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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค  1) เพื่อศึกษาทุนทางสังคมในชุมชน  2) เพื่อศึกษาระดับทุนทางสังคมของ

บุคคล  3) เพื่อเปรียบเทียบระดับทุนทางสังคมที่จําแนกไปตามเพศ การศึกษา อาชพี รายได ผูนํา สมาชิกกลุม 

ระยะทางของบานไปสูใจกลางชุมชน  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาชมุชน

โดยใชขอมูลเกี่ยวกับทุนทางสังคม โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 130 ครัวเรือน และไดขอมูลจากการสัมภาษณจาก

แบบสอบถามทุนทางสังคมตามทฤษฎีที่เกี่ยวของผลการวิจยันี้  พบวาในระดับชุมชนประชาชนมกีารพึ่งพาอาศัยกัน

และอยูรวมกันอยางมีความสขุทั้งในครอบครัวและสังคม มีการรวมกลุมกันทํางาน โดยในระยะ 2 ปที่ผานมามีคดี

แพงและอาญาไมเกิน 2 คดี และยิ่งกวานั้นประชาชนมีการทํางานรวมกันเปนกลุมจํานวนมากในภาพรวม ระดับทุน

ทางสังคมของบุคคลอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายดานพบวาระดับทุนทางสังคมดานความผูกพันมีคา

มากที่สุด รองลงมาคือดานการเกี่ยวพัน และดานการเชื่อมโยงตามลําดับในการทดสอบสมมติฐานพบวา ระดับทุน

ทางสังคมแตกตางไปตาม เพศ อาชพี รายได ผูนํา สมาชิกกลุม อยางมีนัยสําคัญที่  α = 0.05 
 
คําสําคัญ : ทุนทางสังคม  ชุมชนชนบท 

 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were  1) to study the social capital at community level,  2) to 

study the social capital at individual level in social bonding, bridging and linking,  3) to compare the 

differences of levels of individual social capital in gender, education, occupation, family income, being 

leader – subordinate, group’s member, home – city center distance, and time living in community and  

4) to propose guidelines in developing the community.  The research had collected data by 

questionnaires through 130 samples.  The results of the research were as followings.  Firstly, at 

community level, people still had many groups in working together that made community being 

economically productive and having peace and order.  Secondly, at individual level, levels of social 

capital were in “moderate”.  However, to compare among social bonding, bridging, and linking, the 

social bonding was found higher level than bridging and linking, respectively.  Thirdly, by testing 
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hypotheses, it was found that there were significant differences in levels of social capital in sex, 

occupation, family income, being leader – subordinate and groups member, at α = 0.05 
 
Keywords : social capital, social bonding, social bridging, social linking 
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คํานํา 
 คําวา “ทุนทางสังคม”  ในประเทศไทย  เพิ่งจะมมีาเมือ่ไมนาน แตถาพิจารณาจากปรากฏการณจะเห็นได

วา  ส่ิงที่ถูกเรียกวา “ทุนทางสังคม” ไดปรากฏใหเห็นในสังคมไทยมาชานานแลว  โดยอยูในรูปของความชวยเหลือ

เกื้อกูลกัน  ความเห็นอกเห็นใจ  ความเอื้ออาทรกัน  หรือความมีน้ําใจตอกัน อยางไรก็ตาม  หากพิจารณาในเชิง

พัฒนาการขององคความรูเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ทุนทางสังคมของไทยไดมีวิวฒันาการมาจากแนวคิดวฒันธรรมชุมชน  

แนวคิดที่เกี่ยวกับหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา  หรือแมกระทั่งแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  ผลการ

พัฒนาตามแนวทางในอดีต  ซึ่งมุงเนนเรื่องพัฒนาเศรษฐกจิและโครงสรางพื้นฐาน การแขงขันเพื่อสรางความมั่งคั่ง

ในดานรายได ทําใหคนไทยและสังคมไทย มีความเปนวตัถุนิยมมากขึ้นกอใหเกิดปญหาดานพฤติกรรมของคนใน

สังคม การหยอนยานทางศีลธรรม  จริยธรรม  ขาดระเบียบวินัย  สงผลใหวิถีชีวิตและคานิยมดั้งเดิมที่ดีงามเริ่มจาง

หายไปพรอมกบัการเสื่อมโทรมของสถาบันครอบครัว  ชุมชน วฒันธรรมทองถิ่น ชมุชนสูญเสียความเปนปกแผน  

พึ่งพิงภายนอกสูง  ไมสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได ขาดรากฐานของการพัฒนาตนเอง   ทําใหทุนทาง

สังคมที่เคยมีอยูเดิมเริ่มลดนอยถอยลง 

 จากสถานการณดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจและตองการสํารวจทุนทางสังคมของชุมชนในชนบทโดย 

เฉพาะทุนทางสังคมในชุมชนรวมถึงระดับทุนทางสังคมของบุคคลในชุมชนรวมถึงเปรียบเทียบทุนทางสังคมตามเพศ  

การศึกษา  อาชีพ  รายได  ผูนํา  สมาชิกกลุม  ระยะทางของบานไปสูใจกลางชุมชน  ระยะเวลาที่อยูในชุมชน 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. ศึกษาทุนทางสังคมในชุมชนบานสามพระยา ตําบลสามพระยา อําเภอชะอาํ จังหวัดเพชรบุรี 

 2. ศึกษาระดับทุนทางสังคมของบุคคลในชุมชนบานสามพระยา ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

3. เปรียบเทียบทุนทางสังคมตาม  เพศ   การศึกษา  อาชพี รายได  ผูนํา  สมาชิกกลุม  ระยะทางของบาน

ไปสูใจกลางชมุชน  ระยะเวลาที่อยูในชมุชน 

 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาชมุชนโดยใชขอมูลเกี่ยวกับทุนทางสังคม  

 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
  การวิจัยนี้  ใชระดับทุนทางสังคมดานความผกูพัน  ดานการเชื่อมโยง  ดานการเกี่ยวพันเปนตัวแปรตาม 

และใหลักษณะของบุคคลและของสังคมไดแก  เพศ  การศึกษา  อาชีพ  รายได  ผูนํา  สมาชิกกลุม  ระยะทางของ
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บานไปสูใจกลางชุมชน ระยะเวลาที่อยูในชมุชน  เปนตัวแปรอิสระ  โดยคาดวาตัวแปรเหลานี้จะเปนปจจยัที่จะมีผล

ตอระดับทุนทางสังคมของบุคคล 
 

ระเบียบวธิวีจิัยและเครื่องมือ 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  research) ไดขอมูลจากการสํารวจ (survey) โดยการ

สัมภาษณจากกลุมตัวอยางจาํนวน  130  คน  (questionnaire) และวิเคราะหขอมูลของกลุมประชากรโดยใชสถิติ

เชิงบรรยาย (Descriptive research) ทดสอบสมมตฐิานโดยใชสถิติเชิงอางอิงหรือสถติิเชิงอนุมาน (Inferential  

statistics) และสรางตัวแบบการพยากรณดวย (Multiple  Linear  Regression) และแบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือ

ในการวิจัยประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  โดยลักษณะทางประชากร  สถานภาพทาง

เศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคมของกลุมตัวอยางกับตัวแปรอิสระและระดับทุนทางสังคมดานความผกูพัน  ดาน

การเชื่อมโยง  และดานการเกี่ยวพัน เปนตัวแปรตาม 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1.  ขอมูลทั่วไปของชุมชน 
 ประชากรชุมชนบานสามพระยามีพื้นเพเดิมเปนคน อําเภอ บานแหลม จงัหวัดเพชรบุรี ไดยายถิ่นฐานมา

ตั้งบานเรือนและประกอบอาชพี ประมาณป พ.ศ. 2513  โดยเริ่มจากการประกอบอาชพีทําการเกษตร  ทําไร

ขาวโพด  ไรมนัสําปะหลัง    ไรสับปะรด  แลวตอมาสภาพดินไมสมบูรณจึงมีการเปล่ียนอาชพีจากการเกษตรกรรม 

เปนการทําอาชพีปศุสัตว เล้ียงสัตว ไดแก  แพะเนื้อ  แพะนม  โคนม  โดยประชากรมีทั้งหมด  633 คน  เพศชาย 

309 คน เพศหญิง 324  คน ประชากร 99% นับถือศาสนาอิสลาม  มผูีใหญบาน ชื่อ นายกรีฑา  ซบเอี่ยม โดย

ลักษณะทางกายภาพของชมุชน  ทิศเหนือ   ติดตอกับ  หมู  8  บานโครงการพัฒนา   ทิศใต  ติดตอกบั ตําบลหิน

เหล็กไฟ เขตอําเภอหัวหิน  ทศิตะวันออก  ติดตอกับ เทศบาลตําบลชะอาํ  ทศิตะวันตก  ติดตอกับ หมูที่ 4 บาน

หนองไทร  ตําบลสามพระยา  ชุมชนสามพระยามมีัสยิด 2  แหง แตเดิมสรางแบบงาย ๆ มีหลังคามุงแฝกและไดรับ

การปรับปรุงเรื่อย  จนในป พ.ศ. 2530  นายประวิทย  เฮงซอ  ไดกอสรางมัสยิดหลังใหมที่ใชกันอยูในปจจบุัน  ใน

ดานการทํากิจกรรมรวมกัน ชมุชนบานสามพระยาไมมีการลงแขกอีกแลว  แตมีงานรีรอยอ และงานดื่มน้ําชา  ซึ่งมี

ลักษณะคลายกันกับการลงแขก        

                                                                                                                                                                                                         

2. สถานภาพทางประชากร เศรษฐกิจและสังคมของกลุมตัวอยาง 

สถานภาพทางประชากร ประกอบดวย  เพศ  การศึกษา, สถานภาพทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย  รายไดใน

ครัวเรือน, สถานภาพทางสังคม ประกอบดวย  ผูนํา  สมาชิกกลุม  ระยะทางของบานไปสูใจกลางชุมชน  ระยะเวลาที่อยูใน

ชุมชน 
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ตารางที่ 1  ลักษณะประชากร เศรษฐกิจและสังคมของกลุมตัวอยาง 

 ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม n รอยละ 

1.  เพศ   

          ชาย 114 87.7 

          หญิง 16 12.3 

                    รวม 130 100 

2.  การศึกษา   

          ประถมศึกษาและต่ํากวา 91 70.0 

          มธัยมศึกษา/ปวช. 38 29.2 

          อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 1 0.8 

          ปริญญาตรี 0 0 

                    รวม 130 100 

3.  อาชีพ   

          ทาํการเกษตรแบบผสมผสาน 4 3.1 

           เลี้ยงสัตว 77 59.2 

          คาขาย 27 20.8 

          รับจาง 22 16.9 

                     รวม 130 100 

4.  รายไดในครวัเรือน   

          1-100,000 บาท 63 48.5 

          100,001-200,000  บาท 27 20.8 

          200,001-300,000  บาท 22 16.9 

          300,001-400,000  บาท 4 3.1 

          400,001  ขึ้นไป 14 10.8 

                    รวม 130 100 

5.  ผูนําและไมเปนผูนาํ   

          ผูนาํอยางเปนทางการ 17 13.1 

          ผูนาํไมเปนทางการ 27 20.8 

          ไมเปนผูนํา 86 66.2 

                    รวม 130 100 

6.  สมาชิกกลุม   

          เปนสมาชิกกลุม 85 65.4 

          ไมเปนสมาชิกกลุม 45 34.6 

                    รวม 130 100 

7.  ระยะทางของบานไปสูใจกลางชุมชน   

          0-500  เมตร 39 30.0 

          501-1,000  เมตร 45 34.6 

          1,001-1,500  เมตร 19 14.6 

          1,501 เมตรขึ้นไป 27 20.8 

                    รวม 130 100 

8.  ระยะเวลาที่อยูในชุมชน   

          1-10  ป 30 23.1 

          11-20  ป 33 25.4 

          21-30  ป 43 33.1 

          31-40  ป 23 17.7 

          41  ปขึ้นไป 1 0.8 

                    รวม 130 100 
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 จากตารางที่ 1  พบวา เพศ เพศชายมากกวาเพศหญิงเพราะกลุมตัวอยางเปนหัวหนาครัวเรือนซึ่งสวน

ใหญจะเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง ซึ่งเวลาประชุมกันในหมูบานและกลุมอาชีพก็จะใหหัวหนาครัวเรือนเปน

ตัวแทนครอบครัวมาประชุม การศึกษา กลุมตัวอยางมีแนวโนมที่เปนผูจบการศึกษาคอนขางต่ํา คือ อยูในระดับ

ประถมศึกษาและต่ํากวาถึงรอยละ 70.0  อาชีพ  กลุมตัวอยางมีอาชีพเลี้ยงสัตวเปนสวนใหญคือจํานวน  77  คน 

หรือรอยละ  59.2  รายได กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดอยูในชวง 1-100,000 บาท จํานวน 63 คน หรือรอยละ  

48.5  ผูนํา กลุมตัวอยางจะเปนสมาชิกกลุมจํานวน 85 คนหรือรอยละ  65.4 สมาชิกกลุม สวนใหญกลุมตัวอยางจะ

เปนสมาชิกกลุมจํานวน  85 คน หรือรอยละ  65.4 ระยะทางของบานไปสูใจกลางชุมชน  ระยะทางของบานไปสูใจ

กลางชุมชนของกลุมตัวอยางจะอยูในชวง ระยะ 501- 1,000 เมตร เปนสวนใหญโดยมี จํานวน 45 คน หรือ รอยละ

34.6 และ ระยะเวลาที่อยูในชุมชน  กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนประมาณ 21-30 ป คือ จํานวน 43  คน 

หรือรอยละ 33.1 
 

3. ระดบัทุนทางสังคมของบุคคล 
 

ตารางที่ 2  ระดับทุนทางสังคมของบุคคลแบงตามดานของทุนทางสังคม 

ระดับทุนทางสังคม 
ทุนทางสังคม 

n X  ความหมาย 

1. ดานความผูกพัน 130 3.00 ระดับปานกลาง 

     1.1. ทานมีญาติที่ตั้งบานเรือนอยูในชุมชนบานสามพระยา  2.76 ระดับปานกลาง 

     1.2. ในเครือญาติของทานพรอมที่จะชวยเหลือทาน   3.06 ระดับปานกลาง 

     1.3. ทานมีเพื่อนในสนิทชุมชนบานสามพระยา  2.76 ระดับปานกลาง 

     1.4.  ทานมีเพื่อนในชุมชนบานสามพระยาที่ชวยเหลือทาน  3.20 ระดับปานกลาง 

     1.5.  ถาทานกูเงิน ธกส. ทานจะมีผูค้ําประกัน  3.23 ระดับปานกลาง 

2. ดานการเชื่อมโยง 130 2.72 ระดับปานกลาง 

     2.1. ในการประกอบอาชีพทานติดตอชวยเหลือกับองคกร    3.13 ระดับปานกลาง 

     2.2. ทานเคยใหความชวยเหลือกลุมอื่น ๆ  2.87 ระดับปานกลาง 

     2.3.  ทานเคยไดรับความชวยเหลือจากกลุมอื่น ๆ  2.75 ระดับปานกลาง 

     2.4. ทานเคยไปดูงานหรือเยื่ยมกลุมอื่น ๆ  2.30 ระดับนอย 

     2.5. ทานเคยมีการแลกเปลี่ยนความรูกับองคกรอื่น ๆ  2.56 ระดับปานกลาง 

3. ดานการเกี่ยวพันธ 130 2.91 ระดับปานกลาง 

     3.1. ทานเคยติดตอกับผูนําชุมชน  3.00 ระดับปานกลาง 

     3.2. ทานสนิทสนมกับผูนําชุมชน  3.40 ระดับปานกลาง 

     3.3. ทานติดตอกับสวนราชการ  3.13 ระดับปานกลาง 

     3.4.  ทานสนิทสนมกับขาราชการตาง ๆ  2.84 ระดับปานกลาง 

     3.5.  ทานติดตอกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  2.66 ระดับปานกลาง 

     3.6.  ทานรูจักและสนิทสนมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  2.43 ระดับนอย 

รวม 130 2.87 ระดับปานกลาง 
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จากตารางที่ 2 พบวาทุนทางสังคมของบุคคลในชุมชนสามพระยาโดยรวมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 

ที่คาเฉลี่ย 2.51 -3.50  ตามเกณฑของเบสทและคาหน (Best & Kahn,1933) จึงสรุปไดวา ชุมชนบานสามพระยา 

ยังมีทุนทางสังคมเหลืออยู ซึ่งสามารถนํามาพฒันาชมุชนใหเขมแข็งไดในอนาคต แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา 

ในรายละเอียด พบวา ชาวบานมีโอกาสดูงานและรูจักและสนิทสนมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอยโดยมีคาเฉลี่ย

ของระดับทุนทางสังคมเปน 2.30 และ  2.43  ตามลําดับ 

 

4. การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับทุนทางสังคมของบุคคลในชุมชนสามพระยาตามตัวแปรอิสระ 
 

ตารางที่ 3  ระดับทุนทางสังคมโดยรวม 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ n X  S.D. F,t Sig 

ระดับทุนทางสังคม  เพศ    2.34 0.03 

      ชาย 114 2.91 0.44   

      หญิง 16 2.64 0.43   

 รวม 130 2.77    

ระดับทุนทางสังคม อาชีพ    2.89 0.03 

    ทําการเกษตรแบบผสมผสาน 4 2.60 0.34   

     เลี้ยงสัตว 77 2.97 0.47   

     คาขาย 27 2.79 0.43   

     รับจาง 22 2.72 0.45   

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ n X  S.D. F,t Sig 

 รวม 130 2.88    

ระดับทุนทางสังคม  รายได    3.33 0.01 

           1-100,000 บาท 63 2.81 0.45   

           100,001-200,000  บาท 27 2.85 0.42   

           200,001-300,000  บาท 22 2.81 0.46   

           300,001-400,000  บาท 4 2.98 0.32   

           400,001  ขึ้นไป 14 3.27 0.36   

                     รวม 130 2.88 0.43   

ระดับทุนทางสังคม ผูนํา    4.92 0.009 

           ผูนําอยางเปนทางการ 17 3.04 0.46   

           ผูนําไมเปนทางการ 27 3.05 0.50   

           ไมเปนผูนาํ 86 2.79 0.41   

                     รวม 130 2.88 0.45   

ระดับทุนทางสังคม สมาชิกกลุม    9.04 0.003 

   เปนสมาชิกกลุม 85 2.96 0.47   

    ไมเปนสมาชกิกลุม 45 2.72 0.36   

 รวม 130 2.88 0.45   
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จากตารางที่ 3 พบวา ระดบัทุนทางสังคมของบุคคลในชมุชนสามพระยาแตกตางไปตามเพศ   อาชีพ   

รายได  ผูนํา  และสมาชิกกลุม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.05 โดยระดับทุนทางสังคมของเพศชายสูงกวา

เพศหญิง  ระดับทุนทางสังคมของเกษตรกรผูเล้ียงสัตวสูงกวาอาชีพทําการเกษตรและคาขาย  ผูมีรายไดสูงจะมี

ระดับทุนทางสังคมสูงตามไปดวย  และผูมรีายไดต่ําจะมีระดับทุนทางสังคมต่ําไปดวย  หรือ กลาวไดวาระดับทุน

ทางสังคมแปรผันอยางตรงกับรายได ผูนําจะมีระดับทุนทางสังคมสูงกวาคนที่ไมเปนผูนํา และคนที่เปนสมาชิกกลุม

จะมีระดบัทุนทางสังคมสูงกวาคนที่ไมเปนสมาชิกกลุม 
 

5.  ตัวแบบความสัมพันธระหวางสถานภาพทางประชากร  เศรษฐกิจ และสังคมกับระดับทุนทางสังคม 
สรางตัวแบบความสัมพันธระหวางสถานภาพทางประชากร เศรษฐกิจและสังคมกับระดับทุนทางสังคมโดย

ใชสถิติ  Multiple Linear Regression จากสมการทั่วไป  ดังนี้ 

 ŷ = α + ß1 x1 + ß2 x2 +……..+ß n xn 

จากการคํานวณไดคา  

α  =  3.222 

  ß1  =  0.204 

  ß2    =  -0.172 

แทนสูตรแลวไดเปน  ตัวแบบความสัมพันธระหวางสถานภาพทางประชากร  เศรษฐกิจ และสังคม กับระดับทุนทาง

สังคม  ดังนี้ ŷ  = 3.22 +0.204 x1 – 0.172 x2 

เมื่อ    ŷ   =  คาทํานายระดับทุนทางสังคมของบุคคล 

  x1  =  รายได 

  x2   =  ระดับความเปนผูนํา 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 

1. ทุนทางสังคมของชุมชน    
ประชาชนมีการพึ่งพาอาศัยซึง่กันและกันและอยูรวมกันอยางมีความสุขทัง้ในครอบครัวและสังคมมีการ

รวมกลุมกันทํางานและประชาชนมีการทํางานรวมกันเปนกลุมจํานวนมาก  เชน กลุมเล้ียงโคนม  กลุมเล้ียงแพะนม  

กลุมเลี้ยงแพะเนื้อ ลักษณะประชากร กลุมตัวอยางชายจะมมีากกวากลุมตัวอยางหญงิ กลุมตัวอยางอยูในชวง

การศึกษาประถมศึกษาและต่าํกวามากที่สุด  รองลงมา มธัยมศึกษา/ปวช. ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวมากที่สุด  

รองลงมาอาชีพคาขาย  รายไดตอป ชวงรายได 1-100,000 บาทมีมากที่สุด รองลงมาชวงรายได 100,001-200,000 

บาท ประชากรเปนผูตามมากที่สุด  รองลงมาเปนผูนํา ประชากรสวนใหญเปนสมาชิกกลุม ดาน ระยะทางจากบาน

ไปสูใจกลางชมุชน ระยะ 501-1,000 เมตร มปีระชากรอาศัยอยูมากที่สุด รองลงมาระยะ 0-500 เมตร ระยะเวลาที่

อยูในชมุชน 21-30 ปมากที่สุด รองลงมา 11-20 ป 
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2. ระดบัทุนทางสังคมของบุคคล    
ทุนทางสังคมของบุคคลในชุมชนสามพระยาโดยรวมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ที่คาเฉลี่ย 2.51 – 

3.50  ตามเกณฑของเบสทและคาหน (Best & Kahn,1933) จึงสรุปไดวา  บุคคลในชุมชนบานสามพระยายังมีทุน

ทางสังคมเหลืออยู แตอยางไรก็ตามเมื่อพจิารณาในรายละเอียด พบวา ชาวบานมโีอกาสไปดูงานหรือเยี่ยมกลุมอื่น

และรูจักสนิทสนมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอย โดยมีคาเฉลี่ยของระดับทุนทางสังคมเปน 2.30 และ 2.43 

ตามลําดับ  ดวยเหตุนี้ ผูใหญบานหรือหัวหนากลุมตาง ๆ ควรมีกิจกรรมใหชาวบานหรือสมาชิกกลุมไปดูงานกลุม

อื่นๆ และดูงานตางจังหวัดบาง เพื่อนําความรูมาพฒันาตนเองและชุมชนได อีกประการหนึ่งประชาชนในชุมชนรูจัก

และสนิทสนมกับผูนํานอกหรือเหนือชุมชนนอย ในการพัฒนาชุมชนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรควรพบปะชาวบานใน

ชุมชนบางเพื่อดูความเปนอยูของชาวบานและชวยกันแกไขปญหาตางๆ ของชาวบานในชุมชน  กลาวโดยรวมแลว

ระดับทุนทางสังคมของบุคคลในชุมชนอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนระดับที่ควรสงเสริมใหมีระดับทนุทางสังคม

สูงขึ้น โดยใหชาวบานมีสวนรวมในการทํากจิกรรมตาง ๆ ของชุมชนใหมากยิ่งขึ้น  ผูนําชุมชนควรใหชาวบานไปดู

งานที่อื่น ๆ ใหมากขึ้น  รวมถึงควรมีการพบปะและรวมกนัประชุมในหมูบานเดือนละ 1 คร้ังโดยประมาณ เพื่อให

ชาวบานแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน และสามารถเขียนแผนพัฒนาชุมชนเพื่อนํามา

แกปญหาชมุชนตอไป 

 

3. ทดสอบสมมติฐาน   
ระดับทุนทางสังคมของบุคคลในชุมชนสามพระยา  แตกตางไปตามเพศ  อาชีพ  รายได  ผูนํา  และสมาชิก

กลุม อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ α = 0.05  โดยระดับทุนทางสังคมของเพศชายสูงกวาเพศหญิง  เหตุที่เปนเชนนี้

อาจเนื่องมาจาก กระบวนการทางสังคมที่ปลูกฝงใหเพศชายซึ่งสวนใหญเปนหัวหนาครัวเรือนและเปนผูนํามากกวา

เพศหญิงและสอดคลองกับการวิจัยของ ธวชั  สุทธิกุลสมบตัิ  ที่พบวา  เพศ  อาชีพ  และรายได  สัมพันธกับระดับ

การมีสวนรวมทางการเมือง ทั้งยังสอดคลองกับการวิจัยของ ถม    ทรัพยเจริญ  ที่พบวา  เพศ  รายได  มีผลตอการมี

สวนรวมทางการเมืองและการวิจัยของ สุรปรีชา  ลาภบุญเรือง  ที่พบวา  เพศ  มอีิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการ

เมืองอีกดวย บุคคลที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวมีระดับทุนทางสังคมสูงกวาอาชพีคาขายและรับจาง เหตุที่เปนเชนนี้

อาจเนื่องมาจากอาชพีเลี้ยงสัตวเปนอาชีพทีม่ีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมรวมกันมากกวาอาชีพอื่น ๆ  ผูมีรายไดสูง

จะมีระดบัทุนทางสังคมสูงไปดวยและผูที่มีรายไดต่ําจะมีระดบัทุนทางสังคมต่ําไปดวยหรือกลาวไดวา ระดับทุนทาง

สังคมแปรผันอยางตรงกับรายได  ผูนําจะมีระดับทุนทางสังคมสูงกวาคนที่ไมเปนผูนํา  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคคล

ที่เปนผูนํามีโอกาสที่จะดูงานรวมถึงประชมุและทํากิจกรรมมากกวาบุคคลที่ไมเปนผูนําและคนที่เปนสมาชิกกลุมจะ

มีระดับทุนทางสังคมสูงกวาบุคคลที่ไมเปนสมาชิกกลุม 
 

4.  ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาชุมชน 
4.1 จากการศึกษาระดับทุนทางสังคมของบุคคล  พบวา  ทกุดานอยูในระดับปานกลาง จึงควรจะให

พัฒนาชมุชนโดยเนนการพัฒนาทุนทางสังคม ดานความผกูพัน  การเชื่อมโยงและการเกี่ยวพัน และโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งควรจะใหประชาชนในชมุชนไดมีโอกาสไปดูงานหรือทํากิจกรรมรวมกบัชุมชนอื่นใหบอยขึ้น พรอมกันนั้นเกิด

ความสนิทสนมคุนเคยและขอความชวยเหลือได 
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4.2 จากการทดสอบสมมติฐาน  พบวา   ระดับทุนทางสังคมโดยรวมแตกตางไปตามเพศ  อาชพี  รายได  

การเปนผูนํา  และการเปนสมาชิกกลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.05 จึงควรจะไดนํามาพจิารณาและ

หาทางแกไข แตอยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวาควรจะมีการแกไขในบางเรื่อง เชน นอกจากจะปรับปรุงระดับทุนทาง

สังคมทั้งเพศหญิงและเพศชายแลว ควรปรับปรุงทุนทางสังคมของผูหญิงใหสูงขึ้นพอๆ กับเพศชายดวย และ

นอกจากจะปรบัปรุงทุนทางสังคมของบุคคลตามกลุมอาชีพทุกอาชีพแลว คนที่มีอาชีพรับจางมีระดบัทุนทางสังคม

ต่ําที่สุด จึงควรจะไดปรับปรุงระดับทุนทางสังคมของกลุมที่มีอาชีพรับจางสูงขึ้น  มีแนวโนมวาผูที่มีรายไดต่ําจะมี

ระดับทุนทางสังคมต่ําไปดวย จึงควรจะไดใหผูที่มีรายไดต่ําไดรวมกิจกรรมของชมุชนใหมากขึ้นเพื่อเปนการปรับปรุง

ระดับทุนทางสังคมใหสูงขึ้น การวิจัยพบวาระหวางผูนําและผูตามมีระดับทุนทางสังคมแตกตางกัน โดยผูนํามีระดับ

ทุนทางสังคมสูงกวาผูตาม  จึงควรจะไดใหผูตามหรือชาวบานทั่วไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของชมุชนมากขึ้น 

เพื่อยกระดับทุนทางสงัคมใหสูงขึ้นและผูที่เปนสมาชิกกลุมมีระดับทุนทางสังคมสูงกวาผูที่ไมเปนสมาชกิกลุม จึงควร

จะไดใหกลุมตางๆ เชน  กลุมผลิตสินคา กลุมสังคม  เหลานี้เปนตน ใหมีสมาชิกเพิม่ขึ้น 
 

5. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป 
5.1 การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะทุนทางสังคม แตพบวาทุนทางสังคมมิไดอยูอยางโดดเดี่ยวแตจะสัมพันธกับ

ทุนอื่นๆ ดวย เชน  ทุนทางวฒันธรรม  ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ  ทุนมนุษย เหลานี้เปนตน การวิจัยครั้งตอไปจึง

ควรจะไดศึกษาทุนตาง ๆ ดังกลาวดวย 

5.2 การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะทุนทางสังคมในชุมชนชนบท  แตจากการคนควาเอกสารพบวาทุนทางสงัคม

ในเมืองก็มีความสําคัญเชนกัน  การวจิัยครั้งตอไปนาจะศกึษาเปรียบเทียบระดับทุนทางสังคมของบุคคลในชุมชน

ชนบทชุมชนเมอืงและชุมชนกึง่ชนบทและเมืองเพื่อเปรียบเทียบระดับทุนทางสังคมของบคุคลอันนี้จะนําไปสูการ

สรางแผนพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

5.3 จากการทบทวนวรรณกรรม  พบวา  มีการศึกษาเกี่ยวกับทุนทางสังคมในเชิงทฤษฏีนอยโดยเฉพาะใน

สังคมไทย จึงทําใหตองอางทฤษฏีของตางประเทศ จึงควรจะไดศึกษาทุนทางสังคมในเชิงทฤษฏีใหมากขึ้น จะได

นํามาใชไดเหมาะสมในสังคมไทย 
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