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นถึง

บรรทดัฐานของชุมชนนั้นว่ามีความเขม้แข็งหรืออ่อนแอ ชุมชนท่ีมีบุคคลเขา้ร่วมกิจกรรมมาก่อน

ยอ่มแสดงใหเ้ห็นว่า กฎเกณฑห์รือบรรทดัฐานของชุมชนไดรั้บการยึดถือและปฏิบติัอย่างเขม้แข็ง 

ชุมชนใดท่ีมีองค์ประกอบดา้นกิจกรรมสูง ย่อมแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์โดยรวมต่อชุมชนท่ีจดัข้ึนภายในชุมชนนั้นมีสูง และจาํนวนกิจกรรมท่ีสมาชิกภายใน

ชุมชนเข้าร่วมดาํเนินกิจกรรมก็มีจาํนวนมากข้ึนด้วย ตลอดจนการเสียสละเวลาในการเข้ร่วม

กิจกรรมก็มีมากดว้ย ซ่ึงจะส่งผลต่อความสามารถในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาชุมชนสูงตามไป

ดว้ย อีกทั้งชุมชนใดท่ีมีระดบัความร่วมมือในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาในชุมชนสูง ย่อมแสดงถึง
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บรรทดัฐาน กฎเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัท่ียดึถือภายในชุมชนในดา้นการเขา้ร่วมเพ่ือช่วยเหลือกนั

แกไ้ขปัญหาและพฒันาภายในชุมชนสูงตามไปดว้ย สรุปไดว้่าชุมชนท่ีมีทุนทางสังคมในมิติดา้น

กิจกรรมและความร่วมมือสูง ย่อมแสดงถึงบรรทัดฐานด้านความร่วมมือและการสร้างสรรค์

กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ภายในชุมชนสูง แสดงถึงความเข้มแข็งในการยึดถือกฎเกณฑ ์

แนวทางปฏิบติัของการพ่ึงตนเอง ตอ้งการพฒันาและแกไ้ขปัญหาภายในชุมชนสูงตามไปดว้ย โดย

ทุนทางสงัคมมิติกิจกรรมและความร่วมมือ การเขา้ร่วมกิจกรรมของส่วนรวมมีการกาํหนดดชันีดงัน้ี 

3.1 องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม 

           3.1.1 จาํนวนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์โดยรวมต่อชุมชนท่ีจดัข้ึนในชุมชน 

           3.1.2 ระยะเวลา(วนั)ในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในรอบ 3 

เดือน 

           3.1.3 จาํนวนกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม 

  3.2 องคป์ระกอบดา้นความร่วมมือ 

                    3.2.1 ระดบัความร่วมมือในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาในชุมชน 

 

4. ทุนทางสังคมมิติความสมานฉันท์ทางสังคม การอยู่ ร่วมกันในสังคม และความ

ขัดแย้ง (Social Cohesion and Inclusion)  

            ความสมานฉันท์ทางสังคมเป็นส่ิงท่ีทําให้ทราบถึงระดับการยอมรับในความ

หลากหลายดา้นชนชาติและเช้ือชาติ มีการไปมาหาสู่กันหรือการเข้าร่วมในประเพณีต่างๆของ

ชุมชนท่ีตนเองสงักดั ส่วนความขดัแยง้และความรุนแรงนั้นเป็นเง่ือนไขดา้นลบท่ีบัน่ทอนทุนทาง

สงัคม กล่าวคือ ชุมชนใดท่ีมีทุนทางสงัคมในมิติดา้นความสมานฉันท์ทางสังคม การอยู่ร่วมกนัใน

สงัคม ความขดัแยง้และความรุนแรงสูง ยอ่มหมายถึง ระดบัการยอมรับในความหลากหลายดา้นชน

ชาติ เช้ือชาติ การเข้าร่วมในงานประเพณี การเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่ระหว่างภายในชุมชนอยู่ใน

ระดบัสูง และมีระดับการกีดกันของกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างดา้นชนชั้น เช้ือชาติน้อย ระดบัความ

รุนแรงภายในชุมชนมีนอ้ย ส่ิงต่างๆเหล่าน้ียอ่มส่งผลต่อสภาพสงัคมท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาและ

แกไ้ขปัญหาภายในชุมชน ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ยอ่มส่งผลใหค้วามขดัแยง้และความ

รุนแรงภายในชุมชนนั้นลดน้อยลงและส่งผลกระทบต่อสภาพการพฒันาและแกไ้ขปัญหาภายใน

ชุมชน ทุนทางสงัคมมิติความสมานฉนัทท์างสงัคม การอยูร่่วมกนัในสังคม ความขดัแยง้และความ

รุนแรง มีการกาํหนดดชันีดงัน  

4.1 องคป์ระกอบดา้นความสมานฉนัท ์

       4.1.1 ระดบัความหลากหลายของชนชาติและชนชั้นในชุมชน 
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       4.1.2 ระดบัของปัญหาท่ีเกิดจากความหลากหลายของชนชาติและชนชั้นใน

ชุมชน 

 4.1.3 ระดบัการกีดกนัของกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างทางชนชาติและชนชั้นในชุมชน 

 4.1.4 ระดบัความสมานฉนัทภ์ายในชุมชน 

4.2 องคป์ระกอบดา้นการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

                     4.2.1 จาํนวนคร้ังในการเขา้ร่วมงานท่ีเก่ียวกบัสงัคมและประเพณีในรอบ 1 ปี 

                     4.2.2 จาํนวนคร้ังการเยีย่มเยยีนระหว่างกนัภายในชุมชน 

4.3 องคป์ระกอบดา้นความขดัแยง้และความรุนแรง 

 4.3.1 ระดบัความรุนแรงภายในชุมชน 

 4.3.2 การท่ีบุคคลในครอบครัวเคยตกเป็นเหยือ่ความรุนแรง 

 4.3.3 ความเสียหายของทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากคนอ่ืน 

 4.3.4 ระดบัการเปล่ียนแปลงของความรุนแรงภายในชุมชนภายในเวลา 3 ปี 

 

5. ทุนทางสังคมมิติอํานาจหน้าท่ีและกิจกรรมทางการเมือง (Empowerment and 

Political Action) 

    ความเป็นอิสระในการตดัสินใจกาํหนดการดาํเนินชีวิตของตนเอง การตระหนักใน

ความสาํคญัท่ีตนเองมีต่อชุมชนและสงัคม ความสามารถในการต่อสู้กบัความไม่เป็นธรรมท่ีไดรั้บ 

การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง การตอบสนองต่อปัญหาของชุมชนจากเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองและความซ่ือสัตย์

สุจริต ยอ่มช้ีใหเ้ห็นว่า ประชาชนมีอาํนาจ มีความหมายและมีความหวงัต่อระบบการเมือง อนัเป็น

รากฐานท่ีทาํให้ทุนทางสังคมมีความแข็งแกร่งข้ึน กล่าวคือ ชุมชนใดมีทุนทางสังคมมิติอาํนาจ

หนา้ท่ีและกิจกรรมทางการเมืองสูง ในชุมชนนั้นจะมีระดบัความสาํคญัของตนเองต่อการพฒันา

ชุมชนสูง มีจ ํานวนการร้องเรียนเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนสูง ระดับการตอบสนองของ

นกัการเมืองในระดบัทอ้งถิ่นและระดบัประเทศสูง ขา้ราชการและผูน้าํชุมชนมีระดบัความซ่ือสัตย์

สูง และมีการคอร์รัปชัน่นอ้ย ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการพฒันาและแกไ้ขปัญหาภายในชุมชน 

กล่าวไดว้่าถา้ภายในชุมชนใดมีความตระหนักว่าตนเองมีความสาํคญัในการพฒันา ควรจะมีการ

ตรวจสอบร้องเรียนเร่ืองราวท่ีไม่ถกูตอ้ง รู้จกัการเรียกร้องสิทธิยนัถกูตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนไป

ใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง และไม่สนับสนุนขา้ราชการท่ีประพฤติมิชอบ สภาพสังคมนั้นก็จะมีความ

พร้อมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาภายในชุมชนอยูใ่นระดบัสูง ทุนทางสงัคมมิติอาํนาจหนา้ท่ีและ

กิจกรรมทางการเมืองมีการกาํหนดดชันีดงัน้ี 
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 5.1 องคป์ระกอบดา้นอาํนาจหนา้ท่ีและกิจกรรมทางการเมือง 

5.1.1 ระดบัความสาํคญัของตนเองต่อการพฒันาชุมชน 

5.1.2 จาํนวนการร้องเรียนเพื่อประโยชน์ของชุมชนในรอบ 1 ปี 

5.1.3 ระดบัการตอบสนองของนักการเมืองทอ้งถิ่นหรือระดบัประเทศต่อการ

เรียกร้อง 

5.1.4 ระดบัการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งในระดบัทอ้งถิ่น 

5.1.5 ระดบัการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งระดบัประเทศ 

5.1.6 ระดบัความซ่ือสตัยข์องขา้ราชการและผูน้าํชุมชน 

5.1.7 การจ่ายเงินพิเศษใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพ่ือใหด้าํเนินการส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

            

จากการศึกษาลกัษณะทุนทางสงัคมท่ีกล่าวมา พบว่า โดยทัว่ไปลกัษณะของทุนทาง

สงัคม อยูใ่นลกัษณะรูปธรรมและนามธรรม โดยลกัษณะทุนทางสังคมท่ีเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่  ผูน้าํ

ชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายของชุมชน  พ้ืนท่ีสาธารณะ/สถานท่ีสําคัญทางศาสนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการประกอบอาชีพหรือดาํรงชีพ สาํหรับลกัษณะทุน

ทางสงัคมท่ีเป็นนามธรรม ไดแ้ก่ ระบบคุณค่า(ความไวว้างใจ ความสามคัคี การช่วยเหลือเก้ือกูล) 

ความสัมพนัธ์ระบบเครือญาติ การมีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณะ ความเช่ือ/วฒันธรรม/ประเพณี 

และการแลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นทุนทางสังคมทั้ งสิ้น ในการศึกษาทุนทางสังคมคร้ังน้ี

ทาํการศึกษาทุนทางสงัคม 5 มิติ ไดแ้ก่ มิติกลุ่มและเครือข่าย มิติความไวว้างใจ มิติดา้นกิจกรรมและ

ความร่วมมือ มิติดา้นการรวมกลุ่มทางสังคมและผนวก และมิติดา้นอาํนาจหน้าท่ีและกิจกรรม

ทางการเมือง นาํมาใชเ้ป็นแนวทางของการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางสังคมทั้ ง 5 มิติและ

การพ่ึงตนเองของชุมชน ผา่นการดาํเนินชีวิตและการทาํกิจกรรมของชุมชนในการพฒันาเศรษฐกิจ

เป็นผลใหชุ้มชนสามารถพ่ึงตนเองได ้

 

 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัแนวคดิการพึง่ตนเอง 

    ไพบูลย ์สนฺติกโร (2547) ศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมของชุมชนตามหลกั

สัมมาอาชีวะกับการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองของชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองจาํแนกตามเขตท่ีตั้ งและ

รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบล และเพ่ือศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมของชุมชนตาม

หลกัสมัมาอาชีวะกบัการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง จากการศึกษาพบว่าการจาํแนกตามรายได้
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และเขตท่ีตั้ งขององค์การบริหารส่วนตาํบลไม่มีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง และ

ความสมัพนัธร์ะระหว่างพฤติกรรมของชุมชนตามหลกัสมัมาอาชีวะกบัการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน

พ่ึงตนเองของชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่ามีความสมัพนัธก์นัทางบวกอยา่งมีนัยสาํคญั

ทางสถิติท่ี .05 

ดวงใจ พรหมมา และคณะ (2546) ศึกษารูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองโดย

ใชภู้มิปัญญาพ้ืนบา้น กรณีศึกษา : บา้นผารังหมี ตาํบลไทรยอ้ย อาํเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก 

มีวตัถุประสงค ์ศึกษากระบวนการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองโดยใชภู้มิปัญญาชาวบา้น และ

ศึกษารูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองโดยใชภู้มิปัญญาชาวบา้น จากการศึกษาพบว่า 

กระบวนการพฒันาเศรษฐกิจ เกิดจากการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกบัองค์ความรู้ใหม่ 

โดยมีผูน้าํชุมชนเป็นผูมี้บทบาทสาํคญั เป็นผลใหค้นในชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี จากการลดรายจ่าย 

เพิ่มรายไดแ้ละลดปัญหาหน้ีสิน ส่งผลใหค้นในชุมชนมีความรักสามคัคีและกินดีอยูดี่ 

แนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง คือ การนาํภูมิปัญญาดั้ งเดิมผสมผสาน

กบัภูมิปัญญาสมยัใหม่จากการศึกษาอบรม มาจดัการกบัทรัพยากรทอ้งถิ่นเพ่ือการประกอบอาชีพ 

ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน ทาํให้มีผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือ

จาํหน่าย มีการระดมหุ้นจากสมาชิกเพ่ือเป็นทุนกู้ยืนเงินเพ่ือการประกอบอาชีพ มีการกาํหนด

เป้าหมาย วตัถุประสงค ์วิธีดาํเนินงานและโครงสร้างบิหารงานกลุ่มท่ีชดัเจน ดว้ยการให้ประชาชน

ในชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทาํโดยอาศยัเวทีประชาคมของหมู่บา้น 

วรรณี แกมเกตุ (2545) ศึกษาเร่ืองการพฒันาตวับ่งช้ีความสามารถในการพ่ึงตนเองของ

ครอบครัวและชุมชนชนบท มีวตัถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบความตรงหรือความสอดคลอ้งของ

โมเดลตวับ่งช้ีความสามารถในการพ่ึงตนเองของครอบครัวและชุมชน ในกลุ่มตวัอย่างครอบครัว

และชุมชนชนบทใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย จาํนวน 808 ครอบครัว พบว่า โมเดลตวับ่งช้ีตวับ่งช้ี

ความสามารถในการพึ่งตนเองท่ีพฒันาข้ึนตามกรอบแนวคิดของการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลู

เชิงประจกัษ์ โดยองค์ประกอบท่ีมีนํ้ าหนักความสาํคญัในการบ่งช้ีความสามารถในการพ่ึงตนเอง 

เรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ องคป์ระกอบความสามารถในการพึ่งตนเองดา้นสังคมวฒันธรรม ดา้น

เศรษฐกิจ ดา้นเทคโนโลย ีดา้นจิตใจ ดา้นสาธารณสุข และดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ตามลาํดบั รวม

ทั้งหมดมี 55 ตวัแปร สาํหรับผลจากการพฒันาตวับ่งช้ีเม่ือนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง พบว่าครอบครัว

ส่วนใหญ่มีความสามารถในการพึ่งตนเองโดยรวม และความสามารถในการพ่ึงตนเองด้าน

เทคโนโลย ีดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นจิตใจ และดา้นสังคมและวฒันธรรมอยู่ใน

ระดบัปกติ ยกเวน้ดา้นสาธารณสุขท่ีอยูใ่นระดบัสูง 
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ภาวดี ศรีมุกดา (2545) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชน

พ่ึงตนเอง : กรณีศึกษา จงัหวดัสมุทรสาคร มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาระดบัการเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจ

ชุมชนพ่ึงตนเอง เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง และเพ่ือศึกษา

แนวทางการปรับปรุงหมู่บา้นเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน โดยศึกษาตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยั

ดา้นเทคโนโลยแีละภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นทรัพยากร ปัจจยัทางดา้นจิตใจ 

ปัจจยัทางดา้นสังคม ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วม ปัจจยัดา้นจดัการ ตัวแปรตามคือการเป็นหมู่บา้น

เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง พบว่าระดบัการพ่ึงตนเอง โดยปัจจยัทางดา้นจิตใจ ปัจจยัทางดา้นสังคม 

บ่งถึงสภาพการเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในระดบัมาก และปัจจยันอกเหนือจากน้ีอยูใ่น

ระดบัปานกลาง สาํหรับปัจจยัทางดา้นจิตใจมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ส่วนค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้น

ทรัพยากร ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองคือ ปัจจยัทางดา้นจิตใจและ

ปัจจยัทางดา้นจดัการ สามารถเขียนสมการพยากรณ์ y = .348 (ปัจจยัทางดา้นจิตใจ)+ .325 (ปัจจยั

ทางดา้นจดัการ) 

อรัญญา ตญัญะเกตุ (2541) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการพ่ึงตนเองของเกษตรใน

เขตปฏิรูปท่ีดินโครงการป่าวงัโป่ง ชนแดน วงักาํแพง จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับการพ่ึงตนเองด้านต่างๆของครัวเรือนเกษตรกร และศึกษาการระดับการ

พ่ึงตนเองทางด้านต่างๆประกอบด้วย  ด้านเทคโนโลยี  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและตา้นจิตใจ จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีการพ่ึงตนเองทางดา้นเทคโนโลย ี

ดา้นเศรษฐกิจและดา้นทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดบัปานกลางและการพ่ึงตนเองดา้นสังคมและ

จิตใจอยูใ่นระดบัสูง สาํหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการพ่ึงตนเองของเกษตรกรในทุกดา้น ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ

ของหวัหนา้ครัวเรือน รายไดป้ระเมินสุทธิในครัวเรือน  ขนาดการถือครองท่ีดิน ปัจจยัท่ีผลต่อการ

พ่ึงตนเองในบางดา้นไดแ้ก่ ปัจจยัการศึกษาของหวัหนา้ครัวเรือน ลกัษณะชุมชน และลกัษณะพื้นท่ี 

และปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อระดบัการพึ่งพาตนเองไดแ้ก่ อายุของหัวหน้าครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน 

จาํนวนแรงงานในครัวเรือน  

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัแนวคดิทุนทางสังคม 

กมลวรรณ วรรณธนัง (2553) ศึกษาเร่ืองทุนทางสังคมกบัการจดัการความรู้ของชุมชน

พ่ึงตนเอง โดยการศึกษาเชิงคุณภาพจากชุมชน 4  แห่ง ไดแ้ก่ 1. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์จงัหวดั

ตราด  2. กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนศิลาแลง จงัหวดัน่าน 3. กลุ่มนํ้ ายางสดบา้นพรุ จงัหวดัสงขลา  4. โรง

ปุ๋ยธรรมชาติศีรษะอโศก จงัหวดัศรีษะเกษ จากการวิจยัพบว่า ทุนทางสังคมของชุมชนพ่ึงตนเองมี

ความสมัพนัธก์บัการจดัการความรู้ของชุมชนพ่ึงตนเอง ทุนทางสังคมในมิติโครงสร้างมีลกัษณะ
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เป็นรูปแบบของการติดต่อทางสงัคมระหว่างบุคคล กลุ่ม และชุมชนทาํให้บุคคล กลุ่ม และชุมชนมี

ช่องทางท่ีทาํใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ และยงัก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางความรู้   ทุนทางสังคมมิติการรับรู้มีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีบุคคล และกลุ่มได้

ติดต่อส่ือสารระหว่างกนัทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร การระบุปัญหาร่วมกนั การทาํ

ความเขา้ใจ และการจดัการความขดัแยง้ และทุนทางสงัคมในมิติความสมัพนัธ ์มีลกัษณะเป็นความ

ผกูพนัหรือเป็นความสมัพนัธข์องบุคคล และกลุ่ม ยงัผลใหบุ้คคลมีความช่วยเหลือเก้ือกลูต่อกนัและ

แบ่งปันส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน 

สุทธิวรรณ สุขศรีดากุล (2552)  ศึกษาเร่ืองการสาํรวจระดบัทุนทางสังคมของบุคคลใน

ชนบทไทย : กรณีศึกษา บ้านละวา้ หมู่ ท่ี 7 ตาํบลวดัเพลง อาํเภอวดัเพลง จังหวดัราชบุรี มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัทุนทางสงัคม ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัทุนทางสงัคม จากการศึกษาพบว่า    

ทุนทางสงัคมในภาพรวมของกรณีศึกษาอยู่ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุนทาง

สงัคมดา้นความไวว้างใจสูงกว่าทุนทางสงัคมดา้นปทสัถานและเครือข่ายและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี

ผลต่อระดบัทุนทางสงัคม คือ อาย ุการศึกษา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน สาํหรับ เพศ อาชีพ 

รายได ้การตั้งถิ่นฐาน เครือญาติ ไม่มีผลต่อระดบัทุนทางสงัคม 

สรสิชา ศรีนวล (2552) ศึกษาเร่ืองความสมัพนัธร์ะหว่างทุนทางสงัคมกบัความมัน่คงของ

มนุษย ์ : กรณีศึกษาอาํเภอเมือง จงัหวดัสิงห์บุรี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัทุนทางสงัคม ระดบั

ความมัน่คงของมนุษย ์ ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างทุนทางสงัคมกบัความมัน่คงของมนุษยแ์ละ

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาทุนทางสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ จากการศึกษา

พบว่าระดบัปัจจยัทุนทางสงัคมโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าทุนทาง

สงัคมดา้นเครือข่าย ดา้นความไวว้างใจ ดา้นกิจกรรมร่วมและความร่วมมืออยูใ่นระดบัปานกลาง มี

เพียงทุนทางสงัคมดา้นกลุ่มเท่านั้นท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า สาํหรับระดบัความมัน่คงโดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง พบว่าความมัน่คงส่วนบุคคลอยูใ่นระดบัสูง ดา้นสุขภาพ ดา้นการมีงานทาํและดา้นรายได้

อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นความสมัพนัธ ์ พบว่า ทุนทางสงัคมมีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกบัความมัน่คงของมนุษย ์ และปัจจยัทุนทางสงัคมท่ีสามารถทาํนายความ

มัน่คงของมนุษยไ์ดดี้ท่ีสุดคือ ทุนทางสงัคมดา้นความไวว้างใจ และดา้นพฤติกรรมร่วมและความ

ร่วมมือ 

ทิพยว์รรณ ทองสง (2552) ศึกษาเร่ืองการสาํรวจทุนทางสังคมของชุมชนในชนบท : 

กรณีศึกษาชุมชนบา้นสามพระยา ตาํบลสามพระยา อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาทุนทางสงัคมในชุมชน ศึกษาระดบัทุนทางสังคมของบุคคล ศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบระดบัทุน

ทางสังคมท่ีแตกต่างไปตามปัจจยัพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้ผูน้าํ สมาชิกกลุ่ม 
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ระยะทางของบา้นสู่ใจกลางชุมชน ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการ

พฒันาชุมชน จากการศึกษาพบว่า ระดบัทุนทางสงัคมอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีผลต่อ

ทุนทางสงัคม ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ รายได ้ผูน้าํ และสมาชิกกลุ่ม  

ภณัฑิตา สหายมิตร (2551) ศึกษาเร่ืองทุนทางสังคมท่ีเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน

บา้นกิ่วลม ตาํบลบ่อหลวง อาํเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์คือ เพ่ือทราบถึงลกัษณะ

ส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนชุมชนบ้านกิ่วลมและเพ่ือศึกษาทุนทางสังคมท่ี

เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนบา้นกิ่วลม จากการศึกษาพบว่า ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่จบการศึกษา

ในระดบัประถมศึกษา กว่าคร่ึงประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายไดโ้ดยเฉล่ีย 43,241.38 บาท และส่วน

ใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยแ์ละกลุ่มกองทุนหมู่บา้น สาํหรับทุนทางสังคมท่ีเสริมสร้างความ

เขม้แข็งของชุมชนอยู่ในระดบัมาก 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ มิติดา้นความ

สมานฉนัทท์างสงัคม การอยูร่่วมกนัในสงัคม ความขดัแยง้ความรุนแรง มิติดา้นกลุ่มและเครือข่าย 

และมิติดา้นอาํนาจหนา้ท่ีและกิจกรรมทางการเมือง ส่วนมิติความไวว้างใจและความเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

พงษศ์กัด์ิ เพชรสถิตย ์(2551) ไดศึ้กษาเร่ืองทุนทางสังคมในฐานะเอ้ือต่อการดาํเนินงาน

ของธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มผูผ้ลิตและจาํหน่ายไข่เค็มไชยา หมู่ท่ี 6 บา้นปากด่าน ตาํบลเลม็ด 

อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฒันาการของ

กลุ่มและเพ่ือการศึกษาทุนทางสังคมในฐานะเป็นปัจจยัเอ้ือต่อการดาํเนินงานของกลุ่มและจากผล

การศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินงานของกลุ่ม ประกอบดว้ย 

1. อตัลกัษณ์ของชุมชนเอ้ือต่อการเกิดธุรกิจชุมชน ซ่ึงความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนเป็น

ท่ียอมรับและเคารพศรัทธาของประชาชน เป็นปัจจยัท่ีสามารถดึงดูดผูค้นใหม้าเยีย่มชมทาํให้เอ้ือต่อ

การทาํธุรกิจชุมชน ดว้ยการนาํความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาแปลงเป็นมูลค่าผ่านตวัผลิตภณัฑ ์

คือ ไข่เค็มไชยา 

2. ความหวงเห็นในส่ิงท่ีเป็นคุณค่าเอ้ือต่อการรวมคนเพ่ือทาํกิจกรรมของชุมชน ซ่ึงถือว่า

เป็นการนาํความภาคภูมิใจมาสู่ชุมชน ทาํใหช้าวบา้นมีความหวงแหนในภูมิปัญญาท่ีพวกเขาไดร่้วม

ใชป้ระโยชน์และร่วมเป็นเจา้ของ จึงรวมตวักนัแกปั้ญหาเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 

3. ระบบความสัมพนัธ์ในลกัษณะเครือญาติ เพ่ือนบ้าน และเพื่อนร่วมอาชีพ ซ่ึงเป็น

ความสัมพนัธ์ท่ีตั้ งอยู่บนฐานของความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําให้เอ้ือต่อการ

ดาํเนินงานของกลุ่ม 

4. ความสามารถในการจดัการทรัพยากรในทอ้งถิ่น ซ่ึงมีระบบนิเวศท่ีหลากหลายก็เป็น

ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการแบ่งปันทรัพยากรทาํใหเ้อ้ือต่อระบบการผลิตของกลุ่ม 
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พิมลรัตน์ ผาดาํ (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทุนทางสังคมทีสนับสนุนความสาํเร็จของกลุ่ม

ผูผ้ลิต ผลิตภณัฑ์และเคร่ืองแต่งกายในโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) : กรณีศึกษา

จงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทุนทางสงัคมท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของโครงการหน่ึง

ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ(์OTOP) และความสมัพนัธร์ะหว่างทุนทางสงัคมกบัความสาํเร็จของโครงการ

หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์(OTOP) ดา้นยอดขาย ระดบัสินคา้ จาํนวนทุน และจาํนวนสมาชิก จาก

การศึกษาพบว่า ทุนทางสงัคมท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของกลุ่มอยู่ในระดบัมาก  คือทุนทางสังคม

ดา้นขอ้มลูข่าวสาร ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการต่างตอบแทน ดา้นบรรทดัฐาน และดา้นเครือข่าย

ตามลาํดบั และทุนทางสงัคมดา้นความไวว้างใจมีความสมัพนัธก์บัยอดขายและจาํนวนสมาชิกอย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีรับ .05  

ณัฐนรี ศรีทอง (2549) ศึกษาเร่ือง การพฒันาทุนทางสงัคมเพ่ือการพ่ึงตนเองอย่างย ัง่ยืน : 

ศึกษากรณีบา้นหนองบวัหมู่ท่ี 4  ตาํบลหนองบวั  อาํเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรีมี

ว ัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปริมาณและคุณภาพของทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  เพ่ือรักษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางสังคมในแต่ละองค์ประกอบกับการพ่ึงตนเองอย่างย ัง่ยืน และเพ่ือ

พฒันาทุนทางสังคมท่ีมีอยู่และมีคุณค่าให้อยู่ในหมู่บา้นต่อไป จากการศึกษาพบว่า ทุนทางสังคม

ทางดา้นคน ดา้นสถาบนัสงัคม ดา้นวฒันธรรม และดา้นทรัพยากรธรรมชาติไม่มีความสัมพนัธ์กบั

การพ่ึงตนเองในระดบันัยทางสถิติท่ี .05 ยกเวน้ทุนทางสังคมดา้นความเขม้แข็งขององค์ความรู้มี

ความสมัพนัธก์บัการพึ่งตนเองอยา่งย ัง่ยนืของประชาชน ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

สาํนกัมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2548) ไดท้าํการศึกษาทุน

ทางสงัคมของไทยโดยการใชว้ิจยัเชิงสาํรวจ โดยทาํการการสาํรวจในจงัหวดัเป้าหมายสาํคญัก่อน 

ไดแ้ก่ จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัสงขลา รวมทั้งสิ้น 4,000 

ชุด พบว่าทุนทางสังคมภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ดา้นความ

ไวว้างใจและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นกิจกรรมร่วมและความร่วมมืออยู่

ในระดบัปานกลาง ดา้นความสมานฉนัทก์ารอยูร่่วมกนัในสงัคมและความขดัแยง้และความรุนแรง

อยูร่ะดบัระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง ดา้นอาํนาจหนา้ท่ีและกินกรรมทางการเมืองอยูร่ะดบัค่อนขา้ง

สูง และจากการศึกษาไดส้รุปไวว้่าทุนทางสงัคมมีความสาํคญัอย่างยิ ่งในดา้นการสร้างสภาพความ

พร้อมทางสงัคมภายในชุมชน เพ่ือรองรับการพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน 

กล่าวคือ ถา้ภายในชุมชนใดมีทุนทางสงัคมสูง คือ มีความพร้อมในดา้นการจดัตั้งกลุ่มและเครือข่าย 

มีความไวว้างใจ มีบรรทดัฐานแห่งการช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั มีความใกลชิ้ดผกูพนักนั มีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมและพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ รวมถึงเขา้ใจถึงการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง ภายในชุมชนนั้นก็จะมีสภาพสังคมท่ีพร้อมจะพฒันาในทุกๆดา้น ไม่ว่าดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
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การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัไดเ้สนอแนะแนวทางการนาํทุนทางสังคมไปปฏิบติั ในมิติ

ดา้นกลุ่มและเครือข่าย คือ การพยายามอย่างเร่งด่วนในการหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการ

ดาํเนินงานของกลุ่มต่างๆ มิติความไวว้างใจและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั คือ ประชาสัมพนัธ์

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งหวงัในการเปล่ียนแปลงทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือระยะยาว ซ่ึงต่อมาจะ

กลายเป็นบรรทดัฐานและสาํหรับมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ พบว่าปัญหาเร่งด่วนท่ีควรรีบ

ดาํเนินการ คือ การไม่เห็นความสาํคญัของการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาและ

แกไ้ขปัญหาภายในชุมชน การท่ีดบัชะนีทุนทางสังคมในส่วนน้ีมีค่าน้อย อาจเน่ืองมาจากการขาด

แคลนกิจกรรมเพ่ือการพฒันาชุมชน หรือการท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการดดัสินใจในกินกรรมนั้นๆ 

ทาํให้ไม่มีความไวว้างใจ ไม่ผกูพนัหรืออาจกลายเป็นความไม่สนใจไปเลยก็ได้ มิติด้านความ

สมานฉนัทก์ารอยูร่่วมกนัในสงัคมและความขดัแยง้และความรุนแรง คือ การสร้างความไวว้างใจ

ระหว่างกลุ่มบุคคลท่ีมีความแตกต่างทางดา้นชนชาติและชนชั้น มิติดา้นอาํนาจหน้าท่ีและกิจกรรม

ทางการเมือง คือความจาํเป็นท่ีจะดอ้งปลกูจิตสาํนึก ว่าการพฒันาและการแกไ้ขปัญหาภายในชุมชน 

ควรจะอยูบ่นพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง การม่ีสวนร่วมในทุกระดบัชนชั้นของสงัคม 

ชยตุ อินพรหม (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองทุนทางสงัคมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชน กรณีศึกษา สภาลานวดัตะโหมด ตาํบลตะโหมด จังหวดัพทัลุง ได้ผลการศึกษาในเร่ือง

กระบวนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของสภาลานวดัตะโหมด คือ การนาํทุนทางสังคมเดิมมาสู่

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติของสภาลานวดัไดก้ระทาํอย่างเป็นลกัษณะของการบูรณาการเป็น

องคร์วม มีการบูรณาการเช่ือมโยยงป่า นํ้ าและดินเขา้ดว้ยกนั โดยผา่นกระบวนการทุนทางสังคมซ่ึง

ประกอบดว้ยระบบคิด วิธีปฏิบติัและผลลพัธ์ มาแปรเปล่ียนทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นทุนของ

ชุมชน ผลจากการมีสภาลานวดัทาํใหเ้กิดพลงัชุมชนเพิ่มข้ึนซ่ึงพลงัดงักล่าวมากจากทุนมนุษย ์ทุน

ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนความรู้และภูมิปัญญา ผลของการขบัเคล่ือนองค์การประกอบดว้ยพลงัของ

ชุมชนทาํใหเ้ป็นท่ียอมรับและไวว้างใจจากภายนอกชุมชน และสามารถกระจายทรัพยากรไดอ้ย่าง

กวา้งขวาง โดยจะเห็นไดจ้ากการเกิดแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ เกิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เกิด

การสร้างหลกัประกนัและความมัน่คงของระบบเกษตรกรรม เกิดการกระจายรายไดใ้ห้แก่ชุมชน

และเกิดการสร้างพลงัอาํนาจในการต่อรองและสร้างความเป็นธรรมให้กบัชุมชน ซ่ึงเห็นไดจ้าก

กรณีท่ีชุมชนไดใ้ชพ้ลงัดงักล่าวในการต่อรองเม่ือไดรั้บผลกระทบจากโครงการของภาครัฐ 

รัตนพงษ์ จันทะวงษ์ (2546) ศึกษาเร่ือง ทุนทางสังคมท่ีสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน : กรณีศึกษา ตาํบลพระประโทน อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ระดบัทุนทางสังคม ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือศึกษาทุนทางสังคมท่ีสัมพนัธ์ต่อ

คุณภาพชีวิตของประชาชนตําบลพระประโทน จากการศึกษาพบว่า ระดับทุนทางสังคมของ
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ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัมากและมีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัดี โดยภาพรวมพบว่าทุนทาง

สงัคมสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิตของประชาชนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณา

เฉพาะดา้นพบว่าทุนทางสงัคมบางดา้นสมัพนัธต่์อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่  ระดับการศึกษาและความซ่ือสัตยสุ์จริตโดยมีสมการพยากรณ์ในรูป             

y = .297(ระดบัการศึกษา) + .250(ความซ่ือสตัยสุ์จริต) สาํหรับทุนทางสงัคมดา้นอ่ืนไม่มีอิทธิพลต่อ

คุณภาพชีวิตประชาชน 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจะเห็นไดว้่า การพ่ึงตนเองและ

ทุนทางสงัคมมีความเช่ือมโยงกนัและสามารถท่ีจะพฒันาควบคู่กนัไปได ้สาํหรับการพ่ึงพาตนเอง

ของชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมนั้น ศึกษาทฤษฎีการพ่ึงตนเองท่ีอธิบายถึงความสามารถในการ

พ่ึงตนเอง 5 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ดา้น

จิตใจ และดา้นสงัคมและวฒันธรรม นาํมาใชเ้ป็นแนวทางของการศึกษาทุนทางสังคมท่ีสัมพนัธ์ต่อ

การพ่ึงตนเองของชุมชน 

สาํหรับเร่ืองทุนทางสังคมควรเร่ิมจากตน้ทุนเดิมท่ีมีอยู่ในชุมชนท่ีแฝงอยู่ในรูปแบบท่ี

เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยลกัษณะทุนทางสงัคมท่ีเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่  ผูน้าํชุมชนหรือปราชญ์

ชาวบา้น เครือข่ายของชุมชน พ้ืนท่ีสาธารณะ/สถานท่ีสาํคญัทางศาสนา ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นในการประกอบอาชีพหรือดาํรงชีพ สาํหรับลกัษณะทุนทางสังคมท่ีเป็นนามธรรม 

ไดแ้ก่ ระบบคุณค่า(ความไวว้างใจ ความสามคัคี การช่วยเหลือเก้ือกูล) ความสัมพนัธ์ระบบเครือ

ญาติ การมีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณะ ความเช่ือ/วฒันธรรม/ประเพณี และการแลกเปล่ียนความรู้  

การกาํหนดลกัษณะทุนทางสงัคมท่ีนาํมาศึกษาเร่ืองทุนทางสงัคมคร้ังน้ี คือ ทุนทางสงัคม 

5 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นกลุ่มและเครือข่าย มิติดา้นความไวว้างใจ มิติดา้นกิจกรรมและการมีส่วนร่วม 

มิติด้านความสมานฉันท์และความขดัแยง้ในสังคม และมิติด้านการอาํนาจหน้าท่ีและกิจกรรม

ทางการเมือง ทั้งน้ีทุนทางสงัคมอาจเกิดข้ึนไดทุ้กระดบั ไม่ว่าจะเป็นระดบัปัจเจกบุคคล ครอบครัว 

กลุ่มองค์กร และเครือข่าย โดยมิประโยชน์ คือ ทาํให้เกิดเครือข่ายทางสังคมข้ึน ช่วยให้งานมี

ประสิทธิภาพรวดเร็วมากข้ึนและเป็นการลดตน้ทุนลง ช่วยให้เกิดจารีต ประเพณีท่ีช่วยเสริมให้

ชุมชนมีพลงั เขม้แข็ง และพ่ึงตนเองได ้สามารถแกปั้ญหาต่างๆภายในชุมชนไดง่้ายข้ึน 

   จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแนวคิดการพ่ึงตนเองและแนวคิด

ทุนทางสังคม นํามาใชเ้ป็นแนวทางของการศึกษาการพ่ึงตนเองท่ีสัมพนัธ์กับทุนทางสังคมของ

ชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนักรุงเทพมหานคร โดยนาํปัจจยัเหตุและ

ผลนาํมาสรุปเป็นแผนภาพท่ี 1 ไดด้งัน้ี 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดน้าํมากาํหนดกรอบแนวความคิด

ในการศึกษา ดงัน้ี 

                       

                 ตวัแปรต้น        ตวัแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

ระดบัทุนทางสงัคม 

 

 มิติดา้นกลุ่มและเครือข่าย 

 มิติดา้นความไวว้างใจ 

 มิ ติ ด้าน กิ จกรรมและความ

ร่วมมือ 

 มิติด้านความสมานฉันท์ และ 

ความขดัแยง้ในสงัคม  

 มิ ติ ด้ า นอํา น า จ หน้ า ท่ี แล ะ

กิจกรรมทางการเมือง 

ระดบัการพ่ึงตนเอง 

 

 ดา้นเทคโนโลย ี 

 ดา้นเศรษฐกิจ  

 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ  

 ดา้นจิตใจ  

 ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 

 เพศ 

 อาย ุ

 ระดบัการศึกษา 

 อาชีพ 

 รายได ้

 ภูมิลาํเนา 
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บทท่ี 3 

วธิีการดําเนินการวจิยั 

 

 การศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างการพ่ึงตนเองกับทุนทางสังคมของชุมชน      

ตลาดนํ้ า คลองลดัมะยม  แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร” มีรายละเอียดเก่ียวกบั

วิธีดาํเนินการวิจยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. การออกแบบการวิจยั 

2. ประชากร 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

5. การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

วธิีและขั้นตอนการวจิยั 

การวิจัยคร้ังน้ี ใช้ชาวชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ดาํเนินการวิจยัตามกระบวนการวิจยัและ

ระเบียบวิธีวิจยัตามแบบวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีได้

กาํหนดไว ้

 

การเลอืกพืน้ท่ีในการศึกษา 

เหตุผลท่ีผูศึ้กษาเลือกพ้ืนท่ีชุมชนคลองลดัมะยม เน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีชาวบา้นมีส่วน

ร่วมในการพฒันาชุมชนของตนเองทางด้านเศรษฐกิจ โดยการสร้างตลาดนํ้ าเพ่ือเปิดพ้ืนท่ีให้

ชาวบา้นในชุมชนสามารถนาํเอาผลผลิตทางการเกษตรมาคา้ขายและผลผลิตจากภูมิปัญญาชาวบา้น

ในรูปแบบต่างๆ การสร้างตลาดน้ีเกิดจากความริเร่ิมของชาวบา้น  และยงัมีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง

เพ่ือพฒันาชุมชน  ส่งผลให้คนในชุมชนไดรั้บประโยชน์และสามารถพ่ึงตนเองได ้ ปัจจุบนัมีการ

จดัตั้งประชาคมตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมเพื่อให้ชาวบา้นไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการตนเอง  

ทั้งน้ีผูศึ้กษาคิดว่าการจดัตั้งและดาํรงอยูข่องตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมนั้น มีปัจจยัสาํคญัท่ีส่งเสริม คือ 

ทุนทางสงัคม จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาคร้ังน้ี  
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ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ชาวชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม  แขวงบางระมาด 

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนซ่ึงตั้ งอยู่บริเวณตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมและ

ประชาชนท่ีอยู่ละแวกใกล้เคียงซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในตลาดคลองลัดมะยม 

ประกอบดว้ยผูค้า้ในตลาดและประชาชนในพ้ืนท่ี จาํนวน 98 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยเป็นผูด้าํเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1.1 ประสานงานเบ้ืองตน้กบัพ้ืนท่ีในการวิจยั 

 1.2 ผูว้ิจยัทาํบนัทึกถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือใหอ้อกหนงัสือ

ขอความอนุเคราะห์ในการรวบรวมเก็บขอ้มลูถึงกลุ่มตวัอยา่ง 

 1.3 ดาํเนินการรวบรวมขอ้มลูจากชาวชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมดว้ยแบบสอบถาม

ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงผา่นการทดสอบความเท่ียงตรง และความน่าเช่ือถือแลว้จึงนาํไปใช้

กบัประชากรท่ีกาํหนดเพื่อตอบแบบสอบถามจาํนวน 98 คน โดยผูว้ิจยัเองและผูช่้วยวิจยั พร้อมทั้ ง

รอรับแบบสอบถามกลบั 

 1.4 ตรวจนบัความถกูตอ้งและความครบถว้นของแบบสอบถาม 

2. แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร (Documentary Study) โดย

ศึกษาขอ้มลูจากหนงัสือ เอกสารวิชากร วารสาร บทความ วิทยานิพนธ ์และงานวิจยัต่างๆ เพ่ือนาํมา

อา้งอิงในส่วนของแนวความคิด และนาํไปใชใ้นการอภิปรายผลการวิจยั 

 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแบบสอบถามตาม จาก

การศึกษาทบทวนแนวคิด และทฤษฎีต่างๆ โดยเฉพาะจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

โดยวรรณี แกมเกตุ (2545) ในเร่ืองการพ่ึงตนเอง และจากสาํนึกงานมาตรฐานการพฒันาสังคมและ

ความมัน่คงของมนุษย(์2548) ในเร่ืองทุนทางสังคมและจาก ตลอดจนผลงานวิจยัและงานวิชาการ

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร ได้แก่   เพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ รายได ้การตั้งถิ่นฐาน การมีส่วนร่วมกบัตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม 

   ส
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     ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการพ่ึงตนเองไดข้องชุมชน จาํนวน 25 ขอ้ 

เป็นแบบมาตรวดัแบบไลเกิร์ต  (Likert Scale) โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี  

     คาํตอบท่ีแสดงถึงระดบัการพ่ึงตนเองมากท่ีสุด ใหค้ะแนนเท่ากบั 5 

คาํตอบท่ีแสดงถึงระดบัการพึ่งตนเองมาก    ใหค้ะแนนเท่ากบั 4 

คาํตอบท่ีแสดงถึงระดบัการพึ่งตนเองปานกลาง ใหค้ะแนนเท่ากบั  3 

คาํตอบท่ีแสดงถึงระดบัการพึ่งตนเองนอ้ย   ใหค้ะแนนเท่ากบั   2 

คาํตอบท่ีแสดงถึงระดบัการพึ่งตนเองนอ้ยท่ีสุด   ใหค้ะแนนเท่ากบั   1 

      เม่ือไดรั้บคะแนนจากแบบสอบถามจึงนาํมาคาํนวณหานํ้ าหนักคะแนนเฉล่ีย(weight 

mean score) โดยกาํหนดเกณฑก์ารแปลความไว ้ดงัน้ี 

ค่าคะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00   หมายถึง การพ่ึงตนเองอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค่าคะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20   หมายถึง การพ่ึงตนเองอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40   หมายถึง การพ่ึงตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60   หมายถึง การพ่ึงตนเองอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80   หมายถึง การพ่ึงตนเองอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัทุนทางสังคม จาํนวน 38 ขอ้ เป็นแบบมาตร

วดัแบบไลเกิร์ต (Likert Scale) โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

ผูว้ิจยัไดส้ร้างขอ้ความครอบคลุมทุนทางสังคมและทุกขอ้ความมีคาํตอบให้เลือกใน 4 

ตวัเลือกโดยกาํหนดค่าคะแนนไว ้ดงัน้ี 

คาํตอบท่ีแสดงถึงระดบัทุนทางสงัคมสูง ใหค้ะแนนเท่ากบั 3 

คาํตอบท่ีแสดงถึงระดบัทุนทางสงัคมปานกลาง ใหค้ะแนนเท่ากบั   2 

คาํตอบท่ีแสดงถึงระดบัทุนทางสงัคมตํ่า ใหค้ะแนนเท่ากบั 1 

คาํตอบท่ีแสดงถึงการไม่มีทุนทางสงัคม  ใหค้ะแนนเท่ากบั 0 

เม่ือได้รับคะแนนจากแบบสอบถามจึงนาํมาคาํนวณหานํ้ าหนักคะแนนเฉล่ีย (weight 

mean score) โดยกาํหนดเกณฑก์ารแปลความไว ้ดงัน้ี 

ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.26 – 3.00 หมายถึง ทุนทางสงัคมอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.15 – 2.25 หมายถึง ทุนทางสงัคมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉล่ีย  0.76 – 1.50 หมายถึง ทุนทางสงัคมอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าคะแนนเฉล่ีย  0.00 – 0.75 หมายถึง ไม่มีทุนทางสงัคม 
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การสร้างเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัดาํเนินการเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารวิชาการ ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัทุนทางสังคมและการพ่ึงตนเอง

จากทางหอ้งสมุด เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลตามกรอบแนวคิดของ

การวิจยั ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

2.  นาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใชก้บักลุ่มประชากรพ้ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงชุมชน

ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 คน แลว้นํา

เคร่ืองมือไปตรวจสอบคุณภาพต่อไป 
 

การตรวจสอบเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

1. ความเท่ียงตรง (Validity) โดยทาํการตรวจสอบความตรงด้านเน้ือหา ภาษาท่ีใช้

สามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจนตรงตามท่ีผูว้ิจยัตอ้งการสอบถามโดยนาํเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน

ไปปรึกษาคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบแก้ไขให้มีความเท่ียงตรง และ

ผูท้รงคุณวุฒิตรวจแกไ้ขใหมี้ความเท่ียงตรงจาํนวน 3 ท่าน มีค่าดชันีความสอดคลอ้งของคาํถามกบั

วตัถุประสงค ์(Index of Item – Objective Congruence : IOC) มีค่าเท่ากบั 0.94 

2.  ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดว้ยการนาํเคร่ืองมือไปทดลองใชก้บักลุ่มประชากรท่ี

ใกลเ้คียงกบัชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร จาํนวน 

30 คน แลว้นาํขอ้มลูท่ีไดม้าทาํการหาความน่าเช่ือถือ ดว้ยการหาค่าความเช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิอลัฟา 

(Alpha Coefficient) มีค่าเท่ากบั 0.94 

 

การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปและใชส้ถิติวิเคราะห์ ดงัน้ี 

1. รวบรวมขอ้มลูทั้งหมดมาทาํการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาความถูกตอ้งของคาํตอบใน

แต่ประเด็นพร้อมทั้ งทกการกาํหนดรหัส เพ่ือนาํมาใชใ้นการคาํนวณทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูป Statistic Package for Social Science – SPSS 

2. นาํผลการคาํนวณมาสร้างตาราง ทาํการอ่านค่าและวิเคราะห์ 

3. อภิปรายผลของขอ้มูลท่ีไดรั้บ เพ่ือนาํไปสู่การพิจารณาหาขอ้เสนอแนะแนวทางใน

การใชทุ้นทางสงัคมเพ่ือพฒันาชุมน ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
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สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

1. ขอ้มูลทัว่ไป ใช ้ สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) 

ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ (percentage)  

2. ขอ้มูลทุนทางสังคมและการพ่ึงตนเองของชุมชน คาํนวณหาค่าเฉล่ีย (mean) ความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 

3. ทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างโดย T-test และ F-test และทดสอบสมมุติฐาน

สหสัมพนัธ์ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) 

ระหว่างตวัแปรทั้งหมดไดแ้ก่ การพ่ึงตนเอง 5 ดา้น กบัทุนทางสงัคมทั้ง 5 มิติ 

เกณฑใ์นการวดัระดบัความสมัพนัธข์อง Pearson’s correlation coefficient คือ 

-1    หมายถึง มีความสมัพนัธเ์ต็มท่ีและเป็นไปในทิศทางตรงขา้ม 

-0.76 ถึง -0.99 หมายถึง มีความสมัพนัธสู์งมากและเป็นไปในทิศทางตรงขา้ม 

-0.56 ถึง -0.75 หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะดบัสูงและเป็นไปในทิศทางตรงขา้ม 

-0.26 ถึง -0.55 หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางตรงขา้ม 

-0.01 ถึง -0.25 หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะดบัตํ่าและเป็นไปในทิศทางตรงขา้ม 

0    หมายถึง ไม่มีความสมัพนัธ ์

0.01 ถึง 0.25   หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะดบัตํ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

0.26 ถึง 0.55    หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

0.56 ถึง 0.75   หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

0.76 ถึง 0.99    หมายถึง มีความสมัพนัธสู์งมากและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

1    หมายถึง มีความสมัพนัธเ์ต็มท่ีและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

และใชว้ิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพ่ือพยากรณ์ทุนทาง

สงัคมโดยใชก้ารสร้างสมการถดถอย 
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บทท่ี 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธร์ะหว่างการพ่ึงตนเองกบัทุนทางสงัคมของชุมชนตลาดนํ้ า

คลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

จากการรวบรวมขอ้มลูจากประชากรในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบาง

ระมาด เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร เก็บขอ้มูลจากประชากรในชุมชนท่ีเป็นผูค้า้ในตลาด และ

ประชากรท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียงกับชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม จาํนวน 98 คน ซ่ึงไดผ้ลการ

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยผูศึ้กษาขอเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นลาํดบัขั้นดงัน้ี 

1. ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. ระดบัการพ่ึงตนเอง 

3. ระดบัทุนทางสงัคม 

4. การทดสอบสมมุติฐาน 

 

1. ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล 

ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และภูมิลาํเนา โดยมีผล

จากการศึกษาจากประชากร 98 คน ไดผ้ลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

ประชากรท่ีเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิงร้อยละ 68.4 เป็นเพศชายร้อย

ละ 31.5 ประชากรมีอายอุยูใ่นช่วง 36 – 45 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 29.6 มีอายุช่วง 56-65ปี ร้อยละ 20.4  

มีอายุช่วง 26-35 ปี ร้อยละ 19.4 มีอายุช่วง 46-55 ปีและตํ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 15.3  ประชากรส่วน

ใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ  50 รองลงมา  ได้แก่   ปวช/ปวส ร้อยละ 17 

ประถมศึกษา ร้อยละ 16.3  สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 13.3 และมธัยมศึกษาร้อยละ 3.1  ประชากร

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 59.2 รองลงมาไดแ้ก่ เกษตรกร/ชาวสวน ร้อย

ละ 15.3 พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 12.2 ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.2 และประกอบอาชีพ

อ่ืนๆ ร้อยละ 5.1 ประชากรส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนมากว่า 15,000 บาท  ร้อยละ 29.6 รองลงมา

ไดแ้ก่  รายไดช่้วง 8,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 26.5  รายไดช่้วง 6,001 – 8,000 บาท ร้อยละ 18.4 

รายไดต้ ํ่ากว่า 6,000 ร้อยละ 12.2  รายไดช่้วง 13,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 7.1 และรายไดช่้วง
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 10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 6.1  ประชากรส่วนใหญ่อาศยัภายในชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม 

ร้อยละ 55.1 และอาศยัภายนอกชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ร้อยละ 44.9 

 

ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของประชากร 
 

ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (N= 98) ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 

หญิง 

31 

67 

31.5 

68.4 

อาย ุ   

ตํ่ากว่า 25 ปี 

26 – 35 ปี 

36 – 45 ปี 

46 – 55 ปี 

56 – 65 ปี 

15 

19 

29 

15 

20 

15.3 

19.4 

29.6 

15.3 

20.4 

การศึกษา   

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา 

ปวช./ปวส. 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

16 

3 

17 

49 

13 

16.3 

3.1 

17.3 

50.0 

13.3 

อาชีพ   

เกษตรกร/ชาวสวน 

คา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตวั 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

พนกังานบริษทั/เอกชน 

อ่ืนๆ 

15 

58 

8 

12 

5 

15.3 

59.2 

8.2 

12.2 

5.1 
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ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของประชากร (ต่อ) 
 

ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (N= 98) ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน   

ตํ่ากว่า 6.000 บาท 

6,001 – 8,000 บาท 

8,001 – 10,000 บาท 

10,001 – 13,000 บาท 

13,001 – 15,000 บาท 

มากกว่า 15,001 บาท 

12 

18 

26 

6 

7 

29 

12.2 

18.4 

26.5 

6.1 

7.1 

29.6 

ภูมลิาํเนา   

ภายในชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม 

ภายนอกชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม 

54 

44 

55.1 

44.9 

 

2. ระดับการพึง่ตนเอง 

ผลการศึกษาระดับการพ่ึงตนเองของชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม พบว่าระดับการ

พ่ึงตนเองโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีค่าเฉล่ีย

ตามลาํดบัดงัน้ี ลาํดบัท่ี 1 ดา้นจิตใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ดา้นเศรษฐกิจมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 ดา้น

เทคโนโลยมีีค่าเฉล่ีย 3.63 ดา้นสงัคมและวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 (ดงัตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัการพึ่งตนเองของประชาชนในชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม 
 

การพึง่ตนเองของ

ประชาชน 
ค่าเฉลีย่ SD 

ระดับการ

พึง่ตนเอง 
ลาํดบั 

1. ดา้นเทคโนโลย ี 3.63 1.08 มาก 3 

2.ดา้นเศรษฐกิจ  3.84 0.83 มาก 2 

3.ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ  3.33 0.99 ปานกลาง 5 

4. ดา้นจิตใจ  4.17 0.83 มาก 1 

5.ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 3.39 1.09 ปานกลาง 4 

รวม 3.67 0.96 มาก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียการพ่ึงตนเองเป็นรายขอ้ตามแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษากาํหนดพบว่า 

การพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลยี ส่วนใหญ่ระดบัการพ่ึงตนเองอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงประเด็น

สูงสุดในดา้นน้ี คือ ความสามารถในการเลือกใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ไดเ้หมาะสมกบัอาชีพ

ท่ีทาํ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 รองลงมาตามลาํดบั ดงัน้ี ความสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชใ้นการประกอบอาชีพและดาํรงชีพ มีค่าเฉล่ีย 3.73 ความสามารถนาํความรู้ในทอ้งถิ่นมา

ประยกุต์กบัเทคโนโลยีใหม่เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพและดาํรงชีวิต มีค่าเฉล่ีย 3.58 

ความสามารถในการนาํเศษวสัดุท่ีเหลือใช้ มาสร้างเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ในการประกอบอาชีพ มี

ค่าเฉล่ีย 3.56 และการไดไ้ปศึกษาดูงานจากชุมชนอ่ืนเก่ียวกบัเทคโนโลยมีาใชใ้นการประกอบอาชีพ

ของตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.19 (ดงัตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3 แสดงระดบัการพึ่งตนเองดา้นเทคโนโลย ีแยกเป็นรายขอ้ 
 

การพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลย ี ค่าเฉล่ีย SD ระดบัการพ่ึงตนเอง 

1. ความสามารถตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ได้เหมาะสมกับลักษณะ

อาชีพหรืองานท่ีทาํ 

4.09 0.85 มาก 

2. การได้ไปศึกษาดูงานจากเพ่ือนบ้านหรือ

ชุมชนอ่ืนเก่ียวกับการนําอุปกรณ์ เค ร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ มาใชใ้นการประกอบอาชีพและดาํรง

ชีพ 

3.19 1.25 ปานกลาง 

3. ความสามารถนําความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์ 

เค ร่ืองมือ  เค ร่ืองใช้ท่ีมีอยู่ เ ดิมในท้องถิ่นมา

ประยกุตใ์ชก้บัเทคโนโลยท่ีีใหม่ในการประกอบ

อาชีพ 

3.58 1.02 มาก 

4. ความสามารถนาํเศษวสัดุ อุปกรณ์ท่ีเหลือใช้

หรือใชไ้ม่ไดแ้ลว้ มาสร้างเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่

เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและ

ดาํเนินชีวิต 

3.56 1.18 มาก 

5. ความสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชใ้นการประกอบอาชีพและดาํรงชีพ 

3.73 1.11 มาก 

รวม 3.63 1.08 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจ ขอ้คาํถามอยู่ในระดบัมาก สาํหรับขอ้ท่ีอยู่ในประเด็นสูงสุด 

คือ ความสามารถในการกาํหนดราคาสินคา้(ผลผลิต)ของตนเอง มีค่าเฉล่ีย 4.08 รองลงมาตามลาํดบั 

ได้แก่ ความสามารถในการผลิต จัดหาซ้ืออาหาร เส้ือผา้และยาได้อย่างเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 4.02 

ครอบครัวสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกติ โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงอาชีพอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.69 

ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจทดัเทียมกบัเพ่ือนบา้น มีค่าเฉล่ีย 3.76 และการประกอบอาชีพใน

ปัจจุบนัทาํใหค้รอบครัวมีรายไดท่ี้ชดัเจนเป็นประจาํทุกปี มีค่าเฉล่ีย 3.67 (ดงัตารางท่ี 4) 

 

ตารางท่ี 4 แสดงระดบัการพึ่งตนเองดา้นเศรษฐกิจ แยกเป็นรายขอ้ 
 

การพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจ ค่าเฉล่ีย SD ระดบัการพ่ึงตนเอง 

1. การประกอบอาชีพในปัจจุบนัทาํใหค้รอบครัวมี

รายไดท่ี้ชดัเจนเป็นประจาํทุกปี 

3.67 0.86 มาก 

2. ครอบครัวสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกติ โดย

ไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงอาชีพอ่ืน 

3.69 0.96 มาก 

3. ความสามารถในการกําหนดราคาสินค้า

(ผลผลิต)ของตนเอง 

4.08 0.76 มาก 

4. ความสามารถในการผลิต จดัหา ซ้ือหาอาหาร 

เส้ือผา้ และยาไดอ้ยา่งเพียงพอไม่เดือดร้อน 

4.02 0.78 มาก 

5. ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจทดัเทียมเทียม

กบัเพ่ือนบา้น 

3.76 0.81 มาก 

รวม 3.84 0.83 มาก 

 

การพ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ขอ้คาํถามอยูใ่นระดบัมากและปานกลาง ซ่ึงสาํหรับ

ข้อท่ีอยู่ในระดับมาก  ในประเด็นสูงสุด คือ ชุมชนมีการควบคุมการใช้ประโยชน์จากแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ  มี ค่ า เฉ ล่ีย  3.47 รองลงมา  คือ  การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีชุมชนกาํหนด มีค่าเฉล่ีย 3.45 ขอ้ท่ีมีระดบัการพ่ึงตนเองในระดบัปานกลาง 

ในประเด็นสูงสุด คือ การปรับปรุงหรือฟ้ืนฟูสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าเฉล่ีย 3.30 

รองลงมาตามลาํดบั ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมรณรงค์ในการบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถิ่น มี

ค่าเฉล่ีย 3.28 และการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ีย 

3.16 (ดงัตารางท่ี 5) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5 แสดงระดบัการพึ่งตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติ แยกเป็นรายขอ้ 
 

การพ่ึงตนเองทรัพยากรธรรมชาติ ค่าเฉล่ีย SD ระดบัการพ่ึงตนเอง 

1. ชุมชนมีการควบคุมการใชป้ระโยชน์จากแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ 

3.47 0.92 มาก 

2.  ก า รป ฏิบั ติ ต ามกฎ เกณฑ์ก า ร ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีชุมชนกาํหนด 

3.45 0.94 มาก 

3. การเข้า ร่วมรณรงค์ในการบํา รุง รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถิ่น 

3.28 1.11 ปานกลาง 

4. ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห รื อ ฟ้ื น ฟู ส ภ า พ ข อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติ 

3.30 0.87 ปานกลาง 

5. การเผยแพร่ ข่ าวสารเก่ี ยวกับการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติแก่ผูอ่ื้น 

3.16 1.12 ปานกลาง 

รวม 3.33 0.99 ปานกลาง 

 

การพ่ึงตนเองดา้นจิตใจ ขอ้คาํถามอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมาก สาํหรับขอ้ท่ีอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด ในประเด็นสูงสุด คือ ความพยายามทุกวิถีทางท่ีจะทาํให้ตนเองและครอบครัวรู้สึกว่า

สามารถพึ่งตนเองได้ มีค่าเฉล่ีย 4.37 รองลงมา คือ การเห็นดว้ยกบัคาํว่า ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน มี

ค่าเฉล่ีย 4.34 สาํหรับขอ้คาํถามท่ีอยู่ในระดบัมาก ในประเด็นสูงสุด คือ การเป็นคนมัน่ใจในการ

ทาํงานตามแนวทางของตนเอง มีค่าเฉล่ีย 4.15 รองลงมาตามลาํดงั ไดแ้ก่ ความเช่ือว่าปัญหาทุก

ปัญหาลว้นมีทางแกไ้ขซ่ึงไม่เกินความสามารถของตนเอง มีค่าเฉล่ีย 4.00 และการยอมรับความ

ผดิพลาดถา้การกระทาํของตนก่อใหเ้กิดผลเสียกบับุคคลอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.98 (ดงัตารางท่ี 6) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงระดบัการพึ่งตนเองดา้นจิตใจ แยกเป็นรายขอ้ 
 

การพ่ึงตนเองดา้นจิตใจ ค่าเฉล่ีย SD ระดบัการพ่ึงตนเอง 

1. ความเช่ือว่าปัญหาทุกปัญหาลว้นมีทางแกไ้ข 

ซ่ึงไม่เกินความสามารถของตนเอง 

4.00 0.82 มาก 

2. การเป็นคนมัน่ใจในการทาํงานตามแนวทาง

ของตนเอง 

4.15 0.77 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6 แสดงระดบัการพึ่งตนเองดา้นจิตใจ แยกเป็นรายขอ้ (ต่อ) 
 

การพ่ึงตนเองดา้นจิตใจ ค่าเฉล่ีย SD ระดบัการพ่ึงตนเอง 

3. การยอมรับความผดิพลาดถา้การกระทาํของตน

ก่อใหเ้กิดผลเสียกบับุคคล 

3.98 0.97 มาก 

4. การเห็นดว้ยกบัคาํว่า ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน  4.34 0.84 มากท่ีสุด 

5.ความพยายามทุกวิถีทางท่ีจะทาํให้ตนเองและ

ครอบครัวรู้สึกว่าสามารถพ่ึงตนเองได ้

4.37 0.75 มากท่ีสุด 

รวม 4.17 0.83 มาก 

 

การพ่ึงตนเองดา้นสังคมแลวฒันธรรม ขอ้คาํถามรายขอ้อยู่ในระดบัมากและปานกลาง 

สาํหรับขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก ในประเด็นสูงสุด คือ ความสามารถในการเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีตนเองพบ

หรืออธิบายข่าวสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ มีค่าเฉล่ีย 3.98 รองลงมา คือ พฤติกรรมการกินอยูท่ี่สอดคลอ้งกบั

สภาพทอ้งถิ่น มีค่าเฉล่ีย 3.92 สาํหรับรายขอ้ท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ในประเด็นสูงสุด คือ การ

รณรงค์ให้คนอ่ืนเห็นความสําคัญของการปฏิบัติสืบทอดศิลปวฒันธรรมและมีส่วนร่วมฟ้ืนฟู

ศิลปวฒันธรรมของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 3.16 รองลงมาตามลาํดบั ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมคน้หาปัญหาและ

เสนอแนวทางการจดักิจกรรมของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 2.98 และการเขา้ร่วมกิจกรรมในการปฏิบติั สืบ

ทอด และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมชุมชน มีค่าเฉล่ีย 2.91 (ดงัตาราง 7) 

 

ตารางท่ี 7 แสดงระดบัการพึ่งตนเองดา้นสงัคมและวฒันธรรม แยกเป็นรายขอ้ 
 

การพ่ึงตนเองดา้นสงัคมและวฒันธรรม ค่าเฉล่ีย SD ระดบัการพ่ึงตนเอง 

1. พฤติกรรมการกินอยู่ท่ีสอดคลอ้งกับสภาพ

ทอ้งถิ่น 

3.92 0.96 มาก 

2. ความสามารถในการเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีตนเอง

พบหรืออธิบายข่าวสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

3.98 0.92 มาก 

3. การเขา้ร่วมคน้หาปัญหาและเสนอแนวทางการ

จดักิจกรรมของชุมชน 

2.98 1.18 ปานกลาง 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7 แสดงระดบัการพึ่งตนเองดา้นสงัคมและวฒันธรรม แยกเป็นรายขอ้ (ต่อ) 
 

การพ่ึงตนเองดา้นสงัคมและวฒันธรรม ค่าเฉล่ีย SD ระดบัการพ่ึงตนเอง 

4. การเขา้ร่วมกิจกรรมในการปฏิบติั สืบทอด และ

เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 

2.91 1.27 ปานกลาง 

5. การรณรงค์ให้คนอ่ืนเห็นความสาํคญัของการ

ปฏิบัติสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและมีส่วนร่วม

ฟ้ืนฟศิูลปวฒันธรรมของชุมชน 

3.16 1.14 ปานกลาง 

รวม 3.39 1.09 ปานกลาง 

 

3. ระดับทุนทางสังคม 

ระดบัทุนทางสังคมของชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม พบว่าระดบัทุนทางสังคมโดย

รวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 1.42 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ามีค่าเฉล่ียตามลาํดบั ดงัน้ี ลาํดบั

ท่ี 1 มิติดา้นความสมานฉนัทแ์ละความขดัแยง้ในสังคม มีค่าเฉล่ีย 1.97 ลาํดบัท่ี 2 มิติดา้นกิจกรรม

และความร่วมมือ มีค่าเฉล่ีย 1.60 ลาํดบัท่ี 3 มิติดา้นความไวว้างใจ มีค่าเฉล่ีย 1.28 ลาํดบัท่ี 4 มิติดา้น

กลุ่มและเครือข่าย มีค่าเฉล่ีย 1.16 และลาํดบัท่ี 5 มิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง มี

ค่าเฉล่ีย 1.07 (ดงัตารางท่ี 8) 

 

ตารางท่ี 8 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัทุนทางสงัคมของประชาชนในชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม 
 

ทุนทางสงัคมของประชาชน ค่าเฉล่ีย SD ระดบัทุนทางสงัคม ลาํดบั 

1. มิติดา้นกลุ่มและเครือข่าย  1.16 1.09 นอ้ย 4 

2. มิติดา้นความไวว้างใจ  1.28 0.92 นอ้ย 3 

3. มิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ  1.60 0.93 ปานกลาง 2 

4. มิติดา้นความสมานฉันท์ และความ

ขดัแยง้ในสงัคม  

1.97 0.93 ปานกลาง 1 

5.มิติด้านการมีอ ํานาจและกิจกรรม

ทางการเมือง  

1.07 0.96 นอ้ย 5 

รวม 1.42 0.97 นอ้ย  

 

   ส
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สมุดกลาง
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เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียระดับทุนทางสังคมรายขอ้ตามแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษากาํหนดข้ึน

พบว่า ทุนทางสงัคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่ายอยูใ่นระดบัปานกลางและน้อย สาํหรับระดบัทุนทาง

สังคมท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง มีประเด็นท่ีสูงสุด คือ จาํนวนญาติพ่ีน้องท่ียงัติดต่อกนัเป็นประจาํ

สมํ่าเสมอทั้งในและนอกชุมชน มีค่าเฉล่ีย 1.76 รองลงมาตามลาํดบั ไดแ้ก่ การไดรั้บความช่วยเหลือ

จากบุคคลอ่ืนภายนอกชุมชน มีค่าเฉล่ีย 1.71 จาํนวนคนท่ีสามารถช่วยเหลือเม่ือเดือนร้อนเร่ืองเงิน มี

ค่าเฉล่ีย 1.69 การไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนภายในชุมชน มีค่าเฉล่ีย 1.56  สาํหรับระดบัทุน

ทางสังคมท่ีอยู่ระดบัน้อย รายข้อท่ีมีประเด็นสูงสุด คือ จาํนวนญาติพ่ีน้องท่ีสามารถปรึกษาเร่ือง

ส่วนตวัท่ีเป็นความลบั มีค่าเฉล่ีย 1.36 รองลงมาตามลาํดบั ไดแ้ก่ ลกัษณะการทาํงานกบักลุ่มอ่ืน

ภายนอกชุมชน มีค่าเฉล่ีย 0.86 ลกัษณะการทาํงานกับสมาชิกกลุ่มภายในชุมชน มีค่าเฉล่ีย 0.77 

ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกลุ่มภายในชุมชน มีค่าเฉล่ีย 0.68 จาํนวนกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกภายนอก

ชุมชน มีค่าเฉล่ีย 0.60 และจาํนวนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกภายในชุมชน มีค่าเฉล่ีย  0.56 (ดงัตาราง

ท่ี 9) 

ตารางท่ี 9 แสดงระดบัทุนทางสงัคมมิติกลุ่มและเครือข่าย แยกเป็นรายขอ้ 
 

ทุนทางสงัคมมิติกลุ่มและเครือข่าย ค่าเฉล่ีย SD ระดบัทุนทางสงัคม 

1. จาํนวนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกภายในชุมชน 0.56 0.96 ไม่มี 

2. ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกลุ่ม 0.68 1.11 ไม่มี 

3. การทาํงานกบัสมาชิกในกลุ่มภายในชุมชน 0.77 1.14 นอ้ย 

4. จาํนวนกลุ่มภายนอกชุมชนเคยร่วมทาํงานดว้ย 0.60 0.98 ไม่มี 

5. การทาํงานกบักลุ่มอ่ืนภายนอกชุมชน 0.86 1.11 นอ้ย 

6. ญาติพ่ีน้องท่ียงัติดต่อกนัเป็นประจาํสมํ่าเสมอ

ทั้งในและนอกชุมชน 

1.76 1.34 ปานกลาง 

7. มีญาติพ่ีนอ้งท่ีสนิทสนมซ่ึงสามารถปรึกษาเร่ือง

ส่วนตวัท่ีเป็นความลบั 

1.36 0.95 นอ้ย 

8. การไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนภายใน

ชุมชน 

1.56 1.09 ปานกลาง 

9. การไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนภายนอก

ชุมชน 

1.71 1.15 ปานกลาง 

10. ความช่วยเหลือเม่ือเดือดร้อนเร่ืองเงิน  1.69 1.10 ปานกลาง 

รวม 1.16 1.09 นอ้ย 

   ส
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ทุนทางสงัคมมิติความไวว้างใจ มีระดบัทุนทางสังคม คือ ไม่มีทุนทางสังคม ระดบัปาน

กลางและระดบัน้อย สาํหรับระดบัทุนทางสังคมท่ีมีระดบัปานกลาง ท่ีมีประเด็นสูงสุด คือ ความ

ไวว้างใจหมดในการรักษาตนเอง มีค่าเฉล่ีย 2.11 รองลงมาตามลาํดบั ไดแ้ก่ ความไวว้างใจพระใน

ชุมชน มีค่าเฉล่ีย 1.66 ความไวว้างใจครู มีค่าเฉล่ีย 1.58 สาํหรับระดบัทุนทางสังคมท่ีอยู่ในระดบั

นอ้ย รายขอ้ท่ีมีประเด็นสูงสุด คือ ความไวว้างใจต่อนักการเมืองทอ้งถิ่น มีค่าเฉล่ีย 0.87 และความ

ไวว้างใจต่อเจา้หนา้ท่ีรัฐ มีค่าเฉล่ีย 0.85 และสาํหรับรายขอ้ท่ีไม่มีทุนทางสังคม คือ ความไวว้างใน

คนแปลกหนา้ มีค่าเฉล่ีย 0.77 (ดงัตารางท่ี 10) 

 

ตารางท่ี 10 แสดงระดบัทุนทางสงัคมมิติความไวว้างใจ แยกเป็นรายขอ้ 
 

ทุนทางสงัคมมิติความไวว้างใจ ค่าเฉล่ีย SD ระดบัทุนทางสงัคม 

1. ความไวว้างใจต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการปฏิบติั

หนา้ท่ีดูแลทุกขสุ์ขใหแ้ก่ประชาชน 

0.85 0.80 นอ้ย 

2. ความไวว้างใจต่อนักการเมืองทอ้งถิ่นในการ

พัฒนาให้ท่านมีความมั ่นคงในด้านต่างๆเช่น 

อาชีพ สุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 

0.87 0.84 นอ้ย 

3. ความไวว้างใจครูท่ีดูแลสัง่สอนบุตรหลานท่าน 1.58 1.01 ปานกลาง 

4. ความไวว้างใจหมอในการรักษาตนเอง 2.11 0.93 ปานกลาง 

5. ความไวว้างใจพระในชุมชนว่าสามารถเป็นท่ี

พ่ึงทางใจใหค้าํแนะนาํในยามท่ีมีปัญหา 

1.66 1.17 ปานกลาง 

6. ท่านมีความไวว้างใจคนแปลกหนา้ 0.58 0.77 ไม่มี 

รวม 1.28 0.92 นอ้ย 

 

ทุนทางสงัคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ มีระดบัทุนทางสังคมในระดบัปานกลาง

และนอ้ย โดยทุนทางสงัคมท่ีระดบัปานกลาง ท่ีมีประเด็นสูงสุด คือ การไดเ้ขา้ร่วมงานบุญกบัทาง

วดั มีค่าเฉล่ีย 1.96 รองลงมาตามลาํดบั ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมงานของสมาชิกในชุมชน เช่น งานบวช 

งานแต่ง งานข้ึนบา้นใหม่ ฯลฯ มีค่าเฉล่ีย 1.96 การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากภยั

พิบติั มีค่าเฉล่ีย 1.63 การเขา้ร่วมทาํความสะอาดท่ีสาธารณะของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 1.53 สาํหรับระดบั

ทุนทางสงัคมท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย มีประเด็นสูงสุด คือ การเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือทาํกิจกรรม

   ส
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ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัอาชญากรรมภายในชุมชน มีค่าเฉล่ีย 1.48 รองลงมา คือ การเขา้ร่วมทาํ

กิจกรรมต่างๆของชุมชน 1.12 (ดงัตารางท่ี 11) 

 

ตารางท่ี 11 แสดงระดบัทุนทางสงัคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ 
 

ทุนทางสังคมมติด้ิานกจิกรรมและความร่วมมอื ค่าเฉล่ีย SD ระดบัทุนทางสงัคม 

1. การเขา้ร่วมทาํกิจกรรมต่างๆของชุมชน 1.12 0.86 นอ้ย 

2. การเขา้ร่วมบริจาคทุนทรัพยห์รือส่ิงของใหก้บัผู ้

ยากไร้ในชุมชน 

1.56 0.94 ปานกลาง 

3. การเข้าร่วมทาํความสะอาดท่ีสาธารณะของ

ชุมชน 

1.53 0.86 ปานกลาง 

4. การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจาก

ภยัพิบติั 

1.63 1.03 ปานกลาง 

5. การเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือทาํกิจกรรม

อ่ืนๆท่ีเ ก่ียวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม

ภายในชุมชน 

1.48 0.95 นอ้ย 

6. การไดเ้ขา้ร่วมงานบุญกบัทางวดั 1.96 0.85 ปานกลาง 

7. การเขา้ร่วมงานของสมาชิกในชุมชน เช่น งาน

บวช งานแต่งงาน งานข้ึนบา้นใหม่ งานศพ  

1.96 0.99 ปานกลาง 

รวม 1.60 0.93 ปานกลาง 

 

ทุนทางสงัคมมิติดา้นความสมานฉนัทแ์ละความขดัแยง้ในสงัคม มีระดบัทุนทางสังคมอยู่

ในระดบัปานกลาง ประเด็นสูงสุด คือ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ภายในชุมชน มีค่าเฉล่ีย 2.18 รองลงมา

ตามลาํดบั ไดแ้ก่ การติดต่อซ้ือขายกนัอยา่งฉนัทมิ์ตร มีค่าเฉล่ีย 2.03  ความสามคัคีกนัภายในชุมชน 

มีค่าเฉล่ีย 1.98 การใหค้วามร่วมมือกบัชุมชน ทั้งท่ีคนภายในชุมชนมีความแตกต่างกนัทั้ งทางดา้น

ฐานะการเงิน อาชีพ ศาสนา และความชอบต่อพรรคการเมือง มีค่าเฉล่ีย 1.95 โอกาสการถูกจ้ีชิง

ทรัพย ์มีค่าเฉล่ีย 1.89 และการประนีประนอมขอ้ขดัแยง้และหาทางออกเป็นกลาง มีค่าเฉล่ีย 1.80 

(ดงัตารางท่ี 12) 
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ตารางท่ี 12 แสดงระดบัทุนทางสงัคมมิติดา้นความสมานฉันท์และความขดัแยง้ในสังคม แยกตาม

รายขอ้ 
 

ทุนทางสังคมมติด้ิานความสมานฉันท์ และความ

ขัดแย้งในสังคม 

ค่าเฉล่ีย SD ระดบัทุนทางสงัคม 

1. ความสามคัคีกนัภายในชุมชน 1.98 0.93 ปานกลาง 

2. ความเอ้ือเฟ้ือ เผือ่แผต่่อกนัภายในชุมชน 2.18 0.83 ปานกลาง 

3. การติดต่อคา้ขายกนัอยา่งฉนัทมิ์ตร 2.03 0.77 ปานกลาง 

4. การให้ความร่วมมือกบัชุมชน ทั้งท่ีคนภายใน

ชุมชนมีความแตกต่างทางดา้นฐานะการเงิน อาชีพ 

ศาสนา และความชอบต่อพรรคการเมือง 

1.95 0.90 ปานกลาง 

5. โอกาสท่ีจะถกูจ้ีชิงทรัพยภ์ายในชุมชน 1.89 1.18 ปานกลาง 

6. การประนีประนอมข้อขัดแย ้งและหาทาง

ออกเป็นกลาง 

1.80 0.96 ปานกลาง 

รวม 1.97 0.93 ปานกลาง 

 

ทุนทางสงัคมมิติดา้นอาํนาจหนา้ท่ีและกิจกรรมทางการเมือง มีระดบัทุนทางสังคมอยู่ใน

ระดบันอ้ยและไม่มีทุนทางสงัคม โดยมีประเด็นสูงสุดคือ ความสามารถในการจูงใจเพ่ือนบา้นให้

เขา้ร่วมในการพฒันาชุมชน มีค่าเฉล่ีย 1.35 รองลงมาตามลาํดบั ไดแ้ก่ เสียงของคนในชุมชนท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจของนักการเมืองท้องถิ่น มีค่าเฉล่ีย 1.33 ความสาํคัญของตนเองต่อการดาํเนิน

กิจกรรมเพ่ือส่วนรวมต่างๆในชุมชน มีค่าเฉล่ีย 1.24 บทบาทสาํคญัของตนเองในการบริหารจดัการ

ชุมชน มีค่าเฉล่ีย 1.19 การเขา้ร่วมช้ีแจง ร้องเรียน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาส่วนร่วมของ

ชุมชน มีค่าเฉล่ีย 1.09 การเขา้ร่วมประทอ้งความไม่ยุติธรรมในชุมชน มีค่าเฉล่ีย 0.85 และการเขา้

ร่วมฟังการปราศรัยของนกัการเมือง พบว่าไม่มีทุนทางสงัคมรายขอ้น้ี ซ่ึง มีค่าเฉล่ีย 0.44 (ดงัตาราง

ท่ี 13) 
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ตารางท่ี 13 แสดงระดบัทุนทางสงัคมมิติอาํนาจหนา้ท่ีและกิจกรรมทางการเมือง แยกตามรายขอ้ 
 

ทุนทางสังคมมติด้ิานการมอีาํนาจและกจิกรรม

ทางการเมอืง 

ค่าเฉล่ีย SD ระดบัทุนทางสงัคม 

1. บทบาทสาํคญัต่อการบริหารจดัการชุมชน 1.19 1.05 นอ้ย 

2. ความสามารถจูงใจเพ่ือนบา้นให้เขา้มาร่วมใน

ดา้นการพฒันาชุมชน 

1.35 0.98 นอ้ย 

3. ความสาํคญัของตนเองต่อการดาํเนินกิจกรรม

เพ่ือส่วนรวมต่างๆในชุมชน 

1.24 1.04 นอ้ย 

4. เสียงของคนในชุมชนมีผลต่อการตดัสินใจของ

นกัการเมืองทอ้งถิ่น 

1.33 0.94 นอ้ย 

5. การเขา้ร่วมฟังการปราศรัยของนกัการเมืองของ

การเลือกตั้ง 

0.44 0.75 ไม่มี 

6. การเขา้ร่วมประทว้งความไม่ยติุธรรมในชุมชน 0.85 0.99 นอ้ย 

7. การเขา้ร่วมช้ีแจง ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัญหาส่วนร่วมของชุมชน 

1.09 0.95 นอ้ย 

รวม 1.07 0.96 นอ้ย 

 

4. การทดสอบสมมุตฐิาน 

การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการพ่ึงตนเองและทุนทางสังคมของชุมชนตลาดนํ้ าคลอง

ลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาตั้งสมมุติฐาน 13 สมมุติฐาน ซ่ึงผล

การศึกษามีดงัน้ี 

 

สมมุตฐิานท่ี 1 ประชาชนท่ีเพศต่างกนัจะมทุีนทางสังคมแตกต่างกนั 

จากการศึกษาโดยใชว้ิธี t-test พบว่าทุนทางสงัคมโดยรวมของประชากรเพศชาย (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 1.54) และเพศหญิง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.35) ต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 (ดงัตาราง 14) 
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ตารางท่ี 14 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมโดยรวมจาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จาํนวน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t 
Sig. 

(2 tailed) 

ชาย 31 1.54 0.32 

1.823 0.071 หญิง 67 1.35 0.53 

รวม 98 1.45 0.43 
 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของเพศกบัทุนทางสงัคมรายดา้นในมิติดา้นกลุ่มและเครือข่าย 

พบว่า ทุนทางสงัคมมิติดา้นกลุ่มแลเครือข่ายของประชากรเพศชาย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.23) และเพศ

หญิง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.78) ต่างกนัอยา่งมีไม่นยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 (ดงัตารางท่ี 15) 

 

ตารางท่ี 15 แสดงผลการเปรียบเทียงทุนทางสงัคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่ายจาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จาํนวน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t 
Sig. 

(2 tailed) 

ชาย 31 1.23 0.66 

.755 0.452 หญิง 67 1.12 0.69 

รวม 98 1.18 0.68 
 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของเพศกับทุนทางสังคมรายดา้นในมิติด้านความไวว้างใจ 

พบว่า ทุนทางสังคมมิติดา้นความไวว้างใจ ของประชากรเพศชาย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.45) และเพศ

หญิง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.19) ต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 (ดงัตารางท่ี 16) 

 

ตารางท่ี 16 แสดงผลการเปรียบเทียงทุนทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจจาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จาํนวน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t 
Sig. 

(2 tailed) 

ชาย 31 1.45 0.50 

.330 0.022 หญิง 67 1.19 0.50 

รวม 98 1.32 0.50 
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เม่ือพิจารณาความแตกต่างของเพศกบัทุนทางสงัคมรายดา้นในมิติดา้นกิจกรรมและความ

ร่วมมือ พบว่า ทุนทางสังคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือของประชากรเพศชาย (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 1.79) และเพศหญิง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.53) ต่างกนัอยา่งไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติระดบั .05 (ดงั

ตารางท่ี 17) 

 

ตารางท่ี 17 แสดงผลการเปรียบเทียงทุนทางสงัคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือจาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จาํนวน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t 
Sig. 

(2 tailed) 

ชาย 31 1.79 0.41 

1.842 0.069 หญิง 67 1.53 0.73 

รวม 98 1.66 0.57 

 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของเพศกบัทุนทางสังคมรายดา้นในมิติดา้นความสมานฉันท ์

และความขดัแยง้ในสงัคม พบว่า ทุนทางสงัคมมิติดา้นความสมานฉันท์ และความขดัแยง้ในสังคม 

ของประชากรเพศชาย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.98) และเพศหญิง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.96) ต่างกนัอย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 (ดงัตารางท่ี 18) 

 

ตารางท่ี 18 แสดงผลการเปรียบเทียงทุนทางสังคมมิติดา้นความสมานฉันท์ และความขดัแยง้ใน

สงัคมจาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จาํนวน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t 
Sig. 

(2 tailed) 

ชาย 31 1.98 0.60 

0.180 0.858 หญิง 67 1.96 0.71 

รวม 98 1.97 0.66 
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เม่ือพิจารณาความแตกต่างของเพศกบัทุนทางสังคมรายดา้นในมิติดา้นการมีอาํนาจและ

กิจกรรมทางการเมืองพบว่า ทุนทางสังคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมืองของ

ประชากรเพศชาย (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.27) และเพศหญิง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.97) ต่างกนัอย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 (ดงัตารางท่ี 19) 

 

ตารางท่ี 19 แสดงผลการเปรียบเทียงทุนทางสงัคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง 

จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จาํนวน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t 
Sig. 

(2 tailed) 

ชาย 31 1.27 0.59 

1.958 0.053 หญิง 67 0.97 0.73 

รวม 98 1.97 0.66 

 

สมมุตฐิานท่ี 2 ประชาชนท่ีอายุต่างกนัจะมทุีนทางสังคมแตกต่างกนั 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสงัคมโดยรวมของประชาชนท่ีมีอายแุตกต่างกนั 5 ระดบั ไดแ้ก่ ตํ่า

กว่า 25 ปี, 26 – 35 ปี, 36 – 45 ปี, 46 – 55 ปี และ55 – 65 ปี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.42, 1.57, 1.36, 1.42 

และ 1.34) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีทุนทางสังคมโดยรวมแตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ี 2 (ดงัตารางท่ี 20) 
 

ตารางท่ี 20 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมโดยรวมจาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

ตํ่ากว่า 25 ปี 15 1.42 0.49 

.655 .625 

26 – 35 ปี 19 1.57 0.37 

36 – 45 ปี 29 1.36 0.35 

46 – 55 ปี 15 1.42 0.25 

55 – 65 ปี 20 1.34 0.78 

รวม 98 1.41 0.48 
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เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบทุนทางสงัคมรายดา้น มิติดา้นกลุ่มและเครือข่ายของประชาชนท่ี

มีอายุแตกต่างกนั 5 ระดบั ไดแ้ก่ ตํ่ากว่า 25 ปี, 26 – 35 ปี, 36 – 45 ปี, 46 – 55 ปี และ55 – 65 ปี 

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.14, 1.16, 1.08, 1.01และ 1.39) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีอายแุตกต่างกนัมี

ทุนทางสงัคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่ายแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 (ดงัตาราง

ท่ี 21) 
 

ตารางท่ี 21 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่ายจาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

ตํ่ากว่า 25 ปี 15 1.14 0.71 

.841 .503 

26 – 35 ปี 19 1.16 0.55 

36 – 45 ปี 29 1.08 0.73 

46 – 55 ปี 15 1.01 0.47 

55 – 65 ปี 20 1.39 0.79 

รวม 98 1.15 0.67 
 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสังคมมิติดา้นความไวว้างใจของประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั 5 

ระดบั ไดแ้ก่ ตํ่ากว่า 25 ปี, 26 – 35 ปี, 36 – 45 ปี, 46 – 55 ปี และ55 – 65 ปี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.38, 

1.49, 1.28, 1.40และ 0.88) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีทุนทางสังคมมิติดา้น

ความไวว้างใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 และเม่ือทาํการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ 

โดยวิธี Scheffe พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีทุนทางสังคมมิติดา้นความไวว้างใจ

ดีกว่า ประชาชนท่ีมีอายรุะหว่าง 55 – 65 ปี (1.49 > 0.88 (p< .05)) 

ประชาชนท่ีมีอายุระหว่าง 46 – 55 ปี มีทุนทางสังคมมิติด้านความไวว้างใจดีกว่า 

ประชาชนท่ีมีอายรุะหว่าง 55 – 65 ปี (1.40 > 0.88 (p< .05)) (ดงัตารางท่ี 22 และ 23) 
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ตารางท่ี 22 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจจาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

ตํ่ากว่า 25 ปี 15 1.38 0.42 

4.772 .002* 

26 – 35 ปี 19 1.49 0.55 

36 – 45 ปี 29 1.28 0.34 

46 – 55 ปี 15 1.40 0.48 

55 – 65 ปี 20 0.88 0.59 

รวม 98 1.27 0.51 

 

ตารางท่ี 23 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทุนทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจ

จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ 26 – 35 ปี 36 – 45 ปี 46 – 55 ปี 55 – 65 ปี 

ตํ่ากว่า 25 ปี -0.102 0.102 -0.111 0.506 

26 – 35 ปี  0.204 0.091  0.608* 

36 – 45 ปี   -0.113 0.404 

46 – 55 ปี     0.517* 

 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสังคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ ของประชาชนท่ีมีอายุ

แตกต่างกนั 5 ระดบั ไดแ้ก่ ตํ่ากว่า 25 ปี, 26 – 35 ปี, 36 – 45 ปี, 46 – 55 ปี และ55 – 65 ปี (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 1.54, 1.72, 1.63, 1.64และ 1.53) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีทุนทาง

สังคมมิติด้านกิจกรรมและความร่วมมือ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติระดับ .05 (ดัง

ตารางท่ี 24) 
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ตารางท่ี 24 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือจาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

ตํ่ากว่า 25 ปี 15 1.54 0.61 

.250 .909 

26 – 35 ปี 19 1.72 0.52 

36 – 45 ปี 29 1.63 0.47 

46 – 55 ปี 15 1.64 0.22 

55 – 65 ปี 20 1.53 1.12 

รวม 98 1.61 0.65 

 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสังคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ ของประชาชนท่ีมีอายุ

แตกต่างกนั 5 ระดบั ไดแ้ก่ ตํ่ากว่า 25 ปี, 26 – 35 ปี, 36 – 45 ปี, 46 – 55 ปี และ55 – 65 ปี (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 1.84, 1.96, 1.89, 2.42และ 1.85) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีทุนทาง

สังคมมิติด้านกิจกรรมและความร่วมมือ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติระดับ .05 (ดัง

ตารางท่ี 25) 
 

ตารางท่ี 25 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสังคมมิติดา้นความสมานฉันท์ และความขดัแยง้ใน

สงัคมโดยรวมจาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

ตํ่ากว่า 25 ปี 15 1.84 0.58 

2.155 .080 

26 – 35 ปี 19 1.96 0.52 

36 – 45 ปี 29 1.89 0.56 

46 – 55 ปี 15 2.42 0.67 

55 – 65 ปี 20 1.85 0.90 

รวม 98 1.97 0.67 

 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสังคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ ของประชาชนท่ีมีอายุ

แตกต่างกนั 5 ระดบั ไดแ้ก่ ตํ่ากว่า 25 ปี, 26 – 35 ปี, 36 – 45 ปี, 46 – 55 ปี และ55 – 65 ปี (ค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 1.19, 1.51, 0.92, 0.65และ 1.08) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีทุนทาง

สงัคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 และเม่ือทาํ

การทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธี Scheffe พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุระหว่าง 26 – 35 ปีมีทุนทาง

สังคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมืองดีกว่า ประชาชนท่ีมีอายุระหว่าง 46 – 55 ปี

(1.51 > 0.65 (p< .05)) (ดงัตารางท่ี 26 และ 27) 
 

ตารางท่ี 26 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง 

 โดยรวมจาํแนกตามอาย ุ

อาย ุ จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

ตํ่ากว่า 25 ปี 15 1.19 0.77 

4.078 .004* 

26 – 35 ปี 19 1.51 0.59 

36 – 45 ปี 29 0.92 0.44 

46 – 55 ปี 15 0.65 0.41 

55 – 65 ปี 20 1.08 0.93 

รวม 98 1.07 0.69 

 

ตารางท่ี 27 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทุนทางสังคมมิติดา้นการมีอาํนาจ

และกิจกรรมทางการเมืองจาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ 26 – 35 ปี 36 – 45 ปี 46 – 55 ปี 55 – 65 ปี 

ตํ่ากว่า 25 ปี -0.321 0.264 0.533 0.105 

26 – 35 ปี  0.585  0.854* 0.426 

36 – 45 ปี   0.269 -0.159 

46 – 55 ปี    -0.428 

 

สมมุตฐิานท่ี 3 ประชาชนท่ีระดับการศึกษาต่างกนัจะมทุีนทางสังคมแตกต่างกนั 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสังคมโดยรวมของประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกนั 5 

ระดบั ไดแ้ก่ ประถมศึกษา, มธัยมศึกษา, ปวช./ปวส., ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 1.56, 1.54, 0.97, 1.50 และ 1.47) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง

กันมีทุนทางสังคมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้ นยอมรับ

   ส
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สมมุติฐานท่ี 3 และเม่ือทาํการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธี Scheffe พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษา

ในระดบัประถมศึกษามีทุนทางสงัคมโดยรวมดีกว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา ปวช./ปวส. (1.56 

> 0.97 (p< .05))  

ประชาชนท่ีมีการศึกษาในระดบัปวช./ปวส.มีทุนทางสงัคมโดยรวมนอ้ยกว่า ประชาชนท่ี

มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (0.97 < 1.50 (p< .05)) (ดงัตารางท่ี 28 และ 29) 

 

ตารางท่ี 28 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมโดยรวมจาํแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

ประถมศึกษา 16 1.56 0.23 

5.107 .000* 

มธัยมศึกษา 3 1.54 0.41 

ปวช./ปวส. 17 0.97 0.54 

ปริญญาตรี 49 1.50 0.48 

สูงกว่าปริญญาตรี 13 1.47 0.34 

รวม 98 1.41 0.48 

 

ตารางท่ี 29 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทุนทางสังคมโดยรวมจาํแนกตาม

การศึกษา 
 

การศึกษา มธัยมศึกษา ปวช./ปวส. ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ประถมศึกษา 0.013 0.583* 0.055 0.087 

มธัยมศึกษา  0.569 0.042 0.074 

ปวช./ปวส.   -0.528* -0.496 

ปริญญาตรี    0.032 

 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบทุนทางสังคมรายด้าน พบว่า มิติด้านกลุ่มและเครือข่ายของ

ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 5 ระดบั ไดแ้ก่ ประถมศึกษา, มธัยมศึกษา, ปวช./ปวส., 

ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.18, 0.93, 0.98, 1.14และ 1.43) โดยใช ้F-test 

พบว่าประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีทุนทางสงัคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่ายแตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ดงัตารางท่ี 30) 
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ตารางท่ี 30 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่ายจาํแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

ประถมศึกษา 16 1.18 0.45 

.909 .462 

มธัยมศึกษา 3 0.93 0.75 

ปวช./ปวส. 17 0.98 0.75 

ปริญญาตรี 49 1.14 0.72 

สูงกว่าปริญญาตรี 13 1.43 0.59 

รวม 98 1.15 0.67 

 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบทุนทางสงัคมรายมิติดา้นความไวว้างใจของประชาชนท่ีมีระดบั

การศึกษาแตกต่างกนั 5 ระดบั ไดแ้ก่ ประถมศึกษา, มธัยมศึกษา, ปวช./ปวส., ปริญญาตรี และสูง

กว่าปริญญาตรี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.45, 1.83, 0.91, 1.35 และ 1.15) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมี

ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีทุนทางสังคมมิติดา้นความไวว้างใจแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือทาํการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธี Scheffe พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษา

ในระดบัประถมศึกษามีทุนทางสังคมมิติดา้นความไวว้างใจดีกว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา 

ปวช./ปวส. (1.45 > 0.91 (p< .05))  

ประชาชนท่ีมีการศึกษาในระดบัปวช./ปวส.มีทุนทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจนอ้ยกว่า 

ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (0.91 < 1.35 (p< .05)) (ดงัตารางท่ี 31 และ 32) 
 

ตารางท่ี 31 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจจาํแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

ประถมศึกษา 16 1.45 0.41 

4.399 .003* 

มธัยมศึกษา 3 1.83 0.58 

ปวช./ปวส. 17 0.91 0.64 

ปริญญาตรี 49 1.35 0.43 

สูงกว่าปริญญาตรี 13 1.15 0.50 

รวม 98 1.28 0.52 
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ตารางท่ี 32 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทุนทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจ

จาํแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา มธัยมศึกษา ปวช./ปวส. ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ประถมศึกษา -0.385 0.536* 0.101 0.294 

มธัยมศึกษา  0.922 0.486 0.679 

ปวช./ปวส.   -0.435* -0.242 

ปริญญาตรี    0.193 

 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือของประชาชนท่ีมี

ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 5 ระดบั ไดแ้ก่ ประถมศึกษา, มธัยมศึกษา, ปวช./ปวส., ปริญญาตรี และ

สูงกว่าปริญญาตรี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.87, 2.04, 1.01, 1.72 และ 1.59) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ี

มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีทุนทางสังคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือแตกต่างกนัอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือทําการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่  โดยวิธี Scheffe พบว่า 

ประชาชนท่ีมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษามีทุนทางสังคมมิติด้านกิจกรรมและความร่วมมือ

ดีกว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา ปวช./ปวส. (1.87 > 1.01 (p< .05))  

ประชาชนท่ีมีการศึกษาในระดบัปวช./ปวส.มีทุนทางสังคมมิติดา้นกิจกรรมและความ

ร่วมมือน้อยกว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (1.01 < 1.72 (p< .05)) (ดงัตารางท่ี 33 

และ 34) 

 

ตารางท่ี 33 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสังคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือจาํแนกตาม

การศึกษา 
 

การศึกษา จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

ประถมศึกษา 16 1.87 0.42 

5.940 .000* 

มธัยมศึกษา 3 2.04 0.41 

ปวช./ปวส. 17 1.01 0.72 

ปริญญาตรี 49 1.72 0.63 

สูงกว่าปริญญาตรี 13 1.59 0.49 

รวม 98 1.62 0.65 
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ตารางท่ี 34 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทุนทางสังคมมิติดา้นกิจกรรมและ

ความร่วมมือจาํแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา มธัยมศึกษา ปวช./ปวส. ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ประถมศึกษา -0.172 0.866* 0.146 0.281 

มธัยมศึกษา  1.039 0.318 0.454 

ปวช./ปวส.   -0.720* 0.585 

ปริญญาตรี    0.135 

 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นความสมานฉนัท ์และความขดัแยง้ในสังคม

ของประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 5 ระดบั ไดแ้ก่ ประถมศึกษา, มธัยมศึกษา, ปวช./

ปวส., ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.53, 1.77, 1.32, 2.05 และ 1.87) โดยใช ้

F-test พบว่าประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีทุนทางสงัคมมิติดา้นความสมานฉันท์ และ

ความขัดแยง้ในสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05และเม่ือทาํการทดสอบ

ค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธี Scheffe พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษามีทุนทางสังคม

มิติดา้นความสมานฉนัท ์และความขดัแยง้ในสงัคมดีกว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา ปวช./ปวส. 

(2.53 > 1.32 (p< .05))  

ประชาชนท่ีมีการศึกษาในระดบัปวช./ปวส.มีทุนทางสงัคมมิติดา้นความสมานฉันท์ และ

ความขดัแยง้ในสังคมน้อยกว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (1.32 < 2.05 (p< .05))     

(ดงัตารางท่ี 35 และ 36) 
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ตารางท่ี 35 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสังคมมิติดา้นความสมานฉันท์ และความขดัแยง้ใน

สงัคมจาํแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

ประถมศึกษา 16 2.53 0.57 

9.288 .000* 

มธัยมศึกษา 3 1.77 0.34 

ปวช./ปวส. 17 1.32 0.56 

ปริญญาตรี 49 2.05 0.63 

สูงกว่าปริญญาตรี 13 1.87 0.43 

รวม 98 1.97 0.67 
 

 

ตารางท่ี 36 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทุนทางสังคมมิติด้านความ  

สมานฉนัท ์และความขดัแยง้ในสงัคมจาํแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา มธัยมศึกษา ปวช./ปวส. ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ประถมศึกษา 0.753 1.208* 0.480 0.659 

มธัยมศึกษา  0.454 -0.273 -0.094 

ปวช./ปวส.   0.727* -0.548 

ปริญญาตรี    0.179 

 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 5 ระดบั ไดแ้ก่ ประถมศึกษา, มธัยมศึกษา, ปวช./ปวส., 

ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.75, 1.14, 0.65, 1.25และ 1.30) โดยใช ้F-test 

พบว่าประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีทุนทางสังคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรม

ทางการเมืองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือทาํการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ 

โดยวิธี Scheffe พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาในระดบัปวช./ปวส.มีทุนทางสังคมมิติดา้นการมี

อาํนาจและกิจกรรมทางการเมืองน้อยกว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (0.65 < 1.25  

(p< .05)) (ดงัตารางท่ี 37 และ 38) 
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ตารางท่ี 37 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสังคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง

จาํแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

ประถมศึกษา 16 0.75 0.47 

3.904 .006* 

มธัยมศึกษา 3 1.14 0.37 

ปวช./ปวส. 17 0.65 0.65 

ปริญญาตรี 49 1.25 0.71 

สูงกว่าปริญญาตรี 13 1.30 0.67 

รวม 98 1.07 0.69 

 

ตารางท่ี 38 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทุนทางสังคมมิติดา้นการมีอาํนาจ

และกิจกรรมทางการเมืองจาํแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา มธัยมศึกษา ปวช./ปวส. ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ประถมศึกษา -0.384 0.103 -0.491 -0.549 

มธัยมศึกษา  0.487 -0.107 -0.165 

ปวช./ปวส.   -0.595* -0.652 

ปริญญาตรี    -0.057 

 

สมมุตฐิานท่ี 4 ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนัจะมทุีนทางสังคมแตกต่างกนั 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสงัคมโดยรวมของประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั 5 อาชีพ ไดแ้ก่ 

เกษตรกร/ชาวสวน, คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั, ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษทั และอาชีพอ่ืนๆ 

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.66, 1.32, 1.51, 1.57 และ 1.32) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่าง

กนัมีทุนทางสังคมโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ

สมมุติฐานท่ี 4 (ดงัตารางท่ี 39) 
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ตารางท่ี 39 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติโดยรวมจาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

เกษตรกร/ชาวสวน 16 1.66 0.16 

2.081 .090 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 3 1.32 0.51 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 17 1.51 0.51 

พนกังานบริษทั 49 1.57 0.45 

อ่ืนๆ 13 1.32 0.61 

รวม 98 1.41 0.48 

 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสงัคมรายดา้น พบว่าทุนทางสังคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่ายของ

ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 5 อาชีพ ได้แก่  เกษตรกร /ชาวสวน, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว , 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนกังานบริษทั และอาชีพอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.17, 1.08, 1.51, 1.34 และ 

0.92) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีทุนทางสังคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่าย

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ดงัตารางท่ี 40) 

ตารางท่ี 40 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่ายจาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

เกษตรกร/ชาวสวน 15 1.17 0.26 

1.071 .376 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 58 1.08 0.67 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 8 1.51 0.97 

พนกังานบริษทั 12 1.34 0.71 

อ่ืนๆ 5 0.92 0.93 

รวม 98 1.15 0.67 

 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสังคมรายด้าน พบว่าทุนทางสังคมมิติด้านความไวว้างใจของ

ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 5 อาชีพ ได้แก่  เกษตรกร /ชาวสวน, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว , 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนกังานบริษทั และอาชีพอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.38, 1.20, 1.31, 1.50 และ 
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1.20) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีทุนทางสังคมมิติดา้นความไวว้างใจ

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ดงัตารางท่ี 41) 

ตารางท่ี 41 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจจาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

เกษตรกร/ชาวสวน 15 1.38 0.45 

1.069 .376 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 58 1.20 0.57 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 8 1.31 0.49 

พนกังานบริษทั 12 1.50 0.14 

อ่ืนๆ 5 1.20 0.49 

รวม 98 1.27 0.51 
 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสังคมรายด้าน พบว่าทุนทางสังคมมิติด้านกิจกรรมและความ

ร่วมมือของประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั 5 อาชีพ ไดแ้ก่ เกษตรกร/ชาวสวน, คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั

, ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษทั และอาชีพอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.01, 1.53, 1.44, 1.75 

และ 1.34) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีทุนทางสังคมมิติดา้นกิจกรรมและ

ความร่วมมือแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ดงัตารางท่ี 42) 

 

ตารางท่ี 42 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสังคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือจาํแนกตาม

อาชีพ 
 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

เกษตรกร/ชาวสวน 15 2.01 0.45 

2.103 .087 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 58 1.53 0.70 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 8 1.44 0.45 

พนกังานบริษทั 12 1.75 0.42 

อ่ืนๆ 5 1.34 0.96 

รวม 98 1.61 0.65 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 
 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสงัคมรายดา้น พบว่าทุนทางสังคมมิติดา้นความสมานฉันท์ และ

ความขดัแยง้ในสังคมของประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 5 อาชีพ ได้แก่ เกษตรกร/ชาวสวน, 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั, ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนกังานบริษทั และอาชีพอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90, 

1.70, 2.20, 2.00 และ 1.83) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีทุนทางสังคมมิติ

ดา้นความสมานฉันท์ และความขดัแยง้ในสังคมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

และเม่ือทาํการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธี Scheffe พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกร/ชาวสวน 

มีทุนทางสงัคมมิติดา้นความสมานฉนัท ์และความขดัแยง้ในสงัคมดีกว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพคา้ขาย/

ธุรกิจส่วนตวั,  พนักงานบริษทั และอาชีพอ่ืนๆ (2.90 >1.70, 2.00 และ 1.83 (p< .05)) (ดงัตารางท่ี 

43 และ 44) 

 

ตารางท่ี 43 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสังคมมิติดา้นความสมานฉันท์ และความขดัแยง้ใน

สงัคมจาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

เกษตรกร/ชาวสวน 15 2.90 0.23 

15.261 .000* 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 58 1.70 0.57 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 8 2.20 0.55 

พนกังานบริษทั 12 2.00 0.58 

อ่ืนๆ 5 1.83 0.52 

รวม 98 1.97 0.67 
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ตารางท่ี 44 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทุนทางสังคมมิติด้านความ 

สมานฉนัท ์และความขดัแยง้ในสงัคมจาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
คา้ขาย/ธุรกิจ

ส่วนตวั 

ขา้ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษทั อ่ืนๆ 

เกษตรกร/ชาวสวน 1.195* 0.692   0.900*  1.067* 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  -0.504 -0.296 -0.129 

ขา้ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
  0.208 0.375 

พนกังานบริษทั    0.167 

 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสังคมรายด้าน พบว่าทุนทางสังคมมิติด้านการมีอาํนาจและ

กิจกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 5 อาชีพ ไดแ้ก่ เกษตรกร/ชาวสวน, 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั, ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนกังานบริษทั และอาชีพอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.85, 

1.06, 1.07, 1.26 และ 1.31) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีทุนทางสังคมมิติ

ดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมืองแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ดงั

ตารางท่ี 45) 

ตารางท่ี 45 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสังคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง

จาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

เกษตรกร/ชาวสวน 15 0.85 0.55 

.718 .582 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 58 1.06 0.70 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 8 1.07 0.66 

พนกังานบริษทั 12 1.26 0.86 

อ่ืนๆ 5 1.31 0.69 

รวม 98 1.07 0.69 
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สมมุตฐิานท่ี 5 ประชาชนท่ีรายได้ต่างกนัจะมทุีนทางสังคมแตกต่างกนั 

  เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสงัคมโดยรวมของประชาชนกบัรายไดแ้ตกต่างกนั 6 ระดบั ไดแ้ก่ 

ตํ่ากว่า 6.000 บาท, 6,001 – 8,000 บาท, 8,001 – 10,000 บาท, 10,001 – 13,000 บาท, 13,001 – 

15,000 บาท และมากกว่า 15,001 บาท (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.42, 0.98, 1.58, 1.50, 1.02 และ 1.61) โดย

ใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีทุนทางสงัคมโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี 5 และเม่ือทาํการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธี 

Scheffe พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได ้ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท มีทุนทางสังคมโดยรวมน้อยกว่า 

ประชาชนท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 8,001 – 10,000 บาท (0.98 < 1.58  (p< .05)) (ดงัตารางท่ี 46 และ 47) 

 

ตารางท่ี 46 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมโดยรวมจาํแนกตามรายได ้
 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

ตํ่ากว่า 6.000 บาท 12 1.42 0.30 

7.282 .000* 

6,001 – 8,000 บาท 18 0.98 0.54 

8,001 – 10,000 บาท 26 1.58 0.37 

10,001 – 13,000 บาท 6 1.50 0.31 

13,001 – 15,000 บาท 7 1.02 0.37 

มากกว่า 15,001 บาท 29 1.61 0.43 

รวม 98 1.41 0.48 

 

ตารางท่ี 47 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทุนทางสังคมโดยรวมจาํแนกตาม

รายได ้
 

รายได้ 
6,001 – 

8,000 บาท 

8,001 – 

10,000 บาท 

10,001 – 

13,000 บาท 

13,001 – 

15,000 บาท 

มากกว่า 

15,001 บาท 

ตํ่ากว่า 6.000 บาท 0.443 -0.165 -0.080 0.397 -0.189 

6,001 – 8,000 บาท  -0.609* -0.524 -0.046 -0.633 

8,001 – 10,000 บาท   0.085 0.562 -0.025 

10,001 – 13,000 บาท    0.477 -0.109 

13,001 – 15,000 บาท     -0.587 
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เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสงัคมรายดา้น พบว่าทุนทางสังคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่ายของ

ประชาชนกบัรายไดแ้ตกต่างกนั 6 ระดบั ไดแ้ก่ ตํ่ากว่า 6.000 บาท, 6,001 – 8,000 บาท, 8,001 – 

10,000 บาท, 10,001 – 13,000 บาท, 13,001 – 15,000 บาท และมากกว่า 15,001 บาท (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 0.94, 0.88, 1.22, 1.85, 0.54 และ 1.36) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมี

ทุนทางสงัคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่ายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือทาํ

การทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธี Scheffe พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได ้ระหว่าง 10,001 – 13,000 

บาท มีทุนทางสงัคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่ายดีกว่า ประชาชนท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 13,001 – 15,000 

บาท (1.85 > 0.54  (p< .05)) (ดงัตารางท่ี 48 และ 49) 

 

ตารางท่ี 48 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่ายจาํแนกตามรายได ้
 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

ตํ่ากว่า 6.000 บาท 12 0.94 0.39 

4.519 .001* 

6,001 – 8,000 บาท 18 0.88 0.53 

8,001 – 10,000 บาท 26 1.22 0.54 

10,001 – 13,000 บาท 6 1.85 0.94 

13,001 – 15,000 บาท 7 0.54 0.48 

มากกว่า 15,001 บาท 29 1.36 0.75 

รวม 98 1.15 0.67 
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ตารางท่ี 49 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทุนทางสังคมมิติด้านกลุ่มและ

เครือข่ายจาํแนกตามรายได ้

 

รายได้ 
6,001 – 

8,000 บาท 

8,001 – 

10,000 บาท 

10,001 – 

13,000 บาท 

13,001 – 

15,000 บาท 

มากกว่า 

15,001 บาท 

ตํ่ากว่า 6.000 บาท 0.058 -0.285 -0.908 0.398 -0.424 

6,001 – 8,000 บาท  -0.344 -0.966 -0.340 -0.482 

8,001 – 10,000 บาท   -0.623 0.681 -0.139 

10,001 – 13,000 บาท    1.307* 0.484 

13,001 – 15,000 บาท     -0.823 

 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจของประชาชนกบัรายไดแ้ตกต่างกนั 6 

ระดบั ไดแ้ก่ ตํ่ากว่า 6.000 บาท, 6,001 – 8,000 บาท, 8,001 – 10,000 บาท, 10,001 – 13,000 บาท, 

13,001 – 15,000 บาท และมากกว่า 15,001 บาท (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.52, 0.84, 1.46, 1.44, 1.16 และ 

1.27) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีทุนทางสังคมมิติดา้นความไวว้างใจ

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือทาํการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธี 

Scheffe พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได ้ตํ่ากว่า 6.000 บาทมีทุนทางสังคมมิติดา้นความไวว้างใจดีกว่า 

ประชาชนท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 6,001 – 8,000 บาท (1.52 > 0.84  (p< .05))  

ประชาชนท่ีมีรายได ้ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท มีทุนทางสังคมมิติดา้นความไวว้างใจ

นอ้ยกว่า ประชาชนท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 8,001 – 10,000 บาท (0.84 < 1.46  (p< .05)) (ดงัตารางท่ี 50 

และ 51) 
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ตารางท่ี 50 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจจาํแนกตามรายได ้
 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

ตํ่ากว่า 6.000 บาท 12 1.52 0.48 

4.754 .001* 

6,001 – 8,000 บาท 18 0.84 0.53 

8,001 – 10,000 บาท 26 1.46 0.56 

10,001 – 13,000 บาท 6 1.44 0.34 

13,001 – 15,000 บาท 7 1.16 0.44 

มากกว่า 15,001 บาท 29 1.27 0.34 

รวม 98 1.27 0.51 

 

ตารางท่ี 51 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทุนทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจ

จาํแนกตามรายได ้
 

รายได้ 
6,001 – 

8,000 บาท 

8,001 – 

10,000 บาท 

10,001 – 

13,000 บาท 

13,001 – 

15,000 บาท 

มากกว่า 

15,001 บาท 

ตํ่ากว่า 6.000 บาท 0.685* 0.066 0.083 0.361 0.257 

6,001 – 8,000 บาท  -0.618* -0.601 -0.324 -0.427 

8,001 – 10,000 บาท   0.017 0.295 0.191 

10,001 – 13,000 บาท    0.278 0.174 

13,001 – 15,000 บาท     -0.103 

 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือของประชาชนกบัรายไดแ้ตกต่าง

กนั 6 ระดบั ไดแ้ก่ ตํ่ากว่า 6.000 บาท, 6,001 – 8,000 บาท, 8,001 – 10,000 บาท, 10,001 – 13,000 

บาท, 13,001 – 15,000 บาท และมากกว่า 15,001 บาท (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.58, 1.02, 1.83, 1.26, 1.28 

และ 1.96) โดยใช ้F-test พบว่า ประชาชนท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีทุนทางสงัคมมิติดา้นกิจกรรมและ

ความร่วมมือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือทาํการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ 

โดยวิธี Scheffe พบว่า ประชาชนท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 6,001 – 8,000 บาท มีทุนทางสังคมมิติดา้น

กิจกรรมและความร่วมมือนอ้ยกว่า ประชาชนท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 8,001 – 10,000 บาท (1.02 < 1.83  

(p< .05))  (ดงัตารางท่ี 52 และ 53) 

   ส
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ตารางท่ี 52 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสังคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือจาํแนกตาม

รายได ้
 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

ตํ่ากว่า 6.000 บาท 12 1.58 0.52 

7.926 .000* 

6,001 – 8,000 บาท 18 1.02 0.82 

8,001 – 10,000 บาท 26 1.83 0.43 

10,001 – 13,000 บาท 6 1.26 0.26 

13,001 – 15,000 บาท 7 1.28 0.52 

มากกว่า 15,001 บาท 29 1.96 0.53 

รวม 98 1.61 0.65 

 

ตารางท่ี 53 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทุนทางสังคมมิติดา้นกิจกรรมและ

ความร่วมมือจาํแนกตามรายได ้
 

รายได้ 
6,001 – 

8,000 บาท 

8,001 – 

10,000 บาท 

10,001 – 

13,000 บาท 

13,001 – 

15,000 บาท 

มากกว่า 

15,001 บาท 

ตํ่ากว่า 6.000 บาท 0.559 -0.252 0.321 0.297 -0.382 

6,001 – 8,000 บาท  -0.811* -0.238 -0.261 -0.942 

8,001 – 10,000 บาท   0.573 0.549 -0.130 

10,001 – 13,000 บาท    -0.024 -0.703 

13,001 – 15,000 บาท     -0.679 

 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นความสมานฉนัท ์และความขดัแยง้ของประชาชนกบั

รายไดแ้ตกต่างกนั 6 ระดบั ไดแ้ก่ ตํ่ากว่า 6.000 บาท, 6,001 – 8,000 บาท, 8,001 – 10,000 บาท, 

10,001 – 13,000 บาท, 13,001 – 15,000 บาท และมากกว่า 15,001 บาท (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.50, 1.48, 

1.85, 2.11, 1.57 และ 2.22) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีทุนทางสังคมมิติ

ดา้นความสมานฉนัท ์และความขดัแยง้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือทาํ

การทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธี Scheffe พบว่า ประชาชนท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่า 6.000 บาท มีทุนทาง

   ส
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สงัคมมิติดา้นความสมานฉนัท ์และความขดัแยง้ในสงัคมดีกว่า ประชาชนท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 6,001 

– 8,000 บาท (2.50 > 1.48  (p< .05))   

ประชาชนท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 6,001 – 8,000 บาท มีทุนทางสังคมมิติดา้นความสมานฉันท ์

และความขัดแยง้ในสังคมน้อยกว่า ประชาชนท่ีมีรายได้มากกว่า 15,001 บาท (1.48 < 2.22            

(p< .05))   (ดงัตารางท่ี 54 และ 55) 
 

ตารางท่ี 54 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสังคมมิติดา้นความสมานฉันท์ และความขดัแยง้ใน

สงัคมจาํแนกตามรายได ้
 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

ตํ่ากว่า 6.000 บาท 12 2.50 0.74 

6.108 .000* 

6,001 – 8,000 บาท 18 1.48 0.65 

8,001 – 10,000 บาท 26 1.85 0.53 

10,001 – 13,000 บาท 6 2.11 0.25 

13,001 – 15,000 บาท 7 1.57 0.46 

มากกว่า 15,001 บาท 29 2.22 0.63 

รวม 98 1.97 0.67 
 

 

ตารางท่ี 55 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทุนทางสังคมมิติด้านความ

สมานฉนัท ์และความขดัแยง้ในสงัคมจาํแนกตามรายได ้
 

รายได้ 
6,001 – 

8,000 บาท 

8,001 – 

10,000 บาท 

10,001 – 

13,000 บาท 

13,001 – 

15,000 บาท 

มากกว่า 

15,001 บาท 

ตํ่ากว่า 6.000 บาท 1.018* 0.641 0.388 0.928 0.276 

6,001 – 8,000 บาท  -0.377 -0.629 -0.089 -0.743* 

8,001 – 10,000 บาท   -0.252 0.288 -0.365 

10,001 – 13,000 บาท    0.539 -0.113 

13,001 – 15,000 บาท     -0.652 

 

   ส
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เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสังคมมิติด้านการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนกบัรายไดแ้ตกต่างกนั 6 ระดบั ไดแ้ก่ ตํ่ากว่า 6.000 บาท, 6,001 – 8,000 บาท, 8,001 – 

10,000 บาท, 10,001 – 13,000 บาท, 13,001 – 15,000 บาท และมากกว่า 15,001 บาท (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 0.57, 0.67, 1.56, 0.85, 0.57 และ 1.24) โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมี

ทุนทางสงัคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมืองแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 และเม่ือทาํการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธี Scheffe พบว่า ประชาชนท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่า 

6.000 บาท มีทุนทางสังคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมืองน้อยกว่า ประชาชนท่ีมี

รายไดร้ะหว่าง 8,001 – 10,000 บาท (0.57 < 1.56 (p< .05))   

ประชาชนท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 6,001 – 8,000 บาท มีทุนทางสังคมมิติดา้นการมีอาํนาจและ

กิจกรรมทางการเมืองน้อยกว่า ประชาชนท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 8,001 – 10,000 บาท (0.67 < 1.56            

(p< .05))    

ประชาชนท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 8,001 – 10,000 บาท มีทุนทางสงัคมมิติดา้นการมีอาํนาจและ

กิจกรรมทางการเมืองดีกว่า ประชาชนท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 13,001 – 15,000 บาท (1.56 > 0.85            

(p< .05))   (ดงัตารางท่ี 56 และ 57) 

 

ตารางท่ี 56 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง 

 จาํแนกตามรายได ้
 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig.F 

ตํ่ากว่า 6.000 บาท 12 0.57 0.34 

8.596 .000* 

6,001 – 8,000 บาท 18 0.67 0.67 

8,001 – 10,000 บาท 26 1.56 0.64 

10,001 – 13,000 บาท 6 0.85 0.31 

13,001 – 15,000 บาท 7 0.57 0.38 

มากกว่า 15,001 บาท 29 1.24 0.63 

รวม 98 1.07 0.69 
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ตารางท่ี 57 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทุนทางสังคมมิติดา้นการมีอาํนาจ

และกิจกรรมทางการเมืองจาํแนกตามรายได ้
 

รายได้ 
6,001 – 

8,000 บาท 

8,001 – 

10,000 บาท 

10,001 – 

13,000 บาท 

13,001 – 

15,000 บาท 

มากกว่า 

15,001 บาท 

ตํ่ากว่า 6.000 บาท -0.103 -0.994* -0.286 0.000 -0.675 

6,001 – 8,000 บาท  -0.891* -0.182 0.103 -0.571 

8,001 – 10,000 บาท   0.709 0.994* 0.319 

10,001 – 13,000 บาท    0.286 -0.389 

13,001 – 15,000 บาท     -0.675 

 

สมมุตฐิานท่ี 6 ประชาชนท่ีภูมลิาํเนาต่างกนัจะมทุีนทางสังคมแตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของภูมิลาํเนากบัทุนทางสังคมโดยรวม พบว่า ทุนทางสังคม

ของประชาชนภายในชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.50) และภายนอกชุมชนตลาด

นํ้ าคลองลดัมะยม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.87) ต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึง

ปฏิเสธสมมุติฐานท่ี 6 (ดงัตารางท่ี 58) 

 

ตารางท่ี 58 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมโดยรวมจาํแนกตามภูมิลาํเนา 
 

ภูมลิาํเนา จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t 

Sig. 

(2 tailed) 

ภายในภูมิลาํเนา 54 1.50 0.52 

1.927 .057 ภายนอกภูมิลาํเนา 44 1.31 0.40 

รวม 98 1.41 0.46 
 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของภูมิลาํเนากับทุนทางสังคมรายดา้น ในมิติดา้นกลุ่มและ

เครือข่าย พบว่า ทุนทางสงัคมของประชาชนภายในชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

1.23) และภายนอกชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.06) ต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05  (ดงัตารางท่ี 59) 

 

 

   ส
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ตารางท่ี 59 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่ายจาํแนกตามภูมิลาํเนา 
 

ภูมลิาํเนา จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
T 

Sig. 

(2 tailed) 

ภายในภูมิลาํเนา 54 1.23 0.61 

1.231 .221 ภายนอกภูมิลาํเนา 44 1.06 0.74 

รวม 98 1.15 0.68 

 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของภูมิลาํเนากบัทุนทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจพบว่า ทุน

ทางสงัคมของประชาชนภายในชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.32) และภายนอก

ชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.22) ต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

(ดงัตารางท่ี 60) 

 

ตารางท่ี 60 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจจาํแนกตามภูมิลาํเนา 
 

ภูมลิาํเนา จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t 

Sig. 

(2 tailed) 

ภายในภูมิลาํเนา 54 1.32 0.58 

.931 .354 ภายนอกภูมิลาํเนา 44 1.22 0.41 

รวม 98 1.27 0.50 

 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของภูมิลาํเนากับทุนทางสังคมมิติด้านกิจกรรมและความ

ร่วมมือพบว่า ทุนทางสังคมของประชาชนภายในชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

1.72) และภายนอกชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.49) ต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 (ดงัตารางท่ี 61) 
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ตารางท่ี 61 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสังคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือจาํแนกตาม

ภูมิลาํเนา 
 

ภูมลิาํเนา จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t 

Sig. 

(2 tailed) 

ภายในภูมิลาํเนา 54 1.72 0.74 

1.776 .079 ภายนอกภูมิลาํเนา 44 1.49 0.51 

รวม 98 1.61 0.63 

 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของภูมิลาํเนากบัทุนทางสังคมมิติดา้นความสมานฉันท์ และ

ความขดัแยง้ พบว่า ทุนทางสังคมของประชาชนภายในชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 1.72) และภายนอกชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.49) ต่างกนัอย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ดงัตารางท่ี 62) 

 

ตารางท่ี 62 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสังคมมิติดา้นความสมานฉันท์ และความขดัแยง้ใน

สงัคมจาํแนกตามภูมิลาํเนา 
 

ภูมลิาํเนา จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t 

Sig. 

(2 tailed) 

ภายในภูมิลาํเนา 54 2.12 0.78 

1.776 .079 ภายนอกภูมิลาํเนา 44 1.79 0.48 

รวม 98 1.96 0.63 

 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของภูมิลาํเนากบัทุนทางสงัคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรม

ทางการเมืองพบว่า ทุนทางสังคมของประชาชนภายในชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 1.11) และภายนอกชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.01) ต่างกนัอย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ดงัตารางท่ี 63) 
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ตารางท่ี 63 แสดงผลการเปรียบเทียบทุนทางสงัคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมืองใน

สงัคมจาํแนกตามภูมิลาํเนา 
 

ภูมลิาํเนา จาํนวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
T 

Sig. 

(2 tailed) 

ภายในภูมิลาํเนา 54 1.11 0.74 

.745 .458 ภายนอกภูมิลาํเนา 44 1.01 0.63 

รวม 98 1.06 0.69 

 

สมมุตฐิานท่ี 7 การพึง่ตนเองโดยรวมมคีวามสัมพนัธ์กบัทุนทางสังคมของชุมชนตลาดนํา้

คลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ ความสมัพนัธ์ระหว่างการพ่ึงตนเองโดยรวมกบัทุนทางสังคมโดยรวม 

โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบว่า การพ่ึงตนเองโดยรวมมีความสัมพนัธ์ใน

ระดบัสูงมากและเป็นไปในทางทิศเดียวกบัทุนทางสังคมโดยรวม (r = .781) อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองโดยรวมเปล่ียนแปลงไป 1 คะแนน ทุนทาง

สงัคมโดยรวมจะเปล่ียนแปลงไป .781 คะแนน ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้

เม่ือพิจารณาการพึ่งตนเองโดยรวมกบัทุนทางทางสังคมรายดา้น ไดแ้ก่ มิติดา้นกลุ่มและ

เครือข่าย มิติดา้นความไวว้างใจ มิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ มิติดา้นความสมานฉันท์ และ

ความขดัแยง้ในสงัคม และมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธเ์พียร์สนั พบว่า  

การพ่ึงตนเองโดยรวมมีความสมัพนัธร์ะดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัทุนทางสงัคม

มิติดา้นกลุ่มและเครือข่าย (r = .639) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนน

การพ่ึงตนเองโดยรวมเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสงัคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่ายจะเปล่ียนแปลง

ไป .639 คะแนน 

การพ่ึงตนเองโดยรวมมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัทุน

ทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจ (r = .266) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า 

คะแนนการพึ่งตนเองโดยรวมเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสังคมมิติด้านความไวว้างใจจะ

เปล่ียนแปลงไป .266 คะแนน 

การพ่ึงตนเองโดยรวมมีความสมัพนัธร์ะดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัทุนทางสงัคม

มิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ (r = .727) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า 
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คะแนนการพ่ึงตนเองโดยรวมเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสงัคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ 

จะเปล่ียนแปลงไป .727 คะแนน 

การพ่ึงตนเองโดยรวมมีความสมัพนัธร์ะดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัทุนทางสงัคม

มิติดา้นความสมานฉนัท ์และความขดัแยง้ในสงัคม (r = .754) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองโดยรวมเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสังคมมิติดา้นความ

สมานฉนัท ์และความขดัแยง้ในสงัคม จะเปล่ียนแปลงไป .754 คะแนน 

การพ่ึงตนเองโดยรวมมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัทุน

ทางสงัคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง (r = .472) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองโดยรวมเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสงัคมมิติดา้นการมี

อาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง จะเปล่ียนแปลงไป .472 คะแนน (ดงัตารางท่ี 64) 

 

สมมุตฐิานท่ี 8 การพึง่ตนเองด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับทุนทางสังคมของชุมชน

ตลาดนํา้คลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างการพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลยีกบัทุนทางสังคม

โดยรวม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบว่า การพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยีมี

ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทางทิศเดียวกบัทุนทางสังคมโดยรวม (r = .541) 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยี

เปล่ียนแปลงไป 1 คะแนน ทุนทางสงัคมโดยรวมจะเปล่ียนแปลงไป .541 คะแนน ดงันั้นจึงยอมรับ

สมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้

เม่ือพิจารณาการพึ่งตนเองดา้นเทคโนโลยกีบัทุนทางทางสงัคมรายดา้น ไดแ้ก่ มิติดา้นกลุ่ม

และเครือข่าย มิติดา้นความไวว้างใจ มิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ มิติดา้นความสมานฉันท ์

และความขัดแยง้ในสังคม และมิติด้านการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง  โดยวิธีหาค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียร์สนั พบว่า  

การพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์ระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบัทุนทางสงัคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่าย (r = .372) อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง

หมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลยเีปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสังคมมิติดา้นกลุ่ม

และเครือข่ายจะเปล่ียนแปลงไป .372 คะแนน 

การพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัทุน

ทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจ (r = .244) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงหมายความว่า 
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คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลยีเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสังคมมิติดา้นความไวว้างใจจะ

เปล่ียนแปลงไป .244 คะแนน 

การพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์ระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบัทุนทางสงัคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ (r = .511) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลยีเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสังคมมิติ

ดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ จะเปล่ียนแปลงไป .511 คะแนน 

การพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์ระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบัทุนทางสังคมมิติด้านความสมานฉันท์ และความขัดแยง้ในสังคม (r = .424) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลยีเปล่ียนไป 1 

คะแนน ทุนทางสงัคมมิติดา้นความสมานฉนัท ์และความขดัแยง้ในสังคม จะเปล่ียนแปลงไป .424 

คะแนน 

การพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์ระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบัทุนทางสงัคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง (r = .437) อยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลยีเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุน

ทางสงัคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง จะเปล่ียนแปลงไป .437 คะแนน (ดงัตาราง

ท่ี 64) 

 

สมมุตฐิานท่ี 9 การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับทุนทางสังคมของชุมชน

ตลาดนํา้คลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจกับทุนทางสังคม

โดยรวม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบว่า การพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจมี

ความสัมพนัธ์ในระดบัสูงและเป็นไปในทางทิศเดียวกบัทุนทางสังคมโดยรวม (r = .565) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป 

1 คะแนน ทุนทางสังคมโดยรวมจะเปล่ียนแปลงไป .565 คะแนน ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี

กาํหนดไว ้

เม่ือพิจารณาการพึ่งตนเองดา้นเศรษฐกิจกบัทุนทางทางสงัคมรายดา้น ไดแ้ก่ มิติดา้นกลุ่ม

และเครือข่าย มิติดา้นความไวว้างใจ มิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ มิติดา้นความสมานฉันท ์

และความขัดแยง้ในสังคม และมิติด้านการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง  โดยวิธีหาค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียร์สนั พบว่า  
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การพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกบั

ทุนทางสังคมมิติด้านกลุ่มและเครือข่าย (r = .300) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง

หมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสังคมมิติดา้นกลุ่ม

และเครือข่ายจะเปล่ียนแปลงไป .300 คะแนน 

การพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกบั

ทุนทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจ (r = .280) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความ

ว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสังคมมิติดา้นความไวว้างใจจะ

เปล่ียนแปลงไป .280 คะแนน 

การพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจมีความสมัพนัธร์ะดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัทุนทาง

สังคมมิติด้านกิจกรรมและความร่วมมือ (r = .573) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง

หมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสังคมมิติด้าน

กิจกรรมและความร่วมมือ จะเปล่ียนแปลงไป .573 คะแนน 

การพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจมีความสมัพนัธร์ะดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัทุนทาง

สังคมมิติดา้นความสมานฉันท์ และความขดัแยง้ในสังคม (r = .636) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสังคม

มิติดา้นความสมานฉนัท ์และความขดัแยง้ในสงัคม จะเปล่ียนแปลงไป .636 คะแนน 

การพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกบั

ทุนทางสงัคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง (r = .302) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสังคม

มิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง จะเปล่ียนแปลงไป .302 คะแนน (ดงัตารางท่ี 64) 

  

สมมุตฐิานท่ี 10 การพึง่ตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาตมิคีวามมสัีมพนัธ์กบัทุนทางสังคม

ของชุมชนตลาดนํา้คลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ ความสมัพนัธร์ะหว่างการพ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติกบัทุนทาง

สังคมโดยรวม  โดยวิ ธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน  พบว่า  การพ่ึงตนเองด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมัพนัธใ์นระดบัสูงและเป็นไปในทางทิศเดียวกบัทุนทางสงัคมโดยรวม 

(r = .606) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติเปล่ียนแปลงไป1 คะแนน ทุนทางสังคมโดยรวมจะเปล่ียนแปลงไป .606 

คะแนน ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้
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เม่ือพิจารณาการพึ่งตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติกบัทุนทางทางสงัคมรายดา้น ไดแ้ก่ มิติ

ดา้นกลุ่มและเครือข่าย มิติด้านความไวว้างใจ มิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ มิติดา้นความ

สมานฉนัท ์และความขดัแยง้ในสงัคม และมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง โดยวิธีหา

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียร์สนั พบว่า  

การพ่ึงตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกบัทุนทางสงัคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่าย (r = .544) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทาง

สงัคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่ายจะเปล่ียนแปลงไป .544 คะแนน 

การพ่ึงตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพนัธ์ระดับตํ่าและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบัทุนทางสังคมมิติดา้นความไวว้างใจ (r = .216) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึง

หมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสังคมมิติ

ดา้นความไวว้างใจจะเปล่ียนแปลงไป .216 คะแนน 

การพ่ึงตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกบัทุนทางสงัคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ (r = .543) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติเปล่ียนไป 1 คะแนน 

ทุนทางสงัคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ จะเปล่ียนแปลงไป .543 คะแนน 

การพ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพนัธ์ระดบัสูงและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบัทุนทางสังคมมิติด้านความสมานฉันท์ และความขัดแยง้ในสังคม (r = .571) อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

เปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสังคมมิติด้านความสมานฉันท์ และความขัดแยง้ในสังคม จะ

เปล่ียนแปลงไป .571 คะแนน 

การพ่ึงตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกบัทุนทางสังคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง (r = .343) อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

เปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสงัคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง จะเปล่ียนแปลง

ไป .343 คะแนน (ดงัตารางท่ี 64) 
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สมมุติฐานท่ี 11 การพึ่งตนเองด้านจิตใจมีความมีสัมพันธ์กับทุนทางสังคมของชุมชน

ตลาดนํา้คลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ ความสมัพนัธร์ะหว่างการพ่ึงตนเองดา้นจิตใจกบัทุนทางสังคมโดยรวม 

โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบว่า การพ่ึงตนเองด้านจิตใจมีความสัมพนัธ์ใน

ระดบัปานกลางและเป็นไปในทางทิศเดียวกบัทุนทางสงัคมโดยรวม (r = .497) อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นจิตใจเปล่ียนแปลงไป 1 คะแนน ทุน

ทางสงัคมโดยรวมจะเปล่ียนแปลงไป .497 คะแนน ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้

เม่ือพิจารณาการพึ่งตนเองดา้นจิตใจกบัทุนทางทางสงัคมรายดา้น ไดแ้ก่ มิติดา้นกลุ่มและ

เครือข่าย มิติดา้นความไวว้างใจ มิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ มิติดา้นความสมานฉันท์ และ

ความขดัแยง้ในสงัคม และมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธเ์พียร์สนั พบว่า  

การพ่ึงตนเองดา้นจิตใจมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัทุน

ทางสงัคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่าย (r = .504) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความ

ว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นจิตใจเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสังคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่ายจะ

เปล่ียนแปลงไป .504 คะแนน 

การพ่ึงตนเองดา้นจิตใจมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัทุน

ทางสังคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ (r = .483) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง

หมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นจิตใจเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสังคมมิติดา้นกิจกรรม

และความร่วมมือ จะเปล่ียนแปลงไป .483 คะแนน 

การพ่ึงตนเองดา้นจิตใจมีความสัมพนัธ์ระดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกับทุนทาง

สังคมมิติดา้นความสมานฉันท์ และความขดัแยง้ในสังคม (r = .608) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นจิตใจเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสังคมมิติ

ดา้นความสมานฉนัท ์และความขดัแยง้ในสงัคม จะเปล่ียนแปลงไป .608 คะแนน 

การพ่ึงตนเองดา้นจิตใจไม่มีความสมัพนัธก์บัทุนทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจ และมิติ

ดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง (ดงัตารางท่ี 64) 

 

สมมุตฐิานท่ี 12 การพึง่ตนเองด้านสังคมและวฒันธรรมมคีวามสัมพนัธ์กับทุนทางสังคม

ของชุมชนตลาดนํา้คลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ ความสมัพนัธร์ะหว่างการพ่ึงตนเองดา้นสงัคมและวฒันธรรมกบัทุนทาง

สงัคมโดยรวม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบว่า การพ่ึงตนเองดา้นสังคมและ
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วฒันธรรมมีความสัมพนัธ์ในระดับสูงและเป็นไปในทางทิศเดียวกับทุนทางสังคมโดยรวม             

(r = .670) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นสังคม

และวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไป 1 คะแนน ทุนทางสังคมโดยรวมจะเปล่ียนแปลงไป.670 คะแนน 

ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้

เม่ือพิจารณาการพึ่งตนเองดา้นสังคมและวฒันธรรมกบัทุนทางทางสังคมรายดา้น ไดแ้ก่ 

มิติดา้นกลุ่มและเครือข่าย มิติดา้นความไวว้างใจ มิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ มิติดา้นความ

สมานฉนัท ์และความขดัแยง้ในสงัคม และมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง โดยวิธีหา

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียร์สนั พบว่า  

การพ่ึงตนเองดา้นสังคมและวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์ระดับสูงและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบัทุนทางสงัคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่าย (r = .616) อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง

หมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นสงัคมและวฒันธรรมเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสงัคมมิติ

ดา้นกลุ่มและเครือข่ายจะเปล่ียนแปลงไป .616 คะแนน 

การพ่ึงตนเองดา้นสังคมและวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์ระดับสูงและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบัทุนทางสงัคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ (r = .587) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นสังคมและวฒันธรรมเปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทาง

สงัคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ จะเปล่ียนแปลงไป .587 คะแนน 

การพ่ึงตนเองดา้นสังคมและวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์ระดับสูงและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบัทุนทางสังคมมิติด้านความสมานฉันท์ และความขัดแยง้ในสังคม (r = .597) อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นสังคมและวฒันธรรม

เปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสังคมมิติด้านความสมานฉันท์ และความขัดแยง้ในสังคม จะ

เปล่ียนแปลงไป .597 คะแนน 

การพ่ึงตนเองดา้นสังคมและวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์ระดับปานกลางและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกบัทุนทางสังคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง (r = .448) อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นสังคมและวฒันธรรม

เปล่ียนไป 1 คะแนน ทุนทางสงัคมมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง จะเปล่ียนแปลง

ไป .448 คะแนน และการพ่ึงตนเองดา้นสงัคมและวฒันธรรมไม่มีความสมัพนัธก์บัทุนทางสงัคมมิติ

ดา้นความไวว้างใจ (ดงัตารางท่ี 64) 
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สมมุตฐิานท่ี 13 การพึง่ตนเองทางเทคโนโลย ีการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ การพึ่งตนเอง

ทางทรัพยากรธรรมชาต ิการพึง่ตนเองทางจิตใจ การพึ่งตนเองทางสังคมและวัฒนธรรมมีอํานาจ

การทํานายทุนทางสังคมของชุมชนได้ 

จากตัวแปรการ พ่ึงตนเองแต่ละด้าน  คือ  ด้านเทคโนโลยี  ด้านเศรษฐกิจ  ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นจิตใจ และด้านสังคมและวฒันธรรม โดยใช้การวิเคราะห์พหุคูณแบบ

ขั้นตอน (Stepwise multiple regression) มีเพียง 4 ตวัแปรคือ การพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลยี การ

พ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจ การพ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และการพ่ึงตนเองดา้นสังคมและ

วฒันธรรม สามารถทาํนายทุนทางสังคมได ้อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 มีค่านํ้ าหนัก

ความสาํคญัในรูปของคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากบั .334, .183, .304 และ .242 ตามลาํดบั มี  

สมัประสิทธส์หสมัพนัธพ์หุคูณของปัจจยัการพ่ึงตนเองทั้ ง 4 ดา้น ต่อทุนทางสังคม (R) มีค่าเท่ากบั 

.794   มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเท่ากบั .300  มีค่าสมัประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .631 ซ่ึง

แสดงว่าการพ่ึงตนเองทั้ ง 4 ดา้นร่วมกนัสามารถอธิบายระดบัทุนทางสังคมของประชาชนร้อยละ 

63.1  นั้นหมายความว่าปัจจยัการพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลย ีดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 

ดา้นจิตใจ และดา้นสังคมและวฒันธรรมสามารถอธิบายทุนทางสังคมไดดี้ท่ีสุด ส่วนตวัแปรการ

พ่ึงตนเองดา้นจิตใจ ไม่มีอิทธิพลต่อความแปรปรวนของทุนทางสงัคม (ดงัตารางท่ี 65) 

ซ่ึงความสัมพนัธ์ของการพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยี การพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจ การ

พ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และการพ่ึงตนเองดา้นสังคมและวฒันธรรมต่อทุนทางสังคม 

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์การถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี คือ 

 

SC = -0.975 + 0.201(SRT) + 0.149(SRE) + 0.187(SRR) + 0.139(SRS) 

 

SRT   =   ดา้นเทคโนโลย ี 

SRE   =   ดา้นเศรษฐกิจ  

SRR   =   ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ  

SRS    =   ดา้นสงัคมและวฒันธรรม  
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ตารางท่ี 65 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของความสัมพนัธ์ระหว่างการพึ่งตนเองกบัทุนทาง

สงัคม 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig.F 

Regression 14.305 4 3.576 39.704 .000 

Residual 8.377 93 .090   

ตวัแปรท่ีถูกเลอืกเข้าสมการ B SE.B Beta t Sig.t 

การพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลย ี .201 .047 .334 4.297 .000 

การพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจ .149 .064 .183 2.332 .022 

การพ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติ .187 .070 .304 2.669 .009 

การพ่ึงตนเองดา้นสงัคมและวฒันธรรม .139 .067 .242 2.059 .042 

ค่าคงท่ี -.975 .215  -4.526 .000 

 

หมายเหตุ :  R = .794 S.E.est = .300 

       R2 = .631 Adjusted R2 = .615      มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธร์ะหว่างการพ่ึงตนเองกบัทุนทางสงัคมของชุมชนตลาดนํ้ า

คลองลดัมะยมแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงัน้ี 

1. เพ่ือศึกษาระดบัทุนทางสงัคมของชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขต

ตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาระดบัการพึ่งตนเองของชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขต

ตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และ

ภูมิลาํเนา ท่ีมีผลต่อระดบัทุนทางสังคมของชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั 

กรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาการพึ่งตนเองท่ีสมัพนัธต่์อทุนทางสงัคมของชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม 

แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 

โดยทาํการศึกษาจากประชากร ชาวชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม เป็นประชาชนท่ีอาศยั

อยูใ่นชุมชนซ่ึงตั้ งอยู่บริเวณตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมและประชาชนท่ีอยู่ละแวกใกลเ้คียงซ่ึงมีส่วน

เก่ียวข้องกบัการมีส่วนร่วมในตลาดคลองลดัมะยม ประกอบดว้ยผูค้า้ในตลาดและประชาชนใน

พ้ืนท่ี จาํนวน 98 คน  สาํหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ท่ีผ่านการ

ทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (validity) โดยยดึหลกัความถูกตอ้งตามหลกัการตรวจสอบ จาก

ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุง จากนั้นนาํแบบสอบถามไปทดสอบ

ความน่าเช่ือถือ (reliability) กบักลุ่มประชากรท่ีใกลเ้คียงกบัชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวง

บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 คน แลว้นําขอ้มูลท่ีได้มาทาํการหาความ

น่าเช่ือถือ ดว้ยการหาค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) ผลการทดสอบเท่ากบั 

0.94 จากนั้นนาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มลูกบัประชากรแลว้นาํขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบ

ความถกูตอ้ง จดัหมวดหมู่ และวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ 

(Statistic Package for Social Science – SPSS) ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
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สรุปผลการวจิยั 

ลักษณะส่วนบุคคลของประชากรชุมชนตลาดนํ้าคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.4 เป็นเพศชายร้อยละ 

31.5 ประชากรส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 29.6 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 56-65ปี

ร้อยละ 20.4 การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 50 รองลงมา ไดแ้ก่  ปวช/ปวส ร้อยละ 17  

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ59.2 รองลงมาไดแ้ก่ เกษตรกร/ชาวสวน ร้อย

ละ 15.3 มีรายไดต่้อเดือน มากกว่า 15,001 บาท ร้อยละ 55.1 รองลงมาไดแ้ก่  รายไดช่้วง 8,001 – 

10,000 บาท ร้อยละ 26.5  ประชากรส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ร้อยละ 55.1 

และอาศยัภายนอกชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ร้อยละ 44.9 

 

ระดับการพึ่งตนเองของประชากรชุมชนตลาดนํ้าคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร 

ระดบัการพึ่งตนเองในภาพรวมของประชาชนชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม พบว่าส่วน

ใหญ่ประชาชนมีระดบัการพึ่งตนเองโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 

ระดับการพ่ึงตนเองรายด้านของชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมทั้ ง 5 ด้าน ซ่ึงการ

พ่ึงตนเองในระดบัมากคือ การพ่ึงตนเองดา้นจิตใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17, การพ่ึงตนเองด้าน

เศรษฐกิจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84  และการพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 สาํหรับ

การพ่ึงตนเองในระดบัปานกลาง คือ การพ่ึงตนเองดา้นสงัคมและวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 , 

การพ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33  

 

ระดับทุนทางสังคมของประชากรชุมชนตลาดนํ้าคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร 

ระดบัทุนทางสงัคมในภาพรวมของประชาชนชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม พบว่าส่วน

ใหญ่ประชาชนมีระดบัทุนทางสงัคมโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.42 

ระดับทุนทางสังคมของชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมทั้ ง 5 ด้าน ซ่ึงมีระดบัทุนทาง

สงัคมท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ  ทุนทางสงัคมมิติดา้นความสมานฉนัทแ์ละความขดัแยง้ในสังคม 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.97 และทุนทางสังคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.60 

สาํหรับทุนทางสงัคมในระดบันอ้ย คือ ทุนทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.28 , 
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ทุนทางสงัคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.16 และทุนทางสงัคมมิติดา้นการมีอาํนาจ

และกิจกรรมทางการเมือง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.07  

 

ผลการทดสอบสมมุตฐิาน 

สมมุตฐิานท่ี 1 ประชาชนท่ีเพศต่างกนัจะมทุีนทางสังคมแตกต่างกนั 

จากการศึกษาโดยใชว้ิธี t-test พบว่าทุนทางสังคมโดยรวมของประชากรเพศชาย และ

เพศหญิง ต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 อย่างไรก็

ตามเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความแตกต่างในเร่ืองเพศไม่มีผลต่อทุนทางสังคมทั้ ง 5 มิติ คือ 

มิติกลุ่มและเครือข่าย มิติด้านความไวว้างใจ มิติกิจกรรมและการมีส่วนร่วม มิติด้านความ

สมานฉนัทแ์ละความขดัแยง้ในสงัคม และมิติดา้นอาํนาจหนา้ท่ีและกิจกรรมทางการเมือง 

 

สมมุตฐิานท่ี 2 ประชาชนท่ีอายุต่างกนัจะมทุีนทางสังคมแตกต่างกนั 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสงัคมโดยรวมของประชาชนท่ีมีอายแุตกต่างกนั 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

ตํ่ากว่า 25 ปี, 26 – 35 ปี, 36 – 45 ปี, 46 – 55 ปี และ55 – 65 ปี โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีอายุ

แตกต่างกนัมีทุนทางสังคมโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติระดบั .05 ดังนั้นจึง

ปฏิเสธสมมุติฐานท่ี 2 อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความแตกต่างเร่ืองอายุมีผลต่อ

ความแตกต่างกบัทุนทางสงัคมรายดา้น คือ ทุนทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจ และมิติดา้นอาํนาจ

หนา้ท่ีและอาํนาจทางการเมือง ในขณะท่ีอายไุม่มีผลต่อความแตกต่างกบัทุนทางสังคมอีก 3 มิติ คือ 

มิติกลุ่มและเครือข่าย มิติกิจกรรมและการมีส่วนร่วม และมิติความสมานฉันท์และความขดัแยง้ใน

สงัคม 

      สมมุตฐิานท่ี 3 ประชาชนท่ีระดับการศึกษาต่างกนัจะมทุีนทางสังคมแตกต่างกนั 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสงัคมโดยรวมของประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 5 

ระดบั ไดแ้ก่ ประถมศึกษา, มธัยมศึกษา, ปวช./ปวส., ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีโดยใช ้F-

test พบว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกนัมีทุนทางสังคมโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นยอมรับสมมุติฐานท่ี 3  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ความแตกต่างในเร่ืองระดบัการศึกษามีผลต่อความแตกต่างกบัทุนทางสังคมรายดา้น คือ มิติดา้น

ความไวว้างใจ มิติกิจกรรมและการมีส่วนร่วม มิติดา้นความสมานฉันท์และความขดัแยง้ในสังคม 

และมิติดา้นอาํนาจหน้าท่ีและกิจกรรมทางการเมือง ในขณะท่ีระดับการศึกษาไม่มีผลต่อความ

แตกต่างกบัทุนทางสงัคมมิติกลุ่มและเครือข่าย 
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สมมุตฐิานท่ี 4 ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนัจะมทุีนทางสังคมแตกต่างกนั 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสังคมโดยรวมของประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั 5 อาชีพ 

ไดแ้ก่ เกษตรกร/ชาวสวน, คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั, ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนกังานบริษทั และอาชีพ

อ่ืนๆ โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีทุนทางสังคมโดยรวมแตกต่างกนัอย่าง

ไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ี 4 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ความแตกต่างในเร่ืองอาชีพมีผลต่อความแตกต่างกบัทุนทางสงัคมรายดา้น คือ มิติดา้นความ

สมานฉนัทแ์ละความขดัแยง้ในสงัคม ในขณะท่ีอาชีพไม่มีผลต่อความแตกต่างกบัทุนทางสังคมมิติ

กลุ่มและเครือข่าย มิติดา้นความไวว้างใจ มิติกิจกรรมและการมีส่วนร่วม และมิติดา้นอาํนาจหน้าท่ี

และกิจกรรมทางการเมือง 

 

สมมุตฐิานท่ี 5 ประชาชนท่ีรายได้ต่างกนัจะมทุีนทางสังคมแตกต่างกนั 

เม่ือเปรียบเทียบทุนทางสังคมโดยรวมของประชาชนกับรายไดแ้ตกต่างกนั 6 ระดับ 

ไดแ้ก่ ตํ่ากว่า 6.000 บาท, 6,001 – 8,000 บาท, 8,001 – 10,000 บาท, 10,001 – 13,000 บาท, 13,001 

– 15,000 บาท และมากกว่า 15,001 บาท โดยใช ้F-test พบว่าประชาชนท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีทุน

ทางสงัคมโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี 5 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความแตกต่างเร่ืองรายไดมี้ผลต่อความแตกต่างของทุนทาง

สงัคมทั้ง 5มิติ คือ มิติกลุ่มและเครือข่าย มิติดา้นความไวว้างใจ มิติกิจกรรมและการมีส่วนร่วม มิติ

ดา้นความสมานฉนัทแ์ละความขดัแยง้ในสงัคม และมิติดา้นอาํนาจหนา้ท่ีและกิจกรรมทางการเมือง 

 

สมมุตฐิานท่ี 6 ประชาชนท่ีภูมลิาํเนาต่างกนัจะมทุีนทางสังคมแตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของภูมิลาํเนากบัทุนทางสงัคมโดยรวม พบว่า ทุนทางสังคม

ของประชาชนภายในชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม และภายนอกชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม 

ต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ี 6 และเม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่าในเร่ืองภูมิลาํเนาไม่มีผลต่อความแตกต่างกบัทุนทางสังคมทั้ ง 5 มิติ คือ มิติกลุ่มและ

เครือข่าย มิติดา้นความไวว้างใจ มิติกิจกรรมและการมีส่วนร่วม มิติดา้นความสมานฉันท์และความ

ขดัแยง้ในสงัคม และมิติดา้นอาํนาจหนา้ท่ีและกิจกรรมทางการเมือง 
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สมมุตฐิานท่ี 7 การพึง่ตนเองโดยรวมมคีวามสัมพนัธ์กบัทุนทางสังคมของชุมชนตลาด

นํา้คลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ ความสมัพนัธร์ะหว่างการพ่ึงตนเองโดยรวมกบัทุนทางสงัคมโดยรวม 

โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบว่า การพ่ึงตนเองโดยรวมมีความสัมพนัธ์ใน

ระดบัสูงมากและเป็นไปในทางทิศเดียวกบัทุนทางสังคมโดยรวม (r = .781) อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05  ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี 7 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การพ่ึงตนเอง

โดยรวมมีความสมัพนัธก์บัทุนทางสงัคมทั้ง 5 มิติ คือ มิติกลุ่มและเครือข่าย มิติดา้นความไวว้างใจ 

มิติกิจกรรมและการมีส่วนร่วม มิติดา้นความสมานฉันท์และความขดัแยง้ในสังคม และมิติดา้น

อาํนาจหนา้ท่ีและกิจกรรมทางการเมือง 

 

สมมุตฐิานท่ี 8 การพึง่ตนเองทางเทคโนโลยมีคีวามสัมพนัธ์กบัทุนทางสังคมของชุมชน

ตลาดนํา้คลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ ความสมัพนัธร์ะหว่างการพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลยีกบัทุนทางสังคม

โดยรวม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบว่า การพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยีมี

ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทางทิศเดียวกบัทุนทางสังคมโดยรวม (r = .541) 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยี

เปล่ียนแปลงไป .541 คะแนน ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 

สมมุตฐิานท่ี 9 การพึง่ตนเองทางเศรษฐกจิมคีวามสัมพนัธ์กับทุนทางสังคมของชุมชน

ตลาดนํา้คลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างการพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจกบัทุนทางสังคม

โดยรวม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบว่า การพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจมี

ความสัมพนัธ์ในระดบัสูงและเป็นไปในทางทิศเดียวกบัทุนทางสังคมโดยรวม (r = .565) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป 

.565 คะแนน ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 

สมมุติฐานที่ 10 การพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติมีความมีสัมพันธ์กับทุนทาง

สังคมของชุมชนตลาดนํา้คลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างการพ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติกบัทุน

ทางสังคมโดยรวม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า การพ่ึงตนเองด้าน
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ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมัพนัธใ์นระดบัสูงและเป็นไปในทางทิศเดียวกบัทุนทางสงัคมโดยรวม 

(r = .606) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติเปล่ียนแปลงไป .606 คะแนน ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 

สมมุตฐิานท่ี 11 การพึ่งตนเองทางจิตใจมีความมีสัมพันธ์กับทุนทางสังคมของชุมชน

ตลาดนํา้คลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างการพ่ึงตนเองด้านจิตใจกับทุนทางสังคม

โดยรวม  โดยวิ ธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า  การพ่ึงตนเองด้านจิตใจมี

ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทางทิศเดียวกบัทุนทางสังคมโดยรวม (r = .497) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นจิตใจเปล่ียนแปลง

ไป .497 คะแนน ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 

สมมุติฐานที่ 12 การพึ่งตนเองทางสังคมและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับทุนทาง

สังคมของชุมชนตลาดนํา้คลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ ความสมัพนัธร์ะหว่างการพ่ึงตนเองดา้นสังคมและวฒันธรรมกบัทุน

ทางสงัคมโดยรวม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบว่า การพ่ึงตนเองดา้นสังคม

และวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงและเป็นไปในทางทิศเดียวกับทุนทางสังคมโดยรวม             

(r = .670) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายความว่า คะแนนการพ่ึงตนเองดา้นสังคม

และวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไป .670 คะแนน ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 

สมมุตฐิานท่ี 13 การพึง่ตนเองทางเทคโนโลย ีการพึง่ตนเองทางเศรษฐกจิ การพึง่ตนเอง

ทางทรัพยากรธรรมชาต ิการพึง่ตนเองทางจิตใจ การพึ่งตนเองทางสังคมและวัฒนธรรมมีอํานาจ

การทํานายทุนทางสังคมของชุมชนได้ 

จากตัวแปรการ พ่ึงตนเองแต่ละด้าน  คือ  ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ  ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นจิตใจ และดา้นสังคมและวฒันธรรม โดยใชก้ารวิเคราะห์พหุคูณแบบ

ขั้นตอน (Stepwise multiple regression) มีเพียง 4 ตวัแปรคือ การพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลยี การ

พ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจ การพ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และการพ่ึงตนเองดา้นสังคมและ

วฒันธรรม สามารถทํานายความมั ่นคงของมนุษยไ์ด้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบของคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี คือ SC = -0.997 + 

0.200(SRT) + 0.147(SRE) + 0.182(SRR) + 0.138(SRS) 
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อภิปรายผล 

ระดับการพึง่ตนเองของประชาชน 

ระดบัการพึ่งตนเองของประชาชนชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขต

ตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่ประชาชนมีระดับการพ่ึงตนเองอยู่ในระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชากรส่วนใหญ่สามารถพ่ึงตนเองด้านจิตใจในลาํดับสูงสุด 

เน่ืองจากประชากรในชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ทาํทุกวิถีทางท่ีทาํใหต้นเองและครอบครัวรู้สึก

ว่าตนสามารถพ่ึงตนเองได ้มีความมัน่ใจในการทาํงานตามแนวทางตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน เห็นไดจ้าก

การมีส่วนร่วมในการจดัตั้งตลาดนํ้ าแห่งน้ีข้ึนโดยชาวบา้นในพ้ืนท่ีและประกอบกบัมีผูน้าํชาวบา้น

อย่าง คุณลุงชวน ชูจันทร์ ซ่ึงเป็นผูน้ ําท่ีคนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ ทาํให้ชุมชนแห่งน้ี

สามารถพึ่งตนเองไดใ้นระดบัมาก สาํหรับระดบัการพึ่งตนเองในลาํดบัถดัมา คือ  การพ่ึงตนเองดา้น

เศรษฐกิจ การพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลย ีการพ่ึงตนเองดา้นสังคมและวฒันธรรม และการพ่ึงตนเอง

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรัญญา ตญัญะเกตุ (2541) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ี

มีผลต่อระดบัการพ่ึงตนเองของเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดินโครงการป่าวงัโป่ง ชนแดน วงักาํแพง 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ จากการศึกษาพบว่าการพ่ึงตนเองดา้นจิตใจอยู่ในระดบัสูงสุด สอดคลอ้งกับ

การศึกษาของภาวดี ศรีมุกดา (2545) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชน

พ่ึงตนเอง : กรณีศึกษา จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่าระดบัการพ่ึงตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติมี

ระดบัการพ่ึงตนเองตํ่าสุด และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวรรณี แกมเกตุ (2545) ศึกษาเร่ืองการ

พฒันาตวับ่งช้ีความสามารถในการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนชนบท พบว่าครอบครัวส่วน

ใหญ่มีความสามารถในการพึ่งตนเองโดยรวม และความสามารถในการพึ่งตนเองดา้นเทคโนโลย ี

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นจิตใจ และดา้นสังคมและวฒันธรรมอยู่ในระดบัปาน

กลาง 

 

ระดับทุนทางสังคมของประชาชน 

ระดบัทุนทางสงัคมของประชาชนชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขต

ตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ทุนทางสงัคมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นพบว่า ทุนทางสงัคมท่ีมีลาํดบัสูงสุดของการตอบแบบสอบถามของประชากร คือ ทุน

ทางสงัคมมิติดา้นสมานฉันท์และความขดัแยง้ทางสังคม ซ่ึงทุนทางสังคมน้ีอยู่ในระดบัปานกลาง 

เน่ืองมาจากชาวบา้นบริเวณน้ีมีความเป็นเครือญาติทั้ งยงัมีอาชีพลกัษณะคลา้ยกนั คือ ทาํสวน และ

คา้ขาย จึงมกัมีการพูดคุยระหว่างกนั มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ือง

ต่างๆ ทุนทางสังคมรองลงมาตามลาํดับ คือ มิติด้านกิจกรรมและความร่วมมือ มิติด้านความ
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ไวว้างใจ ซ่ีงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีผ่านมา ของ ภณัฑิกา สหายมิตร (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง ทุน

ทางสังคมท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านกิ่วลม ตาํบลบ่อหลวง อาํเภอฮอด จังหวดั

เชียงใหม่ ผลการศึกษาสรุปไดว้่าทุนทางสังคมท่ีเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนอยู่ในส่วนมิติ

ความไวว้างใจและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัอยูใ่นระดบัปานกลาง และการศึกษาของสรสิชา ศรี

นวล (2552) ศึกษาเร่ืองความสมัพนัธร์ะหว่างทุนทางสังคมกบัความมัน่คงของมนุษย ์: กรณีศึกษา

อาํเภอเมือง จงัหวดัสิงห์บุรี พบว่าทุนทางสังคม ดา้นความไวว้างใจ ดา้นกิจกรรมร่วมและความ

ร่วมมืออยูใ่นระดบัปานกลาง สาํหรับทุนทางสงัคมท่ีมีระดบันอ้ย คือ มิติดา้นกลุ่มและเครือข่าย และ

มิติดา้นอาํนาจหนา้ท่ีและกิจกรรมทางการเมือง เน่ืองจากชุมชนแห่งน้ีไม่มีการรวมกลุ่มในดา้นอ่ืน

มากนกั ส่วนใหญ่ชาวชุมชนจะรวมกลุ่มพดูคุยในเร่ืองการปรับปรุงตลาดนํ้ าใหพ้ฒันายิง่ข้ึน ซ่ึงจะมี

การจดัประชุมหน่ึงคร้ังต่อเดือน ซ่ึงจากการศึกษาพบว่านอกจากชาวชุมชนในพ้ืนท่ีจะเป็นผูค้า้แลว้

ยงัมีบุคคลภายนอกเขา้มาเป็นผูค้า้ในตลาด ในโซนของตลาดนํ้ าท่ีเปิดเพิ่มจากตลาดดั้งเดิม อาจทาํให้

เกิดปัญหาในการปฏิบติัตามกฎต่างๆของชุมชนท่ีมาแต่เดิม สาํหรับทุนทางสังคมมิติดา้นอาํนาจ

หนา้ท่ีและกิจกรรมทางการเมือง พบว่า ชาวชุมชนส่วนใหญ่มีบทบาทสาํคญัต่อการบริหารจดัการ

ชุมชนอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ย เน่ืองจากชาวชุมชนส่วนใหญ่เช่ือมัน่ต่อการทาํงานของประธานชุมชน คือ 

ลุงชวน ชูจนัทร์ จนทาํให้ลดบทบาทการแสดงความคิดเห็นลง สาํหรับกิจกรรมทางการเมืองของ

ชาวชุมชนน้ี พบว่าชาวชุมชนส่วนใหญ่มีความไวว้างใจต่อนกัการเมืองนอ้ย และไม่มีความสนใจใน

เร่ืองกิจกรรมทางการเมืองในการเขา้ร่วมช้ีแจง ร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อนกัการเมือง โดย

ส่วนใหญ่แลว้ชาวชุมชนมีเช่ือมัน่ในผูน้าํชุมชนของตนเองในการช่วยเหลือในดา้นต่างๆมากกว่า 

เช่น ตอนประสบอุทกภยัปี 2554 ชาวบา้นในชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมช่วยเหลือตนเองโดยมี 

ผูน้าํชุมชนในการช่วยเหลือแต่ละบา้นโดยใหช้าวบา้นนาํโต๊ะจากตลาดนํ้ าไปหนุนของภายในบา้น 

และมีการช่วยเหลือกนัเองโดยไม่พ่ึงพาภายนอก เป็นตน้  

 

ปัจจยัภูมส่ิวนบุคคลที่มผีลต่อทุนทางสังคม 

ปัจจยัภูมิส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อทุนทางสังคมโดยรวม ไดแ้ก่ การศึกษา และรายได ้ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทุนทางสงัคมในทศันะของ โรเบิร์ต ดี พทันัมท่ีว่า การศึกษาเป็น

บนัไดในการเข้าสังคม การศึกษาแบ่งชนชั้นในสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจ คนท่ีมีการศึกษาดี

มกัจะรวมตวักนั เช่ือถือกนั เพราะส่วนใหญ่มกัมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี มีความถนัด มีทรัพยากร 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุทธิวรรณ สุขศรีดากุล (2552) ท่ีพบว่า ปัจจยัภูมิหลงั ไดแ้ก่ อาย ุ

การศึกษา  มีผลต่อทุนทางสงัคม  และผลการศึกษาของ ทิพยว์รรณ ทองสง (2552) ศึกษาเร่ืองการ

สาํรวจทุนทางสังคมของชุมชนในชนบท : กรณีศึกษาชุมชนบ้านสามพระยา ตาํบลสามพระยา 
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อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า ปัจจยัภูมิหลงัท่ีมีผลต่อทุนทางสังคม ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ รายได ้

ผูน้าํ และสมาชิกกลุ่ม และการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นภูมิหลงัท่ีไม่มีผลต่อทุนทางสังคม ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุอาชีพภูมิลาํเนา  

การพึง่ตนเองโดยรวมกบัทุนทางสังคม 

ผลปรากฏว่า การพ่ึงตนเองโดยรวมมีความสมัพนัธก์บัทุนทางสงัคมโดยรวมในระดบัสูง

มากและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อาจเป็นเพราะว่า การพ่ึงตนเองท่ีประกอบดว้ย การพ่ึงตนเองดา้น

เทคโนโลย ีดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นจิตใจ และดา้นสงัคมและวฒันธรรมนั้น เม่ือ

ชุมชนมีการพ่ึงตนเองทางดา้นต่างๆขา้งตน้ จะส่งผลให้ชุมชนนั้นมีทุนทางสังคม ส่งผลให้เกิดการ

รวมตวัเพ่ือทาํกิจกรรมและความร่วมมือในดา้นต่างๆ ทาํให้ชุมชนนั้นมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนช่วยกนั

พฒันาชุมชนร่วมกนั และนาํไปสู่การพ่ึงตนเองท่ีย ัง่ยืนในดา้นต่างๆ  สอดคลอ้งกบั การศึกษาของ

ไพบูลย์ สนฺติกโร (2547) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของชุมชนตามหลัก

สมัมาอาชีวะกบัการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองของชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า

ความสมัพนัธร์ะระหว่างพฤติกรรมของชุมชนตามหลกัสมัมาอาชีวะกบัการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน

พ่ึงตนเองของชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก และสาํนักมาตรฐาน

การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ์(2548) ท่ีศึกษาดชันีทุนทางสังคม ไดอ้ธิบายถึง ผล

การศึกษาทุนทางสงัคมว่า ทุนทางสงัคมมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในดา้นการสร้างภาพความพร้อมทาง

สงัคมภายในชุมชน เพ่ือรองรับการพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน กล่าวคือ ถา้

ภายในชุมชนใดท่ีมีทุนทางสังคมสูง คือ มีความพร้อมในการจัดตั้ งกลุ่มและเครือข่าย มีความ

ไวว้างใจ มีบรรทดัฐานแห่งการช่วยเหลือกนัและกนั มีความใกลชิ้ดผกูพนักนั มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเขา้

ร่วมกิจกรรมและพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ รวมถึงเขา้ใจถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง ภายใน

ชุมชนนั้นก็จะมีสภาพสงัคมท่ีพร้อมจะพฒันาในทุกๆดา้น ไม่ว่าดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และ

ส่ิงแวดลอ้ม และการศึกษาของกมลวรรณ วรรณธนงั (2553) ศึกษาเร่ืองทุนทางสงัคมกบัการจดัการ

ความรู้ของชุมชนพ่ึงตนเองพบว่า ทุนทางสงัคมของชุมชนพ่ึงตนเองมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการ

ความรู้ของชุมชนพ่ึงตนเอง 

 

การพึง่ตนเองด้านเทคโนโลยกีบัทุนทางสังคม 

ผลปรากฏว่า การพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์ระดับปานกลางกบัทุนทาง

สงัคมโดยรวม อาจเป็นเพราะว่าชาวชุมชนมีความสามารถในการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาใชใ้นการ

ประกอบอาชีพ และมีการประยกุตเ์คร่ืองมือเคร่ืองใชภ้ายในทอ้งถิ่นมาใชก้บัเทคโนโลยีในปัจจุบนั 

ทั้ งยงัชาวชุมชนยงัมีการเข้าอบรมและดูงานในสถานท่ีต่างๆเพ่ือปรับใช้กับอาชีพตนเอง และ
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ระหว่างคนในชุมชนยงัมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการประกอบอาชีพและดาํเนินชีวิตตามแบบ

ชาวสวนดงันั้นจึงส่งผลต่อการพฒันาทุนทางสงัคมในดา้นต่างๆตามไปดว้ยโดยเฉพาะทุนทางสงัคม

มิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือท่ีมีความสัมพนัธ์รายดา้นสูงสุด สอดคลอ้งกบั พงษ์ศกัด์ิ เพชร

สถิตย ์(2551) ไดศึ้กษาเร่ืองทุนทางสงัคมในฐานะเอ้ือต่อการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน: กรณีศึกษา 

กลุ่มผูผ้ลิตและจาํหน่ายไข่เค็มไชยา หมู่ท่ี 6 บา้นปากด่าน ตาํบลเลม็ด อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี พบว่า ปัจจัยท่ีสามารถดึงดูดผูค้นให้มาเยี่ยมชมทาํให้เอ้ือต่อการทาํธุรกิจชุมชน คือการนํา

ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาแปลงเป็นมูลค่าผ่านตวัผลิตภณัฑ์ คือ ไข่เค็มไชยา สาํหรับการ

พ่ึงตนเองทางดา้นเทคโนโลยท่ีีมีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและไปในทิศทางเดียวกนักบัทุน

ทางสังคมโดยรวมนั้ น อาจเป็นไปได้ว่าชาวชุมชนแต่ละคนมีภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพ

คลา้ยคลึงกนั ประกอบกบัเกิดปัญหาภยัธรรมชาติบ่อยคร้ังจึงตอ้งช่วยตนเองก่อน ทาํให้การพ่ึงพา

เทคโนโลยรีะหว่างชุมชนยงัไม่ไดท้าํกนัอยา่งเต็มท่ีมากนกั ทาํใหค้วามสมัพนัธท์ั้ง 2 ตวัแปรยงัคงอยู่

ในระดบัปานกลาง 

 

การพึง่ตนเองด้านเศรษฐกจิกบัทุนทางสังคม 

ผลปรากฏว่า การพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์ระดับสูงกับทุนทางสังคม

โดยรวม อาจเป็นเพราะว่าชาวชุมชนส่วนใหญ่ทาํอาชีพคา้ขายจากสินคา้ทางการเกษตรท่ีตนเองผลิต

เอง(ชาวสวน) จึงมีความสามารถในการกาํหนดราคาสินคา้ของตนเอง มีความเป็นอิสระในการ

ประกอบอาชีพ ดงันั้นจึงส่งผลต่อการพฒันาทุนทางสังคมในดา้นต่างๆตามไปดว้ยโดยเฉพาะทุน

ทางสังคมมิติด้านความสมานฉันท์และความขัดแยง้ในสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์รายด้านสูงสุด 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พงษ์ศกัด์ิ เพชรสถิตย ์(2551) ไดศึ้กษาเร่ืองทุนทางสังคมในฐานะเอ้ือ

ต่อการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน: กรณีศึกษา กลุ่มผูผ้ลิตและจาํหน่ายไข่เค็มไชยา หมู่ท่ี 6 บา้นปาก

ด่าน ตาํบลเลมด็ อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า อตัลกัษณ์ของชุมชนเอ้ือต่อการเกิดธุรกิจ

ชุมชน ซ่ึงความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนเป็นท่ียอมรับและเคารพศรัทธาของประชาชน เป็นปัจจยัท่ี

สามารถดึงดูดผูค้นให้มาเยี่ยมชมทาํให้เอ้ือต่อการทาํธุรกิจชุมชนทาํให้ชุมชนน้ีมีความสามารถ

พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ  

 

การพึง่ตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาตกิบัทุนทางสังคม 

ผลปรากฏว่า การพ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบัทุนทาง

สงัคมโดยรวม อาจเป็นเพราะว่าจุดเร่ิมตน้ของการจดัตั้ งตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมข้ึนมานั้นเร่ิมจาก

การท่ี ลุงชวน ชูจนัทร์(ผูน้าํชุมชน) ตอ้งการท่ีจะรักษาความสะอาดคลองลดัมะยม จึงปฏิบติัตนเป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



105 
 

ตวัอยา่ง จนทาํใหช้าวบา้นบริเวณนั้นเห็นความสาํคญัของแม่นํ้ า และร่วมกนัจดัตั้งตลาดนํ้ าคลองลดั

มะยมโดยให้ชาวบา้นนาํสินคา้ทางการเกษตรมาขาย และใชค้วามสะอาดของคลองลดัมะยมเป็น

เอกลกัษณ์ของตลาดนํ้ า สอดคลอ้งกับการศึกษาของ ธนธรณ์ ศรีสวสัด์ิ (2552) ศึกษาเร่ือง แนว

ทางการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าคลองลัดมะยม  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  พบว่า 

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเท่ียวตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมมีความพึงพอใจสภาพแวดลอ้มอยู่ใน

ระดับสูง การพ่ึงตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพนัธ์กับทุนทางสังคมมิติด้านความ

สมานฉนัทแ์ละความขดัแยง้ในสงัคมในระดบัสูงสุดในรายดา้น อาจเป็นเพราะว่าการท่ีชาวชุมชนมี

ทรัพยากรท่ีอุดสมบูรณ์เกิดจากความสมคัรสมานสามคัคีของชาวชุมชนคลองลดัมะยม สอดคลอ้ง

กับการศึกษาของ  ชยุต  อินพรหม  (2547) ได้ศึกษาเ ร่ืองทุนทางสังคมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน กรณีศึกษา สภาลานวดัตะโหมด ตาํบลตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 

พบว่า การนาํทุนทางสงัคมเดิมมาสู่การจดัการทรัพยากรธรรมชาติของสภาลานวดัไดก้ระทาํอย่าง

เป็นลกัษณะของการบูรณาการเป็นองคร์วม มีการบูรณาการเช่ือมโยงป่า นํ้ าและดินเขา้ดว้ยกนั โดย

ผ่านกระบวนการทุนทางสังคมซ่ึงประกอบด้วยระบบคิด วิธีปฏิบัติและผลลพัธ์ มาแปรเปล่ียน

ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นทุนของชุมชน ผลของการขับเคล่ือนองค์การประกอบด้วยพลงัของ

ชุมชนทาํใหเ้ป็นท่ียอมรับและไวว้างใจจากภายนอกชุมชน และสามารถกระจายทรัพยากรไดอ้ย่าง

กวา้งขวาง ซ่ึงเห็นได้จากกรณีท่ีชุมชนไดใ้ช้พลงัดงักล่าวในการต่อรองเม่ือไดรั้บผลกระทบจาก

โครงการของภาครัฐ 

 

การพึง่ตนเองด้านจติใจกบัทุนทางสังคม 

ผลปรากฏว่า การพ่ึงตนเองดา้นจิตใจมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางกบัทุนทางสังคม

โดยรวม อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบนัมีการแข่งขนัเร่ืองการคา้ขายมากข้ึนเน่ืองจากปัจจุบนัตลาดนํ้ าแห่ง

น้ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมแต่มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจนทาํใหมี้ความสัมพนัธ์กบัทุนทางสังคมในระดบั

ปานกลางเท่านั้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพ่ึงตนเองทางดา้นจิตใจมีความสัมพนัธ์อย่างไม่มีนัยสาํคญั

ท่ีระดบั .05 กบัทุนทางสงัคมมิติดา้นความไวว้างใจ ซ่ึงอาจเป็นเพราะการพ่ึงตนเองทางดา้นจิตใจ

เป็นการพ่ึงตนเองในระดบับุคคลไม่มีผลต่อความไวว้างใจซ่ึงเป็นระดบัชุมชน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

การศึกษาไพบูลย์ สนฺติกโร (2547) ท่ีแตกต่างทางด้านพ้ืนท่ีในการศึกษา โดยศึกษาเร่ือง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของชุมชนตามหลกัสัมมาอาชีวะกบัการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน

พ่ึงตนเองของชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า พฤติกรรมของชุมชนตามหลกัสมัมาอาชีวะ

โดยรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองของชุมชน 

เน่ืองมากจากการศึกษาน้ีศึกษาในพื้นท่ีมีความขาดแคลนทรัพยากรในการประกอบอาชีพ ประกอบ
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กบัผูน้าํท่ีชาวบา้นนับถือ คือ พระในชุมชนทาํให้ชาวบา้นตอ้งให้ช่วยเหลือกนั ร่วมมือกนัในการ

ดาํเนินชีวิต ทุกคนมีบทบาทในการแสดงออก ตดัสินร่วมกนัทุกเร่ือง และประกอบกบัชาวบา้นใช้

หลกัธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตจึงมีความไวว้างใจต่อกนัและมีการ

พ่ึงตนเองทางจิตใจในระดบัสูง  แต่สาํหรับชาวชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมมีระดบัการพ่ึงตนเอง

ดา้นจิตใจสูง แต่มีความไวว้างใจต่อนกัการเมือง ขา้ราชการในระดบัตํ่า โดยเฉพาะคนแปลกหน้าท่ี

เขา้มาในชุมชนนั้นไม่มีความไวว้างใจ แสดงถึงแมแ้ต่นักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาภายในตลาดนํ้ านั้นชาว

ชุมชนยงัไม่มีความไวว้างใจ จึงทาํใหค้วามสมัพนัธท์ั้ง 2 ตวัแปรอยูใ่นระดบัตํ่า 

 

การพึง่ตนเองด้านสังคมและวฒันธรรมกบัทุนทางสังคม 

ผลปรากฏว่า การพ่ึงตนเองดา้นสงัคมและวฒันธรรมมีความสมัพนัธ์ระดบัสูงกบัทุนทาง

สังคมโดยรวม  อาจเป็นเพราะว่า ชุมชนตลาดนํ้ าคลองลัดมะยมมีผูน้ ําท่ีมีประสิทธิภาพ  มี

ความสามารถในการพาชุมชนแห่งน้ีไปถึงเป้าหมายในการสร้างตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมเพื่อขายสิน

ทางเกษตร และเพิ่มรายไดใ้หก้บัชาวชุมชนและชุมชนโดยรอบ โดยอาศยัการมีส่วนร่วมชาวชุมชน

ในช่วยกนัสร้างตลาดแห่งน้ีข้ึนมาดว้ยตนเอง ซ่ึงการพ่ึงตนเองทางดา้นสังคมและวฒันธรรมนั้นทาํ

ใหช้าวชุมชนแสดงพลงัชุมชนโดยการมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมต่างๆ การมีความสามคัคี มีความเช่ือ

ในตวัผูน้ ําซ่ึงถือเป็นทุนทางสังคมท่ีนําชุมชนแห่งน้ีให้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกับ

ดวงใจ พรหมมา และคณะ (2546) ศึกษารูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองโดยใชภู้มิ

ปัญญาพ้ืนบ้าน กรณีศึกษา : บา้นผารังหมี ตาํบลไทรยอ้ย อาํเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก 

พบว่า กระบวนการพฒันาเศรษฐกิจ เกิดจากการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกบัองคค์วามรู้ใหม่ โดย

มีผูน้าํชุมชนเป็นผูมี้บทบาทสาํคญั เป็นผลใหค้นในชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี จากการลดรายจ่าย เพิ่ม

รายไดแ้ละลดปัญหาหน้ีสิน ส่งผลใหค้นในชุมชนมีความรักสามคัคีและกินดีอยูดี่ 

 

อํานาจการทํานายทุนทางสังคมของการพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ  ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาต ิด้านจติใจ และด้านสังคมและวฒันธรรม 

ผลปรากฏวา่ ตวัแปรการพึ่งตนเองดา้นเทคโนโลยี ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และ

ดา้นสังคมและวฒันธรรม สามารถร่วมกนัอธิบายทุนทางสังคมของชาวชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมไดดี้ 

เน่ืองมาจาก ตวัแปรการพึ่งตนเองดา้นเทคโนโลยีนั้นชาวชุมชนสามารถใชเ้ทคโนโลยีพ้ืนบา้นประยุกตก์บั

วชิาชีพของตนเอง โดยใชว้ตัถุดิบท่ีม่ีอยู่ภายในชุมชนโดยไม่ตอ้งซ้ือหาเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีราคาสูงมาก

นกั นอกจากน้ีชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมมีกฎเกณฑร่์วมกนัในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ใน

การช่วยกนัรักษาความสะอาดคลองลดัมะยมซ่ึงเป็นคลองท่ีสะอาด ทั้งคลองน้ียงัเป็นจุดขายของตลาดนํ้ า
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คลองลดัมะยม และเน่ืองจากชาวชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมมีลกัษณะความสัมพนัธ์เป็นเครือญาติ  ทั้ง

ยงัอาศัยอยู่บริเวณน้ีมานาน ประกอบกับผูน้ ําท่ีเข้มแข็งทาํให้ชาวชุมชนน้ีมีความเป็นปึกแผ่นในการ

พ่ึงตนเองดา้นสังคมและวฒันธรรมร่วมกนั ซ่ึงเม่ือชาวชุมชนมีการพ่ึงตนเองทั้งส่ีดา้นน้ีแลว้จะก่อให้เกิด

การพฒันาทุนทางสังคมในระดบัชุมชนได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพือ่นําผลการวจิยัไปใช้ 

จากผลกการศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธร์ะหว่างการพ่ึงตนเองกบัทุนทางสังคมของชุมชน

ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการ

พิจารณาในการสร้างความเขา้ใจการพ่ึงตนเองและทุนทางสงัคมของชุมชน และเพ่ือเป็นแนวทางใน

การนาํผลการวิเคราะห์การศึกษาไปปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึง

มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. จากการศึกษาพบว่าระดบัการพึ่งตนเองโดยรวมอยู่ในระดบัมากแต่เม่ือพิจารณาการ

พ่ึงตนเองรายดา้นพบว่า 

     1.1 การพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลยีมีระดบัการพ่ึงตนเองอยู่ในระดบัมาก ดงันั้นเพ่ือ

เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอ่ืน ควรเปิดโอกาสใหชุ้มชนอ่ืนหรือผูส้นใจมาศึกษาดูงานท่ีชุมชนตลาดนํ้ า

คลองลดัมะยม  

1.2 การพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจนั้นเน่ืองจากมีระดบัการพ่ึงตนเองอยู่ในระดบัมาก 

เพราะชุมชนแห่งน้ีมีธุรกิจชุมชนเป็นของตนเอง มีความสามารถในการกาํหนดราคาสินคา้ มีรายได้

ท่ีเพียงพอ ดงันั้นควรมีการส่งเสริมเร่ืองการออมเงินใหก้บัชาวชุมชนอยา่งเป็นแบบแผน เพ่ือให้ชาว

ชุมชนมีสภาพทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คงมากข้ึน ปราศจากสภาพหน้ีสิน 

1.3 การพ่ึงตนเองดา้นทรัพยากรธรรมชาติและดา้นสงัคมและวฒันธรรมอยู่ในระดบั

ปานกลาง จึงจาํเป็นต้องมีการรณรงค์ให้ชาวชุมชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตาม

ตอ้งการท่ีพอเหมาะ ตอ้งหลีกเล่ียงการสูญเสียและการทาํลายให้มากท่ีสุด นอกจากนั้นตอ้งพยายาม

นาํของเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์อีก ซ่ึงถือเป็นการประหยดัทรัพยากรและ ส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป 

ในดา้นการพ่ึงตนเองดา้นสงัคมและวฒันธรรม ควรมีกิจกรรมเพ่ือทาํใหช้าวชุมชนทาํร่วมกนัในการ

พฒันาชุมชนของตนเองและควรเนน้ไปทางดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงถือเป็นจุดขายของตลาดนํ้ าคลองลดั

มะยม 

2. จากการศึกษาพบว่าระดบัทุนทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ใหค้วามสาํคญัและเร่งพฒันาทุนทางสงัคม คือ  
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2.1 ทุนทางสังคมมิติดา้นกลุ่มและเครือข่ายมีระดบัทุนทางสังคมอยู่ในระดบัน้อย 

ดังนั้ นผูน้ ําชุมชนควรส่งเสริมให้ชาวชุมชนตระหนักความสําคัญของการรวมกลุ่มและสร้าง

เครือข่าย โดยชุมชนควรมีการจดัตั้ งกลุ่มภายในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพคา้ขาย

และเกษตรกรรมเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑห์รือผลผลิตของตนเอง ควรมีสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนท่ี

ลกัษณะอาชีพคลา้ยคลึงกนัเพ่ือแลกเปล่ียนองคค์วามรู้และช่วยเหลือกนัในดา้นต่างๆ 

2.2 ทุนทางสังคมมิติด้านความไวว้างใจมีระดับทุนทางสังคมอยู่ในระดับน้อย 

เน่ืองจากชาวชุมชนขาดความไว้วางใจต่อผูท่ี้มีหน้าท่ีดูแลชุมชนหรือพัฒนาชุมชนโดยตรง

โดยเฉพาะ นกัการเมือง ขา้ราชการ ดงันั้น ควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน เพ่ือ

เป็นท่ีเคารพและไวว้างใจแก่ชาวชุมชน 

2.3 ทุนทางสงัคมมิติดา้นกิจกรรมและความร่วมมือ และทุนทางสังคมมิติดา้นความ

สามานฉนัทแ์ละความขดัแยง้ในสงัคมมีทุนทางสงัคมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นชุมชนควรมีการ

ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้ชาวชุมชนเห็นความสําคัญของ

สาธารณะและยงัเป็นการสร้างปฏิสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนัระหว่างชุมชน  

2.4 ทุนทางสงัคมมิติอาํนาจหนา้ท่ีและกิจกรรมทางการเมือง มีระดบัทุนทางสงัคมอยู่

ในระดบันอ้ย ดงันั้นควรมีการส่งเสริมความรู้แก่ชาวชุมชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้ งน้ีเพ่ือ

เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อชุมชน เช่น ในการเรียกร้องความเป็นธรรม การต่อต้านการ

คอรัปชัน่ เป็นตน้ 

3. จากการศึกษาพบว่าการพ่ึงตนเองสัมพนัธ์กบัทุนทางสังคมและการพ่ึงตนเองท่ีมี

ความสามารถในการพยากรณ์ทุนทางสังคม คือ การพ่ึงตนเองดา้นเทคโนโลยี ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติ และดา้นสังคมและวฒันธรรม ดงันั้นควรให้ความสาํคญักบัการพฒันาระดบั

การพ่ึงตนเองทั้งส่ีดา้นดงักล่าวไปพร้อมๆกนั เพ่ือเพิ่มทุนทางสงัคมในชุมชน  

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนในชนบทและชุมชนในเมือง เพ่ือให้ทราบ

ขอ้แตกต่างว่าในสังคมปัจจุบันสังคมชนบทหรือสังคมเมืองมีการพ่ึงตนเองและทุนทางสังคม

แตกต่างกนัอยา่งไร 

2. ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์การพ่ึงตนเองและทุนทางสังคมทั้ งในเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูครอบคลุมและมีความชดัเจนต่อการไปปรับใชใ้นชุมชนท่ีทาํการศึกษา 
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ภาคผนวก ก 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืและคะแนนผลการทดสอบ 
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ขอ้

ท่ี 
ขอ้คาํถาม 

ความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวฒิุ 
ค่าเฉล่ีย

ของความ

สอดคลอ้ง 
คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

 การพึง่ตนเองทางด้านเทคโนโลย ี     

1. ท่านสามารถตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ ได้เหมาะสมกบัลกัษณะอาชีพหรืองานท่ี

ทาํมากนอ้ยเพียงใด 

0 1 1 0.67 

2. ท่านไดไ้ปศึกษาดูงานจากเพ่ือนบา้นหรือชุมชนอ่ืน

เก่ียวกบัการนาํอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้มาใชใ้น

การประกอบอาชีพและดาํรงชาํมากนอ้ยเพียงใด 

0 1 1 0.67 

3. ท่านสามารถนําความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ท่ีมีอยู่เดิมในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับ

เทคโนโลยีท่ีใหม่ในการประกอบอาชีพ มากน้อย

เพียงใด 

1 1 1 1 

4. ท่านสามารถนาํเศษวสัดุ อุปกรณ์ท่ีเหลือใชห้รือใช้

ไม่ได้แล้ว  มาสร้างเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่เพ่ือใช้

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและดาํเนินชีวิตมาก

นอ้ยเพียงใด 

1 1 1 1 

5. ท่านสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

ในการประกอบอาชีพและดํารงชีพได้มากน้อย

เพียงใด 

1 1 1 1 

 การพึง่ตนเองด้านเศรษฐกจิ     

6. อาชีพท่ีท่านทาํอยู่ในปัจจุบันทาํให้ครอบครัวของ

ท่านมีรายได้ท่ีชัดเจนเป็นประจําทุกปีมากน้อย

เพียงใด 

1 1 1 1 

7. ครอบครัวของท่านสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างปกติ 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงอาชีพ 
1 1 1 1 

8. ท่านสามารถกาํหนดราคาสินคา้(ผลผลิต)ของตนเอง

ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
1 1 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้

ท่ี 
ขอ้คาํถาม 

ความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวฒิุ 
ค่าเฉล่ีย

ของความ

สอดคลอ้ง 
คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

9. ท่านสามารถสามารถผลิต  จัดหา  ซ้ือหาอาหาร 

เส้ือผา้ และยาไดอ้ยา่งเพียงพอไม่เดือดร้อน 
1 1 1 1 

10. ครอบครัวของท่านมีฐานะทางเศรษฐกิจทัดเทียม

เทียมกบัเพ่ือนบา้น 
0 1 1 0.67 

 การพึง่ตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ     

11. ชุมชนของท่านมีการควบคุมการใชป้ระโยชน์จาก

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติมานอ้ยเพียงใด 
1 1 1 1 

12. ท่านปฏิบติัตามกฎเกณฑก์ารใชท้รัพยากรธรรมชาติ

ท่ีชุมชนกาํหนดมากนอ้ยเพียงใด 
1 1 1 1 

13. ท่านเขา้ร่วมรณรงคใ์นการบาํรุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถิ่นมากนอ้ยเพียงใด 
1 1 1 1 

14. ท่านปรับปรุงหรือฟ้ืนฟสูภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติมากนอ้ยเพียงใด 
1 1 1 1 

15. ท่ าน เ ผ ย แพ ร่ ข่ า วส า ร เ ก่ี ย ว กับ ก า รอ นุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติแก่ผูอ่ื้น 
1 1 1 1 

 การพึง่พาตนเองด้านจติใจ     

16. ท่านมีความเช่ือว่าปัญหาทุกปัญหาลว้นมีทางแกไ้ข 

ซ่ึงไม่เกินความสามารถของท่านมากนอ้ยเพียงใด 
1 1 1 1 

17. ท่านเป็นคนมัน่ใจในการทาํงานตามแนวทางของ

ตนเองมานอ้ยเพียงใด 
1 1 1 1 

18. ท่านยอมรับความผิดพลาดถา้การกระทําของตน

ก่อใหเ้กิดผลเสียกบับุคคลอ่ืนมากนอ้ยเพียงใด 
0 1 1 0.67 

19. ท่านเห็นดว้ยกบัคาํว่า ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน มากน้อย

เพียงใด 
1 1 1 1 

20. ท่านได้พยายามทุกวิถีทางท่ีจะทาํให้ตัวท่านและ

ครอบครัวสามารถพ่ึงตนเองได ้
1 1 0 0.67 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้

ท่ี 
ขอ้คาํถาม 

ความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวฒิุ 
ค่าเฉล่ีย

ของความ

สอดคลอ้ง 
คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

 การพึง่ตนเองด้านสังคมและวฒันธรรม     

21. ท่านและครอบค รัวมีพฤติกรรมการ กินอยู่ ท่ี

สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิ่นมากนอ้ยเพียงใด 
0 1 1 0.67 

22. ท่านสามารถเล่าเหตุการณ์ท่ีตนเองพบหรืออธิบาย

ข่าวสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
0 1 1 0.67 

23. ท่านเขา้ร่วมคน้หาปัญหาและเสนอแนวทางการจัด

กิจกรรมของชุมชนบ่อยคร้ังเพียงใด 
1 1 1 1 

24. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในการปฏิบัติ สืบทอด และ

เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 
1 1 1 1 

25. ท่านรณรงคใ์หค้นอ่ืนเห็นความสาํคญัของการปฏิบติั

สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมและ มีส่วนร่วม ฟ้ืนฟู

ศิลปวฒันธรรมของชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 

1 1 1 1 

 ทุนทางสังคมมติด้ิานกลุ่มและเครือข่าย     

26. จาํนวนกลุ่ม (เช่น กลุ่มอาสาสมคัรภายในหมู่บ้าน 

กลุ่มกองทุนชุมชน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน 

กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มอาชีพทางการเกษตร กลุ่มการคา้ 

กลุ่มเพ่ือการออมทรัพยห์รือกลุ่มอ่ืนๆ) ท่ีท่านไดเ้ขา้

ร่วมเป็นสมาชิกภายในชุมชน 

1 1 1 1 

27. ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกลุ่ม (กลุ่มท่ีท่านคิดว่า

สาํคญักบัท่านมากท่ีสุด) 
1 1 1 1 

28. การทาํงานของท่านกบัสมาชิกในกลุ่มภายในกลุ่มมี

ลกัษณะเป็นอยา่งไร 
1 1 1 1 

29. จาํนวนกลุ่มภายนอกชุมชนท่ีท่านเคยร่วมทาํงานดว้ย 1 1 1 1 

30. การทํางานของท่านกับกลุ่มอ่ืนภายนอกชุมชนมี

ลกัษณะเป็นอยา่งไร 
1 1 1 1 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้

ท่ี 
ขอ้คาํถาม 

ความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวฒิุ 
ค่าเฉล่ีย

ของความ

สอดคลอ้ง 
คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

31. ท่านมีญาติพ่ีนอ้งท่ียงัติดต่อกนัเป็นประจาํสมํ่าเสมอ

ทั้งในและนอกชุมชนจาํนวนก่ีคน 
1 1 1 1 

32. ท่านมีญาติพ่ีนอ้งท่ีสนิทสนมซ่ึงสามารถปรึกษาเร่ือง

ส่วนตวัท่ีเป็นความลบัไดจ้าํนวนก่ีคน 
1 1 1 1 

33 ท่านเคยได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนภายใน

ชุมชนบา้งหรือไม่ 
1 1 1 1 

34. ท่านเคยไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนภายนอก

ชุมชนบา้งหรือไม่ 
1 1 1 1 

35. เม่ือเวลาท่านเดือดร้อนเร่ืองเงินท่านคิดว่าจะมีคนท่ี

สามารถช่วยเหลือท่านไดจ้าํนวนก่ีคน 
1 1 1 1 

 ทุนทางสังคมมติคิวามไว้วางใจ     

36. ท่านไว้วางใจต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัติ

หนา้ท่ีดูแลทุกขสุ์ขใหแ้ก่ประชาชนมากนอ้ยเพียงใด 
0 1 1 0.67 

37. ท่านไวว้างใจต่อนักการเมืองทอ้งถิ่นในการพฒันา

ใหท่้านมีความมัน่คงในดา้นต่างๆเช่น อาชีพ สุขภาพ 

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์นมากน้อย

เพียงใด 

1 1 1 1 

38. ท่านไวว้างใจครูท่ีดูแลสั ่งสอนบุตรหลานท่านมาก

นอ้ยเพียงใด 
1 1 1 1 

39. ท่านไวว้างใจหมอในการรักษาท่านมากนอ้ยเพียงใด 0 1 1 0.67 

40. ท่านไวว้างใจพระในชุมชนว่าสามารถเป็นท่ีพ่ึงทาง

ใจใหค้าํแนะนาํในยามท่ีมีปัญหามากนอ้ยเพียงใด 
1 1 1 1 

41. ท่านมีความไวว้างใจคนแปลกหนา้มากนอ้ยเพียงใด 1 1 1 1 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้

ท่ี 
ขอ้คาํถาม 

ความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวฒิุ 
ค่าเฉล่ีย

ของความ

สอดคลอ้ง 
คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

 ทุนทางสังคมมติด้ิานกจิกรรมและความร่วมมอื     

42. ท่านไดเ้ขา้ร่วมทาํกิจกรรมต่างๆของชุมชนหรือไม่ 1 0 1 0.67 

43. ท่านไดเ้ขา้ร่วมบริจาคทุนทรัพยห์รือส่ิงของให้กบัผู ้

ยากไร้ในชุมชนบา้งหรือไม่ 
1 0 1 0.67 

44. ท่านได้เข้าร่วมทําความสะอาดท่ีสาธารณะของ

ชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 
1 0 1 0.67 

45. เม่ือเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติท่านมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยับา้งหรือไม่ 
1 0 1 0.67 

46. ท่านเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือทาํกิจกรรมอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัอาชญากรรมภายในชุมชน

บา้งหรือไม่ 

1 0 1 0.67 

47. ท่านไดเ้ขา้ร่วมงานบุญท่ีทางวดัจดัข้ึนบางหรือไม่ 1 0 1 0.67 

48. ท่านเขา้ร่วมงานของสมาชิกในชุมชน เช่น งานบวช 

งานแต่งงาน งานข้ึนบา้นใหม่ งานศพ บา้งหรือไม่ 
1 0 1 0.67 

 ทุนทางสังคมมติด้ิานความสมานฉันท์ และความ

ขัดแย้งในสังคม 

    

49. ท่านมีความสามคัคีกนัภายในชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 1 1 1 1 

50. ท่านมีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ต่อกนัภายในชุมชนมาก

นอ้ยเพียงใด 
1 1 1 1 

51. ท่านมีการติดต่อค้าขายกันอย่างฉันท์มิตรมากน้อย

เพียงใด 
1 1 1 1 

52. ท่านใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนมากนอ้ยเพียงใด ทั้งท่ี

คนภายในชุมชนมีความแตกต่างทางด้านฐานะ

การเงิน  อาชีพ ศาสนา และความชอบต่อพรรค

การเมือง 

1 1 1 1 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้

ท่ี 
ขอ้คาํถาม 

ความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวฒิุ 
ค่าเฉล่ีย

ของความ

สอดคลอ้ง 
คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

53. ท่านมีโอกาสท่ีจะถูกจ้ีชิงทรัพยภ์ายในชุมชนมาก

นอ้ยเพียงใด 
1 0 1 0.67 

54. เ ม่ือท่านมีความขัดแย ้งกันในชุมชน  จะมีการ

ประนีประนอมขอ้ขดัแยง้และหาทางออกเป็นกลาง

ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

1 1 0 0.67 

 ทุนทางสังคมมติด้ิานการมอีาํนาจและกจิกรรม

ทางการเมอืง 

    

55. ท่านมีบทบาทสาํคญัต่อการบริหารจดัการชุมชนมาก

นอ้ยเพียงใด 
1 1 1 1 

56. ท่านสามารถจูงใจเพ่ือนบ้านให้เข้ามาร่วมในด้าน

การพฒันาชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 
1 1 1 1 

57. ท่านมีความสําคัญต่อการดํา เ นินกิจกรรมเ พ่ือ

ส่วนรวมต่างๆในชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 
1 1 1 1 

58. เสียงของคนในชุมชนของท่านมีผลต่อการตดัสินใจ

ของนกัการเมืองทอ้งถิ่นมากนอ้ยเพียงใด 
1 1 1 1 

59. ท่านเขา้ร่วมฟังการปราศรัยของนกัการเมืองของการ

เลือกตั้งท่ีผา่นมามากนอ้ยเพียงใด 
1 1 1 1 

60. ท่านเขา้ร่วมประทว้งความไม่ยุติธรรมในชุมชนบา้ง

มากนอ้ยเพียงใด 
1 1 1 1 

61. ท่านเข้าร่วมช้ีแจง ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัญหาส่วนร่วมของชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 
1 1 1 1 

 

มีค่าดชันีความสอดคลอ้งของคาํถามแต่ละขอ้กบัวตัถุประสงค ์(Index of Item – Objective 

Congruence : IOC) มีค่าเท่ากบั 0.94 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

      

รายช่ือ ตาํแหน่งและสถานที่ทํางาน 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ มีทรัพยห์ลาก อาจารยป์ระจาํ  

สาขารัฐประศาสนศาสตร์   

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุธรรม รัตนโชติ อาจารยป์ระจาํ  

สาขาการจัดการธุรกิจทั ่วไป คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

3. อาจารย ์ดร. ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ อาจารยป์ระจาํ  

สาขาการจัดการธุรกิจทั ่วไป คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการพึง่ตนเองกบัทุนทางสังคมของชุมชนตลาดนํา้คลองลดัมะยม    

แขวงบางระมาด  เขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร 

*************************************************************************** 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดบัการพ่ึงตนเองของชุมชน โดยศึกษาการพ่ึงตนเอง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

เทคโนโลย ีดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นจิตใจ และดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

2. เพ่ือศึกษาระดบัทุนทางสังคมของชุมชน โดยศึกษาทุนทางสังคม 5 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้น

กลุ่มและเครือข่าย มิติด้านความไว้วางใจ มิติด้านกิจกรรมและความร่วมมือ มิติด้านความ

สมานฉนัท ์และความขดัแยง้ในสงัคม และมิติดา้นการมีอาํนาจและกิจกรรมทางการเมือง 

             3. เพ่ือศึกษาทุนทางสงัคมท่ีสมัพนัธต่์อการพ่ึงตนเองของชุมชน  

คาํช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามชุดน้ีใชส้อบถามชาวชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขต

ตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงถามเก่ียวกบั ไดแ้ก่   

เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้ภูมิลาํเนา และการมีส่วนร่วมกบัตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม 

 ส่วนที่ 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัการพ่ึงตนเอง 

 ส่วนที่ 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัทุนทางสงัคม 

 2. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย √ ในช่องส่ีเหล่ียมท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 3. ใหต้อบคาํถามทุกขอ้ จะเวน้ขอ้ใดมิได ้
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ส่วนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

 

1. เพศ    1.  ชาย  2.  หญิง 
 

2. อาย ุ ................... ปี…………..เดือน (ถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2555) 
 

3. ระดบัการศึกษา 

  1.  ประถมศึกษา  2.  มธัยมศึกษา  

3.  ปวช./ปวส.  4.  ปริญญาตรี  

5.  สูงกว่าปริญญาตรี  6.  อ่ืนๆโปรดระบุ................ 

4. ปัจจุบนัท่านประกอบอาชีพ 

  1.  เกษตรกร/ชาวสวน 

  2.  คา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตวั 

  3.  ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

  4.  พนกังานบริษทั/เอกชน 

  5.  อ่ืนๆ โปรดระบุ.................... 

5. รายไดต่้อเดือนของท่าน 

  1.  ตํ่ากว่า 6,000 บาท  2.  6,001 – 8,000 บาท 

  3.  8,001 – 10,000 บาท 4.  10,001 – 13,000 บาท 

  5.  13,001 – 15,000 บาท 6.  15,001 บาท ข้ึนไป 

6. ภูมิลาํเนาของท่าน 

  1.  ในชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม 

  2.  นอกชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม 
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ส่วนที่ 2 ระดบัการพึ่งตนเองของชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม  

โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องส่ีเหล่ียมท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

ขอ้

ท่ี 
ขอ้คาํถาม 

ระดบัการพ่ึงตนเอง สาํหรับ

ผูว้ิจยั นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

  การพึง่ตนเองทางด้านเทคโนโลย ี       

1. ท่ านสาม ารถตัด สิน ใจ เ ลือก ใช้

อุปกรณ์  เค ร่ืองมือ  เค ร่ืองใช้ ได้

เหมาะสมกับลกัษณะอาชีพหรืองาน

ท่ีทาํมากนอ้ยเพียงใด 

      

2. ท่านไดไ้ปศึกษาดูงานจากเพ่ือนบา้น

หรือชุมชนอ่ืนเก่ียวกบัการนาํอุปกรณ์ 

เค ร่ืองมือ  เค ร่ืองใช้ มาใช้ในการ

ประกอบอาชีพและดาํรงชีพมากน้อย

เพียงใด 

      

3. ท่านสามารถนําความ รู้ เ ก่ี ยวกับ

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีมีอยู่

เ ดิมในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับ

เทคโนโลยีท่ีใหม่ในการประกอบ

อาชีพ มากนอ้ยเพียงใด 

      

4. ท่านสามารถนําเศษวสัดุ อุปกรณ์ท่ี

เหลือใช้หรือใช้ไม่ได้แลว้ มาสร้าง

เป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่เพ่ือใชป้ระโยชน์

ในการประกอบอาชีพและดําเนิน

ชีวิตมากนอ้ยเพียงใด 

      

5. ท่ านสามารถซ่อมแซม อุปกร ณ์ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการประกอบ

อา ชีพและดํา รง ชีพได้มากน้อ ย

เพียงใด 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



129 
 

ขอ้

ท่ี 
ขอ้คาํถาม 

ระดบัการพ่ึงตนเอง 
สาํหรับ

ผูว้ิจยั 
นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

 การพึง่ตนเองด้านเศรษฐกจิ       

1. อาชีพท่ีท่านทําอยู่ในปัจจุบันทําให้

ครอบครัวของท่านมีรายไดท่ี้ชดัเจน

เป็นประจาํทุกปีมากนอ้ยเพียงใด 

      

2. ครอบครัวของท่านสามารถดาํเนิน

ชีวิตไดอ้ย่างปกติ โดยไม่จาํเป็นตอ้ง

เปล่ียนแปลงอาชีพอ่ืน 

      

3. ท่านสามารถกําหนดราคาสินค้า

(ผลผลิต)ของตนเองได้มากน้อย

เพียงใด 

      

4. ท่านสามารถสามารถผลิต จดัหา ซ้ือ

หาอาหาร  เ ส้ือผ ้า  และยาได้อย่าง

เพียงพอไม่เดือดร้อน 

      

5. ครอบค รัวของ ท่ าน มีฐานะทา ง

เศรษฐกิจทดัเทียมเทียมกบัเพ่ือนบา้น 

      

 การพึง่ตนเองด้าน

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

      

1. ชุมชนของท่านมีการควบคุมการใช้

ประโยชน์จากแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติมานอ้ยเพียงใด 

      

2. ท่านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีชุมชนกาํหนด

มากนอ้ยเพียงใด 

      

3. ท่านเขา้ร่วมรณรงคใ์นการบาํรุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถิ่นมาก

นอ้ยเพียงใด 
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ขอ้

ท่ี 
ขอ้คาํถาม 

ระดบัการพ่ึงตนเอง 
สาํหรับ

ผูว้ิจยั 
นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

4. ท่านปรับปรุงหรือฟ้ืนฟูสภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติมากนอ้ยเพียงใด 

      

5. ท่านเผยแพร่ข่าวสารเ ก่ียวกับการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติแก่ผูอ่ื้น 

      

 การพึง่พาตนเองด้านจติใจ       

1. ท่านมีความเช่ือว่าปัญหาทุกปัญหา

ล้ ว น มี ท า ง แ ก้ ไ ข  ซ่ึ ง ไ ม่ เ กิ น

ความสามารถของท่านมากน้อย

เพียงใด 

      

2. ท่านเป็นคนมัน่ใจในการทาํงานตาม

แนวทางของตนเองมานอ้ยเพียงใด 

      

3. ท่านยอมรับความผิดพลาดถ้าการ

กระทาํของตนก่อให้เกิดผลเสียกับ

บุคคลอ่ืนมากนอ้ยเพียงใด 

      

4. ท่านเห็นด้วยกับคาํว่า ตนเป็นท่ีพ่ึง

แห่งตน มากนอ้ยเพียงใด 

      

5. ท่านไดพ้ยายามทุกวิถีทางท่ีจะทาํให้

ตวัท่านและครอบครัวรู้สึกว่าสามารถ

พ่ึงตนเองได ้

      

 การพึง่ตนเองด้านสังคมและ

วฒันธรรม 

      

1. ท่านและครอบครัวมีพฤติกรรมการ

กินอยู่ท่ีสอดคลอ้งกับสภาพท้องถิ่น

มากนอ้ยเพียงใด 

      

2. ท่านสามารถเล่าเหตุการณ์ท่ีตนเอง

พบหรืออธิบายข่าวสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ

ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
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ขอ้

ท่ี 
ขอ้คาํถาม 

ระดบัการพ่ึงตนเอง 
สาํหรับ

ผูว้ิจยั 
นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

3. ท่านเข้าร่วมค้นหาปัญหาและเสนอ

แนวทางการจัดกิจกรรมของชุมชน

บ่อยคร้ังเพียงใด 

      

4. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในการปฏิบัติ 

สืบทอด และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม

ชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 

      

5. ท่ า น ร ณ ร ง ค์ ใ ห้ ค น อ่ื น เ ห็ น

ความสําคัญของการปฏิบัติสืบทอด

ศิลปวฒันธรรมและมีส่วนร่วมฟ้ืนฟู

ศิลปวฒันธรรมของชุมชนมากน้อย

เพียงใด 

      

 

ส่วนที่ 3 ระดบัทุนทางสงัคมของชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม  

โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องส่ีเหล่ียมท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

มติด้ิานกลุ่มและเครือข่าย 

1. จาํนวนกลุ่ม (เช่น กลุ่มอาสาสมคัรภายในหมู่บา้น กลุ่มกองทุนชุมชน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม

แม่บา้น กลุ่มผูสู้งอาย ุกลุ่มอาชีพทางการเกษตร กลุ่มการคา้ กลุ่มเพ่ือการออมทรัพยห์รือกลุ่มอ่ืนๆ) 

ท่ีท่านไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกภายในชุมชน                  สาํหรับผูว้ิจยั 

     1.  ไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกบักลุ่มใดเลย 2.  เป็นสมาชิก 1-2 กลุ่ม                1. (      ) 

     3.  เป็นสมาชิก 3-4 กลุ่ม   4.  เป็นสมาชิก 5 กลุ่มข้ึนไป 

2. ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกลุ่ม (กลุ่มท่ีท่านคิดว่าสาํคญักบัท่านมากท่ีสุด) 

     1.  ไม่ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม  2.  เป็นสมาชิกกลุ่มไม่เกิน 1 ปี       2. (      ) 

     3.  เป็นสมาชิกกลุ่มตั้งแต่ 1-3 ปี  4.  เป็นสมาชิกกลุ่มตั้งแต่ 4 ปีข้ึนไป 

3. การทาํงานของท่านกบัสมาชิกในกลุ่มภายในกลุ่มมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

     1.  ไม่ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม  2.  ต่างคนต่างทาํ        3. (      ) 

     3.  ทาํร่วมกนับา้งบางคร้ัง   4.  ทาํร่วมกนัเกือบทุกคร้ัง 

   ส
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4. จาํนวนกลุ่มภายนอกชุมชนท่ีท่านเคยร่วมทาํงานดว้ย 

     1.  ไม่เคยทาํงานร่วมกบักลุ่มอ่ืนภายนอกชุมชนเลย          4. (      ) 

     2.  ทาํงานร่วมกบักลุ่มอ่ืนภายนอกชุมชนจาํนวน 1-2 กลุ่ม 

     3.  ทาํงานร่วมกบักลุ่มอ่ืนภายนอกชุมชนจาํนวน 3-4 กลุ่ม 

     4.  ทาํงานร่วมกบักลุ่มอ่ืนภายนอกชุมชน 5 กลุ่มข้ึนไป 

5. การทาํงานของท่านกบักลุ่มอ่ืนภายนอกชุมชนมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

     1.  ไม่เคยทาํงานร่วมกบัชุมชนอ่ืน  2.  ต่างคนต่างทาํ        5. (      ) 

     3.  ทาํร่วมกนับา้งบางคร้ัง   4.  ทาํร่วมกนัเกือบทุกคร้ัง 

6. ท่านมีญาติพ่ีนอ้งท่ียงัติดต่อกนัเป็นประจาํสมํ่าเสมอทั้งในและนอกชุมชนจาํนวนก่ีคน 

     1.  1-3 คน     2.  4-6 คน         6. (      ) 

     3.  7-9 คน     4.  10 คนข้ึนไป 

7. ท่านมีญาติพ่ีนอ้งท่ีสนิทสนมซ่ึงสามารถปรึกษาเร่ืองส่วนตวัท่ีเป็นความลบัไดจ้าํนวนก่ีคน 

     1.  ไม่มี     2.  1-2 คน         7. (      ) 

     3.  3-4 คน     4.  5-6 คนข้ึนไป 

8. ท่านเคยไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนภายในชุมชนบา้งหรือไม่ 

     1.  ไม่เคยเลย    2.  เคย 1-2 คร้ัง        8. (      ) 

     3.  เคย 3-4 คร้ัง    4.  เคย 5 คร้ังข้ึนไป 

9. ท่านเคยไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนภายนอกชุมชนบา้งหรือไม่ 

     1.  ไม่เคยเลย    2.  เคย 1-2 คร้ัง        9. (      ) 

     3.  เคย 3-4 คร้ัง    4.  เคย 5 คร้ังข้ึนไป 

10. เม่ือเวลาท่านเดือดร้อนเร่ืองเงินท่านคิดว่าจะมีคนท่ีสามารถช่วยเหลือท่านไดจ้าํนวนก่ีคน 

     1.  1 คน     2.  2 คน        10. (      ) 

     3.  3 คน     4.  4 คนข้ึนไป 
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โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องส่ีเหล่ียมท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

ขอ้

ท่ี 
ขอ้คาํถาม 

ระดบัทุนทางสงัคม สาํหรับ

ผูว้ิจยั 
นอ้ย 

ค่อนขา้ง

นอ้ย 

ค่อน 

ขา้งมาก 
มาก 

 มติคิวามไว้วางใจ      

1. ท่านไวว้างใจต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีดูแลทุกข์สุขให้แก่ประชาชน

มากนอ้ยเพียงใด 

     

2. ท่านไว้วางใจต่อนักการเมืองท้องถิ่นใน

การพัฒนาให้ท่านมีความมั ่นคงในด้าน

ต่างๆ เ ช่น  อาชีพ  สุขภาพ  และความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์นมากน้อย

เพียงใด 

     

3. ท่านไวว้างใจครูท่ีดูแลสั ่งสอนบุตรหลาน

ท่านมากนอ้ยเพียงใด 

     

4. ท่านไวว้างใจหมอในการรักษาท่านมาก

นอ้ยเพียงใด 

     

5. ท่านไวว้างใจพระในชุมชนว่าสามารถเป็น

ท่ีพ่ึงทางใจให้คาํแนะนาํในยามท่ีมีปัญหา

มากนอ้ยเพียงใด 

     

6. ท่านมีความไวว้างใจคนแปลกหน้ามาก

นอ้ยเพียงใด 

     

 มติด้ิานกจิกรรมและความร่วมมอื      

1. ท่านไดเ้ขา้ร่วมทาํกิจกรรมต่างๆของชุมชน

บ่อยคร้ังแค่ไหน 

     

2. ท่านได้เข้า ร่วมบริจาคทุนทรัพย์หรือ

ส่ิงของให้กับผูย้ากไร้ในชุมชนบ้างมาก

นอ้ยเพียงใด 
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ขอ้

ท่ี 
ขอ้คาํถาม 

ระดบัทุนทางสงัคม สาํหรับ

ผูว้ิจยั 
นอ้ย 

ค่อนขา้ง

นอ้ย 

ค่อน ขา้ง

มาก 
มาก 

3. ท่านไดเ้ขา้ร่วมทาํความสะอาดท่ีสาธารณะ

ของชุมชนบ่อยคร้ังแค่ไหน 

     

4. เม่ือเกิดภัยพิบติัทางธรรมชาติท่านมีส่วน

ร่วมในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัมากน้อย

เพียงใด 

     

5. ท่านเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือทํา

กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน

อาชญากรรมภายในชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 

     

6. ท่านได้เข้า ร่วมงานบุญท่ีทางวัดจัด ข้ึน

บ่อยคร้ังแค่ไหน 

     

7. ท่านเขา้ร่วมงานของสมาชิกในชุมชน เช่น 

งานบวช งานแต่งงาน งานข้ึนบ้านใหม่ 

งานศพ มากนอ้ยเพียงใด 

     

 มติด้ิานความสมานฉันท์ และความขัดแย้ง

ในสังคม 

     

1. ท่านมีความสามคัคีกนัภายในชุมชนมาก

นอ้ยเพียงใด 

     

2. ท่านมีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ต่อกันภายใน

ชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 

     

3. ท่านมีการติดต่อคา้ขายกันอย่างฉันท์มิตร

มากนอ้ยเพียงใด 

     

4. ท่านให้ความร่วมมือกับชุมชนมากน้อย

เพียงใด  ทั้ ง ท่ีคนภายในชุมชนมีความ

แตกต่างทางด้านฐานะการเ งิน  อาชีพ 

ศาสนา และความชอบต่อพรรคการเมือง 

     

5. ท่านมีโอกาสท่ีจะถูกจ้ีชิงทรัพย์ภายใน

ชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 
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ขอ้

ท่ี 
ขอ้คาํถาม 

ระดบัทุนทางสงัคม สาํหรับ

ผูว้ิจยั 

 
นอ้ย 

ค่อนขา้ง

นอ้ย 

ค่อน ขา้ง

มาก 
มาก 

6. เม่ือท่านมีความขัดแยง้กันในชุมชน จะมี

การประนีประนอมขอ้ขดัแยง้และหาทาง

ออกเป็นกลางไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

     

 มิติด้านการมีอํานาจและกิจกรรมทางการ

เมอืง 

     

1. ท่านมีบทบาทสาํคญัต่อการบริหารจดัการ

ชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 

     

2. ท่านสามารถจูงใจเพ่ือนบา้นให้เขา้มาร่วม

ในดา้นการพฒันาชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 

     

3. ท่านมีความสําคัญต่อการดาํเนินกิจกรรม

เพ่ือส่วนรวมต่างๆในชุมชนมากน้อย

เพียงใด 

     

4. เสียงของคนในชุมชนของท่านมีผลต่อการ

ตดัสินใจของนกัการเมืองทอ้งถิ่นมากน้อย

เพียงใด 

     

5. ท่ า น เ ข้ า ร่ ว ม ฟั ง ก า ร ป ร า ศ รั ย ข อ ง

นักการเมืองของการเลือกตั้ งบ่อยคร้ังแค่

ไหน 

     

6. ท่านเขา้ร่วมประทว้งความไม่ยุติธรรมใน

ชุมชนบ่อยคร้ังแค่ไหน 

     

7. ท่านเข้าร่วมช้ีแจง ร้องเรียน แสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาส่วนร่วมของชุมชน

มากนอ้ยเพียงใด 
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