
 ง

50601372 : สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 

คาํสาํคญั :  ทุนทางสงัคม/ประเภทเครือข่าย/ประเภทปทสัถาน/ประเภทความไวว้างใจ 

  สมบูรณ์  จนัทร์พงษ ์ : การสาํรวจทุนทางสงัคมของชุมชน : กรณีศกึษาหมู่บา้นมอญ 

ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี.  อาจารยที์�ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   : ผศ.ดร.สุธรรม  

รัตนโชติ.  67 หนา้. 
 

 การวจิยันี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อ ศึกษาระดบัทุนทางสงัคม  ปัจจยัที�มีผลต่อทุนทางสงัคม 

ไดแ้ก่  อาย ุ  การศึกษา  รายได ้  ระยะเวลาการตั�งถิ�นฐาน  การสืบเชื�อสายความเป็นมอญ  และ

เสนอแนะการใชทุ้นทางสงัคมในการพฒันาชุมชนหมู่บา้นมอญ  ตาํบลหนา้เมือง  อาํเภอเมือง  

จงัหวดัราชบุรี  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครั� งนี� คือ  หวัหนา้ครอบครัวที�อาศยัอยูใ่นหมู่บา้นมอญ

จาํนวน  ��  ครัวเรือน  ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือเก็บรวบรวมขอ้มลู  แลว้วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ย

สถิติเชิงพรรณนา  ผลการวจิยัพบว่า 

1.  ทุนทางสงัคมในภาพรวมของหมู่บา้นมอญ ตาํบลหนา้เมือง  อาํเภอเมือง  จงัหวดั

ราชบุรี อยูใ่นระดบัปานกลาง  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ทุนทางสงัคมดา้น

ปทสัถานสูงกว่าทุนทางสงัคมดา้นความไวใ้จและเครือข่าย 

2. อาย ุ รายได ้ และระยะเวลาในการตั�งถิ�นฐานไม่มีผลใหร้ะดบัทุนทางสงัคมภาพรวม

ต่างกนั  ในขณะที�  การศกึษา และการสืบเชื�อสายความเป็นมอญมีผลใหร้ะดบัทุน

ทางสงัคมภาพรวมต่างกนั 

3. จากการที�ทุนทางสงัคมดา้นเครือข่ายอยูใ่นระดบัที�นอ้ยกว่าทุนทางสงัคมดา้นความ

ไวใ้จ และปทสัถาน  ผูว้ิจยัขอเสนอแนะเพื�อเป็นการเพิ�มระดบัทุนทางสงัคมดา้น

เครือขาย  โดยจดัตั�งองคก์รความร่วมมือประสานงานระหว่างคนในชุมชนกบัองค์

ภายนอกชุมชนขึ�น 
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 The objectives of this research were to study the levels of the social capital , factors  
affecting  the levels of social capital in age, education, income, period of settlement, descent of 
mon, and suggested  the  use of social capital in community development. The samples were  75 
householders who were  the  residents in MOOBAN MON Tambon Namueang Amphoe Mueang  
Ratchaburi  Province. The data were  collected by using the constructed questionnaire, and  
analyzed by using frequency, percentage and mean as  descriptive statistics, using one way 
ANOVA to test hypotheses. Results of the study were briefly  presented  below. 

1. Overall, the social capital of MOOBAN  MON was hight and each aspect of social 
capital  were in “high level”. 

2. Education, and descent of mon affected the levels of social  capital at α = 0.05.  
The  others such as age, income, and Period of settlement did not affect the levels 
of social  capital. 

3. Since  the problem on social capital found in MOOBAN MON was mainly on social  
network.  Therefore, the best recommendation for increasing social capital was that 
the government  and the local administration organizations should support the 
community radio  laboratory  center to use it as a channel to conver the local 
people making social network.  
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 การคน้ควา้อิสระนี�สาํเร็จลงได ้ ดว้ยความกรุณาของ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.สุธรรม  

รัตนโชติ  อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธซึ์�งไดก้รุณาสละเวลานอกเหนือเวลางาน  ใหค้าํปรึกษาอยา่ง

ละเอียด  ซึ�งไดใ้หค้าํแนะนาํระเบียบวิธีวจิยัใหค้าํปรึกษาและตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ จน

สาํเร็จเรียบร้อย 

 ขอขอบคุณรองศาสตราจารย ์ พรชยั  เทพปัญญา  และอาจารย ์ดร.อาคม  เจริญสุข  ที�

กรุณาใหค้าํปรีกษาและเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ 

ขอขอบคุณนายวนิยั  เพชรเทียนชยั  ประทานชุมชนหมู่บา้นมอญ  ที�กรุณาใหข้อ้มลู

เป็นอยา่งดี  และร่วมทาํกิจกรรมจนบรรลุวตัถุประสงคข์องงานวิจยัครั� งนี�  

สุดทา้ยนี�ขา้พเจา้ใคร่ขอขอบพระคุณผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกท่านที�มีส่วนร่วมในการให้

ขอ้มลูและเป็นที�ปรึกษาในการทาํวจิยัฉบบันี� จนเสร็จสมบูรณ์ 
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