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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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บทที� � 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การพัฒนาของสังคมไทยได้นําแนวทางสร้างความทันสมัยแบบตะวันตกกําหนด

แผนพฒันาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเพื�อพฒันาสังคมไทยนโยบายแนวทางพฒันาสังคมไทยสัมพนัธ์กบั

ระบบทุนนิยม  โลกในมิติเศรษฐกิจกระแสโลกาภิวฒัน์ทาํให้เกิดกระแสหลักที�มีอิทธิพลครอบงาํส่ง

กระทบต่อด้านโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม และโครงสร้างทางด้านการเมือง คือกลุ่ม

ผลประโยชน์ที�แสวงหาผลกาํไร  แสวงหาทรัพยากรเพื�อนาํมาสู่การผลิตสินคา้นํามาสู่มูลค่าสร้างรายได้

และกาํหนดเงินตราเป็นเครื�องมือของการแลกเปลี�ยน  ปัจจุบนัระบบทุนนิยมโลกไดก้าํหนดแนวทางมุ่ง

สู่ยุทธศาสตร์ New World Order โดยเริ�มจากการครอบครองและยึดแหล่งพลงังาน ใชน้โยบายการเมือง 

การทหาร เศรษฐกิจ วฒันธรรมเป็นเครื�องมือในการขยายอิทธิพล 

รูปแบบของระบบทุนนิยมในดา้นเศรษฐกิจและวฒันธรรมไดก้ําหนดรูปธรรมโดยสร้าง

ระบบตลาดมีการซื�อขายแลกเปลี�ยน คา้เงินตรานํามาสู่ระบบเงินตราระหว่างประเทศเป็นการบงัคบัสู่

ระบบตลาดหุ้น ระบบอตัราดอกเบี� ย เกิดระบบดุลการคา้ ดุลชาํระเงิน เกิดพนัธบตัร หนี� สิน เกิดการ

ปฏิวตัิทางวิทยาศาสตร์ การสร้างระบบสื�อสารแบบทนัสมยัทาํให้โลกเป็นสังคมขอ้มูลข่าวสารโลกไร้

พรมแดน  และนาํมาสู่การจดลิขสิทธิ� ทรัพยสิ์นทางปัญญา  แยง่ชิงภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เช่น พืชสมุนไพร 

การตดัต่อยีนทางพนัธุกรรม  นอกจากนี�  ระบบทุนนิยมโลกไดผ้ลิตสินคา้วฒันธรรม เช่นกีฬา เกมส์ 

อินเตอร์เน็ท สร้างกระแสลทัธิบริโภคนิยม เช่นสินคา้ภาคอุตสาหกรรม  รถยนต ์เครื�องเล่น วีซีดี วีดีโอ 

โทรทศัน์ และโทรศพัท ์
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ดา้นการเมือง การทหาร การกาํหนดยุทธศาสตร์ New World Order ไดส้ร้างรูปแบบโดย

อา้ง ระบบประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน เช่นในประเทศพม่า ส่วนกลุ่มประเทศมุสลิมได้สร้าง

กระแสผูก่้อการร้ายหวัรุนแรงที�จะเป็นภยัต่อชาวโลกและสร้างความแตกแยกกบัประเทศเพื�อนบา้นเมื�อ

ทาํประเทศต่าง ๆ ให้เป็นเป้าหมายของยุทธศาสตร์โลกทุนนิยม เช่นประเทศไทย เกาหลี อินเดีย 

ผลกระทบที�ระบบทุนนิยมจดัระเบียบโลก  ในสังคมไทยกลุ่มคนที�ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์

ของระบบทุนไดแ้ก่ชาวไร่ ชาวนา เกษตรกร เยาวชน นกัศึกษา นายทุน ขา้ราชการ  การพฒันาของระบบ

ทุนนิยมเป็นการพฒันาในดา้นพลงัการผลิตทาํใหก้ระแสเศรษฐกิจโลกาภิวฒัน์ไดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็ว

ภายใตก้ารปฏิวตัิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงระยะเวลาเดียวกันแนวโน้มที�ภาวะของโลกได้

พฒันาเป็นแบบหลายขั�วและเศรษฐกิจโลกาภิวฒัน์เป็นการพฒันาไปตามกฎเกณฑข์องการเปลี�ยนแปลง

ตามสภาพวสัิยที�ดาํรงอยูเ่ป็นการสะทอ้นความสมัพนัธที์�พึ�งพา แข่งขนัและร่วมมือซึ�งกนัและกนัระหวา่ง

รัฐต่อรัฐและประชาชาติต่อประชาชาติเป็นแนวโน้มชนิดหนึ� งที�พฒันาสู่ทางหลอมรวมกนัผนึกกาํลัง

ร่วมกนัลกัษณะหลายขั�วเป็นแนวโนม้ชนิดหนี�งที�พฒันาภายหลงัการเกิดภาวการณ์ของโลกไดเ้กิดการยตุิ

การเผชิญหนา้ของ 2 ข ั�วอาํนาจและมหาอํานาจขั�วเดียวกันก็ไม่สามารถบงการโลกได ้ขุมกําลงัสําคญั 

ต่าง ๆ ของโลกก็พฒันาไปสู่ทิศทางที�มิอิสระเป็นตวัของตวัเองและขยายตวัอย่างรวดเร็ว สิ�งแรกเป็นการ

สะทอ้นให้เห็นระดบัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่าง ๆ กระชับแน่นขึ�นอย่างเป็น

ประวติัการณ์ 

การดาํรงอยูข่องสภาพสังคมปัจจุบนัที�มีรูปลกัษณะของระบบการผลิตที�ระบบทุนพฒันาสู่

ขั�นที�4คือทุนผูกขาดโดยรัฐเป็นลกัษณะพื�นฐานซึ�งปรากฏขึ�นโดยทุนผกูขาดไดป้ระสานเขา้กบัอาํนาจรัฐ 

กลไกการดาํเนินงานและระบบการบริหารจดัการได้เปลี�ยนแปลงระบบทุนนิยมไดส้ร้างอารยธรรมที�

กา้วหนา้ของสงัคม  และไดส้ร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอยา่งไม่ขาดสาย  จาก

ผลของการเปลี�ยนแปลง ภายในของระบบภายในสังคมมีแรงตา้นทานที�จะหยุดย ั�งการผลิตคิดสร้างและ

การใชว้ิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที�ดาํรงอยู ่ที�มีทั�งการเสาะคน้และสะสมประสบการณ์ จนสามารถสร้าง

กลไกทรงประสิทธิภาพเชื�อมโยงการพฒันาพลงัการผลิตของสังคมขึ�นชุดหนึ�ง  นอกจากนี� ระบบทุนทวี

ความรุนแรงให้กบัความขดัแยง้ภายในการพฒันาพลงัการผลิตของสังคมอีกชุดหนึ�ง 
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นอกจากนี� ยงัทวีความรุนแรงใหก้บัความขดัแยง้ภายใน  โดยตวัของระบบทุนเป็นตวัถ่วง

ไม่ใหพ้ลงัการผลิตเพิ�มขึ�นอยา่งมีเสถียรภาพ  โดยสร้างโภคทรัพยท์างสังคมอนัมากมายมหาศาลสร้าง

ความยากจนให้เกิดแก่บุคคลกลุ่มคนชาวนาชาวไร่  ทาํลายจิตวิญญาณและการล่มสลายของศีลธรรม  

จริยธรรม  ระบบทุนนิยมไดใ้ชเ้ทคโนโลยใีหม่ในการผลิต  การผลิตที�เจริญและทนัสมยัและการตลาดที�

หลากหลายเปลี�ยนแปลงโลกในยคุปัจจุบนั ร่วมไปถึงยงัทาํลายระบบนิเวศ สร้างมลภาวะแก่สิ�งแวดลอ้ม

ความคิดเอื�ออาทรถูกทาํลายลง  ระบบทุนนิยมที�มีกระแสเศรษฐกิจโลกาภิวฒัน์เป้นกระแสหลกัทาํให้

เกิดปรากฎการณ์ต่อสังคมและมีขอ้จาํกดัของเศรษฐศาสตร์แห่งยุตอุตสาหกรรม  เช่น การแยกตวัโดด

เดี�ยว  ความไม่ใส่ใจจริยธรรม ขาดความชดัเจนเกี�ยวกบัความเขา้ใจในธรรมชาติของมนุษยเ์กิดความ

ตอ้งการบริโภคที�หลากหลายเกิดรูปธรรมการทาํงาน  เกิดความขดัแยง้ การแข่งขนัการสร้างค่านิยม

บริโภค  เกิดการผลิตสภาพทางภววิสัยการดาํรงอยูข่องสังคมเป็นสิ�งที�กาํหนดและทาํใหเ้กิดจิตสาํนึกทาง

สังคมการรับรู้ของมนุษยเ์กี�ยวกบัปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นการสะทอ้นการดาํรงอยูข่องรูปธรรมระบบ

ทุนนิยมซึ� งสภาพแวดล้อมที�อยู่รอบตัวมนุษยเ์ป็นความรับรู้ที�สัมพนัธ์ทางสังคมและความรับรู้ต่อ

กระบวนการทางสังคม  ซึ�งเป็นการรับรู้ในรูปแบบจิตสํานึกของระบบทุนนิยม  เช่น  รูปแบบความคิด

ทางการเมือ  ความคิดในด้านศีลธรรม  ความคิดในดา้นปรัชญา  ศิลปะ และศาสนา  การพฒันาของ

กระแสเศรษฐกิจโลกาภิว ัฒน์มีการพัฒนาสู่แนวโน้มที�สมาชิกประเทศต่าง ๆ จะ ใช้รูปแบบ

ประชาธิปไตยสากล คือจะตอ้งปลูกจิตสาํนึกสากลหรือจิตสาํนึกโลกาภิวฒัน์ ที�ยดึถือทศันะส่วนทั�งหมด 

กบัทศันะที�เป็นระบบโดยปรับความสัมพนัธ์ระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกบัผลประโยชน์ร่วมกนัโลก

ปัจจุบนัคือการผนึกร่วมกนัทางดา้นเศรษฐกิจกบักระแสการแผ่ขยายของภาวการณ์โลก ซึ�งแนวโนม้ของ

เศรษฐกิจโลกาภิวฒัน์จะมีการปรับตวัคือการสร้าง โลกาภิวฒัน์ที�มีมนุษยธรรม ในดา้นตรงขา้มเศรษฐกิจ

โลกาภิวฒัน์พฒันาขึ�นภายในขอบเขตของระบบทุนนิยม บทบาทที�ครอบงาํคือ กฎทั�วไปและระเบียบ

ทางเศรษฐกิจสิ�งที�กําหนดบทบาทครอบงาํคือพลงัทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังการเงิน พลงัทาง

เศรษฐกิจและพลงัทางการเมือง 
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สังคมไทยไดร้ับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวฒัน์ทั�งในสังคมเมืองและสังคมชนบท  

โดยเฉพาะในดา้นจิตสาํนึกทางสังคมซึ�งแสดงออกในดา้นแนวคิดการรับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวมซึ�งมี

ผลต่อทุนทางสงัคมที�มีองคป์ระกอบในดา้นของ เครือข่าย,ความไวว้างใจ และบรรทดัฐานทุนทางสังคม

เหล่านี�   บางชุมชนไดล้่มสลายซึ�งตวัชึ�วดัแสดงออกเกิดลทัธิบริโภคนิยม  ความคิดปัจเจกบุคคล  การเห็น

ประโยชน์ในส่วนตนอยู่ในฐานะครอบงาํความคิดเพื�อประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ�งเป็นปรากฏการณ์ที�เกิด

ในภาวะวิกฤติของสังคมไทยและของโลกในปัจจุบนัซึ� งสร้างผลกระทบไปทุกบริบททั�ง 3 มิติ เช่น 

ผลกระทบในระดบัโครงสร้างสังคมทั�งในสังคมเมืองและสังคมชนบทกระทบโคร้งสร้างทางเศรษฐกิจ 

ทั�งโครงสร้างเศรษฐกิจในภาครัฐและในโครงสร้างเศรษฐกิจในชุมชนและกระทบโครงสร้างทาง 

ว ัฒนธรรมทั�งโครงสร้างวฒันธรรมเมืองและโครงสร้างวัฒนธรรมชุมชนซึ� งปรากฏการณ์ทั�ง 3 

มิติทาํใหชุ้มชนเกิดการเปลี�ยนแปลงโดยเฉพาะวิถีการดาํเนินชีวิตแบบเน้นดา้นวตัถุ  ทุนทางสังคมซึ� ง

เป็นปัจจยัหนึ�งของแนวทางการพฒันาและเป็นปัจจยัภายในซึ�งสัมพนัธ์กบัปัจจยัภายนอก  สัมพนัธ์ใน

ดา้นของการสร้างพลงั  การประสานภาคีร่วมพฒันาในทุกบริบทเพื�อทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงที�กาํล ัง

จะทาํใหชุ้มชนล่มสลาย 

 ทุนทางสังคมเป็นปรากฏการณ์หนึ� งที�เป็นนามธรรมเป็นผลิตผลจากการที�มนุษยไ์ด้

สัมพนัธ์กบัปัจจยัการผลิตโดยพลงัการผลิตเป็นสิ�งที�ทาํใหเ้กิดสํานึกของชุมชนและจิตสํานึกของสังคม

ความรับรู้และการสัมผสักบัสภาพสังคมปัจจุบนั  มนุษยเ์รียนรู้  รับรู้และเขา้ใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ

และปรากฏการณ์ทางสังคม  การรับรู้เป็นการสะทอ้นการดาํรงอยูท่างสังคม  สู่จิตสํานึกของมนุษยก์าร

ดาํรงวิถีชีวิตของคนในสังคม  ได้เรียนรู้รูปลักษณะคือ  รูปลักษณะแบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  

โครงสร้างทางอาํนาจ  โครงสร้างทางสังคมและโครงสร้างทางวฒันธรรม  คือรัฐชาติ  รัฐประชาชาติ  

สํานึกแห่งรัฐ  การบริหารจดัการสังคม  กลไกรัฐ  คือการควบคุมกลุ่มคนในสังคม  ในเนื�อแทข้องทุน

ทางสังคมประกอบไปดว้ย เครือข่าย  ความไวว้างใจ  และบรรทดัฐาน  องคป์ระกอบสามส่วนนี�นําไปสู่

กระบวนการของการเปลี�ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมและทาํให้เกิดพลงัของชุมชนซึ�งเป็นปัจจยั

ภายในชุมชน  ประสานกบัปัจจยัภายนอกซึ� งเป็นทุนทางสังคมทางกายภาพ  เช่น   ทุนทางมนุษย ์ ทุน

ทางปัญญา  และทุนทางวฒันธรรม  ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนภายในและทุนภายนอกเมื�อมีรูปแบบมี

กระบวนการและสร้างปัจจยันาํไปสู่การปรับตวัท่ามกลางกระแสทุนนิยมชุมชนได ้
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จากพื�นฐานความสนใจเนื�อหากระแสโลกาภิวฒัน์ ผูว้ิจยัสังเกตเห็นว่ามีชุมชน ๆ  หนึ� งไม่ว่า

กระแสโลกจะเป็นแปลงไปอย่างไร  ชุมชนนี� ยงัคงอยู่ในสภาพมั�นคงรักใคร่กนัอย่างน่าสงสัย  มีความ

สามคัคี  ประกอบกบัสืบทอดวฒันธรรมต่อ ๆ กนัมาอยา่งเขม้แขง็  เห็นไดจ้ากแผนพฒันาชุมชนและบท

สัมภาษณ์หัวหนา้ชุมชนที�ว่า  ภายในชุมชนหมู่บา้นมอญมีสมาชิกที�มีความรักกนัเหมือนพี�นอ้งเวลาใครมี

งานสําคญัเพื�อนบา้นก็จะไปช่วยจดังาน  ทาํงานโดยไม่ตอ้งเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ   การศึกษาวิจยั

เรื� องทุนทางสังคมครั� งนี�   เพื�อศึกษาคน้คว้ากระบวนทางความคิด  จิตสํานึกและคน้ควา้หารูปแบบ

กระบวนการและองค์ความรู้ของทุนทางสังคมในชุมชน โดยการสํารวจทุนทางสังคมของชุมชน 

กรณีศึกษาหมู่บา้นมอญเพื�อทาํให้ทราบตน้ทุนทางสังคม ของชุมชนหมู่บา้นมอญ  ตาํบลหน้าเมือง  

อาํเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี  ว่ายงัคงมีอยู่มากน้อยเพียงใดเพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนอย่าง

ย ั�งยนืต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื�อศึกษาระดบัทุนทางสังคมของชุมชนหมู่บา้นมอญ  โดยภาพรวมและจําแนกตาม  

เครือข่าย (Network)  ปทสัฐาน (Norms)  และความไวว้างใจ (Trust) 

2. เพื�อเปรียบเทียบระดับทุนทางสังคมที�แตกต่างไปตาม  อายุ  การศึกษา  รายได ้ 

ระยะเวลาการตั�งถิ�นฐาน  และการสืบเชื�อสายการเป็นมอญ  

 

สมมติฐานในการวจิัย 

สมมตฐิานที� 1  ระดบัทุนทางสังคมโดยรวมแตกต่างกนัไปตามอาย ุ

สมมตฐิานที� 2  ระดบัทุนทางสังคมโดยรวมตา่งกนัไปตามระดบัการศึกษา 

สมมตฐิานที� 3  ระดบัทุนทางสังคมโดยรวมตา่งกนัไปตามระดบัรายได ้
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สมมตฐิานที� 4  ระดบัทุนทางสังคมโดยรวมต่างกนัตามระดบัระยะเวลาการตั�งถิ�นฐาน 

สมมตฐิานที� 5 ระดบัทุนทางสังคมโดยรวมต่างกนัไปตามการสืบเชื�อสายความเป็นมอญ 

  

ขอบเขตในการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเนื�อหา  ศึกษาทางสังคมโดยรวม  ซึ�งประกอบดว้ยมิติดา้นเครือข่าย ความ

ไวว้างใจและดา้นปทสัถาน 

2. ด้านประชากร  ประชากรที�อยู่ในชุมชนหมู่บา้นมอญ  ตาํบลหน้าเมือง  อําเภอเมือง  

จงัหวดัราชบุรี  จาํนวนทั�งสิ�น  ���  ครัวเรือน  โดยมีกลุ่มตวัอยา่งที�ใชค้รั� งนี� จาํนวน  ��  

ครัวเรือน 

3. ตวัแปรที�ศึกษา  ในการวิจยัครั� งนี� ประกอบดว้ยตวัแปร  �  ประเภท ไดแ้ก่ 

ตวัแปรต้น  (Independent Variable)  ได้แก่   ปัจจัยด้านสถานภาพทางประชากร  

ประกอบดว้ย  อาย ุ รายได ้ ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาการตั�งถิ�นฐาน  และการสืบเชื�อ

สายความเป็นมอญ 

ตวัแปรตาม (Dependent  Variable) ไดแ้ก่  ระดบัทุนทางสังคมโดยรวม ซึ�งประกอบไป

ดว้ย  ดา้นเครือข่าย  ความไวว้างใจและดา้นปทสัถาน 

 

ประโยชน์ของการวิจัย 

1. ไดแ้นวทางในการวิเคราะห์ทุนทางสังคมที�ส่งผลต่อทุนทางสังคมโดยรวมในชุมชน 

2.  เขา้ใจถึงระดบัของทุนทางสังคมที�ส่งผลใหเ้กิดทุนทางสังคมและดาํรงอยูไ่ด ้
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3. เป็นแนวทางในการส่งเสริมการพฒันาดา้นต่าง ๆ ของชุมชน 

 

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติ 

ทุนทางสังคมของชมชนหมู่บา้นมอญ  หมายถึง  ระดบัความเขม้แข็งชุมชนทอ้งถิ�นของ

ประชาชนหมู่บา้นมอญใน  ดา้นเครือข่าย  ปทสัฐาน  และความไวว้างใจ   

เครือข่าย  หมายถึง  ความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวเครือญาติของประชาชนในชุมชน

หมู่บา้นมอญ หรือกบัองคก์รอื�น ๆ ภายนอกชุมชน 

ความไวว้างใจ  หมายถึง  บริบทของบุคคลหนึ�งซึ�งสร้างความคาดหวงัต่อการกระทาํของ

บุคคลอื�นซึ� งจะเกี�ยวกบัทางเลือกในการกระทาํของเขา   

เป็นยทุธศาสตร์ทางพฤติกรรมซึ�งเป็นที�ยอมรับของทุก ๆ คนในลักษณะของกฎที�ว่า  “ทาํ

อย่างนี�  ถา้สิ�งนั�นเกิดขึ�น  หรือทาํอยา่งนั�นถา้เขาทาํสิ�งนี� ”   
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 บทที� 2 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี และผลงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

การศึกษาวิจยัเรื�อง  “การสํารวจทุนทางสังคมโดยรวมของชุมชนกรณีศึกษาหมู่บา้นมอญ” 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และรวบรวมผลงานวิจ ัยที� เกี�ยวข้อง  สําหรับใช้เป็นพื�นฐา นในการวิจัย

ประกอบดว้ย  

1. แนวคิดทฤษฏีทุนทางสังคม 

2. มิติทุนทางสังคม 

3. แนวคิดทฤษฎีชุมชน 

4. เอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

แนวคดิทฤษฎีทุนทางสังคม 

แนวคิด (Concept) เรื�อง  “ทุนทางสังคม” (Social  Captial) เริ�มมีการกล่าวถึงทางวิชาการ

ในราวทศวรรษ ���� และปัจจุบนัเป็นแนวคิดที�มีการถกเถียงและกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในกลุ่ม

นกัวิชาการทางดา้นสังคมศาสตร์  ไม่ว่าจะเป็นนักสังคมวิทยา  นักรัฐศาสตร์  นักพฒันาการเศรษฐกิจ  

หรือนักทฤษฏีองคก์าร  โดยมีการให้คาํนิยาม  ความหมาย ฯลฯ  แตกต่างกันออกไป  ซึ� งผูว้ิจัยได้

รวบรวมและขอนําเสนอสาระสําคญัของแนวคิดดงักล่าวตามลาํดบัดงันี�  
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ความหมายของทุนทางสังคม 

Pierre  Bourdieu (1985 อา้งถึงใน Treevanchi, 2003: 5)  ให้ความหมายทุนทางสังคมว่า

หมายถึง  การรวมตวักนัตามความเป็นจริง  หรือทรัพยากรที�มีศกัยภาพ  ซึ� งนําไปสู่การมีเครือข่ายที�

เขม้แขง็  โดยจะมีความสัมพนัธ์ในเชิงสถาบนัมากหรือน้อยขึ�นอยูก่บัการคุน้เคยและการยอมรับซึ� งกนั

และกนั  

James S. Coleman (1988: 16) ได้อธิบายความหมายโดยหน้าที� (Function) ของทุนทาง

สังคมว่า เป็นสิ�งต่าง ๆ ที�มีอยู่อย่างหลากหลาย แต่มีความเหมือนกนั 2 ประการคือ �)  คือมิติในดา้น

โครงสร้างทางสังคม และ 2) เอื�ออาํนวยให้มีกิจกรรมที�แน่นอนของผูก้ระทาํ (Certion  action  of  actors)  

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นหมู่คณะ  (Corporate  actors)  ภายในโครงสร้างสังคมดงักล่าว 

W. Baker  (1990 อา้งถึงใน Adler P. S. and SeokWoo Kwon, 2000:  91) ให้ความหมาย

ทุนทางสังคมว่าทรัพยากรซึ�งผูก้ระทาํไดร้ับมาจากโครงสร้างทางสังคมที�เป็นเฉพาะและนําไปใชเ้พื�อ

ไดม้าซึ� งผลประโยชน์ของพวกเขา  ทั�งนี�   อาจเกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงในความสัมพนัธ์ระหว่างกนั 

Ronald  Burt (1992 อา้งถึงใน Adler P. S. and Seok-Woo Kwon, 2000: 91) อธิบายความ

หมายถึง  ความเป็นเพื�อนเพื�อร่วมงาน  และการติดต่อโดยทั�วไป  ซึ� งทาํให้ผูต้ิดต่อได้รับโอกาสที�จะใช้

ทุนมนุษยแ์ละทุนทางเศรษฐกิจ 

Robert D. Putnam (1993 อา้งถึงใน Treevanchai, 2003: 6) ให้ความหมายทุนทางสังคมว่า 

เป็นคุณลกัษณะสาํคญัขององคก์รทางสังคม  อาทิความไวว้างใจบรรทดัฐาน  และเครือข่ายซึ�งก่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพของสังคมโดยเสริมสร้างใหเ้กิดการกระทาํที�เป็นความร่วมมือระหว่างกนั 

Alejandro  Portes  (1995 อา้งถึงใน Adler P.S. and Seok-Woo Kwon, 2000: 92)  อธิบาย

ว่าทุนทางสังคมหมายถึง  ขีดความสามารถของปัจเจกบุคคลที�จะควบคุมทรัพยากรซึ� งมีอยู่อย่างจาํกัด  

จากการเป็นสมาชิกในเครือข่ายหรือโครงสร้างทางสังคมที�กวา้งออกไป 
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F. Fukuyama (1997 อา้งถึงใน Adler P.S. and Seok-Woo Kwon, 2000: 92) ให้ความหมาย

ว่า  ทุนทางสังคมเปรียบเสมือนชุดของคุณค่าที�ไม่เป็นทางการซึ� งมีอยู่หรือบรรทดัฐานที�มีร่วมกัน

ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม  ที�อาํนวยใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างกนั 

Pal S. Adler and Seok-Woo Kwon (2000: 93) ให้ความหมายทุนทางสังคมว่า  หมายถึง

ทรัพยากรสําหรับปัจเจกบุคคล  และหมู่คณะ (Collective Actors) ซึ�งถูกสร้างขึ�นโดยองคป์ระกอบและ

เนื�อหาของเครือข่ายที�พวกเขาเขา้ไปมีความสัมพนัธ์ทางสังคม 

Ismail Serageldin and Christiaan Grootaert (2000: 45-47)  ได้อธิบายทุนทางสังคมโดย

จาํแนกออกเป็น 1)  แนวคิดตามความหมายแคบ (Narrow  concept) อธิบายจากแนวคิดของ Putnam  ว่า

เป็นชุดของความสัมพนัธ์ในแนวราบระหว่างประชาชน  ซึ� งมีผลต่อการเพื�อผลผลิตภาพของชุมชน  โดย

ที�ความสัมพนัธ์เหล่านี� รวมถึงเครือข่ายของความผูกพนัในชุมชนและบรรทดัฐานทางสังคม  �) แนวคิด

ตามความหมายกวา้ง อธิบายจากแนวคิดของ Coleman โดยขยายแนวคิดของทุนทางสังคมจากเดิมที�มี

ความหมายเฉพาะความสัมพนัธ์ในแนวราบ  ให้รวมไปถึงความสัมพนัธ์ในแนวดิ�ง และพฤติกรรมของ

สิ� งอื�น ๆ ที�มีอยู่ อาทิ  หน่วยธุรกิจ เป็นตน้  ซึ� งขอบข่ายของความสัมพนัธ์ที�กว้างขึ�น  ครอบคลุม

เป้าประสงคท์ ั�งในดา้นบวกและในดา้นลบ 3) แนวคิดเชิงสถาบนัซึ�งใหค้วามหมายทุนทางสังคมไปกว่า 

1) และ 2) โดยรวมไปถึงสภาพแวดลอ้มทางการเมืองและสังคม  ซึ�งเป็นผลให้บรรทดัฐานสามารถสร้าง

และกาํหนดรูปแบบโครงสร้างทางสังคม  ดังนั�นนอกเหนือจากความสัมพนัธ์ในแนวราบและแนวดิ�ง

แลว้  แนวคิดนี� ยงัมีความหมายรวมไปถึงโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของสถาบนัที�เป็นทางการ  อาทิ  

รัฐบาล  ระบอบการปกครอง  กฎหมาย  กระบวนการยติุธรรม  และเสรีภาพทางการเมืองอีกดว้ย 

ทุนทางสังคม  ในบริบทของสังคมไทย  หมายถึง  “ผลรวมของสิ�งดีงามต่าง ๆ ที�มีอยู่ใน

สังคมทงัในส่วนที�ได้จากการสั�งสมและการต่อยอดรวมถึงการรวมตวัของคนที�มีคุณภาพเพื�อสร้าง

ประโยชน์ต่อส่วนรวมบนพื�นฐานของความไวเ้นื�อเชื�อใจ  สายใยแห่งความผูกผนัและวฒันธรรมที�ดี

งาม”  ซึ� งหากนํามาพฒันาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมแล้วจะเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนา

ประเทศชาติและสังคมใหส้มดุลและยั�งยนื 
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ทุนทางสังคม  มีองคป์ระกอบที�สําคญัคือ  ความไวว้างใจระหว่างบุคคลในสังคม  ความ

เกื�อกูลช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัทางสังคม  บรรทดัฐานทางสังคม  เครือข่ายทางสังคม  ความเกาะเกี�ยว

ทางสังคม  สัญญาประชาชน  และความไวว้างใจในรฐับาล  “ทุนทางสังคม”  คือความเป็นเครือญาติ  ภูมิ

ปัญญาทองถิ�น  สํานึกร่วมต่อทอ้งถิ�น  เครือข่ายทางสังคม  ศีลธรรม  จรรยา  ค่านิยม  สติปัญญา  ความมี

นํ� าใจต่อเพื�อมนุษย ์ ความช่วยเหลือเกื�อกูลกันในสังคมนอกจากนั�นยงัมีการให้ความหมายระดบัการ

รวมกลุ่มทางสังคมจากครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ใหค้วามหมายตามหน้าที�และประโยชน์ของทุนทาง

สังคมที�ควรจะเป็น  เช่น  ระดบัปัจเจกบุคคล  ควรเป็นพลเมืองที�ดีสนใจส่วนร่วม  ในระดบัครอบครัว

ตอ้งมีครอบครัวที�ดี  รวมถึงหนา้ที�ของครอบครัวในการถ่ายทอด  ค่านิยม  ความคิด  ความคาดหวงัของ

สังคมที�ถูกตอ้งให้บุตรด้วย  ส่วนในระดับชุมชน  ส่วนใหญ่จะให้ความหมายในลักษณะที�เป็นการ

โตต้อบกบักระแสโลกาภิวฒัน์ตามสํานักความคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย  การพึ�งตนเอง  การอา้งสิทธิ

ความชอบธรรมในการพฒันาหรือความเคลื�อนไหวทางสงัคม  โดยนกัคิด  นกัวิชาการไทยมีการพยายาม

ปรับใหเ้ขา้กบับริบทไทยค่อนขา้งมาก  และออกจะเป็นการมองในแง่ของการนําแนวคิดไปใชเ้พื�อการ

พฒันามากกว่าเพียงการวดัสภาพสังคม 

 แนวคดิทุนทางสังคม 

นกัวิชาการไทยไดอ้ธิบายแนวคิดของ “ทุนทางสังคม” ไวซึ้�งผูว้ิจยัไดส้รุปรวบรวมเพื�อเป็น

พื�นฐานในการศึกษาวิจยัในครั� งนี�ดว้ย 

ไพบูลย ์ วฒันศิริธรรม (สํานกังานกองทุนเพื�อสังคม, 2541  อา้งถึงในชาติชาย ณ เชียงใหม่, 

����: ���)  กล่าวว่า  ทุนทางสังคม  หมายถึง  ความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถิ�น  ความสามคัคีรวมพลงั  

การมีองคก์รมีหน่วยที�จะจดัระบบต่าง ๆ ในชุมชนมีศิลปวฒันธรรม  มีจุดรวมใจมีความสมคัรสมานรัก

ใคร่กลมเกลียวกนั 

ประเวศ  วะสี  (2541: 47-48) อธิบายความหมาย  ทุนทางสังคม  คือ  ความเป็นกลุ่มก้อน

ทางสังคม  การมีการศึกษาดี  การมีวฒันธรรม  การมีความเชื�อสัตยสุ์จริต  การมีความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวมการมีประสิทธิภาพในการทาํงาน  การมีการเมืองและระบบราชการที�ดี 
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อมรา  พงศาพิชญ ์ (2541: 47-48)  อธิบายความหมาย  ทุนทางสังคม  คือ  ความเป็นกลุ่ม

กอ้นทางสังคม  การมีการศึกษาดี  การมีวฒันธรรม  การมีความซื�อสัตยสุ์จริต  การมีความรับผดิชอบต่อ

ส่วนรวม  การมีประสิทธิภาพในการทาํงานการมีการเมืองและระบบราชการที�ดี 

อมรา  พงศาพิชญ ์ (2543 อา้งถึงในพระมหาธนพล  พรหมสุวงศ,์ ����: ��) ใหค้วามหมาย

ว่า  ทนุทางสังคม  คือ  ความสัมพนัธ์ทางสังคมในแนวราบและแนวดิ�งระหวา่งบคุคลสถาบนั  และ/หรือ

องคก์ร  ทั�งในรูปแบบปัจเจก  กลุ่ม  และรูปเครือข่าย  รวมทั�งค่านิยมบรรทดัฐาน ที�สังคมยดึถือ  ซึ�งมีผล

ต่อวถีิชีวิต  และวิถีการผลิตในระดบัครอบครัว  ชุมชน  และประชาสังคม 

ชาติชาย  ณ  เชียงใหม่ (2543: 286)  ได้อธิบาย  ทุนทางสังคม และทุนทางองค์การว่า  

หมายถึงสถาบนัทางสังคม  และรูปแบบความสัมพนัธ์ทางสังคมที�มีอยู่ในแต่ละชุมชนชนบท  ที�ท ํา

หน้าที�จัดระเบียบความสัมพนัธ์  และให้ความชอบธรรมแก่แบบแผนของการจัดสรรแลกเปลี�ยน

ทรัพยากร  อนัเป็นการสร้างความผสมกลมกลืนทางสังคม  การลดความขดัแยง้ในชุมชน  อีกนัยหนึ�งทุน

ทางสังคมและทุนทางองค์การ  คือ  วิถีการดํารงชีวิต  วฒันธรรม  จารีตประเพณีชุมชน  วิถีและ

ความสามารถในการจดัองคก์รของประชาชน  รวมทั�งปราชณ์ชาวบา้น  ภูมิปัญญาพื�นบา้น  ตลอดจนวดั

และโรงเรียน 

อเนก  นาคะบุตร  (2545:  17-19)  อธิบายทุนทางสังคมในบริบทของสังคมไทย  ว่า

หมายถึงทุนทางสังคมใน � รูปแบบไดแ้ก่  �)  จิตวิญญาณระบบคุณค่าสํานึกทอ้งถิ�น  ความภูมิใจที�มีต่อ

ถิ�นฐานบา้นเกิด  รวมเรียกว่า spirit capital  2)  ทุนทางภูมิปัญญา  3)  ทรัพยากรมนุษย ์/ ทรัพยากรบุคคล  

ซึ�งเป็นทุนที�มีอยูใ่นตวัมนุษย ์ 4)  ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ  และ  �)  กองทุนสาธารณะของชุมชน 

(Social  fund) ที�มีอยา่ตลอดมา  ท ั�งหมดเป็นสิ�งที�เขารวมเรียกว่า  เป็นทุนทางสังคม  ที�เป็นมรดกตกทอด

อยู่ในสังคมไทยและจะเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื�อนการปฏิรูปสังคมไทย  และสร้างระบบ         

social safety net  ให้กบัชุมชนฐานล่างในช่วงวิกฤตนบัตั�งแต่ปี  2541  เป็นตน้มา 

สุพรรณี    ไชยอําพร  (2546: 59-60)  ได้ศึกษาความหมายของทุนทางสังคมของ

นกัวิชาการไทยหลายท่านและสรุปว่า  ทุนทางสังคม  เน้นที�รูปแบบของความสัมพนัธ์ที�มีอยู่ในกลุ่ม
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สังคม  โดยเฉพาะชนบท  ตั�งแต่ในครอบครัว  ขยายจนถึงกลุ่มเพื�อน  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มต่าง ๆ ใน

ชุมชนในสังคมที�ต่างมุ่งมั�นเพื�อส่วนร่วมกนั  เอื�ออาทรช่วยเหลือร่วมมือกนัในการดาํเนินการต่าง ๆ ใน

ชีวิตและสังคม  ทั�งนี�ไดแ้บ่งรูปแบบประเภททุนทางสังคมโดยอาศยั  “ระดบั”  ออกเป็น  5  ระดบั  คือ  

1)  ระดบับุคคล  รูปแบบจะเน้นในดา้นการต่างตอบแทน  ความไวใ้จ  ในการเชื�อมโยงสังคม  2)  ระดบั

ครอบครัว  รูปแบบเนน้เช่นเดียวกบัระดบับุคคล  แต่สัมพนัธภาพจะเต็มไปดว้ยความไวเ้นื�อเชื�อใจสูง   

3)  ระดบักลุ่มองคก์ร  รูปแบบทุนทางสังคมจะเนน้ที�การร่วมมือจดัการ  การมีส่วนร่วมและปฏิสัมพนัธ์

กนั  4)  ระดบัชุมชน  เน้นเช่นเดียวกบัระดบักลุ่มองคก์ร  แต่ระดบัของสมัพนัธภาพจะแน่นแฟ้นหรือเขม้

แข็งเพียงใด  ขึ�นอยูท่ี�สถานการณ์ที�ชุมชนเผชิญและสถานการณ์ของชุมชน  5)  ระดบัประเทศ  รูปแบบ

ความสัมพนัธ์อาจไม่แน่นแฟ้น  แต่สัมพนัธภาพยดึโยงด้วยความเหมือนกัน  เช่น  เป็นคนไทยด้วยกัน  

คนภูมิภาคเดียวกนั  เป็นตน้  แบ่งโดยอาศยั  “ทิศทาง”  ได้  2  ทิศทาง  คือ  รูปแบบความสัมพนั์ใน

แนวดิ�งและแนวราบ  ในแนวดิ�งในที�นี�จะใหมี้นอ้ยลง  แต่ในแนวราบคือในระดบัที�ถือว่าทุกคน  ทุกผ่าย  

ชุมชน  องค์กร  มีความเท่าเทียมกันในการเข ้ามามีส่วนร่วมกันในทางแก้ปัญหา  หรือพัฒนา

เปลี�ยนแปลงสังคม  แบ่งโดยอาศัย  “ความจําเป็นในการตอบสนองความต้องการของมนุษย”์  ได ้          

1)  เพื�อสนองจิตใจสังคมคือ  สุข  สนุก   สังสรรค์บันเทิง  2)  เพื�อแ ลกเปลี�ยนข้อมูล  ความรู้  

ประสบการณ์  3)  เพื�อผลทางเศรษฐกิจ  เครือข่ายธุรกิจการตลาด  ฯลฯ  4)  เพื�อเป็นการเสริมพลัง

ช่วยเหลือกนั 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2547: 2)  ไดส้ังเคราะห์

ความรู้และความคิดเรื�องทุนทางสังคมจากแหล่งความรู้และเวทีต่าง ๆ เสนอว่า  ทุนทางสังคมเกิดจาก

การรวมตวั  ร่วมคิดร่วมทาํ  โดยคาํนึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ ความเป็นธรรมในสังคม  และ

ประโยชน์ส่วนรวม  ซึ� งการสร้างกระบวนการใหเ้กิดการรวมตวั  ร่วมคิดร่วมทาํ  ให้เป็นทุนทางสังคม

นั�นเกิดขึ�นไดด้ว้ยองคป์ระกอบคือ  1)  ทุนมนุษย ์ ทั�งเป็นทุนบุคคลทั�วไปและผูน้ําทางสังคมที�มีความรัก  

มีนํ� าใจ  เอื�ออาทรต่อเพื�อมนุษยมี์ความเชื�อระบบคุณค่าและหลกัศีลธรรมที�ดี     2)  ทุนที�เป็นสถาบนั  

ตั�งแต่สถาบันหลักของชาติ  ได้แก่  สถาบันครอบครัว  สถาบันศาสนา  และพระมหากษัตริย ์ 

สถาบันสํา คัญในสังคมเช่น  สถา บันการศึกษา  การเมือง ฯ  รวมถึงองค์กรที�ต ั� งขึ� นมา  เ ช่น  
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องคก์รพฒันาเอกชนเป็นตน้ ที�มีบทบาทสนบัสนุนใหเ้กิดการรวมตวัร่วมคดิร่วมทาํ �) ทุนทางภูมิปัญญา

และวฒันธรรม 

จากที�ไดน้าํเสนอแนวคิด  ทฤษฎีเรื�อง “ทุนทางสังคม”  ดงักล่าวขา้งตน้  จะเห็นว่าทุนทาง

สังคมนั�นมีการอธิบายโดยนักวิชาการหลายสาขาของสังคมศาสตร์ดังสะทอ้นให้เห็นจากความ

หลากหลายทั�งแง่ความหมาย  รูปแบบ  แหล่ง  ประเภท  ระดบั  และมิติต่าง ๆ ของทุนทางสังคม  ในการ

วิจัยครั� งนี�   ผูว้ิจัยไดร้วบรวมและสรุปความคิดของ “ทุนทางสังคม”  ว่าหมายถึง  ความสัมพนัธ์ทาง

สังคมและโครงสร้างทางสังคมที�อาํนวยใหเ้ราไดร้ับประโยชน์ตามที�ตอ้งการ  ทั�งนี� จะไดท้าํการศึกษา

เปรียบเทียบ  “ทุนทางสังคม”  โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ทุนทางสังคมในระดับกลุ่ม ที�สําคญัใน  3  

แหล่งประเภทดว้ยกนั  คือ  ความไวว้างใจ  บรรทดัฐาน  และเครือข่าย 

ขอบเขต/องค์ประกอบของ “ทุนทางสังคม”  ควรประกอบด้วย 

ทุนมนุษย ์ ที�มีคุณภาพ  มีความรู้  สติปัญญาและทกัษะ  มีคุณธรรม  มีวินัย  และความ

รับผดิชอบ  มีทศันคติที�ดีในการทาํงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ�งมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื�อสร้างทาํ

ประโยชน์ใหส่้วนรวม 

ทุนที�เป็นสถาบนั  ไดแ้ก่  สถาบนัครอบครัว  สถาบนัการศึกษา  ศาสนา  การเมือง  รวมทั�ง

องคก์รที�ต ั�งขึ�นมา  เช่น  องคก์รพฒันาเอกชน  องคก์รชุมชุน  สมาคมวิชาชีพ  ฯลฯ 

แนวคิดการพฒันาทนัทางสงัคมในที�นี� ไม่รวมถึงทุนทางกายภาพ  เช่น  ทุนที�เป็นตวัเงินทุน

ที�เป็นโครงสร้างพื�นฐาน  และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ  เนื�องจากทุนเหล่านี� มีการเสื� อมค่าและตอ้ง

ลงทุนอย่างต่อเนื�องอยูต่ลอดเวลา 

 ความเป็น  ”สังคม”  และ  “ทุน” ของทุนทางสังคม   

คาํว่า  “ทุน”  โดยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  จะหมายถึง  ทุนทางกายภาพที�มนุษยส์ร้างขึ�น  

ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ  และทุนมนุษย ์ ซึ�งยงัไม่ไดน้บัรวมเอา “ทุนทางสังคม”เขา้รวมอยู่ดว้ย 
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Paul  Collier (2002: 20-24)  อธิบายว่า  ทุนทางสังคมมีความเป็น “สังคม”  เนื�องจากความ

เกี�ยวพนักบัพฤติกรรมในหมู่คน  โดยในความหมายซึ� งเป็นที�สนใจของนักเศรษฐศาสตร์นั�นทุนทาง

สังคม  มีความเป็นสังคม  ก็เพราะมนัเกิดขึ�นจากปฎิสัมพนัธ์ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบักลไกตลาด  แต่ทว่าได้

ก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจซึ�งในภาษาของนักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าเป็น “ผลกระทบภายนอก” ทั�งนี�  

Collier  ชี� ว่าทุนทางสังคม  มีลกัษณะ  3  ประการดว้ยกนั  คือ  �)  การเริ�มตน้ของปฎิสัมพนัธ์ทางสังคม

โดยปกติจะก่อใหเ้กิดผลกระทบภายนอก 2) ปฎิสัมพนัธ์ทางสังคม เกิดขึ�นมีผลทางเศรษฐกิจไม่เกี�ยวขอ้ง 

กบักลไกตลาด    3) ผลทางเศรษฐกิจเหล่านี� ไม่ไดเ้ป็นวตัถุประสงคใ์นเบื�องตน้ของการมีปฎิสัมพนัธ์ทาง 

สังคมแต่เกิดขึ�น โดยบงัเอิญ  หรือไม่ไดต้ั�งใจ 

สําหรับความเป็น  “ทุน”  ของทุนทางสังคม Collier  อธิบายว่า  ทุนทางสังคมเป็น  “ทุน”ก็

ต่อเมื�อผลกระทบทางเศรษฐกิจของทุนทางสังคมนั�นตอ้งคงอยู่  โดยความคงอยู่สามารถเกิดไดท้ ั�งจาก

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมภายในตวัมนัเอง  หรือมาจากผลกระทบจากการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 

Collier  เห็นว่าความคงอยู่ของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  สามารถเกิดขึ�นไดท้ั�งในรูปของ

องค์ประกอบ  และโครงสร้าง  ตัวอย่างเช่น  การแต่งงานเป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปของ

องคป์ระกอบ  เนื�องจากตอ้งมีคนสองคนมาใชชี้วิตร่วมกันอยู่ตลอดเวลา  ในทางตรงกนัขา้ม  บาร์คน

โสดเป็นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในรูปของโครงสร้าง  เนื�องจากองคป์ระกอบของปฏิสัมพนัธ์มีการ

เปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ  ทั�งนี�   การเพิ�มขึ�นของจาํนวนของทุนทางสังคม  จะเกิดขึ�นถา้มีการเปลี�ยนแปลงใน

จาํนวนของปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในระยะยาวขณะเดียวกัน  การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก็สามารถ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบที�ถาวรไดแ้มป้ฏิสมัพนัธน์ั�นจะไม่มีอยู่แลว้ก็ตาม  ตวัอยา่งเช่น  ก่อใหเ้กิดการสั�งสม

ความรู้  หรือในกรณีของกลุ่มนักร้องประสานเสียง  หากพวกเขายบุกลุ่มไป  แต่ความไวเ้นื�อเชื�อใจเป็น

ผลผลิตซึ� งมีความยั�งยนืถาวร 

นอกจากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้  ยงัมีคาํถามที�น่าสนใจอีกประการหนึ� งก็คือ  “ทุนทาง

สังคม”  มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอ้ย่างไร  ซึ�งวิถีทางที�ทุนทางสังคมกระทบต่อกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจก็คือ  การช่วยลดตน้ทุนในการกาํกบัดูแล  และลดตน้ทุนทางธุรกรรม  ท ั�งนี� หากเราให้
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ความหมายทุนทางสังคมอย่างง่ายว่า  คือความไวว้างใจที�แนบแน่นแล้ว  ตน้ทุนในการกํากับดูแล

ระหว่างกนัจะลดลงไปมาก  ตวัอยา่งเช่น  ในการเล่นเกมส์ The  Prisoner ,s dilemma  ความร่วมมือเป็น

สิ�งสําคญัระหวา่งผูเ้ล่น  หากพวกเขามีความไวว้างใจซึ� งกนัและกนั  การดูแลกนัเองก็จะเกิดขึ�น  แต่หาก

ไม่มีความไวว้างใจในคนอื�น ๆ  แลว้  เกมส์นั�นก็จะจบลงดว้ยความพ่ายแพ ้ และจากการเล่นเกมส์ขา้งตน้  

ทาํใหต้อ้งมีบุคคลที�สามมาทาํหนา้ที�ในการลงโทษผูเ้ล่น  ซึ�งไม่มีความไวว้างใจ  ขณะที�ตน้ทุนในการให้

บุคคลที�สามมาคอยกาํกบัดูแลนั�นสูงมาก  ดงันั�น  การมีทุนทางสังคม  หรือความไวว้างใจที�ผูเ้ล่นทุกคน

มีอยู ่ จึงช่วยลดตน้ทุนในการกาํกบัดูแล 

จากตวัอยา่งขา้งตน้  ความไวว้างใจ  ทาํใหผู้ค้นสามารถคาดหวงัในพฤติกรรมที�บุคคลอื�น

จะมีต่อตนเองได ้ ดงันั�น  เมื�อมีการทาํสัญญา  หรือมีการทาํธุรกรรมระหว่างกนัจะใช้ตน้ทุนที�ต ํ�ามาก  

เพราะเราสามารถคาดหวงัในพฤติกรรมที�จะเกิดขึ�นระหว่างกนัได ้ อาทิการคา้เพชรในตลาดคา้ส่ง  ที�

ผูค้า้มีความไวว้างใจซึ� งกนัและกนั  ทาํให้ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและการประกนั

ระหว่างกนั (Treevanchai, 2003: 8) 

ระดับ  ที�มา  และประเภทของทุนทางสังคม 

ทุนทางสังคมนั� นสามารถแ บ่งออกเป็น 2 ระดับ  คือ   ระดับมหาภาค  (Macro)  

และระดบัจุลภาค  (Micro)  โดยในระดบัจุลภาค  จะหมายถึงบริบทของความเป็นสถาบนั  ซึ�งองคก์รการ

หรือความสัมพนัธ์ที�เป็นทางการ  อาทิ  กฎระเบียบ  กฎหมาย  รูปแบบของระบอบการปกครอง  ระดบั

ของการกระจายอาํนาจ  และระดบัของการกระจายอาํนาจ  และระดบัของการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ทางนโยบาย  เป็นตน้ (Treevanchai, 2003: 9) 

Pal  S.  Adler  and  Seok – Woo kwon (2000: 95 - 102)  ได้ศึกษาถึงที�มาของทุนทาง

สังคมซึ�งนกัวิชาการในสาขาต่าง ๆ  ไดอ้ธิบายไวอ้าทิ  ในทางสังคมวทิยา  Coleman (1988)  ชี�ว่าที�มาของ

ทุนทางสังคม  อยู่ภายในโครงสร้างของเครือข่ายทางสังคมซึ�งเขาเนน้ถึงเครือข่ายที�มีลกัษณะของความ

ใกลช้ิดสนิทสนม  และมีความผกูพนัที�มีซบัซอ้นซึ�งนาํไปสู่รูปแบบที�หลากหลายของทุนทางสังคม  เช่น  

ขอ้ตกลงระหว่างกันช่องทางของขอ้มูลข่าวสาร  ความไวว้างใจ  บรรทดัฐาน  และการลงโทษที�มี
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ประสิทธิผลในทางรัฐศาสตร์  Putnam  (1993)  ได้อธิบายถึง  ความผูกพนัในเครือข่ายทางสังคม  

บรรทดัฐาน  และความไวว้างใจ  Ostrom (1994)  ได้จาํแนกที�มาของทุนทางสังคม  ประกอบดว้ย  

เครือข่ายทางสังคม  บรรทดัฐาน  ความเชื�อทางสังคม  และกฎระเบียบ  หรือในการศึกษาด้านองค์การ 

Nahapiet  and  Ghosal  (1998)  ได้พิจารณาทุนทางสังคมใน  �  มิติ  คือ  �)  มิติดา้นโครงสร้างที�

หมายถึงความผูกพนัในเครือข่ายทางสงัคมองคป์ระกอบของเครือข่าย และการจดัการที�เหมาะสม �)  มิติ

ทางดา้นความสัมพนัธ์ซึ� งหมายถึง  ความไวว้างใจ  บรรทดัฐาน  ขอ้ตกลงระหว่างกนั  และการเป็นพวก

เดียวกนั  3)  มิติดา้นการรับรูป(Cognitive)  ซึ�งรวมถึงการมีรหสั  ภาษา  และเรื�องเล่าร่วมกนั 

จากตวัอยา่งที�มาของทุนทางสังคมดงักล่าวขา้งตน้  Adler  and  Kwon  ได้สรุปและเสนอ

ที�มาของทุนทางสังคมที�สําคญั  ประกอบดว้ย  เครือข่ายทางสังคม  บรรทดัฐาน  ความเชื�อที�มีร่วมกนั  

กฎระเบียบ  และความไวว้างใจ 

Norman  Uphoff  (1996,  อา้งถึงใน  Treevanchi,  2003:  9)  แบ่งทุนทางสังคมออกเป็น  2  

ประเภท  คือ 

1.  ทุนทางสังคมเชิงการรับรู้  (Cognitive  Social  capital)  ซึ�งจะสัมผสัและมองเห็นได ้

ค่อนขา้งยาก  ตวัอย่างเช่น  ความไวว้างใจ  บรรทดัฐานทางสังคม  ซึ� งมีอยู่ร่วมกันระหว่างสมาชิกใน

ชุมชน  ทั�งยงัเป็นตวัที�สร้างเงื�อนไขใหชุ้มชนสามารถทาํงานเพื�อส่วนรวมร่วมกนั  ทุนทางสังคมประเภท

นี�อยู่บนพื�นฐานของกระบวนการทางจิตใจและจิตวิทยา  ซึ� งขอบเขตของแนวคิดหลกั ๆ จะเกี�ยวขอ้งกบั  

ปทสัถาน(Norms)  คุณค่า(Values)  ทศันคติ(Attitude)  และความเชื�อ  (Beliefs)  

2.  ทุนทางสังคมเชิงโครงสร้าง (Structure Social Capital) ซึ� งหมายถึงองคป์ระกอบ  และ 

การกระทาํของสถาบนัระดับท้องถิ�น  ทั�งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อาทิ  รัฐบาลทอ้งถิ�น  

สโมสรกีฬา  กองทุนหมุนเวียน  อนัเป็นเครื�องมือสนับสนุนการพฒันาชุมชน  ทุนทางสังคมชนิดนี�

เกิดขึ�นโดยองคก์รในแนวราบ  และเครือข่าย  ซึ�งนาํไปสู่ความร่วมมือระหว่างกนั  กระบวนการตดัสินใจ

ที�โปร่งใสการมีผูน้าํที�รับผิดชอบ  การกระทาํเพื�อส่วนรวม  และมีความรับผิดชอบต่อกันและกนั  ทุน
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ทางสังคมประเภทนี� มีความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้งกบัองคก์ารและเครือข่ายที�หลากหลาย  และโดยเฉพาะกับ

บทบาท  และกฎเกณฑ ์ 

 

มิติทุนทางสังคม 

ความไว้วางใจ (Trust) 

ความไวว้างใจ  หมายถึง  บริบทของบุคคลหนึ�งซึ�งสร้างความคาดหวงัต่อการกระทาํของ

บุคคลอื�นซึ� งจะเกี�ยวกบัทางเลือกในการกระทาํของเขา  เมื�อการกระทาํหนึ� งตอ้งถูกเลือกก่อนที�เขาจะ

สามารถสังเกตถึงการกระทาํอื�น ๆ การมีหรือไม่มีความไวว้างใจ  สามารถนําไปสู่การตดัสินใจเลือกว่า

เราจะทาํอะไร  หรือเราสามารถทาํอะไร  ดังนั�น  ความไวว้างใจในความหมายนี� จึงไม่ใช้  “ ความ

ไว้วางใจอย่างไม่ลืมหูลืมตา”  แต่เป็น  “ความไวว้างใจอย่างมีเหตุผล”  นั�นคือเราไวว้างใจบางคน

เพราะว่าเรารู้ว่าทางเลือกของเขาคืออะไร  และเขาจะมีการกระทาํอยา่งไร  ซึ�งเราคาดหวงัว่าเขาจะเลือก

และจะทาํอยา่งนั�น  สิ�งสําคญัก็คือ  ความสมบูรณ์ของขอ้มูลข่าวสารคือกุญแจสําคญัในการกาํหนดการ

สร้างความไวว้างใจ 

ความไวว้างใจสามารถแบ่งออกเป็น  3  ประเภทหลกั  ๆ  คือ  �) ความไวว้างใจจากความ 

สนิทสนมคุน้เคย  หรือบางครั� งเรียกว่าความไวว้างใจระหว่างบุคคลซึ� งมีอยู่ในความสัมพนัธ์ที�เกิดขึ�น

และในเครือข่ายทางสังคม  2)  ความไวว้างใจโดยทั�วไปซึ� งขยายออกไปสู่คนแปลกหน้าในพฤติกรรม

โดยปกติทั�วไปหรือกบัคนที�มีบรรทดัฐานร่วมกัน  3)  ความไวว้างใจชุมชนหรือความไวว้างใจเชิง

สถาบนัซึ� งหมายถึงความไวว้างใจพื�นฐานในสถาบนั  ทั�งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ตวัอย่างเช่น  

ความไวว้างใจในกฎหมาย  กระบวนการที�เป็นทางการ  บรรทดัฐานทางสังคม  ฯลฯ  ความไวว้างใจเชิง

สถาบนั  ต่างจากความไวว้างใจชุมชนตรงที�มีความสัมพนัธ์กับระบบที�เป็นทางการ  ขณะที�ความ

ไวว้างใจชุมชนนั�นจะสัมพนัธ์กบัความสนิทสนมคุน้เคย 
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ในมุมมองทางดา้นเศรษฐกิจ  ความไวว้างใจมีบทบาทสําคญั  ตวัอย่างเช่น  ในการอาํนวย

ความร่วมมือเพื�อไดม้าซึ�งสินคา้สาธารณะ  หรือกลไกการกระจายทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  ซึ� งจะ

เกิดขึ�นอย่างยุติธรรมภายในความสัมพนัธ์ที�เป็นตวัแทน  Knack  and  Keefer (1997)  ได้สร้างตวัชี�วดั

หลกั  �  ตวั  คือความไวว้างใจ  และบรรทดัฐาน  และทาํการสํารวจความสัมพนัธ์ระหว่างทั�ง � ตวัชี�วดั

กบัผลงานทางเศรษฐกิจโดยใชข้อ้มูลจากรายงานการสํารวจ  World  Values  Surveys  สําหรับตวัอย่าง

ใน  29  เขตเศรษฐกิจ (ประเทศไทย)  ซึ�งพบว่าทั�ง 2 ตวัชี�วดัมีผลอยา่งสําคญัต่อผลงานทางเศรษฐกิจใน

ประเทศนั�น ๆ  หรือแมแ้ต่ในการทาํธุรกรรมทางการคา้  หรือการมีปฏิสมัพนัธ์ภายใน  กลไกตลาด  ความ

ไวว้างใจสามารถช่วยลดตน้ทุนทางธุรกรรม  ตวัอยา่งเช่น  การวิจยัและพฒันาทางดา้นเทคโนโลยชีั�นสูง  

บ่อยครั� งจะใชวิ้ธีการแลกเปลี�ยนลิขสิทธิ� ในทรัพยสิ์นทางปัญญาอย่างไม่เป็นทางการเป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม  การกาํหนดความไวว้างใจว่าเป็นทุนทางสังคม  ก็ยงัปรากฏขอ้ถกเถียงอยู่

ดว้ยกนั  โดยนกัเศรษฐศาสตร์บางคนพิจารณาความไวว้างใจในฐานะที�เป็นผลที�ติดตามมาของทุนทาง

สังคมบางคนพิจารณาเป็นองค์ประกอบของคุณค่าที�มีร่วมกันซึ� งประกอบกันขึ�นเป็นทุนทางสังคม  

ขณะที�บางคนก็พิจารณาในทั�ง  2  ประเด็น  ซึ�งไม่ว่าความไวว้างใจจะถูกกาํหนดขึ�นโดยทุนทางสังคม  

หรือโดยเกณฑอ์ื�น ๆ ของสังคม  ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตวัชี�วดัมีเหตุผลสําหรับทุนทางสังคม 

ปทสัถาน  (Norms)   

สามารถกล่าวไดว้่า  ปทสัถาน  เป็นยุทธศาสตร์ทางพฤติกรรมซึ� งเป็นที�ยอมรับของทุก ๆ 

คนในลกัษณะของกฎที�ว่า  “ทาํอยา่งนี�  ถา้สิ�งนั�นเกิดขึ�น  หรือทาํอยา่งนั�นถา้เขาทาํสิ�งนี�   บรรทดัฐานทาง

สังคมจะเป็นตวัเพิ�มความเชื�อมั�นคงให้กบัความคาดหวงัในการกระทาํของบุคคลอื�น  เช่นเดียวกบัที�

เกียรติยส  ชื�อเสียง  เป็นตวัสร้างพฤติกรรมที�ซื�อสัตยถ์า้หากมีการกระทาํที�ซํ� า ๆ กนั และได้พิจารณาถึง

พฤติกรรมอื�นที�ผา่นมา 

ปทสัถานแต่ละอยา่ง  และเกียรติยศ  ชื�อเสียง  สามารถถ่ายทอดจากบุคคลหนึ�งไปสู่บุคคล

อื�น  หรือจากชนรุ่นหนึ� งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ� งได ้ ตวัอย่างเช่น  ปทสัถานในครอบครัวที�พ่อแม่จะดูแล

มาตรฐานในการดาํรงชีวิตของลูก  และสามารถจะคงไวซึ้�งการกระทาํเช่นนั�น  โดยการอบรมธรรมเนียม
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มารยาทเช่น  การที�พ่อแม่เอาใจใส่ดูแลลูก ๆ ก็เพื�อหวงัให้ลูก ๆ ไดเ้ลี� ยงดูตนเมื�อแก่ชรา  ซึ� งเด็ก ๆ ที�

ไดร้ับการเอาใจใส่ดูแลลูก ๆ  ก็เพื�อหวงัใหลู้ก ๆ  ไดเ้ลี�ยงดูตนเมื�อแก่ชรา  ซึ�งเด็ก ๆ ที�ไดร้ับการเอาใจใส่ดู

เช่นนั�น  ก็จะดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ของตน  ดว้ยความหวงัที�ว่าลูก ๆ  ของตนจะไดท้าํเช่นนี� ในอนาคตดว้ย

เช่นเดียวกนั 

นอกจากประเด็นที�เกี�ยวกบัปทสัถานดงักล่าวขา้งตน้  มีลักษณะของความสัมพนัธ์ทาง

สังคมอย่างหนึ�งที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบับรรทดัฐานจะกล่าวถึงไปดว้ยก็คือความสัมพนัธ์ต่างตอบแทน  

ซึ�งเป็นกระบวนการของการแลกเปลี�ยนภายในความสัมพนัธ์ทางสงัคม  ในลกัษณะที�สินคา้หรือบริการที�

ให้โดยฝ่ายหนึ� งจะไดร้ับกลบัคืนจากอีกฝ่ายหนึ� งที�เป็นผูไ้ด้รับสินคา้หรือบริการนั�น ท ั�งนี� สินคา้และ

บริการที�ให้และไดร้ับ  ไม่จาํเป็นตอ้งเท่าเทียมกนั  และโดยปกติมกัจะไม่เท่าเทียมกนั  ความสัมพนัธ์ต่าง

ตอบแทนนั�น  ถูกกาํหนดโดยบรรทดัฐานของสังคม  ซึ�งทาํใหก้ารปฏิบตัิดงักล่าวเสมือนเป็นพนัธะขอ้

ผูกพนัในการติดต่อทางสังคม  ซึ� งเราเขา้ไปเกี�ยวขอ้งความสัมพนัธ์ต่างตอบแทน  จะช่วยเสริมความ

คาดหวงัที�เรามีพฤติกรรมของบุคคลอื�น และทาํใหส้ามารถคคาดการณ์ถึงสิ�งที�จะไดร้ับจากการกระทาํ

ร่วมกนั 

 เครือข่าย(Networks) 

ในการพิจารณาถึงโครงสร้างของเครือข่าย  หรือองคก์ร  ซึ� งประกอบกนัขึ�นเป็นทุนทาง

สังคมนั�นมีประเด็นที�น่าสนใจหลายประเด็น  ดงันี�  

1. เครือข่ายที�ไม่เป็นทางการ (Informal  Networks)  และเครือข่ายที�เป็นทางการและ

เครือข่ายไม่เป็นทางการสามารถแบ่งออกเป็น1)ในครอบครัวซึ�งเป็นหน่วยครัวเรือนครอบครัวเป็นสถาน 

ที�ซึ� งความสัมพนัธ์ทางสังคมถูกกาํหนดขึ�นโดยความไวว้างใจและความสัมพนัธ์ต่างตอบแทนพ่อแม่

สามารถที�จะถ่ายทอดวฒันธรรม  เช่น  คุณค่าดาํรงชีวิต  การปฏิบตัิตน  พิธีกรรม  รวมถึงบรรทดัฐาน

ให้กบัเด็ก  ซึ�งถือเป็นเนื�อหาที�สาํคญัของทุนทางสังคมในครอบครัว  ดงัที�  Coleman  (1988)  กาํหนดให้

ทุนทางสังคมจะตอ้งดํารงอยู่ภายในหน่วยครอบครัว  เช่นเดียวกบัที�มีอยู่ในเครือข่ายทางสังคมอื�น ๆ 

งานวิจยัของเขามุ่งประเด็นไปที�ความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อแม่กบัลูก  และใชก้ารมีพ่อแม่รวมทั�งการเอา
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ใจอส่ดูแลของพ่อแม่ในครอบครัวเป็นตวัชี� วดัทุนทางสังคมในครอบครัว  และครอบครัวก็เป็นปัจจัย

สําคัญในการลดอัตรา การออกจากโรงเรียนของเด็ก 2)ในครอบครัวเหนือหน่วยครัวเรือน  

เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวเครือญาติ  เช่น  การเสียสละเวลาและเงินช่วยเหลือญาติ ๆ 

เมื�อมีเหตุฉุก เฉิน  ซึ� งอาจตีความหมายได้ว่าเป็นทุนทา งสังคมที� มีอยู่ระหว่างหน่วยครัวเรือน                               

3) ในกลุ่มเพื�อนและเพื�อนบา้นเครือข่ายของเพื�อนบา้นเป็นตวัสําคัญในการส่งเสริมทุนทางสังคม

ระหว่างเพื�อนและเพื�อนบา้น  ตวัอยา่งเช่น  การใชเ้วลาไปเยี�ยมเพื�อนหรือเพื�อนบา้น  การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของกลุ่มในสโมสรทางสังคม  หรือในงานเลี�ยง เป็นตน้ ในส่วนของเครือข่ายที�เป็นทางการนั�น  

สามารถแบ่งออกเป็น � ประเภท  คือ  

1) ไม่เป็นกลุ่ม  แต่มีฐานจากความสัมพนัธ์ของชุมชนกิจกรรมโดยสมคัรใจของ 

ปัจเจกบุคคล  อาทิ  การไปใชสิ้ทธิ� ออกเสียงเลือกต ั�ง  การเขา้ร่วมการประทว้ง  การเขียนขอ้คิดเห็นไปยงั

บรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์ ฯลฯ  ซึ� งไม่ไดแ้สดงออกซึ� งความฝักใฝ่ในทางการเมือง  สามารถส่งเสริมทุน

ทางสังคมใหข้ยายออกไป  ดงัเช่น  Putnam (1993)  ชี� ว่าธรรมเนียมในการมีส่วนร่วมทางสังคมที�เขม้แขง็  

อาทิ  การออกไปใชสิ้ทธิ� เลือกตั�ง  เป็นตวัส่งเสริมการพฒันารัฐบาลทอ้งถิ�น 

2) มีความสัมพนัธ์ อยู่บนพื�นฐานของกลุ่มเครือข่ายบนพื�นฐานของความสัมพนัธ์นี�   เป็น 

ประเด็นสําคญัในการศึกษาเกี�ยวกบัทุนทางสังคมเพราะความสัมพนัธ์ทางสังคม  อาทิ  ความร่วมมือ

ความสัมพนัธ์ต่างตอบแทน  บรรทดัฐานของความไวว้างใจนั�น  คงอยูแ่ละมีปฏิสัมพนัธ์ซํ� า ๆ กนัในแต่

ละเครือข่าย  ซึ�งเสริมสร้างและประกอบกนัขึ�นเป็นทุนทางสังคม 

3) มีความสัมพนัธ์บนพื�นฐานของการทาํงาน  สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน   

เป็นอีกที�หนึ�งซึ�งทุนทางสังคมสามารถเกิดขึ�นได ้ ความเป็นเพื�อนและความสัมพนัธ์อื�น ๆ เช่น  กิจกรรม

กลุ่มในที�ทาํงาน  ก็เป็นตวัสร้างให้เกิดทุนทางสังคม  อันนําไปสู่ความร่วมมือ  การแลกเปลี�ยนขอ้มูล

ข่าวสาร  การเรียนรู้ทกัษะ  การทาํงานจากคนอื�น ๆ หรือการแลกเปลี�ยนความรู้ระหว่างกนั 

4) ความสัมพนัธ์เชิงสถาบนั  ใหค้วามหมาย “ สถาบนั” ว่าเป็นกฎของการเล่นเกมส์ใน 
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สังคม หรือใหเ้ป็นทางการมากขึ�น  ก็คือ  กลไกสิ�งประดิษฐ์ของมนุษยซึ์� งบงัคบัและกาํหนดรูปแบบการ

มีปฏิสัมพนัธ์ของมนุษย ์ ซึ�งช่วยลดความไม่แน่นอนและเป็นแนวทางในการมีปฏิสัมพนัธ์  ตวัอย่างเช่น  

เราขบัรถ  ซื�ออาหาร  ขอยืมเงิน  ต ั�งบริษทั ฯลฯ  เราสามารถรู้หรือเรียนรู้ไดว้่าจะตอ้งทาํอย่างไรสําหรับ

ปัจเจกบุคคล  หรือหน่วยครัวเรือน  จะเกี�ยวขอ้งกบัสถาบนัทั�งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการอาทิ  

องคก์รทางการปกครอง  ศาล  บรรทดัฐานซึ� งเป็นวฒันธรรมทางสังคม  ที�ลว้นเกี�ยวขอ้งโดยตรงกับ

ความไวว้างใจ  ความสัมพนัธ์เชิงสถาบันหรือเครือข่ายต้องถูกนับเป็นทุนทางสังคม  เพราะแต่ละ

ความสัมพนัธซึ์� งถูกกาํหนดโดยสถาบนันั�น  จะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของประชาชน  ดงันั�นยิ�งระดบั

ความไวว้างใจในสถาบนัมีมากขึ�นเท่าใด  ประชาชนก็สามารถคาดหวงัถึงการกระทาํของบุคคลอื�น

ได้มากเท่านั�น  ทําให้สามารถลดต้นทุนทางธุรกรรม  อํานวยความร่วมมือระหว่างกัน  รวมถึง

ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลขอ้เทจ็จริง ฯลฯ 

2. ขนาด  และความสามารถของเครือข่าย  นั�นมีความสําคญัต่อการแยกปริมาณทุน 

ทางสังคมของปัจเจกบคุคลและหน่วยครัวเรือน  นั�นคือจาํนวนเครือข่ายทางสังคมที�มาก  แสดงถึงการมี

จาํนวนของทุนทางสังคมมากดว้ยเช่นกนัซึ�งก็ขึ�นอยู่กบัคุณลกัษณะของเครือข่ายความสัมพนัธ์เหล่านั�น

อีกดว้ย  อย่างไรก็ตาม  จาํนวนของเครือขา่ยอาจนําไปสู่การที�สมาชิกจะตอ้งมีพนัธะที�มากเกินไป  ทาํให้

จะตอ้งใชเ้วลาและทรัพยากรที�มีอยู่เพื�อรักษาเครือข่ายเหล่านั�นไว ้ ขณะเดียวกันจาํนวนของเครือข่ายก็

อาจเป็นตวัขดัขวางการพฒันาในทิศทางอื�น ๆ ไดอี้กดว้ย  สําหรับความสามารถของเครือข่ายนั�น  อาจ

จาํแนกเป็น 1)  ทุนทางสังคมในรูปแบบที�เป็นขอ้ผูกมดั  ซึ�งหมายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างเครือข่ายที�มี

ความใกลชิ้ด  อาทิ  ความเชื�อมโยงในครอบครัว  หรือเพื�อนสนิท  ซึ�งจะมีความไวว้างใจความสัมพนัธ์

ต่างตอบแทน  และการช่วยเหลือซึ� งกันและกนัในชีวิตประจาํวนั   2 ) ทุนทางสังคมรูปแบบการต่อ

ประสาน  ซึ� งหมายถึงความสัมพนัธ์กบัเพื�อนซึ�งอยูห่่างไกล  ระหว่างเพื�อนร่วมงาน  หรือในเครือข่ายที�

ซบัซ้อน  ความสัมพนัธใ์นลกัษณะนี�จะมีความอ่อนตวัและเปลี�ยนแปลงไดม้ากกว่า  แต่มีความสําคญัใน

การก้าวไปขา้งหน้า  และการเขา้ถึงทรัพยากรและโอกาสที�มีอยู่ในเครือข่ายนั�น ๆ 3)  ทุนทางสังคม  

รูปแบบการเชื�อมโยงหมายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลและกลุ่มในความเป็นจริงทางสังคมที� 

แตกต่างกนั  ในสังคมซึ�งลาํดบัชั�นมีความสําคญั  สถานะทางสังคมและทรัพยากรที�มีอยู่จะถูกเขา้ถึงโดย

กลุ่มที�แตกต่างกนัไป 
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3. ความสัมพนัธ์ที�แนบแน่น  และหลวมของเครือข่าย Ronald  Burt (2001: 31 -56)  ได ้

อธิบายถึงโครงสร้างของเครือข่าย  �  รูปแบบซึ�งเป็นขอ้ถกเถียงว่าเป็นตวัสร้างทุนทางสังคม  รูปแบบ

แรก  คือ  “ช่องว่างของโครงสร้าง”  ซึ�งเป็นความสัมพนัธ์แบบหลวม และรูปแบบที�สองคือ  เครือข่าย

คว า มใ กล้ ชิดส นิทส น ม  ซึ� ง เป็ นค ว า ม สัม พัน ธ์ที� แ นบ แ น่ น  โด ยแ รก สุด  Burt บอ กว่ า  

โครงสร้างทางสังคมเป็นทุนทางสังคมซึ� งสามารถสร้างความ ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบให้กบัปัจเจก

บุคคลหรือกลุ่มในการที�จะบรรลุเป้าประสงคข์องพวกเขา   บุคคลซึ�งมีเครือข่ายการติดต่อที�ดีกว่ายอม

ได้รับประโยชน์และผลตอบแทนที�มากกว่า   เป็นแผนภูมิทางสังคมทั�วไป  Burt  อธิบายว่า  

แสดงถึงความผูกพนัที�แนบแน่นของเครือข่าย  ตามสภาพผูค้นจะถูกแสดงดว้ยจุดความสัมพนัธ์ถูกแสดง

ดว้ยเส้น  ซึ� งเส้นทึบและเส้นประ  แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ที�แนบแน่น และหลวมตามลาํดบั 

4. เครือข่ายที�หลากหลาย  และเครือข่ายของพวกเดียวกนั  มีการศึกษาหลายกรณีที�แสดง

ให้เห็นถึงความหลากหลายของสมาชิกภายในกลุ่ม  ดงัเช่น  Naraya  and  Pritchett (1997)  ได้สร้าง

ตวัชี�วดัทุนทางสังคมของหน่วยครวัเรือนโดยพิจารณา  จาํนวนการเป็นสมาชิกของสมาคมต่าง ๆ  ร่วมกนั

ลกัษณะที�หลายหลายของสมาชิกและขอบขา่ยในการดาํเนินกิจกรรม  ซึ�งพบถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกใน

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในชนบทของ  Tanzania  ซึ�งสรุปโดยนัยของทุนทางสงัคมวา่  ยิ�งมี

ความสัมพนัธที์�หลากหลายเท่าใด  ก็ยิ�งดีกว่า Grootaert  และคณะ (1999)  ศึกษาผลของทุนทางสังคมต่อ

ประสิทธิผลและคุณภาพบริการขององคก์รทอ้งถิ�นใน  Burkina Fuso  และพบว่าการเพิ�มขึ�นของ               

สมาชิกที�มีความหลากหลายสามารถทําให้เกิดประสิทธิผล  โดยการเปิดช่องทางการสื� อสา ร               

และสร้างสภาพแวดลอ้มที�ดีระหว่างสมาชิกในชุมชนที�มีความแตกต่างกนั  ทาํให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์

และการเปลี�ยนความรู้ขอ้มูลขา่วสารระหว่างกนั  แต่กระนั�น Grootaert ยงัสรุปว่า ความเป็นพวกเดียวกนั  

เป็นตวัอาํนาจให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกของสมาคมใน 3 ประเทศ  คือ  เยอรมนั  สวีเดน  

และสหรัฐอเมริกา  ซึ� งพบว่า  สมาคมซึ� งมีสมาชิกนอกเหนือไปจากกลุ่มหลงัของสังคมมีแนวโน้ม  

ที�จะมีประสิทธิผลในการสร้างความสัมพันธ์ต่างตอบแทน  และความไว้วางใจระหว่างสมาชิก                      

ซึ�งตรงกนัขา้มกบั  Portney  และ  Berry  (1997)  ที�ไดเ้ปรียบเทียบลักษณะทางสังคมระหว่างสมาคม                

ที�พึ�งตนเองกบัสมาคมที�ต ั�งขึ�นเฉพาะเรื�อง  พบว่าการมีส่วนร่วมในสมาคมเพื�อนบา้นจะมีความสัมพนัธ์ที�
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แนบแน่นกับความสํานึกของความเป็นชุมชน  ยิ�งเพื�อนบา้นมีลักษณะเป็นพวกเดียวกนัเท่าใด  ก็ยิ�งมี              

ผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างกนัมากขึ�นเท่านั�น  ซึ� งจากตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นว่าความหลากหลายใน

เครือข่ายและความเป็นพวกเดียวกนั  ต่างก็เป็นตวัส่งเสริมทุนทางสังคมเช่นเดียวกนั 

5. เครือข่ายในแนวราบและแนวดิ�ง  ในเรื�องนี�   Putnam  (1993)  ไดก้ล่าวถึงเครือข่ายความ 

สัมพันธ์ของชุมชน  อาทิ  สมาคมเพื�อนบา้น  สหกรณ์  สโมสรกีฬา ฯลฯ  ซึ� งแสดงให้เห็นถึงการ

ปฏิสัมพนัธ์ในแนวราบ  ที�ทาํใหพ้วกเขามีความสัมพนัธ์ในชุมชนที�แนบแน่นขึ�น  สิ�งที�มากไปกว่านั�นก็

คือ  พวกเขาสามารถร่วมมือเพื�อผลใหท้างจิตใจมากขึ�นความแนบแน่นของเครือขา่ยในแนวราบสามารถ

เพิ�มความมั�นใจในการทาํธุรกรรมหรือขอ้ผูกพนัระหว่างกนั  Putnam  ได้กล่าวถึงเครือข่ายในแนวดิ�ง  

อาทิ  ความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ์  และแก๊งคม์าเฟียซึ�งความสัมพนัธ์แบบนี�ไม่สามารถสร้างความร่วมมือ

และความไวว้างใจทางสงัคมไดอ้ย่างย ั�งยืนเพราะมนัไดป้กปิดทุกอยา่งไวด้ว้ยผลประโยชน์มาไปกว่านั�น  

Putnam  ยงัไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าการที�องคก์รของรัฐในตอนเหนือของอิตาลีมีผลการดาํเนินงานดีกว่าใน

ตอนใตน้ั�น  ก็เป็นผลผลิตจากเครือข่ายในแนวราบเหล่านี�   ในขณะที�  Knack  and  Keefer  (1997)  ได้

ศึกษาความแตกต่างของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน 29  ประเทศ  ระหว่างปี  1980 – 1982 และ

สรุปว่าเครือข่ายความสัมพนัธ์ในแนวราบ  ซึ�งวดัจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม  ไม่มีความสัมพนัธ์กับความ

ไวว้างใจและบรรทดัฐานทางสังคม  สําหรับสัมพนัธ์ในแนวดิ�ง  อาทิ  ความสัมพนัธ์ที�มีต่ออาํนาจบงัคบั

บญัชาก็เป็นรูปแบบของความสัมพนัธ์อีกรูปแบบหนึ� งซึ� งเกี�ยวเนื�องกบัการทาํความเขา้ใจต่อความ

ไวว้างใจที�มีต่ออาํนาจบงัคบับญัชานั�น  ที�สามารถผนวกเขา้เป็นทุนทางสังคมอย่างไรก็ตาม  จะตอ้ง

พิจารณาเรื�องดงักล่าวอยา่งระมดัระวงั  เพราะอาจจะก่อใหเ้กิดผลในลกัษณะที� Putnam  กล่าวไว ้ 

 

แนวคดิทฤษฏีชุมชน 

สําหรับแนวคิด/ทฤษฎีเรื�องชุมชนนี�   ผูวิ้จยัจะไดเ้น้นใหค้วามสําคญัในแนวคิดทางสังคม 

วิทยาเป็นหลกั  มีสาระสําคญัดงันี�  
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ความหมายของชุมชน   

Community  มีความหมายในภาษาไทยว่า  “ชุมชน”  ซึ� งบางครั� ง  ช่วยให้เขา้ใจในเรื� อง

เกี�ยวกบั  “การรวมตวัของคน”  เท่านั�น  ถา้พิจารณาคาํในภาษาองักฤษ  คาํว่า  “com” มีความหมายลึกซึ� ง

ที�หมายถึง  Together  คือ  การร่วมกนั  และจะเห็นว่ามีคาํที�มีความหมายเกี�ยวขอ้งใกลเ้คียงอีกหลายคาํ  

เช่น  Communal  Common  Commune  จากคาํในภาษาองักฤษที�กล่าวจะเห็นได้ว่า  ความหมายของ

ชุมชนไม่ไดจ้าํกดัแน่นอน  อาจพิจารณาไดห้ลายแง่มุม  เช่นปรัชญา  กายภาพ  สังคมวิทยา  จิตวิทยา  

บางครั� งความหมายของชุมชนไม่ไดจ้าํกดัที�ความสําคญักบัอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์  แต่ความหมาย

ของชุมชนอาจมีทั�งสิ�งที�เป็นรูปธรรมและนามธรรม  (ปาริชาติ  วลยัเสถียร  และคณะ,  2546: 35) 

“ชุมชน”  เป็นคาํที�มีการนําไปใช้กันอย่างกวา้งขวาง  และใช้ในลักษณะที�แตกต่างกัน

ออกไป  จึงมิอาจกล่าวไดว้่า  “ชุมชน”  เป็นคาํที�มีความหมายแน่นอนเพียงประการเดียว  ซึ� งพอสรุป

ความหมายหรือคาํจาํกดัความในหลายกรณี  ดงันี�  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542  (2542: 368)  ให้ความหมายชุมชนเป็น

คาํนาม  แปลว่า  หมู่ชน  กลุ่มคนที�อาศยัอยูร่่วมกนัเป็นสังคมขนาดเล็ก  อาศยัอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกนั

และมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

พจนานุกรม Oxford  Advanced  Learner,  Dictionary  If  Current  English (1994: 233)  

ให้ความหมาย  ชุมชนว่า  หมายถึง  กลุ่มคนที�อาศยัอยูใ่นพื�นที�แห่งหนึ�ง  มีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกนั  

มีศรัทธา  ความเชื�อ  เชื�อชาติ  การงาน  หรือมีความรู้สึกนึกคิดความสนใจที�คลา้ยคลึงกัน  มีการเกื�อกูล

การเป็นอยู่ร่วมกนั 

Marx  S.  Homan  (1994  อา้งใน  ปาริชาติ  วลยัเสถียร  และคณะ,  ����: ��)  ให้

ความหมาย ชุมชนว่า  หมายถึง  กลุ่มคนที�อาศยัอยู่ในพื�นที�แห่งหนึ�ง  มีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกนั  มี

ศรัทธา  ความเชื�อ  เชื�อชาติ  การงาน  หรือมีความรู้สึกนึกคิดความสนใจที�คลา้ยคลึงกนั  คุณลกัษณะ

เหล่านี�มีลกัษระเด่นพอเพียงที�จะทาํใหส้มาชิกตระหนกัและเกื�อกูลกนั 
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องค์ประกอบและลกัษณะของชุมชน 

Poplin (1997  อา้งถึงใน  ปาริชาติ  วลยัเสถียร  และคณะ, ����: 40) ได้นิยามแนวคิดและ

ขอบเขตของชุมชนว่า  ตอ้งประกอบไปดว้ยลกัษณะ  �  อย่าง  คือ  1)  กลุ่มคนที�มาอยู่ร่วมกนัในพื�นที�

หรือบริเวณหนึ�ง  2)  สมาชิกมีการติดต่อระหว่างกนัทางสังคม  �)  สมาชิกมีความสัมพนัธ์กนัทางสังคม  

�)  มีความผกูพนัทางดา้นจิตใจต่อระบบนิเวศ  และ  �)  มีกิจกรรมส่วนรวม 

George  Hillery  (1997  อา้งถึงใน  ปาริชาติ  วลยัเสถียร  และคณะ,  ����: ��) ได้สรุป

ลกัษณะร่วมของชุมชนว่า ตอ้งประกอบไปด้วย 1)  อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์  �)  ปฏิสัมพนัธ์ทาง

สังคม  �)  มีความผกูพนั 

 

เอกสารงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2547: 2)  ไดส้ังเคราะห์

ความรู้และความคิดเรื�องทุนทางสังคมจากแหล่งความรู้และเวทีต่าง ๆ เสนอว่า  ทุนทางสังคมเกิดจาก

การรวมตวั  ร่วมคิดร่วมทาํ  โดยคาํนึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ ความเป็นธรรมชาติในสังคม  และ

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  ซึ� งการสร้างกระบวนการให้เกิดการรวมตวั  ร่วมคิดร่วมทาํ  ให้เป็นทุนทาง

สังคมนั�น  เกิดขึ�นไดด้ว้ยองคป์ระกอบคือ  1)  ทุนมนุษย ์ ท ั�งที�เป็นบุคคลทั�วไปและผูน้ําทางสังคม  ที�มี

คว า มรัก   มีนํ� า ใจ   เ อื� อ อา ทรต่อ เพื� อ มนุ ษย์มีคว า มเชื�อ ร ะ บบคุณค่ า แ ละหลัก ศี ลธรร มที� ดี                                   

2) ทุนที� เป็นสถาบัน  ตั� งแต่สถาบันหลักของชาติ   ได้แก่  สถาบันครอบครัว  สถาบันศาสนา  

และพระมหากษัตริย ์ สถาบนัสําคญัในสังคมเช่น  สถาบนัการศึกษา  การเมือง  ฯ รวมถึงองค์กร 

ที�ต ั�งขึ�นมา  เช่นองคก์รพฒันาเอกชน  เป็นตน้  ที�มีบทบาทสนบัสนุนให้เกิดการรวมตวั  ร่วมคิดร่วมทาํ   

3)  ทุนทางภูมิปัญญาและวฒันธรรม 

พงษเดช  รัตนานุกูล  (2547: 156)  ได้ศึกษาทุนทางสังคมกับการจัดการป่าชุมชนพบว่า  

ทุนทางสังคมและการจดัการป่าชุมชนมีความสัมพนัธใ์นเชิงที�เป็นปัจจยัเกื�อหนุนซึ�งกนัและกนั  เป็นการ
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สร้างปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนที�อาศยัทุนทางสังคม  เป็นตวักาํหนดกฏเกณฑ์  ใช้ความไวว้างใจ  

เป็นตว้เชื�อมปฏิสัมพนัธ์การทาํงานเป็นกลุ่มและการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ทั�งภายในและภายนอก

กลุ่ม  เพื�อการร่วมกนัทาํงานในกิจกรรมอื�นต่อไป 

รัฐกร  กอ้นแกว้  (2547:  86)  ไดศ้ึกษาทุนทางสังคมกบัความสําเร็จของธุรกิจชุมชนพบว่า  

ในการดาํเนินงานใหป้ระสบผลสาํเร็จขึ�น  ในกลุ่มจะตอ้งมี  ความไวว้างใจ  บรรทดัฐานและเครือข่าย  ที�

สมบูรณ์และเขม้แขง็  และบทบาทของทุนทางสังคมที�มีต่อการดาํเนินงานธุรกิจชุมชนนั�น  บทบาทที�

สําคญั  ไดแ้ก่  บทบาทในการช่วยลดตน้ทุนการกาํกบัดูแล  และตน้ทุนทางธุรกรรมบทบาทในการสร้าง

ให้เกิดความร่วมมือในการทาํกิจกรรมของสมาชิก  และบทบาทในดา้นการผลิตและการตลาด 

 

กรอบความคดิในการศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ(Independent  Variables)  ได้แก่  ปัจจัยที�เป็นลักษณะส่วนบุคคล

ประกอบดว้ย  อาย ุ ระดบัการศึกษา   รายได ้ ระยะเวลาในการตั�งถิ�นฐาน  และความเป็นมอญ 

 ตวัแปรตาม  (Dependent  Variables)  ได้แก่  ระดบัทุนทางสังคม ในภาพรวมผูศ้ึกษา

ไดว้างกรอบแนวคิดไวด้งันี�  
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  ตวัแปรอสิระ     ตวัแปรตาม 

   (Independent  Variables)                     (Dependent  Variables)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  อาย ุ

2. ระดบัการศึกษา 

3. รายได ้

4. ระยะเวลาในการตั�งถิ�นฐาน 

5. ความเป็นมอญ 

ระดบัทุนทางสังคมในภาพรวม 

- เครือขา่ย 

- ความไวว้างใจ 

- ปทสัถาน 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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บทที�  3 

วธิีการวจิัย 

การศึกษาวิจยัเรื�อง  “ทุนทางสังคมโดยรวมของชุมชนกรณีศึกษาหมู่บา้นมอญ”   ตาํบล

หนา้เมือง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี  ผูศ้ึกษาไดก้าํหนดกรอบแนวคิด  และระเบียบวิธีการศึกษา  ดงันี�  

1. แหล่งขอ้มูล 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3. ตวัแปรที�ใชใ้นการวิจยั 

4. เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั 

5. สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

แหล่งข้อมูล 

การวิจยัครั� งนี� ไดข้อ้มูลมาจาก  �  แหล่ง  คือ  ขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ  คือ 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ  (Primary  Data) 

การเก็บขอ้มูลจากหวัหนา้ครัวเรือนในชุมชนหมู่บา้นมอญ  ตาํบลหน้าเมือง  อําเภอเมือง  

จงัหวดัราชบุรี  ดว้ยการออกวิจยั  ภาคสนามที�ใชแ้บบสอบถามเป็นหลกั  โดยการสัมภาษณ์  หัวหน้า

ครอบครัวตามแบบสอบถามที�บา้นพกัอาศยัหรือที�ทาํงาน 
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2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) 

ศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ  ตาํรา  เอกสาร  วารสารและหนงัสือพิมพต์่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั  

ทุนทางสังคม  รายงานการวิจยั  การเสริมสร้างทุนทางสังคมเพื�อชุมชนเขม้แข็งเอกสารจากสํานักงาน

คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนชุมชน  เพื�อนําข้อมูลดังกล่าวมา

ประกอบการพิจารณาแบบงานวิจยัให้มีความสมบูรณ์  โดยการทาํการศึกษาคน้ควา้ให้ครอบคลุมถึง

เนื�อหาที�เกี�ยวขอ้งกบั 

1. ความเป็นมาและปัญหาของทุนทางสังคมของชุมชนหมู่บา้นมอญ 

2. แนวคิดและทฤษฏีของทุนทางสังคม 

3. งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัทุนทางสังคม 

4. ระดบัทุนทางสังคมของบุคคลในชนบท 

5. ปัจจยัที�มีผลต่อระดบัทุนทางสังคม  ไดแ้ก่  อายุ  รายได ้ ระดับการศึกษา  ระยะเวลา

การตั�งถิ�นฐาน  การสืบเชื�อสายความเป็นมอญ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  คือ  ประชากรชุมชนหมู่บา้นมอญ  ตาํบลหน้าเมือง  อําเภอ

เมือง  จังหวดัราชบุรี  จ ํานวน  ���  ครัวเรือน  เพื�อสํารวจทุนทางสังคมโดยรวมในระดับหัวหน้า

ครอบครัว 
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วธีิการเกบ็ข้อมูล 

1. ใช้แบบสอบถามมาลองทดสอบสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างที�เลือกมาจากประชากรเป็น

รายบุคคล 

2. ใช้แบบสอบถามที�ปรับปรุงแลว้ไปสัมภาษณ์ประชากร  และกลุ่มตวัอยา่งที�เลือกไว ้

3. เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลมี  �  วิธี  คือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  และแบบสอบถาม 

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  การศึกษาประวตัคิวามเป็นมาของชุมชน  สภาพทั�วไปของ

ชุมชน  ใชก้ารสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั  การศึกษาประวตัิความเป็นมาของชุมชน  สภาพทั�วไปของ

ชุมชน  ใชก้ารสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั  โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างคือหัวหน้าครัวเรือน  ผูอ้าวุโสใน

ชุมชน  โดยกาํหนดประเด็นกรอบคาํถามในการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลไวต้ามวตัถุประสงค ์ ไดแ้ก่ 

- ชุมชนหมู่บา้นมอญมีประวติัความเป็นมาอย่างไร 

- มีปัญหาอะไรหรือไม่  อยา่งไร   

- ใครเป็นผูม้ีบทบาทสําคญัในการเป็นผูน้าํชุมชนหมู่บา้นมอญ 

สําหรับแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  �  ส่วนดงันี�  

ส่วนที� �  ข้อมูลส่วนตวับุคคล  ประกอบดว้ย  คาํถามที�เกี�ยวกบั  เพศ  การศึกษา  อาชีพ  

รายไดใ้นครัวเรือน  ระยะเวลาการตั�งถิ�นฐาน  การสืบเชื�อสายความเป็นมอญ  เป็นลกัษณะคาํถามปิดทั�ง  

��  ขอ้ 

ส่วนที�  �  ข้อมูลส่วนตัวบุคคลวัดระดับทุนทางสังคมโดยรวมซึ� งประกอบไปด้วย 

ระดบัทุนทางสังคมในดา้นต่าง ๆ ดงันี�   ดา้นเครือข่าย  ความไวว้างใจ  และปทสัถาน  โดยวดัตามระดับ

ทุนทางสังคมเป็นลกัษณะคาํถามเปิด ��  ขอ้ 

   ส
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ขั�นตอนการสร้างเครื�องมือ 

การสร้างแบบสอบถามในการวิจยัครั�งนี�   มีข ั�นตอนการสร้างดงันี�  

1.  นําว ัตถุประสงค์ที�ได้ต ั�งไว ้มาเป็นตัวกําหนดเนื�อหาและตวัชี� วดัโดยศึกษาทฤษฏี  

แนวคิด  วรรณกรรม  ตาํรา  เอกสารอา้งอิงต่าง ๆ ผลงานวิจยัและวิทยานิพนธ์ที�เกี�ยวขอ้ง 

2. นําวตัถุประสงค์มาแจกแจงขอ้คาํถาม  ซึ� งคาํถามเนื�อหาเพิ�มเติมจากวรรณกรรม  

แนวคิด  วรรณกรรม  ตาํรา  เอกสารอา้งอิงต่าง ๆ ผลงานวิจยัและวิทยานิพนธ์ที�เกี�ยวขอ้งแลว้ประยุกต์

เป็นคาํถาม 

3. นาํเครื�องมือที�สร้างขึ�นหาความตรงของเนื�อหา  โดยปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิและอาจารยท์ี�

ปรึกษาสาระนิพนธ์ 

4. นาํแบบสอบถามไปทดลอง  ใชก้ับชาวบา้นในชุมชนหมู่บา้นมอญ  จาํนวน  ��  คน  

เนน้เฉพาะหวัหนา้ครัวเรือน 

การสร้างความแม่นตรงของเนื�อหามีขั�นตอนดงันี�  

1.  นาํเสนอปัญหาของการวิจยั  กรอบแนวคิดของการวิจยั  และแบบสอบถามที�เตรียมไว้

ให้  ผูเ้ชี�ยวชาญพิจารณา  จาํนวน  �  คน 

2. พิจารณาแบบสอบถามโดยรวมว่ามีความพอเพียงดา้นเนื�อหา  โดยเปรียบเทียบขอบเขต

ของปัญหาและกรอบแนวคิดของการวิจยั 

3. แนะนาํใหม้ีการแกไ้ข  ลดหรือเพิ�มแบบสอบถาม 

4. ปรับปรุงแบบสอบถาม 

5. พิจารณาความแม่นตรงตามเนื�อหาใหม่ 

   ส
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6. ไดค้่าความแม่นตรงตามเนื�อหา 

การหาความเชื�อมั�น 

1. นาํแบบสอบถามเฉพาะส่วนที�วดัความแม่นตรงสร้างแบบสอบถาม 

2. ทดลองใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 

3. ประมวลผลและปรับปรุงแบบสอบถาม 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลดงันี�  

1. นําหนังสือจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เพื�อขอความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษากับชุมชนหมู่บ้านมอญ  ตาํบลหน้าเมือง  อําเภอเมือง  

จงัหวดัราชบุรี 

2. นาํแบบสอบถาม  แจกใหก้ลุ่มตวัอยา่ง  โดยผูว้ิจยัเก็ยรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองได ้ ��  

ชุด  คิดเป็นร้อยละ ��� ของกลุ่มตวัอยา่ง 

3. แบบสอบถามระดบัทุนทางสังคมของบุคคลในชุมชนหมู่บา้นมอญ  เป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale) มี  �  ค่า  ความหมายแต่ละค่าดงันี�    

ระดบัความคิดเห็นสูงมาก     คะแนนเป็น 5 

ระดบัความคิดเห็นสูง   คะแนนเป็น � 

ระดบัความคิดเห็นปานกลาง   คะแนนเป็น 3 

ระดบัความคิดเห็นตํ�า   คะแนนเป็น 2 

ระดบัความคิดเห็นตํ�ามาก   คะแนนเป็น 1 

   ส
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การวเิคราะห์ทางสถิติ 

1. เบี�ยงเบนมาตราฐานสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive  Statistics) ไดแ้ก่  ค่าความถี�  ค่าร้อย

ละ  ค่าเฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน  สําหรับเกณฑท์ี�ใชใ้นการวิเคราะห์และตีความทุนทางสงัคมของ

แบบสอบถามใชม้าตราวดัของ  Likert   โดยกาํหนดระดบัออกเป็น  5  ระดบั  ดงันี�  

ระดบัความคิดเห็นสูงมาก    คะแนนเป็น � 

ระดบัความคิดเห็นสูง  คะแนนเป็น � 

ระดบัความคิดเห็นปานกลาง              คะแนนเป็น � 

ระดบัความคิดเห็นตํ�า  คะแนนเป็น � 

ระดบัความคิดเห็นตํ�ามาก  คะแนนเป็น � 

การแปลความหมายระดบัคะแนนเฉลี�ย ยึดเกณฑก์ารประเมินดงันี�  

สถิติที�ค่าเฉลี�ย   

4.21 –  5.00   แทนระดบัความคิดเห็น  มากที�สุด 

3.41  –  4.20  แทนระดบัความคิดเห็น  มาก 

2.61 –  3.40   แทนระดบัความคิดเห็น  ปานกลาง 

�.��  – �.��    แทนระดบัความคิดเห็น  นอ้ย 

1.00  – �.��   แทนระดบัความคิดเห็น  นอ้ยที�สุด  

2. ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติอนุมาน  โดยทดสอบสมมติฐานแบบแตกต่างดว้ย  t – test,  

F – test  และทดสอบสมมติฐาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที� � 

ผลการวจิัย 

การวิจยัเรื�องการสาํรวจทุนทางสังคมของชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บา้นมอญ ตาํบลหน้าเมือง  

อาํเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาทุนทางสังคมในชุมชนหมู่บา้นมอญ  ตาํบลหน้า

เมือง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี  และศึกษาระดบัทุนทางสังคมของบุคคลและเปรียบเทียบระดบัทุน

ทางสังคมที�แตกต่างไปตาม การศึกษา  อาชีพ  รายได ้ ระยะเวลาที�อยู่ในชุมชน  และความเป็นมอญ  เพื�อ

เสนอแนะแนวทางในการพฒันาชุมชนโดยใชข้อ้มูลที�เกี�ยวกบัทุนทางสังคมชุมชนหมู่บา้นมอญจากกลุ่ม

ตวัอย่าง 75  ครัวเรือนโดยสัมภาษณ์หวัหน้าครัวเรือนและใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical  

Package  for  Social  Science) โดยบทนี�จะนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปนี�  

�.  ขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

2.   ลกัษะทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

3.   ระดบัทุนทางสังคมโดยรวม 

4.   การทดสอบสมมติฐาน 

 

1. ข้อมูลทั�วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการวจิยัครั� งนี�   ผูศ้ึกษาไดศ้ึกษาแนวคิด  ทฤษฏี  และผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งตลอดจน

ประสบการณ์ของผูว้ิจยัเองแลว้สามารถศึกษาปัจจยัต่างๆ ที�ส่งผลต่อการสาํรวจทุนทางสังคมในชุมชน  

หมู่บา้นมอญ  ตาํบลหนา้เมอืง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัราชบรีุ  ซึ�งมีทั�งสิ�น  5 ปัจจยั  ไดแ้ก่     อาย ุ ระดบั

การศึกษา  รายได ้ ระยะเวลาที�อยูใ่นชุมชน  การสืบเชื�อสายความเป็นมอญ

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. ลกัษณะทั�วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากขอ้มูลท ั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 75  ครัวเรือน ซึ� งสามารถจําแนกได้

ดงันี�  

เพศ  กลุ่มตวัอย่าง  ร้อยละ  52  เป็นเพศชาย  ร้อยละ  48  เป็นเพศหญิง 

อายุ  กลุ่มตวัอย่าง  ร้อยละ  26.7  อยู่ในช่วงอายุ  31-50  ปี  รองลงมา  ร้อยละ  24  ปี  อยู่ในช่วงอายุ     

21- 30  ปี  ร้อยละ  13.3  อยูใ่นช่วงอาย ุ 60  ปีขึ�นไป  ร้อยละ  9.3  อยูใ่นช่วงอาย ุ 51 – 60 ปี 

ระดับการศึกษา  กลุ่มตวัอย่างร้อยละ  60  มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา  รองลงมาร้อยละ  17.3  มี

การศึกษาอยูใ่นระดับมธัยมศึกษาและปริญญาตรี  ที�เหลือร้อยละ  5.3  มีการศึกษาอยู่ในระดบั ปวช./

ปวส.  

รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม  กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 44  มีรายได้ต ํ�ากว่า  5,000  บาท รองลงมาร้อยละ  

36  มีรายไดใ้นช่วง  5000 – 7000 บาท  ร้อยละ  10.7  มีรายไดใ้นช่วง  7,001 – 9,000 บาท  ที�เหลือ  ร้อย

ละ  9.3  มีรายไดสู้งกว่า  9,000  บาท 

ระยะเวลาที�ตั�งถิ�นฐานในชุมชน  กลุ่มตวัอย่างร้อยละ  51.3  ต ั�งถิ�นฐานในชุมชนเป็นเวลา  21 – 40  ปี  

รองลงมา  20.0  ตั�งถิ�นฐานในชุมชนเป็นเวลา  41 – 60  ปี  ร้อยละ 16  ตั�งถิ�นฐานในชุมชนเป็นเวลา         

5 – 20  ปี  ร้อยละ  4  ต ั�งถิ�นฐานในชุมชนเป็นเวลาตํ�ากว่า  5  ปี  ที�เหลือ  ร้อยละ  2.7  ตั�งถิ�นฐานใน

ชุมชนเป็นเวลาสูงกว่า  60  ปี   

การสืบเชื�อสายความเป็นมอญ  กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 48 พ่อและแม่ เป็นชาวมอญแท ้  รองลงมาร้อยละ  

18.7  พ่อเป็นชาวมอญแทแ้ม่ไม่เป็นชาวมอญ  ร้อยละ  16  พ่อเป็นลูกครึ� งมอญแม่ไม่เป็นชาวมอญ  ร้อย

ละ  9.3  แม่เป็นชาวมอญแทพ้่อไม่เป็นชาวมอญ  ร้อยละ 8  แม่เป็นลูกครึ� งมอญพ่อไม่เป็นชาวมอญ   
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    ตาราง  �.� ( ต่อ ) 

ตารางที�  1  แสดงลกัษณะข้อมูลทั�วไปของกลุ่มตวัอย่าง 

ข้อมูลทั�วไป จํานวน  ( N=75) ร้อยละ (100.00) 

            เพศ                  

 

 

 เพศชาย 
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52.0 

 เพศหญิง 36 48.0 

   

               อายุ  

18 

 

24.0  อาย ุ 21-30  ปี 

อาย ุ 31-40  ปี 20 26.7 

อาย ุ 41-50  ปี 20 26.7 

อาย ุ 51-60  ปี 7 9.3 

อาย ุ 61  ปีขึ�นไป 10 13.3 

   

        ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
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60.0 

มธัยมศึกษา 13 17.3 

ปวช./ปวส. 4 5.3 

ปริญญาตรี 13 17.3 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

อื�น ๆ  

- 

- 

- 

- 
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ตารางที� � (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั�วไป จํานวน  (N = 75) ร้อยละ  100.0 

               รายได้ 

 

 

ต ํ�ากวา่  5000  บาท 
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44.0 

 5000 – 7000  บาท 27 36.0 

 7001 – 9000  บาท 8 10.7 

สูงกวา่  9000  บาท 7   9.3 

   

  

 

 

 ระยะเวลาที�ตั�งถิ�นฐานในชุมชน 

ตํ�ากวา่  5  ปี 

 

3 

 

  4.0 

    5 - 20   ปี 12 16.0 

    21 - 40 ปี 43 57.3 

    41 - 60 ปี 15 20.0 

                     สูงกวา่ 60 ปี 2   2.7 

   

 ความเป็นมอญ 

พ่อและแม่เป็นชาวมอญแท ้
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48.0 

พ่อเป็นชาวมอญแทแ้ม่ไม่เป็นชาวมอญ 14 18.7 

แม่เป็นชาวมอญแทพ้อ่ไม่เป็นชาวมอญ 7   9.3 

พ่อเป็นลูกครึ� งมอญแม่ไม่เป็นคนมอญ 12  16.0 

แม่เป็นลูกครึ� งมอญพอ่ไม่เป็นมอญ 6   8.0 

  อื�น ๆ  - - 
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ภาพรวมทุนทางสังคม 

จากผลการศึกษา  พบว่าภาพรวมระดับทุนทางสังคมทั�ง � มิติ  ของชุมชนหมู่บา้นมอญอยู่ใน

ระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี�ยความคิดเห็น  �.��  เรียงจากค่าเฉลี�ยสูงสุดไปหาตํ�าสุดดังนี�   ระดับทุนทาง

สังคมดา้นปทสัถาน  ระดบัทุนทางสังคมดา้นความไวว้างใจและระดบัทุนทางสังคมดา้นเครือข่ายดงัแสง

ในตาราง  .� 

 

 

 

 

 

3. ระดับทุนทางสังคม 

 ระดับทุนทางสังคมด้านเครือข่าย 

จากผลการศึกษาระดบัทุนทางสังคมดา้นเครือข่ายพบวา่ส่วนใหญ่มีความเห็นระดบัทุนทาง

สังคมดา้นเครือขา่ยในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี�ยความคิดเห็น  �.��  โดยมีค่าเฉลี�ยมากที�สุดในขอ้ความ

ที�ว่า  การติดต่อสื�อสารระหว่างชาวบา้นต่อชาวบา้นในชุมชน  รองลงมาคือ  การติดต่อสื�อสารระหว่าง

ชาวบา้นต่อชาวบา้นในชุมชน  ข่าวสารและขอ้มูลที�ชุมชนได้รับมีความเพียงพอทนัต่อเหตุการณ์ และ

ผูน้ํามีความซื�อสัตย ์ และมีค่าน้อยสุดที�ในขอ้ที�ว่า  การติดต่อสื�อสารระหว่างกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ 

ระดบัค่าเฉลี�ย  �.��    (แสดงในตารางที� �) 

 

 

ตารางที� � แสดงผลรวมระดับทุนทางสังคมของชุมชนหมู่บ้านมอญ 

ทุนทางสังคม N Mean Std. Deviation ความหมาย 

ทุนทางสังคมดา้นเครือข่าย 75 2.73 0.49 ระดบัปานกลาง 

ทุนทางสังคมดา้นปทสัถาน 75 2.95 0.57 ระดบัปานกลาง 

ทุนทางสังคมดา้นความไวใ้จ 75 2.83 0.60 ระดบัปานกลาง 

สรุปภาพรวมเฉลี�ย �� �.�� �.�� ระดบัปานกลาง 
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�.�.�  ระดับทุนทางสังคมด้านปทัสถาน 

            ตารางที� �  แสดงผล ค่าเฉลี�ย  และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  ของความคดิเห็นต่อทุนทางสังคมด้าน เครือข่าย 

 
ทุนทางสังคมดา้นเครือข่าย N X  S.D ความหมาย 

1. คนในชุมชนสามารถเขา้ถึงและไดร้ับประโยชน์จากเครือข่ายแนวนอน

(ระหว่างกลุ่มและชุมชน) 

 

75 

 

2.61 

 

0.71 

 

ระดบัปานกลาง 

2.  ประโยชน์ที�บุคคลและครัวเรือนไดร้ับจากเครือข่ายแนวนอน(ชาวบา้น

ดว้ยกนั) 

 

75 

 

2.85 

 

0.56 

 

ระดบัปานกลาง 

3. ผูน้ําชุมชนและกรรมการชุมชนมีเวลาให้ท่านและครอบครัวของท่าน �� 

 

�.�� 

 

�.�� 

 

ระดบัปานกลาง 

 

4. ผูน้ํามีความรู้ความสามารถที�หลากหลาย 75 2.76 0.59 ระดบัปานกลาง 

5.  ผูน้ํามีความซื�อสัตย ์ 75 2.90 0.47 ระดบัปานกลาง 

6. ผูน้ําเสียสละเพื�อประโยชน์ส่วนรวม 75 2.77 0.65 ระดบัปานกลาง 

7. บุคคลและครัวเรือนในชุมชนมีการติดต่อ สัมพนัธ์ รับและให้ความ

ช่วยเหลือดว้ยกนัเอง 

 

75 

 

2.97 

 

0.79 

 

ระดบัปานกลาง 

8. คนในชุมชนมีการติดต่อ  สัมพนัธ์  รับและให้ความช่วยเหลือกบัหน่วยงาน

และบุคคลอื�น ๆ เพียงใด เช่น กบัสถานศึกษา  ส่วนราชการต่าง ๆ  

 

75 
2.64 0.92 

 

ระดบัปานกลาง 

9. คนในชุมชนหรือในครอบครัวท่านมีการติดต่อสัมพนัธ์  รับและให้ความ

ช่วยเหลือกบัหน่วยงานและบุคคลอื�น ๆ กวา้งไกลเพียงใด เช่น  กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สิ�งแวดลอ้ม 

 

75 2.57 0.92 

 

ระดบันอ้ย 

10. คนในชุมชนหรือในครอบครัวท่านสามารถเข้าถึงและไดร้ับประโยชน์จาก

เครือข่ายแนวตั�ง  (ระหวา่งกลุ่มและชุมชน)เพียงไร 

 

75 

 

2.83 

 

0.88 

 

ระดบัปานกลาง 

11. การติดต่อสื�อสารระหว่างผูน้ ําชุมชนและคนในชุมชน 75 2.79 0.62 ระดบัปานกลาง 

12. การติดต่อสื�อสารระหว่างชาวบา้นต่อชาวบ้านในชุมชน 75 2.96 0.60 ระดบัปานกลาง 

13. การติดต่อสื�อสารระหว่างกลุ่มและองคก์รต่าง ๆ  75 2.39 0.73 ระดบันอ้ย 

14. คนในชุมชนหรือในครอบครัวท่านไดร้ับขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการพฒันา

ในชุมชน 

 

75 

 

2.80 

 

0.72 

 

ระดบัปานกลาง 

15. คนในชุมชนและผูน้ําเสนอปัญหาและความตอ้งการแก่หน่วยงานราชการที�

เกี�ยวขอ้ง 

 

75 

 

2.47 

 

0.84 

 

ระดบันอ้ย 

16. ปัญหาและความตอ้งการของคนในชุมชนที�เสนอไปไดร้ับการตอบสนอง 75 2.45 0.77 ระดบันอ้ย 

17. ข่าวสารและขอ้มูลที�ชุมชนไดร้ับมีความเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์ 75 2.92 0.91 ระดบัปานกลาง 

18. คนในชุมชนหรือในครอบครัวท่านมีการติดต่อ ประสานงานใหค้วาม

ช่วยเหลือกบักลุ่มและชุมชนอื�น ๆ  

 

75 

 

2.64 

 

0.91 

 

ระดบัปานกลาง 

รวม/เฉลี�ย �� 2.73 0.49 ระดบัปานกลาง 
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ระดับทุนทางสังคมด้านปทัสถาน 

 จากผลการศึกษาระดบัทุนทางสังคมดา้นปทสัถานพบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในมิติด้าน

ปทสัถานในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี�ยความคิดเห็น  �.�� ถา้มองในรายด้านพบว่า  คนที�มีความเห็น

ระดบัคะแนนมากที�สุดในขอ้ที�ว่า  การร่วมมือกันของคนในชุมชนในการทาํกิจกรรมเพื�อประโยชน์

ส่วนรวม  โดยปราศจากการบงัคบั รองลงมาคือขอ้ที�ว่า  คนในชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจในยามมี

ปัญหาเดือดร้อน    คนในชุมชนมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม  กรรมการ

ชุมชนและผูน้าํชุมชนบริหารงานอยา่งโปร่งใสสุจริตตรวจสอบไดแ้ละมีค่านอ้ยที�สุดในขอ้ที�ว่า ท่านและ

คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเรื�องต่าง ๆในชุมชน ระดบัค่าเฉลี�ย  �.�� (แสดงในตารางที� �) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ตารางที� �  แสดงผล ค่าเฉลี�ย  และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  ของความคดิเห็นต่อทุนทางสังคมด้าน ปทสัถาน 

 
ทุนทางสังคมปทสัถาน N X  S.D ความหมาย 

คนในชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจในยามมีปัญหาเดือดร้อน 75 3.03 0.71 ระดบัปานกลาง 

1.  คนในชุมชนหรือในครอบครัวท่านมีการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื�อ

ประโยชน์ส่วนรวม 

 

75 

 

2.85 

 

0.63 

 

ระดบัปานกลาง 

2. ท่านและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเรื�องต่าง ๆในชุมชน 75 2.67 0.91 ระดบัปานกลาง 

3. กรรมการชุมชนและผูน้าํชุมชนบริหารงานอย่างโปร่งใสสุจริตตรวจสอบ

ได ้

 

75 

 

3.00 

 

0.59 

 

ระดบัปานกลาง 

4.  คนในชุมชนมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 75 3.03 0.86 ระดบัปานกลาง 

5. การร่วมมือกนัของคนในชุมชนในการทาํกิจกรรมเพื�อประโยชน์ส่วนรวม  

โดยปราศจากการบงัคบั 

 

75 

 

3.25 

 

0.82 

 

ระดบัปานกลาง 

6. สมาชิกในชุมชนสามารถปรับตวัใหเ้ท่าทนัการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ  ตาม

กระแสสังคมได ้

 

75 

 

2.79 

 

0.70 

 

ระดบัปานกลาง 

รวม/เฉลี�ย �� 2.95 0.57 ระดบัปานกลาง 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับทุนทางสังคมด้านความไว้วางใจ 

จากผลการศึกษาระดบัทุนทางสังคมดา้นความไวว้างใจพบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นระดบัทุน

ทางสังคมดา้นความไวว้างใจในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี�ยความคดิเห็น  �.��  โดยมีค่าเฉลี�ยมากที�สุดใน

ขอ้ความที�ว่า  ความรู้สึกมั�นคงปลอดภยัในชุมชน  รองลงมาคือ  ความไวว้างใจกนัในกลุ่มเครือญาติ  

ความไวว้างใจกนัในหมู่เพื�อนบา้นใกลเ้คียง  และมีค่านอ้ยที�สุดในขอ้ความที�ว่า  ทรัพยากรจากภายนอก

ที�ไดร้ับ  (แสดงในตารางที�  �) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ตารางที� �  แสดงผล ค่าเฉลี�ย  และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  ของความคดิเห็นต่อทุนทางสังคมด้าน ความไว้ใจ 
 

ทุนทางสังคมดา้นความไวว้างใจ N X  S.D ความหมาย 

1. ความสามคัคีโดยรวมของชุมชน 75 3.05 0.75 ระดบัปานกลาง 

2. ความไวว้างใจกนัในกลุ่มเครือญาติ 75 3.23 0.71 ระดบัปานกลาง 

3. ความไวว้างใจกนัในหมู่เพื�อนบา้นใกลเ้คียง 75 3.15 0.87 ระดบัปานกลาง 

4. ความไวใ้จต่อผูน้าํชุมชน 75 2.92 0.59 ระดบัปานกลาง 

5.  ความไวว้างใจต่อกลุ่มหรือองคก์รต่าง ๆ ในชุมชน   75 2.56 0.70 ระดบันอ้ย 

6. การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในชุมชน 75 2.29 0.82 ระดบันอ้ย 

7. ความขดัแยง้กนัของคนในชุมชน 75 2.11 0.92 ระดบันอ้ย 

8. การสมาคมและกิจกรรมทางสังคมวฒันธรรม  75 2.88 1.20 ระดบัปานกลาง 

9. ความรู้สึกม ั�นคงปลอดภยัในชุมชน 75 3.32. 0.90 ระดบัปานกลาง 

10. ทรัพยากรจากภายนอกที�ไดร้ับ 75 2.34 0.99 ระดบันอ้ย 

11. กิจกรรมต่าง ๆ เพื�อส่วนรวมไดรั้บความร่วมมือบรรลุผลตาม

เป้าหมาย 

75 
2.83 0.84 

ระดบัปานกลาง 

12. จาํนวนคนเขา้ร่วมในกิจกรรมเพื�อส่วนรวมของชุมชน 75 3.08 0.73 ระดบัปานกลาง 

13. ความหวงัและความเชื�อมั�นในอนาคตของชุมชน  75 3.12 0.94 ระดบัปานกลาง 

                                               รวม/เฉลี�ย �� 2.83 0.60 ระดบัปานกลาง 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานสําหรับการวิจยัครั�งนี�   ประกอบดว้ย  �  สมมติฐานดว้ยกนั  ดงัต่อไปนี�  

สมมตฐิานที� 1  ระดบัทุนทางสังคมโดยรวมแตกต่างกนัไปตามอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที�  � ผลการวเิคราะห์ทุนทางสังคมกบัระดับอายุ 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ N X  S.D F Sig. 

ทุนทางสังคม อายุ 21 - 30 ปี 18 2.57 0.58   

โดยรวม อายุ 31 - 40 ปี 20 2.97 0.58   

 อายุ 41 - 50 ปี 20 2.77 0.44 2.32 0.07 

 อายุ 51 - 60 ปี 7 3.16 0.35   

 อายุ 61 ปีขึ�นไป 10 2.87 0.44 
  

 Total 75 2.83 0.53 

เครือขาย อายุ 21 - 30 ปี 18 2.55 0.54   

 อายุ 31 - 40 ปี 20 2.83 0.54   

 อายุ 41 - 50 ปี 20 2.64 0.44 1.79 0.15 

 อายุ 51 - 60 ปี 7 3.03 0.30   

 อายุ 61 ปีขึ�นไป 10 2.78 0.40   

 Total 75 2.73 0.49   

ปทสัถาน อายุ 21 - 30 ปี 18 2.56 0.54   

 อายุ 31 - 40 ปี 20 3.08 0.69   

 อายุ 41 - 50 ปี 20 2.97 0.33 4.07 0.05 

 อายุ 51 - 60 ปี 7 3.39 0.43   

 อายุ 61 ปีขึ�นไป 10 3.04 0.48   

Total 75 2.95 0.57   

ไวใ้จ อายุ 21 - 30 ปี 18 2.61 0.70   

 อายุ 31 - 40 ปี 20 3.10 0.84   

 อายุ 41 - 50 ปี 20 2.84 0.65 1.56 0.20 

 อายุ 51 - 60 ปี 7 3.21 0.40   

 อายุ 61 ปีขึ�นไป 10 2.90 0.62   

 Total 75 2.90 0.71   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หมายเหตุ : กาํหนดให ้α = 0.05 

จากตารางที� �  

ระดับทุนทางสังคมโดยรวมกับอายุ   พบว่ามีค่า sig = 0.07  ซึ� งมีค่ามากกว่าค่า α = 0.05  

จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0)  ซึ�งหมายความว่าความแตกต่างกนัของอายุของกลุ่มตวัอย่างไม่มีผลต่อ

ระดบัทุนทางสังคมโดยรวม 

 

ระดับทุนทางสังคมด้านเครือข่าย กับอายุ   พบว่ามีค่า   sig = 0.15  ซึ� งมีค่ามากกว่าค่า       

α = 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0)  ซึ�งหมายความว่าความแตกต่างกนัของอายขุองกลุ่มตวัอยา่งไม่

มีผลต่อระดบัทุนทางสังคมดา้นเครือข่าย 

 

ระดับทุนทางสังคมด้านปทัสถาน กับอายุ   พบว่ามีค่า sig = 0.05  ซึ� งมีค่าเท่ากบัค่า           

α = 0.05  จึงปฎิเสธสมมติฐานว่าง  (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ซึ�งหมายความว่าความแตกต่างกนั

ของอายขุองกลุ่มตวัอยา่งมีผลต่อระดบัทุนทางสังคมดา้นปทสัถาน 

 

ระดับทุนทางสังคมด้านความไว้ใจ กับอายุ  พบว่ามีค่า sig = 0.20  ซึ� งมีค่ามากกว่าค่า        

α = 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานว่าง  (H0)  ซึ�งหมายความว่าความแตกต่างกนัของอายขุองกลุ่มตวัอยา่งไม่

มีผลต่อระดบัทุนทางสังคมดา้นความไวใ้จ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมมตฐิานที� 2  ระดบัทุนทางสังคมโดยรวมต่างกนัไปตามระดบัการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กาํหนดให ้α = 0.05 

ตารางที�  � ผลการวิเคราะห์ทุนทางสังคมกบัระดับการศึกษา 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ N X  S.D F Sig. 

ทุนทางสังคม

โดยรวม 

ประถมศึกษา 
45 2.76 0.54   

 มธัยมศึกษา 13 2.67 0.43   

 

 

 

ปวช./ปวส. 4 2.82 0.74 3.16 0.03 

ปริญญาตรี 
13 3.21 0.37 

  

    

Total 75 2.83 0.53   

       

เครือขาย ประถมศึกษา 45 2.65 0.49   

 มธัยมศึกษา 13 2.65 0.39   

 ปวช./ปวส. 4 2.82 0.81 2.37 0.08 

 

 

ปริญญาตรี 13 3.03 0.40 
  

Total 75 2.73 0.49 

ปทสัถาน ประถมศึกษา 45 2.91 0.56   

 มธัยมศึกษา 13 2.69 0.46   

 ปวช./ปวส. 4 2.96 0.72 3.17 0.03 

 ปริญญาตรี 13 3.33 0.52   

 Total 75 2.95 0.57   

ไวใ้จ ประถมศึกษา 45 2.83 0.71   

 มธัยมศึกษา 13 2.67 0.56   

 ปวช./ปวส. 4 2.75 0.67 �.�� �.�� 

 ปริญญาตรี 13 3.39 0.72   

Total 75 2.90 0.71   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที� �  

ระดับทุนทางสังคมโดยรวมกับระดับการศึกษา   พบว่ามีค่า sig = 0.03  ซึ�งค่าน้อยกว่าค่า          

α = 0.05  จึงจึงปฎิเสธสมมติฐานว่าง (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง(H1)  ซึ� งหมายความว่าความแตกต่าง

กนัของระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งมีผลต่อระดบัทุนทางสังคมโดยรวม 

 

ระดับทุนทางสังคมด้านเครือข่าย กบัระดับการศึกษา พบว่ามีค่า sig = 0.08  ซึ� งมีค่ามากกว่าค่า

มากกว่าค่า α = 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0)  ซึ� งหมายความว่าความแตกต่างกนัของระดับ

การศึกษาของกลุ่มตวัอย่างไม่มีผลต่อระดบัทุนทางสังคมดา้นเครือข่าย 

 

ระดับทุนทางสังคมด้านปทสัถาน กบัระดับการศึกษา   พบว่ามีค่า sig = 0.03  ซึ�งมีค่านอ้ยกวา่คา่ 

α = 0.05  จึงปฎิเสธสมมติฐานว่าง (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง(H1)  ซึ�งหมายความว่าความแตกต่างกนั

ของระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างมีผลต่อระดบัทุนทางสังคมดา้นปทสัถาน 

 

ระดับทุนทางสังคมด้านความไว้ใจ กบัระดับการศึกษา   พบว่ามีค่า sig = 0.04  ซึ� งมีค่าน้อยกว่า

ค่า α = 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานว่าง (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง(H1)  ซึ� งหมายความว่าความแตกต่าง

กนัของระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งมีผลต่อระดบัทุนทางสังคมดา้นความไวใ้จ 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมมตฐิานที� � ระดบัทุนทางสังคมโดยรวมต่างกนัไปตามระดบัรายได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กาํหนดให ้α = 0.05 

 

ตารางที�  � ผลการวิเคราะห์ระดับรายได้กบัทุนทางสังคม 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ N X  S.D F Sig. 

รวมทุน ตํ�ากว่า 5,000 บาท 33 2.80 0.55 1.148 0.34 

 5,000 - 7,000 บาท 26 2.80 0.52   

 7,001 - 9,000 บาท 8 2.81 0.28   

 มากกวา่ 9,000 บาท 8 3.17 0.62   

 Total 75 2.83 0.53   

       

เครือขาย ตํ�ากว่า 5,000 บาท 33 2.70 0.48   

 5,000 - 7,000 บาท 26 2.75 0.52   

 7,001 - 9,000 บาท 8 2.71 0.29 0.65 0.63 

 มากกวา่ 9,000 บาท 8 2.90 0.61   

 Total 75 2.73 0.49   

ปทสัถาน ตํ�ากว่า 5,000 บาท 33 2.85 0.56   

 5,000 - 7,000 บาท 26 2.97 0.57   

 7,001 - 9,000 บาท 8 3.05 0.40 1.08 0.38 

 มากกวา่ 9,000 บาท 8 3.29 0.69   

Total 75 2.95 0.57   

ไวใ้จ ตํ�ากว่า 5,000 บาท 33 2.91 0.75   

 5,000 - 7,000 บาท 26 2.78 0.58   

 7,001 - 9,000 บาท 8 2.83 0.25 1.78 0.14 

 มากกวา่ 9,000 บาท 8 3.49 1.10   

 Total 75 2.90 0.71   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที� �  

ระดับทุนทางสังคมโดยรวม กับ ระดับรายได้   พบว่ามีค่า sig = 0.34    ซึ� งค่ามากกว่าค่า            

α = 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0)  ซึ�งหมายความว่าความแตกต่างกนัของระดบัรายไดข้องกลุ่ม

ตวัอย่างไม่มีผลต่อระดบัทุนทางสังคมโดยรวม 

 

ระดับทุนทางสังคมด้านเครือข่าย กับ ระดับรายได้   พบว่ามีค่า sig = 0.63     ซึ�งมีค่ามากกว่าค่า 

α = 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0)  ซึ�งหมายความว่าความแตกต่างกนัของระดบัรายไดข้องกลุ่ม

ตวัอย่างไม่มีผลต่อระดบัทุนทางสังคมดา้นเครือข่าย 

 

ระดับทุนทางสังคมด้านปทสัถาน กับระดับการศึกษา   ระดับทุนทางสังคมด้านปทัสถาน กับ 

ระดับรายได้      พบว่ามีค่า sig = 0.38  ซึ�งมีค่ามากกว่าค่า   α = 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0)  ซึ� ง

หมายความว่าความแตกต่างกนัของระดบัรายไดข้องกลุ่มตวัอย่างไม่มีผลต่อระดับทุนทางสังคมด้าน

ปทสัถาน 

 

ระดับทุนทางสังคมด้านความไว้ใจ กบั ระดับรายได้       พบว่ามีค่า sig = 0.14  ซึ� งมีค่ามากกว่า

ค่า     α = 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0)  ซึ�งหมายความว่าความแตกต่างกนัของระดบัรายไดข้อง

กลุ่มตวัอยา่งไม่มีผลต่อระดบัทุนทางสังคมดา้นความไวใ้จ 
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สมมตฐิานที� 4 ระดบัทุนทางสังคมโดยรวมต่างกนัตามระดบัระยะเวลาการตั�งถิ�นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที�  � ผลการวิเคราะห์ระดับระยะเวลาการตั�งถิ�นฐานกบัระดบัทุนทางสังคม 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ N X  S.D F Sig. 

รวมทุน นอ้ยกวา่ 5 ปี 3 2.73 0.91   

 5 - 20 ปี 12 2.73 0.60   

 21 - 40 ปี 43 2.76 0.51 1.32 0.27 

 41 - 60 ปี 15 3.06 0.44   

 มากกวา่ 60 ปี 2 3.20 0.35   

 Total 75 2.83 0.53   

เครือข่าย นอ้ยกวา่ 5 ปี 3 2.65 0.80   

 5 - 20 ปี 12 2.65 0.55   

 21 - 40 ปี 43 2.68 0.48 0.72 0.58 

 41 - 60 ปี 15 2.90 0.42   

 มากกวา่ 60 ปี 2 2.94 0.16   

 Total 75 2.73 0.49   

ปทสัถาน นอ้ยกวา่ 5 ปี 3 2.81 0.82   

 5 - 20 ปี 12 2.65 0.60 2.63 0.04 

 21 - 40 ปี 43 2.92 0.53   

 41 - 60 ปี 15 3.23 0.47   

 มากกวา่ 60 ปี 2 3.57 0.40   

 Total 75 2.95 0.57   

ไวใ้จ นอ้ยกวา่ 5 ปี 3 2.79 1.10   

 5 - 20 ปี 12 2.87 0.72 1.20 0.32 

 21 - 40 ปี 43 2.79 0.70   

 41 - 60 ปี 15 3.21 0.65   

 มากกวา่ 60 ปี 2 3.35 0.60   

 Total 75 2.90 0.71   
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที� �  

ระดับทุนทางสังคมโดยรวม กบัระยะเวลาการตั�งถิ�นฐาน  พบว่ามีค่า sig = 0.27  ซึ�งมีค่ามากกว่า

ค่า α = 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0)  ซึ�งหมายความว่าความแตกต่างกนัของระยะเวลาการตั�งถิ�น

ฐานของกลุ่มตวัอยา่งไม่มีผลต่อระดบัทุนทางสังคมดา้นความไวใ้จ 

 

ระดับทุนทางสังคมด้านเครือข่าย กับระยะเวลาการตั�งถิ�นฐาน พบว่ามีค่า sig = 0.58  ซึ� งมีค่า

มากกว่าค่า α = 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0)  ซึ�งหมายความว่าความแตกต่างกนัของระยะเวลา

การตั�งถิ�นฐานของกลุ่มตวัอยา่งไม่มีผลต่อระดบัทุนทางสังคมดา้นเครือข่าย 

 

ระดับทุนทางสังคมด้านปทัสถาน กับระยะเวลาการตั�งถิ�นฐาน พบว่ามีค่า sig = 0.04  ซึ� งมีค่า

น้อยกว่าค่า α = 0.05  จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) ยอมรับสมมติฐาน (H1) ซึ� งหมายความว่าความ

แตกต่างกนัของระดบัรายไดข้องกลุ่มตวัอย่างมีผลต่อระดบัทุนทางสังคมดา้นปทสัถาน 

 

ระดับทุนทางสังคมด้านความไว้วางใจ กบัระยะเวลาการตั�งถิ�นฐาน พบว่ามีค่า sig = 0.32  ซึ�งมี

ค่ามากกว่าคา่ α = 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0)  ซึ�งหมายความว่าความแตกต่างกนัของระยะเวลา

การตั�งถิ�นฐานของกลุ่มตวัอยา่งไม่มีผลต่อระดบัทุนทางสังคมดา้นความไวใ้จ 
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สมมตฐิานที� 5  ระดบัทุนทางสังคมโดยรวมต่างกนัไปตามการสืบเชื�อสายความเป็นมอญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที� �.��  

ตารางที� ��  ผลการวิเคราะห์ระดับทุนทางสังคมกบัการสืบเชื�อสายความเป็นมอญกบัระดับทุนทางสังคม 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม N X  S. D F Sig. 

รวมทุน  

พ่อและแมเ่ป็นชาวมอญแท ้
36 2.59 0.54   

 พ่อเป็นชาวมอญแทแ้ม่ไม่เป็นชาวมอญ 14 3.03 0.20   

  

แม่เป็นชาวมอญแทพ้อ่ไม่เป็นชาวมอญ 
7 2.71 0.69 5.60 0.00 

  

พ่อเป็นลูกครึ� งมอญแม่ไม่เป็นคนมอญ 
12 3.10 0.36   

 

 

 

แม่เป้นลูกครึ� งมอญพ่อไม่เป็นมอญ 
6 3.32 0.35   

Total 75 2.83 0.53   

       

เครือข่าย พ่อและแมเ่ป็นชาวมอญแท ้ 36 2.50 0.48   

 พ่อเป็นชาวมอญแทแ้ม่ไม่เป็นชาวมอญ 14 2.98 0.14 6.67 0.00 

 แม่เป็นชาวมอญแทพ้อ่ไม่เป็นชาวมอญ 
7 2.53 0.56   

 พ่อเป็นลูกครึ� งมอญแม่ไม่เป็นคนมอญ 
12 3.02 0.39   

 

 

แม่เป้นลูกครึ� งมอญพ่อไม่เป็นมอญ 
6 3.09 0.39   

Total 75 2.73 0.49   

       

ปทัสถาน พ่อและแมเ่ป็นชาวมอญแท ้ 36 2.74 0.54   

 พ่อเป็นชาวมอญแทแ้ม่ไม่เป็นชาวมอญ 14 3.01 0.29   

  

แม่เป็นชาวมอญแทพ้อ่ไม่เป็นชาวมอญ 
7 2.69 0.72 

 

6.50 

 

0.00 

  

พ่อเป็นลูกครึ� งมอญแม่ไม่เป็นคนมอญ 
12 3.32 0.41 

  

  

แม่เป้นลูกครึ� งมอญพ่อไม่เป็นมอญ 
6 3.61 0.45 

  

 Total 75 2.95 0.57   

       

ไวใ้จ พ่อและแมเ่ป็นชาวมอญแท ้ 36 2.64 0.73   

 พ่อเป็นชาวมอญแทแ้ม่ไม่เป็นชาวมอญ 14 3.11 0.32   

  

แม่เป็นชาวมอญแทพ้อ่ไม่เป็นชาวมอญ 
7 2.97 1.27 

 

3.01 

 

0.02 

  

พ่อเป็นลูกครึ� งมอญแม่ไม่เป็นคนมอญ 
12 3.10 0.40 

  

 

 
 

แม่เป้นลูกครึ� งมอญพ่อไม่เป็นมอญ 
6 3.47 0.32 

  

Total 75 2.90 0.71   
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จากตารางที� �� 

ระดับทุนทางสังคมโดยรวม กับ การสืบเชื�อสายความเป็นมอญ พบว่ามีค่า sig = 0.00  ซึ� งมีค่า

นอ้ยว่าค่า α = 0.05  จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) ยอมรับสมมติฐาน (H1)  ซึ�งหมายความว่าความระดบั

ทุนทางสังคมโดยรวมแตกต่างกนัของการสืบเชื�อสายความเป็นมอญ 

 

ระดับทุนทางสังคมด้านเครือข่าย กบั การสืบเชื�อสายความเป็นมอญ  พบว่ามีค่า sig = 0.00  ซึ� ง

มีค่านอ้ยกวา่ค่า α = 0.05  จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) ยอมรับสมมติฐาน (H1)  ซึ�งหมายความว่าความ

แตกต่างกนัของการสืบเชื�อสายความเป็นมอญมีผลต่อระดบัทุนทางสังคมดา้นเครือข่าย 

 

ระดับทุนทางสังคมด้านปทสัถาน กบั การสืบเชื�อสายความเป็นมอญ  พบว่ามีค่า sig = 0.00  ซึ� ง

มีค่านอ้ยกวา่ค่า α = 0.05  จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) ยอมรับสมมติฐาน (H1)  ซึ�งหมายความว่าความ

แตกต่างกนัของการสืบเชื�อสายความเป็นมอญมีผลต่อระดบัทุนทางสังคมดา้นปทสัถาน 

 

ระดับทุนทางสังคมด้านความไว้วางใจ กบั การสืบเชื�อสายความเป็นมอญ พบว่ามีค่า sig = 0.02  

ซึ�งมีค่านอ้ยกว่าค่า α = 0.05  จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) ยอมรับสมมติฐาน (H1)  ซึ�งหมายความว่า

ความแตกต่างกนัของการสืบเชื�อสายความเป็นมอญมีผลต่อระดบัทุนทางสังคมดา้นไวใ้จ 
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บทที� � 

สรุป  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัในครั�งนี�มีวตัถุประสงค ์�.  เพื�อศึกษาทุนทางสังคมในชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บา้น

มอญ  2. เพื�อศึกษาระดบัทุนทางสังคมของชุมชนกรณีศึกษาหมู่บา้นมอญ  โดยจาํแนกตาม เครือข่าย, 

ปทสัถาน ความไวว้างใจ  โดยมีประชากรทั�งหมด  ���  ครัวเรือน  เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์ส่วนสถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ความถี�               

ร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  ค่า S.D. ค่า t-test  ค่า F-test   

ต่อไปนี� จะไดส้รุปผลการวิจยั  โดยเริ�มจากสรุปการวิเคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง  

สรุประดบัทุนทางสังคมของชุมชนหมู่บา้นมอญโดยจาํแนกตาม เครือข่าย, ปทสัถาน, ความไวว้างใจ 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  ดงันี�  

 

�.  สรุปผลการวเิคราะห์ 

�.�  ลกัษณะทั�วไปของกลุ่มตวัอย่าง 

      จากขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 75  ครัวเรือน  ซึ�งสามารถจาํแนกไดด้งันี�  

เพศ  กลุ่มตวัอย่าง  ร้อยละ  52  เป็นเพศชาย  ร้อยละ  ��  เป็นเพศหญิง 

อายุ  กลุ่มตวัอย่าง  ร้อยละ  26.7  อยู่ในช่วงอายุ  ��-50  ปี  รองลงมา  ร้อยละ  ��  ปี  

อยู่ในช่วงอาย ุ  21- 30 ปี  ร้อยละ 13.3 อยู่ในช่วงอาย ุ 60  ปีขึ�นไป ร้อยละ 9.3 อยู่ในช่วงอาย ุ  51 – 60 ปี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับการศึกษา  กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ  60  มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา  รองลงมาร้อยละ  

17.3  มีการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาและปริญญาตรี  ที�เหลือร้อยละ  5.3  มีการศึกษาอยู่ในระดบั 

ปวช./ปวส.  

รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม  กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 44  มีรายไดต้ ํ�ากว่า  5,000  บาท 

รองลงมาร้อยละ  36  มีรายไดใ้นช่วง  ���� – ���� บาท  ร้อยละ  10.7  มีรายไดใ้นช่วง  �,��� – �,��� 

บาท  ที�เหลือ  ร้อยละ  9.3  มีรายไดสู้งกว่า  �,���  บาท 

ระยะเวลาที�ตั�งถิ�นฐานในชุมชน  กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ  51.3  ตั�งถิ�นฐานในชุมชนเป็นเวลา  

21 – 40  ปี  รองลงมา  20.0  ต ั�งถิ�นฐานในชุมชนเป็นเวลา  41 – 60  ปี  ร้อยละ 16  ตั�งถิ�นฐานในชุมชน

เป็นเวลา        5 – 20  ปี  ร้อยละ  4  ต ั�งถิ�นฐานในชุมชนเป็นเวลาต ํ�ากว่า  5  ปี  ที�เหลือ  ร้อยละ  2.7  

ตั�งถิ�นฐานในชุมชนเป็นเวลาสูงกว่า  60  ปี   

ความเป็นมอญ  กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 48 พ่อและแม่ เป็นชาวมอญแท ้  รองลงมาร้อยละ  

18.7  พ่อเป็นชาวมอญแทแ้ม่ไม่เป็นชาวมอญ  ร้อยละ  16  พ่อเป็นลูกครึ� งมอญแม่ไม่เป็นชาวมอญ  ร้อย

ละ  9.3  แม่เป็นชาวมอญแทพ้่อไม่เป็นชาวมอญ  ร้อยละ 8  แม่เป็นลูกครึ� งมอญพ่อไม่เป็นชาวมอญ   

�.�  ระดับทุนทางสังคม 

ระดับทุนทางสังคมด้านเครือข่าย  อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี�ยความคิดเห็น  �.��  

โดยมีค่าเฉลี�ยมากที�สุดในขอ้ความที�ว่า  การติดต่อสื�อสารระหว่างชาวบ้านต่อชาวบา้นในชุมชน  

รองลงมาคือ  การติดต่อสื�อสารระหว่างชาวบา้นต่อชาวบา้นในชุมชน  ข่าวสารและขอ้มูลที�ชุมชนไดร้ับ

มีความเพียงพอทันต่อเหตุการณ์ และผูน้ํามีความซื� อสัตย์  และมีค่า น้อยสุดที�ในข้อที�ว่า   กา ร

ติดต่อสื�อสารระหว่างกลุ่มและองคก์รต่าง ๆ ระดบัค่าเฉลี�ย  �.��  
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ระดับทุนทางสังคมด้านปทสัถาน  จากผลการศึกษาระดบัทุนทางสังคมดา้นปทสัถาน

พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในมิติดา้นปทสัถานในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี�ยความคิดเห็น  �.�� ถา้

มองในรายดา้นพบว่า  คนที�มีความเห็นระดับคะแนนมากที�สุดในขอ้ที�ว่า  การร่วมมือกนัของคนใน

ชุมชนในการทาํกิจกรรมเพื�อประโยชน์ส่วนรวม  โดยปราศจากการบงัคบั รองลงมาคือข้อที�ว่า  คนใน

ชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจในยามมีปัญหาเดือดร้อน    คนในชุมชนมีส่วนร่วมรับผลประโยชนอ์ยา่งเท่า

เทียมกนัและเป็นธรรม  กรรมการชุมชนและผูน้าํชุมชนบริหารงานอย่างโปร่งใสสุจริตตรวจสอบไดแ้ละ

มีค่านอ้ยที�สุดในขอ้ที�ว่า ท่านและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเรื� องต่าง ๆในชุมชน ระดบั

ค่าเฉลี�ย  �.�� 

 ระดับทุนทางสังคมด้านความไว้วางใจ  พบว่าส่วนใหญ่ระดบัทุนทางสังคมดา้นความ

ไวว้างใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี�ยความคิดเห็น  �.��  โดยมีค่าเฉลี�ยมากที�สุดในขอ้ความที�ว่า   

ความรู้สึกม ั�นคงปลอดภยัในชุมชน  ความไวว้างใจกนัในกลุ่มเครือญาติ  ความไวว้างใจกนัในหมู่เพื�อน

บา้นใกลเ้คียง  และมีค่านอ้ยที�สุดในขอ้ความที�ว่า  ทรัพยากรจากภายนอกที�ไดร้ับ   

 

2.  อภิปรายผลการวจิัย 

จากผลการสํารวจ  ทุนทางสังคมในชุมชนหมู่บา้นมอญ  จะเห็นไดว้่า  ทุนทางสังคม 

(Social  Capital) ทั�ง � ด้าน  คือ  ด ้านเครือข่าย (Network) ด้านปทสัถาน (Norms) และ ด้านความ

ไวว้างใจ ซึ�งเป็นปัจจยัที�ทาํใหชุ้มชนเขม้แขง็เกิดความสมดุลของชีวิตมีความรัก  ความอบอุ่นและความ

เอื�ออาทร  เสมอมา  การศึกษาโดยการสํารวจในครั�งนี�   ระดบัทุนทางสังคมอยู่ในระดบัปานกลาง   

จากการทดสอบสมมติฐานทุกขอ้  พบว่า  ปัจจยั  �  ปัจจยั  ซึ�งไดแ้ก่  อาย ุ ระดบัการศึกษา  

รายได้  ระยะเวลาในการตั�งถิ�นฐาน  และความเป็นมอญ โดยปัจจัยที�ส่งผลต่อระดับทุนทางสังคม

โดยรวมนั�น  คือ  ปัจจยัทางการศึกษา และความเป็นมอญ  ส่วนปัจจยัในดา้น  อายุ  รายได ้ ระยะเวลาใน

การตั�งถิ�นฐานนั�น  ไม่มีผลใหร้ะดบัทุนทางสังคมโดยรวมมีความแตกต่างกนัดว้ยระดบันัยสําคญัทาง
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สถิติ ที�ระดับ  �.��  ซึ� งสอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (���� : 2) ไดส้ังเคราะห์ความรู้ความคดิเรื�องทุนทางสังคมจากแหล่งความรู้และเวทีต่าง ๆ แลว้

ประมวลสรุปเสนอให้สอดคลอ้งกบับริบทของสงัคมไทย  โดยทุนทางสังคมเกิดจากการรวมตวั  ร่วมคิด  

ร่วมทาํ  โดยคาํนึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ ความเป็นธรรมในสังคม  และประโยชน์ต่อส่วนรวม  

ซึ�งการสร้างกระบวนการใหเ้กิดการรวมตวั  ร่วมคิด  ร่วมทาํใหเ้ป็นทุนทางสงัคมนั�น  สามารถเกิดขึ�นได้

โดยมีองคป์ระกอบเกื�อหนุนอยู่  �  องประกอบ  คือ �) ทุนมนุษยท์ั�งที�เป็นบุคคลทั�วไปและผูน้ําทาง

สังคม �) ทุนที�เป็นสถาบนั  ต ั�งแต่สถาบนัหลกัของชาติและองคก์รที�ตั�งขึ�นมา  และ �) ทุนทางภูมิปัญญา

และวฒัธรรม 

จากการศึกษาพบว่าทุนทางสงัคม ดา้นปทสัถาน  ซึ�งมีระดบัสูงกว่าทุนทางสังคมดา้นอื�น ๆ 

นั�นหมายความว่า  ชุมชนนี� ยงัคงมีการปรึกษาหารือและหาขอ้สรุปร่วมกันในการทาํกิจกรรมเพื�อ

ประโยชน์ส่วนรวม  โดยปราศจากการบงัคบั  ทุกคนเตม็ใจเสียสละหรือทาํงานใหก้ลุ่มหรือชุมชน  รู้จัก

แบ่งปันผลประโยชน์ส่วนรวมอยา่งยุติธรรม  มีแรงจูงใจที�มุ่งประโยชน์ส่วนรวมและตดัสินใจร่วมกัน  

ช่วยเหลือแกปั้ญหาเมื�อชุมชนมีความเดือดร้อน  มีความหลากหลายในกิจกรรมต่าง ๆ  มีการบริหาที�โปร่ง

ใน  ยอมรับการตรวจสอบ ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  รัฐกร  กอ้ยแกว้  (���:86) ที�ศึกษาเรื�องทุนทาง

สังคมกบัความสําเร็จของธุรกิจชุมชน  ซึ� งมีบทบาทที�สําคญัในมิติปทสัถาน  ที�ช่วยลดตน้ทุนในการ

กาํกบัดูแลและตน้ทุนทางธุรกรรม  ซึ� งมีบทบาทในการสร้างความร่วมมือในการทาํกิจกรรมของสมาชิก

และบทบาทในดา้นการผลิตและการตลาด 

สิ�งที�ทาํใหทุ้นทางสังคมของชุมชนหมู่บา้นมอญในด้านความไวใ้จยงัคมดํารงอยู่ไดก้็คือ

ความรู้สึกม ั�นคงปลอดภยัในชุมชน รองลงมาคือ  ความไวว้างใจกนัในกลุ่มเครือญาติ  ความไวว้างใจกนั

ในหมู่เพื�อนบา้นใกลเ้คียง  นาคะบุตร (����:17-19)และการศึกษาของสุพรรณีไชยอาํพร (����:59-60) ที�

ชี�ใหเ้ห็นถึงรูปแบบความสัมพนัธ์ที�มีอยู่ในกลุ่มสังคมโดยแฉพาะชนบทตั�งแต่ระดบัครอบครัว  ขยาย

จนถึงกลุ่มเพื�อน  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มต่าง ๆ ที�ช่วยเหลือเกื�อกูล  ร่วมมือกนัในการดาํเนินกิจการต่าง ๆ 

ทั�งระดบับุคคล  ครอบครัว  กลุ่ม/องคก์ร  ชุมชนและระดบัประเทศ 
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ระดบัทุนทางสังคมในมิติดา้นเครือข่าย  อยู่ในระดบัปานกลางเนื�อหาประเด็นที�มีค่าสูงสุด  

คือ  การติดต่อสื�อสารระหว่างชาวบา้นต่อชาวบา้นในชุมชน  รองลงมาคือ  การติดต่อสื�อสารระหว่าง

ชาวบา้นต่อชาวบา้นในชุมชน  ข่าวสารและขอ้มูลที�ชุมชนได้รับมีความเพียงพอทนัต่อเหตุการณ์ และ

ผูน้าํมีความซื�อสัตย ์  

 

3.  ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการศึกษาและขอ้คน้พบทางทุนทางสังคมโดยรวมของชุมชนกรณีศึกษา : 

หมู่บา้นมอญ  ซึ� งอยู่ในในระดบัปานกลางเพื�อให้เกิดผลในการพฒันาและเพิ�มระดับทุนทางสังคม         

ผูศึ้กษามีขอ้คิดเห็นเป็นรายดา้นดงันี�  

 �.  ดา้นเครือข่าย 

�.�  ควรส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มในมิติดา้นตา่ง ๆ ดว้ยความสามคัรใจ  เช่นกล่ม

อาชีพ  กลุ่มสวสัดิการ  ทั�งนี� โดยอาจจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูน้ํา  การศึกษาดูงาน  รวมทั�งการ

ฝึกอบรมต่าง ๆ ซึ�งเมื�ออบรมแลว้ก็ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการอย่างเป็นระยะ 

�.�  ควรจดัให้มีประชาคมระดับทอ้งถิ�น  โดยจัดให้มีศูนยป์ฏิบตัิการเรียนรู้วิทยุ

ชุมชน  โดยสอดแทรกเนื�อหาครอบคลุมทุกมิติ  เช่น  ด้านการศึกษา  ด้านเศรษฐกิจ  ด ้านสังคม  

วฒันธรรม 

 �.  ดา้นปทสัฐาน 

�.�  ควรใชห้ลกัธรรมมาภิบาลในการบริหารสังคมหรือชุมชนโดยเน้นเรื�องความ

โปร่งใสและตรวจสอบได ้

�.�  ส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณีที�สร้างความสามคัคีใหแ้ก่ชุมชน  
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�.  ดา้นความไวว้างใจ 

�.�  ควรมีกองทุนสวสัดิการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน  และทุกคนมีส่วนร่วม

เป็นเจา้ของโครงการและควรมีกระบวนการพฒันาผูด้อ้ยโอกาสให้มีขีดความสามารถในการพึ�งพา

ตนเองอย่างยั�งยืน 

 �.�.  ควรส่งเสริมใหมี้กิจกรรมสังสรรคแ์ละบาํเพญ็ประโยชน์ร่วมกนัโดยอาจ

จดัใหม้ีเวทีระดบัเครือข่าย  การศึกษาในลกัษณะรวมกลุ่ม  และสามารถเปิดใหมี้การวิจารณ์การทาํงาน

ทั�งทางดา้นบวกและลบ 

 

�.  ข้อเสนอแนะเพื�อการศึกษาวจิัยครั�งต่อไป 

1.  ควรศึกษาทุนทางสังคมแบบเจาะลึก  โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมปฏิบตัิตน  ทาํให้เกิด

กระบวนการทางประชาสังคม    

2. การวิจยัในครั� งนี�   ศึกษาเฉพาะทุนทางสังคม  แต่พบว่าทุนทางสังคมมิไดอ้ยู่อย่างโดด

เดี�ยวแต่จะสัมพนัธ์กบัทุนอื�น ๆ ดว้ยเช่น  ทุนทางวฒันธรรม  ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ  ทุนมนุษย ์ 

เป็นตน้  การวิจยัครั� งต่อไปจึงควรศึกษาทุนต่าง ๆ ดั�งกล่าวดว้ย 
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