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Abstract 

 The objective of this paper is to introduce how to measure social capital in Thailand.  In addition, the 

paper proves the significant role of social capital on socio-economic variables such as crime, health, income.  

Using the survey of the National Statistical Office in September 2007, the paper decomposes Thai social capital 

into five components, namely social cooperation, trust, social support, family ties, and social network.   

 

บทคดัยอ่  

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเสนอวิธีสร้างดชันีชีว้ดัทนุทางสงัคมในประเทศไทย โดยอาศยัการเก็บรวบรวมข้อมลู

จากการส ารวจทัว่ประเทศของส านกังานสถิติแหง่ชาติ พร้อมทัง้ศกึษาผลกระทบของทนุทางสงัคมต่ อตวัแปรหรือปัจจยั

แวดล้อมตา่งๆ ท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาคนและสงัคมที่มีคณุภาพตามกรอบการพฒันาตามยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคมและ

เศรษฐกิจแหง่ชาติวา่ด้วยเร่ืองการพฒันาคนและสงัคม ผลการศกึษาพบวา่ “ทนุทางสงัคม ” ในบริบทของสงัคมไทย

ประกอบด้วย 5 ปัจจยั ได้แก่ การมีสว่นร่วมทางสั งคม ความไว้ใจและความเป็นปึกแผน่ของคนในสงัคม การสนบัสนนุทาง

สงัคม ความผกูพนักนัในครัวเรือน และเครือขา่ยทางสงัคม  
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1. บทน ำ 

 
แนวคิดหลกัในการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้มี

การปฏิรูปกระบวนความคิดและคณุคา่ของสงัคมไทย โดยให้ความส าคญัตอ่การมีสว่นร่วมของคนในสงัคมทกุภาคสว่น มุง่ให้ 
“คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” และใช้เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันาให้คนมีความสขุ มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ ตลอดจนปรับ
ระบบการพฒันาจากแบบแยกสว่นมาเป็นการพฒันาแบบบรูณาการ นอกเหนือจากหลกัการพฒันาที่ให้ “คนเป็นศนูย์กลางการ
พฒันา” แล้ว ได้มีการอญัเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ซึง่เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมาเป็น
ปรัชญาน าทางในการพฒันาประเทศ พร้อมทัง้ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาที่สมดลุทัง้ด้านคน สงัคม เศรษฐกิจและ
สิง่แวดล้อม เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาที่ยัง่ยืนด้วย 

ภายใต้บริบทการเปลีย่นแปลงในกระแสโลกาภิวตัน์ที่ปรับเปลีย่นเร็วและสลบัซบัซ้อนมากยิ่งขึน้  จ าเป็นต้องก าหนด
ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศที่เหมาะสม โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างของระบบตา่งๆ ภายในประเทศให้มี
ศกัยภาพ แขง่ขนัได้ในกระแสโลกาภิวตัน์ และสร้างฐานความรู้ให้เป็นภมูิคุ้มกนัตอ่การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ได้อยา่งรู้เทา่ทนั 
ควบคูไ่ปกบัการกระจายการพฒันาที่เป็นธรรม และเสริมสร้างความเทา่เทียมกนัของกลุม่คนในสงัคม และความเข้มแข็งของ
ชมุชนท้องถ่ิน พร้อมทัง้ฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคณุภาพสิง่แวดล้ อมให้คงความสมบรูณ์เป็นรากฐานการ
พฒันาที่มัน่คง และเป็นฐานการด ารงวิถีชีวิตของชมุชนและสงัคมไทย ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร
จดัการประเทศทกุระดบั 

ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและสงัคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ ให้ความส าคญักบั  การ
บริหารจดัการกระบวนการชมุชนเข้มแข็ง การสร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจชมุชน และการเสริมสร้างศกัยภาพของชมุชนใน
การอยูร่่วมกนักบัทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งสนัติและเกือ้กลู ยทุธศาสตร์นีเ้องได้ถกูเรียกวา่ “ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคนและสงัคมที่มีคณุภาพ” ตามโครงสร้างยทุธ ศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2550 
ใหม ่เมื่อวนัท่ี 17 ตลุาคม พ.ศ.2550 ซึง่ส านกังบประมาณและส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ
ได้ก าหนดขึน้  

ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมที่มีคณุภาพได้ก าหนดเป้าหมายการศกึษาในการพฒันาด้านแรงงานและสขุภาพ
ของประชาชน พร้อมทัง้ศกึษาผลกระทบของทนุทางสงัคมซึง่เป็นทนุประเภทหนึง่ของสงัคมไทยตอ่ตวัแปรที่เก่ียวข้องในด้าน
ตา่งๆ   

จากที่กลา่วมาข้างต้นนีจ้ึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องสร้างดชันีทนุทางสงัคมขึน้มา  เพื่อชีว้ดัระดบัของทนุทาง
สงัคมในประเทศไทย โด ยอาศยัเทคนิควิธีการทางสถิติในการจดัจ าแนกองค์ประกอบของทนุทางสงัคมตามกรอบของงาน
วรรณกรรมที่ได้มีการศกึษากนัมาทัง้ในตา่งประเทศและในประเทศ เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นภาพของทนุทางสงัคมในประเทศไทยวา่
ประกอบไปด้วยมิติอะไรบ้าง นอกจากนีจ้ะได้แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของทุ นทางสงัคมกบัปัจจยัแวดล้อมตา่ง ๆ ที่สง่ผล
ตอ่การพฒันาคนและสงัคมที่มีคณุภาพตามกรอบการพฒันาตามยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจแหง่ชาติวา่ด้วย
เร่ืองการพฒันาคนและสงัคม อาทิเช่น ผลกระทบของทนุทางสงัคมตอ่ระบบเศรษฐกิจโดยรวม ผลกระทบของทนุทางสงัคมตอ่
การจ้างงาน การศึกษา สขุภาพ ความยากจน และอาชญากรรม  



2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดเก่ียวกบัทนุทางสงัคม  (Social Capital) เป็นท่ีสนใจและมีการศกึษามานาน จากการศกึษาของ  Woolcock 
(1998) พบวา่ นกัทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองในอดีตหลายทา่นยอมรับวา่บรรทดัฐานสงัคม (Social Norm)  เป็นสิง่จ าเป็นใน
การก าหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ Smith (1995) อ้างวา่ การแสวงหาเพื่อประโยชน์สว่นตนของบคุคลเกิดขึน้ตามสามญัส านกึ
ที่มีมาแตก่ าเนิด แตบ่คุคลยงัคงต้องการกฎระเบียบทางสงัคมที่ก าหนดขึน้โดยศาสนาและรัฐ อยา่งไรก็ดี  การใช้ค าวา่ ‚ทนุทาง
สงัคม‛ ในความหมายใกล้เคียงกบัท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนันัน้  ปรากฎขึน้ครัง้แรกในงานของ  Hanifan (1961) โดยกลา่วถึงทนุท่ีไม่
สามารถจบัต้องได้ซึง่สามารถวดัจากชีวิตประจ าวนัของคน เจตนาที่ดี มิตรภาพ ความเห็นอกเห็นใจ  และการติดตอ่สือ่สารทาง
สงัคมระหวา่งบคุคลและครอบครัวในหนว่ยของสงัคมหนึง่ๆ ซึง่บริบทดงักลา่วถกูน ามาอ้างถึงในงานศกึษาวิจยัหลายชิน้ในช่วง
ทศวรรษที ่60 เป็นต้นมา และเร่ิมได้รับความนิยมอยา่งมากในทศวรรษที่ 90 

เนื่องจากค าจ ากดัความของทนุทางสงัคม มีความหลากหลาย ในการศกึษานีจ้ึงได้มีการสรุป ค าจ ากดัความที่
เหมาะสม โดยเป็นการหารือร่ วมกนัระหวา่งผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการศกึษาทนุทางสงัคม  ได้แก่ ผู้วิจยั ผู้แทนจากส านกังาน
สถิติแหง่ชาติ และส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ5  โดยได้ข้อสรุปค าจ ากดัความ ดงันี ้ 

 
“ทุนทางสังคม” (Social Capital) เป็น ส่ิงทีบ่่งบอกถึงระดบัของความสมัพนัธ์ของคนในสงัคมทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของ

ความไวว้างใจ ความช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกนัและกนั ความเอือ้อาทรทีมี่ต่อกนั ผ่านระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบหลกั ๆ 
ไดแ้ก่ คน สถาบนั วฒันธรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ซ่ึ งอาจมองทนุทางสงัคมผ่านมิติ ต่างๆ ได ้เช่น ชมุชน สถาบนั องค์กร 
เป็นตน้ 

ความสมัพนัธ์ของคนในสงัคมสามารถจ าแนกตามประเภทของเครือขา่ย (Network) ได้ 3 ประเภท ตามค านิยามของ 
Putnam (2000)  

1) Bonding Social Capital เเสดงถึงความสมัพนัธ์ของบคุคลที่ติดตอ่กนัอยา่งใกล้ชิด  หรือมีความสมัพนัธ์แนบ
แนน่ เช่น ความสมัพนัธ์ของครอบครัวหรือเพื่อนสนิท  

2) Bridging Social Capital เเสดงถึงความสมัพนัธ์แบบหลวมๆ  แบบไมเ่ป็นทางการระหวา่งเพื่อน   เพื่อนบ้าน  
เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น 

3) Linking Social Capital    แสดงถึงความสมัพนัธ์ที่เป็นทางการในการเช่ือมโยงผู้คนที่อยูใ่นขอบเขตขององค์กร
ซึง่มีระดบัของความส าคญั  หรืออ านาจแตกตา่งกนั   ซึง่แตกตา่งจาก Bonding และ Bridging ที่เป็น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลที่อยูใ่นระดบัเดียวกนั 

ส าหรับการวดัทนุทางสงัคมนัน้ มีงานวิจยัจ านวนมากที่น าเสนอแนวทางการวดัทนุทางสงัคม ซึง่แตล่ะงานเลอืกใช้ตวั
แปร หรือตวัชีว้ดัแตกตา่งกนัขึน้กบัความพร้อมของข้อมลู วตัถปุระสงค์ของการศกึษา และแนวคิดรวบยอดของทนุทางสงัคมที่
นกัวิจยัพิจารณา บางงานวิจยัอาจใช้ตวัแปรเพียงชนิดเดียว แตบ่างการศกึษาอาจใช้ตวัแปรหลายประเภทร่วมกนั ตวัอยา่งการ

                                                           
5
 การประชุมร่วมวนัท่ี  5 กนัยายน พ.ศ.2550 ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 



วดัทนุทางสงัคมในการศกึษาวิจยัตา่งๆ  อาทิ Integrated Questionnaire for the Measurement of Social Capital (SC-IQ) 
จดัท าโดยธนาคารโลก  The World Values Survey จดัท าโดยกลุม่นกัวิทยาศาสตร์ด้านสงัคม  ของสถาบนัวิจยัด้าน
สงัคมศาสตร์ และในงานวิจยั ของ Whiting et al (2003) เป็นต้น 

งานวิจยัจ านวนมากได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งระหวา่งทนุทางสงัคมกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคม  โดยการใช้ตวั
แปรตา่งๆ วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ผลการศกึษาพบวา่ทนุทางสงัคมก่อให้เกิดผลกระทบด้านตา่งๆ ตอ่ระบบเศรษฐกิจและสงัคม 
เช่น อตัราการเกิดอาชญากรรมลดลง  คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้  ผู้มีการศกึษาเพิ่มขึน้   ประสทิธิภาพการท างานของรัฐบาล   รายได้
ประชาชน และสถานภาพโดยรวมทางเศรษฐกิจสงัคม เช่น  

การศกึษาของ Knack (1999) พบความเช่ือมโยงระหวา่งทนุทางสงัคมและความเทา่เทียมกนัทางเศรษฐกิจสงัคม ใน
ระดับมหภาค มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวก Kawachi et al (1999) วิเคราะห์การกระจายรายได้และสขุภาพระดบัรัฐในประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบวา่ความไมเ่ทา่เทียมกนัมีสว่นส าคญัตอ่สขุภาพมากกวา่รายได้เฉลีย่    ซึง่สอดคล้องกบั Wilkinson (1996) ที่
เปรียบเทียบข้อมลูระหวา่งประเทศ นอกจากนี ้Perri (1997) พบความส าคญัของเครือขา่ยเพื่อนและการติดตอ่สือ่สารกบัผู้อื่น 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการข้ามท้องถ่ินและขอบเขตของชัน้ทางสงัคมตอ่การหางานท า   

งานวิจยัจ านวนมากที่เช่ือมโยงทนุทางสงัคมกบัสขุภาพและชีวิตความเป็นอยู ่ในการศกึษาของ OECD (2001) 
พบวา่  ทนุทางสงัคมมีผลกระทบทางบวกตอ่สขุภาพสว่นบคุคลอยา่งมาก   Durkheim (1897) พบความ เช่ือมโยงระหวา่ง
เหตกุารฆา่ตวัตายและระดบัการเข้าร่วมกลุม่ในสงัคม   Putnam (2000) พบวา่การมีชีวิตยืนยาวมีผลมาจากการติดตอ่ทาง
สงัคม การศกึษาด้านจิตวิทยาที่ยาวนานกวา่ 3 ทศวรรษ มีการยืนยนัถึงการมีสว่นเก่ียวข้องระหวา่งความสมัพนัธ์แบบอปุถมัภ์ 
(Supportive Relationships) และสขุภาพจิต ในระดบัจลุภาค เช่น  Brown and Harris (1978) พบวา่ผู้สงูอายทุี่อาศยัอยูค่น
เดียวและไมม่ีเพื่อนหรือญาติมีความเสีย่งสงูที่จะวิกลจริต หรือเป็นโรคอลัไซเ มอร์เมื่อควบคมุให้ปัจจยัอื่นคงที่ นอกจากนีก้าร
ส ารวจโดย Stockholm Gerontology Research Centre แสดงวา่การมีเครือขา่ยทางสงัคมที่กว้างขวางจะช่วยป้องกนัการเสยี
สติ [Fratiglioni et al (2000)]  

Kawachi et al (1999)  พบวา่ ทนุทางสงัคม ซึง่ก าหนดให้ความเช่ือใจทางสงัค ม การรับรู้ในการช่วยเหลอืและตอบ
แทนซึง่กนัและกนั และการเป็นสมาชิกในองค์กรอาสาสมคัรเป็นตวัแปรแทน มีความสมัพนัธ์อยา่งสงูตอ่สขุภาพท่ีดี  ผู้ที่มีความ
เสีย่งในการด ารงชีวิตแบบที่มีทนุทางสงัคมน้อย  มกัจะมีแนวโน้มที่จะติดบหุร่ีและถกูทารุณ  ซึง่สอดคล้องกบังานศกึษาใน
ประเทศรัสเซียของ Rose (2000) ที่พบวา่ทนุทางสงัคมมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่สขุภาพจิตแลสขุภาพกาย  และงาน
ศกึษาของ Berkman and Glass (2000) ที่พบวา่อตัราการรอดชีวิตหลงัจากการผา่ตดัใหญ่หรือการเจ็บป่วยครัง้ใหญ่นัน้
สามารถพยากรณ์ได้จากสถานะการแตง่งานและการมีความสมัพนัธ์ที่ผกูพนัแนน่แฟ้น หากทนุทางสงัคมแบบ ‚Bonding‛  มี
แนวโน้มที่จะเก่ียวข้องกบัการมีชีวิตอยูต่อ่ไปด้วยความช่วยเหลอืเพียงเลก็น้อยจากครอบครัวและเพื่อนฝงู อาจจะพิสจูน์ได้วา่มี
ความส าคญักบัสขุภาพมากกวา่ทนุทางสงัคมแบบ ‚Bridging‛   

OECD (2001) รายงานวา่แม้จะควบคมุความยากจนและปัจจยัอื่นที่อาจสง่ผลตอ่อาชญากรรม แต่สงัคมที่มีความ
เสีย่งตอ่การเพิ่มขึน้ของอาชญากรรมและความรุนแรง มีลกัษณะเดน่ คือ มีความใกล้ชิดที่จ ากดัระหวา่งคนในสงัคม  มีกลุม่
วยัรุ่นท่ีไมไ่ด้รับการดแูล และระดบัของการมีสว่นร่วมสงัคมที่ต ่า     
  Coleman (1990) เสนอวา่ทนุทางสงัคมสนบัสนนุให้เกิดการแพร่กระจายขององค์ความรู้และข้อมลูระหวา่งคนท างาน
ท าให้สามารถที่จะประสบความส าเร็จได้ ผลการศกึษาเชิงประจกัษ์ของ Sabatini (2006) พบวา่มิติตา่งๆ กนัของทนุทางสงัคม



จะก่อให้เกิดผลตอ่เศรษฐกิจที่แตกตา่งกั น ทนุทางสงัคมแบบ Bonding ที่ถกูก าหนดโดยความสมัพนัธ์ภายในครอบครัวที่
เข้มแข็ง และทนุทางสงัคมแบบ Bridging โดยความสมัพนัธ์กบัเพื่อนและความใกล้ชิดสง่ผลลบตอ่ ประสทิธิภาพของแรงงาน 
(Labour Productivity) สภาพเศรษฐกิจ และการพฒันา ทนุมนษุย์ ซึง่ตา่งจากทนุทางสงัคมแบบ Linking โดยหนว่ยงาน
อาสาสมคัรซึง่สง่ผลบวกตอ่ปัจจยัที่ได้กลา่วมาข้างต้น นอกจากนีม้ีงานศกึษาของ Putnum (2000) พบวา่ทนุทางสงัคมใน
สหรัฐอเมริกามีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่ดชันีแสดงผลสมัฤทธ์ิด้านการศกึษาของเด็กในรัฐตา่งๆ  

Knack and Keefer (1997) พบวา่ การเพิ่มชึน้ของดชั นีความเช่ือใจ 10% ท าให้เกิดการเพิ่มขึน้ของอตัราการเติบโต
ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ตอ่หวั 0.8% ตอ่ปี ในช่วงระหวา่งปี 1980 ถึง 1992   ความร่วมมือทางสงัคมที่เพิ่มขึน้ทกุๆ 
8% มีผลตอ่การเพิ่มขึน้ของอตัราการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวา่ 1%  La Porta et al (1997) พบวา่ ในช่วงปี 1970-
1993  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานในความเช่ือใจที่เพิ่มขึน้มีผลตอ่การเพิ่มในการเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาติตอ่หวั 
ประมาณ 0.3%   Knack (2000) พบความสมัพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งความเช่ือใจ และระดบัการลงทนุ
ในกลุม่ประเทศ OECD 25 ประเทศ  อยา่งไรก็ดี  Inglehart (1997) ซึง่ใช้ข้อมลูจาก World Values Survey กลบัพบวา่ไมม่ี
ความสมัพนัธ์ระหวา่งดชันีการส ารวจของการเป็นสมาชิกกลุม่และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส าหรับประเทศพฒันาแล้ว   และมี
ความสมัพนัธ์ระหวา่งดชันีการส ารวจของการเป็นสมาชิก กลุม่และการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงเลก็น้อย ในกลุม่ประเทศ
ยากจน   

Helliwell and Putnam (1995) พบวา่ทนุทางสงัคมมีความสมัพนัธ์กบัการเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศที่
แท้จริงตอ่หวัจากการศกึษาในอิตาลี  หรือการศกึษาทนุทางสงัคมและอตุสาหกรรมในประเทศอินโดนีเซีย ระหวา่งปี 1985 ถึง 
1997 ของ Miguel et al (2001) พบวา่ระดบัเบือ้งต้นของทนุทางสงัคมในเขตต าบล ไมไ่ด้แสดงถึงความเร็วหรือความส าเร็จของ
การพฒันาด้านอตุสาหกรรมและการเติบโตของรายได้  ในทางกลบักนั พบวา่ความเป็นอตุสาหกรรมในต าบลเป็นตวัน าให้เกิด
การเพิ่มขึน้ของทนุทางสงัคม ในรูปของความหนาแนน่ของการรวมกลุม่ที่เพิ่มขึน้    สิง่นีอ้าจจะเห็นได้จากการย้ายถ่ินของ
ประชาชนเข้าสูเ่มืองใหญ่    

จากงานศกึษาเชิงประจกัษ์ที่กลา่วมาข้างต้น พบวา่ ทนุทางสงัคมส่ งผลกระทบตอ่การศกึษา การจ้างงาน ความ
ยากจน สขุภาพ และอาชญากรรม  ซึง่ความสมัพนัธ์ที่เกิดขึน้นั ้ นเป็นไปได้ ทัง้ทิศทางเดียวกนัและตรงกนัข้าม ในกรณีของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งทนุทางสงัคมกบัการศกึษา การจ้างงาน และสขุภาพ การศกึษาสว่นใหญ่พบ ความสมัพนัธ์ในทางบวก  
ในขณะทีท่นุทางสงัคมมีความสมัพนัธ์ในทางลบกบัความยากจนและอาชญากรรม  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ของทนุทางสงัคมกบัปัจจยัแวดล้อมตา่งๆ นัน้ ยอ่มแสดงได้ในความสมัพนัธ์เชิงคณิตศาสตร์
จากแบบจ าลองที่สะท้อนให้เห็นความสมัพนัธ์ที่เกิดขึน้จริงจากข้อมลูที่ได้จากการส ารวจ ดงัแสดงในรูปท่ี 1 ซึง่แบบจ าลอง
ดงักลา่วนีจ้ะท าให้ทราบวา่ผลการศกึษาเร่ืองทนุทางสงัคมมีมิติที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบใดบ้างและผลกระทบที่เกิดขึน้
จากทนุทางสงัคมตอ่ปัจจยัแวดล้อมอื่นๆ มีจริงหรือไม ่ทิศทางอยา่งไร และระดบัความสมัพนัธ์มากน้อยเพียงใด  ในสว่นตอ่ไป
จะอธิบายข้อมลูและวิธีการวดัทนุทางสงัคมโดยละเอียด 

 



 

รูปท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบของทนุทางสงัคมและตวัแปรทางสงัคมและเศรษฐกิจ 

3. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 
การจดัท าดชันีทนุทางสงัคม (Social Capital Index) อาศยัข้อมลูจากการเก็บรวบรวมภาคสนามทัว่ประเทศโดย

ส านกังานสถิติแหง่ชาติ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บ ซึง่ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวนทัง้สิน้ 44 ข้อค าถาม 
การวิจยันีม้ีการเก็บข้อมลู 2 รอบในเดือนสงิหาคมและเดือนกนัยายน พศ. 2550 ตามกรอบการสุม่ตวัอยา่งและเลอืกใช้ตวัอยา่ง
ในเขตชมุรุมอาคาร และหมูบ้่านตวัอยา่งเดียวกบัการส ารวจภาวะการท างานของประชากร  จ านวนตวัอยา่งรวมในแตล่ะรอบ
การส ารวจประมาณ 26,000 ตวัอยา่ง ข้อมลูในสองเดือนที่ได้มานัน้อาจมีความแตกตา่งกนับ้างเนื่องมาจากข้อค าถามที่ใช้ใน
การเก็บรอบเดือนกนัยายนได้มีการปรับเพิ่มและแก้ไขบางสว่นตามความคิ ดเห็นของผู้ เช่ียวชาญด้านทนุทางสงัคม และ
แก้ปัญหาที่พบในการเก็บข้อมลูภาคสนามเดือนสงิหาคม อยา่งไรก็ตาม ข้อมลูทัง้สองรอบท่ีได้มานัน้ไม่มีความแตกตา่ง อยา่งมี
นยัส าคญั ท าให้สามารถน าข้อมลูทัง้สองรอบมาพิจารณาสร้างดชันีทนุทางสงัคมเพื่อน าไปสูก่ารวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิ ดขึน้
ตอ่ไปได้ 



 การส ารวจโครงการน้ีคุม้รวมครัวเรือนส่วนบุคคลทุกครัวเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทุก
จงัหวดัทัว่ประเทศ ยกเวน้ ครัวเรือนชาวต่างประเทศท่ีท างานในสถานทูตหรือองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีมีเอกสิทธ์ิทางการทูต 
ส าหรับครัวเรือนท่ีเขา้ข่ายการแจงนั บของการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไดแ้ก่ครัวเรือนส่วนบุคคล ซ่ึงมีรายช่ือ
ปรากฏในบญัชีรายช่ือครัวเรือนตวัอยา่งจากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ประจ าเดือนสิงหาคมและกนัยายน พ .ศ.
2550 บุคคลท่ีเขา้ข่ายการแจงนบั ไดแ้ก่ ผูท่ี้เป็นสมาชิกในครัวเรือนส่วนบุคคลตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไป  

ระเบียบวธีิการส ารวจดว้ยตวัอยา่ง (Sample Survey Method) เป็นแผนการสุ่มตวัอยา่งแบบ Stratified Three-Stage 
Sampling มีภาคเป็นสตราตมั ซ่ึงมีทั้งส้ิน 5 สตราตมั คือกรุงเทพและภาค 4 ภาค และแบ่งทอ้งท่ีในแต่ละจงัหวดัออกเป็น 2 สต
ราตมัยอ่ย ตามลกัษณะของการปกครอง คือ เขตเทศบาล  และนอกเขตเทศบาล โดยมีชุมรุมอาคาร (ในเขตเทศบาล) และหมู่บา้น 
(นอกเขตเทศบาล ) เป็นหน่วยตวัอยา่งขั้นท่ีหน่ึง  ครัวเรือนส่วนบุคคล เป็นหน่วยตวัอยา่งขั้นท่ีสอง  และสมาชิกในครัวเรือน ท่ีมี
อาย ุ15 ปีข้ึนไป เป็นหน่วยตวัอยา่งขั้นท่ีส าม รายละเอียดของจ านวนตวัอยา่งไดแ้สดงในภาคผนวก ก . ส าหรับวธีิการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ส านกังานสถิติแห่งชาติไดส่้งเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานสนาม ไปท าการสมัภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนท่ีเป็นตวัอยา่ง 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้ มีความเป็นตวัแทนประชากรในระดบัจงัหวดัตามกรอบการสุ่มตวัอยา่งแล ะการไดม้าซ่ึงตวัอยา่งตา มการส ารวจ
ภาวะการท างานของประชากรท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จ านวนตวัอยา่งจ าแนกตามรอบและภาคแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 

 
ตารางที่  1 จ านวนตวัอยา่ง จ าแนกตามรอบการส ารวจและภาค 

ภาค รอบเดือนสิงหาคม รอบเดือนกันยายน 
กรุงเทพมหานคร 1,560 1,560 
ภาคกลาง (ไมร่วมกรุงเทพฯ) 8,895 8,952 
ภาคเหนือ 5,640 5,640 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5,904 5,904 
ภาคใต้ 4,425 4,464 
รวม 26,424 26,520 
 

งานวิจยันีส้ร้างตวัชีว้ดัทนุทางสงัคมโดย อาศยัการวิเคราะห์ปัจจยัซึง่เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติที่
พยายามจบักลุม่ตวัแปรให้อยูใ่นแตล่ะปัจจยั โดยต้องการให้คา่น า้หนกัปัจจยั (Factor loading) หรือสหสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ที่สร้างขึน้กบัตวัแปรเดิมมีคา่สงู สว่นสหสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัด้วยกนั (Factor Cosines) ต้องการให้เป็นศนูย์หรือเข้าใกล้ศนูย์ 
หรือกลา่วได้วา่พยายามจะไมใ่ห้แตล่ะปัจจยัมีความสมัพนัธ์กนันัน่เอง ซึง่สมการท่ีจะก าหนดปัจจยัแตล่ะปัจจยัเป็นดงันี ้

kkiiii XWXWXWF )(22)(11)(                  (1) 

โดยที่  

iF  แทนคา่ประมาณของปัจจยัที่ i  ที่ได้จากการความสมัพนัธ์ เชิงเส้นตรง (Linear Combination) ของตวัแปร
เดิม jX  เมื่อ kj ,,2,1   



)(iW  แทนคา่ Factor Weight หรือคา่ถ่วงน า้หนกั หรือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ คา่สมัประสทิธ์ิของคะแนนปัจจยั 
(Factor Score Coefficients) 

jX  คา่ของตวัแปรเดิมตวัที่ j ที่เป็นสมาชิกของปัจจยั i โดยที่คา่ jX อยูใ่นรูปของคะแนนมาตรฐาน 

เมื่อได้ปัจจยัตา่งๆ ท่ีชีว้ดัถึงสิง่ที่เรียกวา่ “ทนุทางสงัคม” แล้วจะก าหนดน า้หนกัให้กบัแตล่ะปัจจยัที่ได้เพื่อสร้างดชันีชี ้
วดัทนุทางสงัคมตามร้อยละของการอธิบายตวัแปรทัง้หมดที่ชีว้ดัถึงทนุทางสงัคมนัน่เอง นอกจากนีด้้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ปัจจยัจะให้คา่คะแนนปัจจยั (Factor score) ซึง่คา่คะแนนปัจจยันีจ้ะถกูน าไปใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบ ที่เกิดขึน้ตอ่ตวัแปร
ทางเศรษฐกิจและสงัคมตามที่แสดงในรูปท่ี 1 

ผลการส ารวจขอ้มูลจากตวัอยา่งทั้งสองรอบ พบวา่ ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายโุดยเฉล่ีย 45 ปี จบการศึกษา
ระดบัชั้นประถมเป็นส่วนใหญ่ และประกอบอายคุา้ขายหรือมีธุรกิจเป็นของตวัเองโดยมาก รายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อเดือนประมาณ 
7,000 กวา่บาท ใชจ่้ายเงินราว 14% ของรายไดใ้นดา้นสุขภาพ  ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียทั้งครัวเรือนสูงกวา่คิดเป็นประมาณ 2 เท่า
ของรายไดเ้ฉล่ียต่อคน  และคะแนนความสุขโดยรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ค่อนขา้งสูง ดงัแสดงในตารางท่ี 2  
 

ตารางที่ 2 ลกัษณะที่ส าคญัของตวัอยา่งในการส ารวจ จ าแนกตามรอบการส ารวจ 
    สิงหาคม กนัยายน 
เพศ ชาย    11,386     11,117  
  หญิง    15,038     15,403  

อาย ุ(ปี)            45           45  

การศึกษา ไม่เคยเรียน      1,119       1,125  
 ประถม    13,681     13,989  
 มธัยมศึกษาตอนตน้      3,389       3,322  
 มธัยมศึกษาตอนปลาย      2,936       2,791  
 ปวช. ปสว. ปวท. อนุปริญญา      2,330       2,408  
 ปริญญาตรี      2,739       2,685  
  สูงกวา่ปริญญาตรี        229         200  

อาชีพ ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ      2,232       2,090  
 พนกังาน / ลูกจา้งเอกชน      2,806       3,107  
 คา้ขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตวั      7,447       7,385  
 เกษตรกร      5,073       5,170  
 รับจา้งทัว่ไป / กรรมกร      3,235       3,103  
 นกัเรียน / นกัศึกษา        953         961  
 แม่บา้น / ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ      4,524       4,573  
  อ่ืน ๆ        154         131  



รายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อเดือน (บาท)      7,266       7,023  

รายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนต่อเดือน (บาท)    15,936     14,971  

ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพต่อคนต่อเดือน (บาท)      1,034       1,167  

คะแนนความสุขโดยเฉล่ีย (0-10 คะแนน)       7.36        7.58  

4. ผลกำรศึกษำ 

 

ผลการสกดัปัจจยัด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ หลกั (Principal Component Analysis) ในรอบเดือนกนัยายน 
พ.ศ.2550 พบวา่ มีปัจจยัซ่ึงประกอบกนัเป็น “ทุนทางสงัคม” ในบริบทของสงัคมไทยรวมทั้งส้ิน 5 ปัจจยั สามารถอธิบายความ
ผนัแปรของ “ทุนทางสงัคม” ไดร้วม 62.255% ท่ีเหลืออธิบายไดด้ว้ยปัจจยัอ่ืนซ่ึงไม่ ไดถู้กรวบรวมในการศึกษ าคร้ังน้ีดงัแสดง
ในตารางท่ี 3 ซ่ึงไม่มีความแตกต่างจากรอบเดือนสิงหาคม จึงน าเสนอเฉพาะผลการวเิคราะห์ในเดือนกนัยายนเท่านั้น 

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยั 

Component Initial Eigen values Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 1 3.914 24.464 24.464 3.914 24.464 24.464 2.611 16.317 16.317 
2 1.931 12.070 36.535 1.931 12.070 36.535 2.002 12.512 28.829 
3 1.567 9.793 46.328 1.567 9.793 46.328 1.972 12.327 41.157 
4 1.442 9.010 55.337 1.442 9.010 55.337 1.890 11.815 52.972 
5 1.107 6.918 62.255 1.107 6.918 62.255 1.485 9.283 62.255 
6 .887 5.543 67.799       
7 .794 4.964 72.762       
8 .718 4.490 77.252       
9 .679 4.244 81.496       

10 .668 4.177 85.673       
11 .597 3.731 89.405       
12 .546 3.415 92.819       
13 .384 2.399 95.218       
14 .358 2.240 97.458       
15 .307 1.921 99.380       
16 .099 .620 100.000       

 
 

ปัจจยัทัง้ 5 ที่สามารถประกอบกนัเป็น “ทนุทางสงัคม” ในบริบทของสงัคมไทยในรอบเดือนกนัยายนนัน้ ประกอบไป
ด้วย 
ปัจจัยที่ 1 (Factor 1): การมีสว่นร่วมทางสงัคม (Social Cooperation) ซึง่ประกอบไปด้วยตวัแปรดงัตอ่ไปนี ้



 ร้อยละของตวัอยา่งที่เป็นสมาชิกหรือร่วมท ากิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอกบักลุม่หรือองค์กรทัง้ที่เป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการ เช่น กลุม่แมบ้่าน กลุม่สหกรณ์ กลุม่อาชีพตา่งๆ เป็นต้น 

 ร้อยละของตวัอยา่งที่สนบัสนนุโครงการท่ีให้ประโยชน์ตอ่ชมุชน ตวัอยา่งเช่น การสร้างศนูย์เด็กเล็ ก บ้านพกัคนชรา 
โครงการปลกูป่า โครงการรักษาแหลง่น า้ เป็นต้น 

 ร้อยละของตวัอยา่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมสว่นรวม เช่น การปลกูป่า การเดินเพื่อ
สขุภาพ การรณรงค์ตอ่ต้านยาเสพติด เป็นต้น ในรอบ 1 ปีที่ผา่นมา 

 ระดบัความเป็นไปได้ที่คนในชมุชนจ ะร่วมมือกนัแก้ปัญหาถ้ามีปัญหาใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึน้ในชมุชน เช่น ปัญหาการ
ขาดแคลนน า้ ปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น  

 ร้อยละของตวัอยา่งที่ได้ร่วมลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้ครัง้ลา่สดุ ไมว่า่จะเป็นระดบัท้องถ่ิน หรือ
ระดบัชาติ   

ปัจจัยที่ 2 (Factor 2): ความไว้ใจและความเป็นปึกแผน่ของคนในสงัคม (Trust and Solidarity) ซึง่ประกอบไปด้วยตวัแปร
ดงัตอ่ไปนี ้

 ระดบัความไว้ใจที่มีตอ่บคุคลที่ติดตอ่ด้วยหรือจ าเป็นต้องติดตอ่ ได้แก่ คนในครอบครัว คนในที่ท างาน เพื่อนบ้าน คน
ในชมุชน เพื่อนฝงู คนไมรู้่จกั เจ้าหน้าที่รัฐ อาสาสมคัร เจ้าหน้าที่มลูนิธิ NGOs 

 ระดบัความยินดีที่จะช่วยเหลอืเมื่อต้องการความช่วยเหลอืจากคนในครอบครัว คนในที่ท างาน เพื่อนบ้าน คนใน
ชมุชน เพื่อนฝงู คนไมรู้่จกั เจ้าหน้าที่รัฐ อาสาสมคัร เจ้าหน้าที่มลูนิธิ NGOs 

ปัจจัยที ่3 (Factor 3): การสนบัสนนุทางสงัคม (Social Support) ซึง่ประกอบไปด้วยตวัแปรดงัตอ่ไปนี ้

 ร้อยละของตวัอยา่งที่คิดวา่สามารถขอความช่วยเหลอืจากหนว่ยงานภาครัฐได้หากประสบปัญหาทางด้านการเงิน 
เช่น กองทนุหมูบ้่าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  ทนุกู้ยืมเพื่อการศกึษา 

 ร้อยละของตวัอยา่งที่คิดวา่สามารถปรึกษาหรือขอความช่วยเหลอืเก่ียวกบัข้อมลูขา่วสารทางด้านสขุภาพจาก
บคุลากรทางการแพทย์ของรัฐได้ 

 ร้อยละของตวัอยา่งที่มัน่ใจวา่เพื่อนบ้านจะให้ความช่วยเหลอืทา่น หากทา่นเจ็บป่วยหรือประสบอบุตัิเหต ุเช่น 
โทรศพัท์แจ้งเจ้าหน้าที่ ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น น าตวัทา่นสง่สถานพยาบาล เป็นต้น 

ปัจจัยที ่4 (Factor 4): ความผกูพนัในครอบครัว (Family Ties) ซึง่ประกอบไปด้วยตวัแปรดงัตอ่ไปนี ้

 ร้อยละของตวัอยา่งที่อาศยัอยูใ่นครัวเรือนท่ีมีลกัษณะเป็นครัวเรือนเดี่ยว (Nucleus Family)  

 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีรายได้ 
ปัจจัยที ่5 (Factor 5): เครือขา่ยทางสงัคม (Social Network) ซึง่ประกอบไปด้วยตวัแปรดงัตอ่ไปนี ้

 จ านวนเพื่อนสนิทที่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้เวลาเดือดร้อน 

 ระดบัความมัน่ใจที่จะมีเพื่อนสนิทหรือญาติที่สามารถยืมเงินได้ ซึง่เป็นจ านวนเงินท่ีสามารถใช้จ่ายได้ในหนึง่สปัดาห์ 

 จ านวนบคุคลที่รับประทานอาหารหรือสงัสรรค์ด้วยโดยเฉลีย่ภายในหนึง่สปัดาห์ 



เมื่อพิจารณาเป็นรายภาคแล้ว  พบวา่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีทนุทางสงัคมสงูที่สดุ รองลงมาได้แก่ 
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง (ไมร่วมกทม.) และกรุงเทพฯ ตามล าดบั ตามที่แสดงในรูปท่ี 2 ความแตกตา่งในแตล่ะปัจจยัที่เห็น
ได้ชดัเจนและเป็นตวัก าหนดความแตกตา่งของแตล่ะภาคนัน้  คือ การมีสว่นร่วมในสงัคม (Social Cooperation) พบวา่ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีระดบัของการให้ความร่วมมือกนัของคนในสงัคมสงูกวา่ภาคอื่น ๆ อยา่งเห็นได้ชดั ในขณะ
ที่คนในกรุงเทพฯ มีระดบัของการให้ความร่วมมือกนัของคนในสงัคมน้อยที่สดุ ในสว่นของปัจจยัอื่นๆ ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกัใน
แตล่ะภาค 

เมื่อพิจารณาปัจจยัซึง่เป็นองค์ประกอบของทนุทางสงัคมทัง้ 5 ปัจจยั จะพบวา่ ในเขตชนบทจะมีคา่ที่สงูกวา่ในเขต
เมืองทกุปัจจยั ยกเว้นปัจจยัด้านเครือขา่ยทางสงัคมที่ในเขตเมืองสงูกวา่ในเขตชนบท 

 

รูปท่ี 2 ทนุทางสงัคมจ าแนกรายภาค ส ารวจเดือนกนัยายน พศ. 2550 
 
ผลกระทบของทนุทางสงัคมตอ่ ตวัแปรทางเศรษฐกิจและสงัคมสามารถวิเคราะห์จากสมการ Multiple Regression 

โดยวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทางเศรษฐกิจสงัคมและองค์ประกอบแตล่ะด้านของทนุทางสงัคม โดยใช้ข้อมลูระดบั
จงัหวดั  

ตวัแปรทางเศรษฐกิจสงัคมท่ีงานวจิยัน้ีตอ้งการหาความสมัพนัธ์กบัองคป์ระกอบของทุนทางสงัคมมี 6 ตวัแปร ดงัน้ี 
1. รายไดค้รัวเรือนโดยเฉล่ีย (Income) วดัจากรายไดข้องคนท่ีมีรายไดโ้ดยเฉล่ียทั้งครัวเรือนต่อเดื อนจาก

แบบสอบถามในการส ารวจ 
2. ระดบัการศึกษา (Education) วดัร้อยละของผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
3. ความสุข (Happiness) วดัจากการรายงานคะแนนความสุขของแต่ละบุคคลทั้งกายและใจโดยเฉล่ีย ซ่ึงมีคะแนน

อยูร่ะหวา่ง 0-10 คะแนน 



4. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสุขภาพ (Health) วดัจากการสอบถามค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองโดยเฉล่ียของแต่
ละบุคคลต่อเดือน 

5. ความรู้สึกปลอดภยัจากอาชญากรรม (Safety) วดัจากการสอบถามความรู้สึกถึงความปลอดภยัทั้งในเวลาอยูบ่า้น
คนเดียวและความรู้สึกปลอดภยัในชุมชนท่ีอาศยัอยู ่

6. แรงงานระดบักลาง (Labor) วดัจากร้อยละของผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือ ปวช.ข้ึนไป
เทียบกบัจ านวนแรงงานทั้งหมด 

 
ผลการประมาณคา่แบบจ าลองแสดงในตารางที่ 4 ซึง่พบวา่ มีเพียงเครือขา่ยทางสงัคมเทา่นัน้ท่ีมีความสมัพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัร้อยละของแรงงานระดบักลาง ในขณะที่การมีสว่นร่วมทางสงัคม ความไว้ใจและความเป็นปึกแผน่ และการ
สนบัสนนุทางสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัสดัสว่นแรงงานระดบักลางในทิศทางที่ตรงกนัข้าม นอกจากนีเ้ครือขา่ยทางสงัคมยงัเป็น
ตวัก าหนดให้การวา่งงานลดลงอีกด้วย ในขณะท่ีการมีสว่นร่วมทางสงัคมและลกัษณะของครอบครัว มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัข้ามกบัการวา่งงาน ยิ่งไปกวา่นัน้ ลกัษณะของครัวเรือน  และเครือขา่ยทางสงัคมยงัมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัรายได้
ของครัวเรือน อยา่งไรก็ตาม การมีสว่นร่วมทางการไว้ใจและความเป็นปึกแผน่ และการสนบัสนนุทางสงัคม มีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางตรงข้ามกบั รายได้ของครัวเรือนโดยเฉลีย่ตอ่เดือน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการให้เวลากบัการท ากิจกรรมของคนในชมุชน 
ความรู้สกึไว้เนือ้เช่ือใจกนัและความช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั รวมถึงการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมจากภาครัฐผา่นโครงการตา่งๆ 
ไมไ่ด้ให้ผลทางตรงกบัการเพิ่มรายได้ของคนในครัวเรื อน หากเป็นผลกระทบทางอ้อมผา่นตวัแปรอื่นท่ีมิได้น ามาวิเคราะห์
ประกอบในการศกึษานี ้เช่น เร่ืองของวยั อาชีพ รายได้เสริมที่แตกตา่งกนั เป็นต้น  

ในการศกึษานีย้งัได้ค้นพบความสมัพนัธ์ระหวา่งการมีสว่นร่วมทางสงัคม การไว้ใจและความปึกแผน่ทางสงัคม และ
การสนบัสนนุทางสงัคมวา่ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัรายจ่ายด้านสขุภาพ  และผลกระทบขององค์ประกอบของ
ทนุทางสงัคมในด้านการมีสว่นร่วมทางสงัคม  ความไว้ใจและความปึกแผน่ทางสงัคม และการสนบัสนนุทางสงัคม กบัปัญหา
ด้านอาชญากรรมในมิติของการรับรู้ความรู้สกึปลอดภยัในชมุชนนัน้มีความสมัพั นธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ นอกจากนี ้การมีสว่นร่วมทางสงัคม ความไว้ใจและความเป็นปึกแผน่ทางสงัคม และเครือขา่ยทางสงัคม ยงัเป็นปัจจยัที่
น ามาซึง่ความสขุทัง้กายและใจของคนในสงัคม เมื่อคนในสงัคมอยูด้่วยกนัแบบไว้เนือ้เช่ือใจกนั มีการช่วยเหลอืเกือ้กู ลซึง่กนั
และกนั มีกิจกรรมที่กระท าร่วมกนัเพื่อประโยชน์ของชมุชน รวมถึงการมีเครือขา่ยที่สามารถให้ความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัได้
ยามมีปัญหา ยอ่มน ามาสูค่วามสขุที่เกิดขึน้ผา่นการรับรู้ของคนในสงัคม  

เม่ือเปรียบเทียบกบังานศึกษาในต่างประเทศแลว้ พบวา่ ผลการศึกษาน้ีไดส้นบัสนุนงานศึกษาของ Knack (1999) ซ่ึง

พบความเช่ือมโยงระหวา่งทุนทางสงัคมและความเท่าเทียมกนัทางเศรษฐกิจสงัคม ในระดบัมหภาค รวมถึงงานศึกษาของ Perri 

(1997) และ Coleman (1990) ซ่ึงพบความส าคญัของเครือข่ายเพ่ื อนและการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น ต่อการมีงานท า นอกจาก

มิติทางดา้นความยากจนและการจา้งงานแลว้ งานศึกษาน้ียงัสนบัสนุนงานศึกษาท่ีพบความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือการมี

เครือข่ายทางสงัคมท่ีกวา้งขวางจะท าใหโ้อกาสท่ีจะมีปัญหาดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิตลดลง โดยการศึกษาน้ีพบ

ความสมัพนัธ์ผา่นความรู้สึกปลอดภยัยามอยูบ่า้นคนเดียวหรืออยูใ่นชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ Putnam (2000), Brown 

and Harris (1978), Fratiglioni et al (2000) และ OECD (2001)  



 
ตารางที่ 4 แบบจ าลองแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทางเศรษฐกิจสงัคมและองค์ประกอบแตล่ะด้านของทนุทางสงัคม 

 

* 
** 
*** 

5. สรุป 

 

ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมที่มีคณุภาพมีเป้าหมายในการพฒันาด้านแรงงานและสขุภาพของประชาชน  ซึง่
การศกึษาในตา่งประเทศพบวา่ทนุทางสงัคมเป็นตวัแปรส าคญั งานวิจยันีจ้ึงเสนอการวดัทนุทางสงัคมอยา่งเป็นระบบใน
ประเทศไทย และศกึษาผลกระทบขององค์ประกอบด้านตา่งๆ ของทนุทางสงัคมตอ่ตวัแปรเศรษฐกิจสงัคม  

ทนุทางสงัคมในบริบทของสงัคมไทยประกอบด้วย 5 มิติ กลา่วคือ การมีสว่นร่วมทางสงัคม (Social Cooperation) 
ความไว้ใจและความเป็นปึกแผน่ของคนในสงัคม (Trust and Solidarity) การสนบัสนนุทางสงัคม (Social Support) ความ
ผกูพนัในครอบครัว (Family Ties) และเครือขา่ยทางสงัคม (Social Network) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาคแล้ว  พบวา่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีทนุทางสงัคมสงูที่สดุ รองลงมาได้แก่ 
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง (ไมร่วมกรุงเทพ) และกรุงเทพ ตามล าดบั ในขณะท่ีเขตชนบทมีทนุทางสงัคมสงูกวา่ในเขตเมือง 

ผลกระทบขององค์ประกอบ ทนุทางสงัคมตอ่ ตวัแปรทางเศรษฐกิจและสงัคมนัน้ พบวา่ มีเพียงเครือขา่ยทางสงัคม
เทา่นัน้ท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั สดัสว่นแรงงานระดบักลาง ในขณะที่การมีสว่นร่วมทางสงัคม ความไว้ใจและ
ความเป็นปึกแผน่  และการสนบัสนนุทางสงัคม  มีความสมัพนัธ์กบัร้อยละของแรงงานระดบักลางในทิศทางที่ตรงกนัข้าม 
นอกจากนีเ้ครือขา่ยทางสงัคมยงัเป็นตวัก าหนดให้การวา่งงานลดลงอีกด้วย ในขณะท่ีการมีสว่นร่วมทางสงัคมและความผกูพนั
ในครอบครัวมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัการวา่งงาน  

ความผกูพนัในครอบครัว และเครือขา่ยทางสงัคมยงัมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัรายได้ของครัวเรือน อยา่งไรก็ตาม 
การมีสว่นร่วมทาง สงัคม การไว้ใจและความเป็นปึกแผน่ และการสนบัสนนุทางสงัคม มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกบั
รายได้ของครัวเรือนโดยเฉลีย่ตอ่เดือน  



ในการศกึษานีย้งัได้ค้นพบความสมัพนัธ์ระหวา่งการมีสว่นร่วมทางสงัคม การไว้ใจและความปึกแผน่ทางสงัคม และ
การสนบัสนนุทางสงัคมวา่ มีสว่นท าให้คา่ใช้จ่ายด้านสขุภาพลดลง   

องค์ประกอบของทนุทางสงัคมในด้านการมีสว่นร่วมทางสงัคม  ความไว้ใจและความปึกแผน่ทางสงัคม และการ
สนบัสนนุทางสงัคม กบัปัญหาด้านอาชญากรรมในมิติของการรั บรู้ความรู้สกึปลอดภยัในชมุชนนัน้มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั แตก่ลบัพบวา่ความผกูพนัในครอบครัวท าให้ความรู้สกึปลอดภยัลดลง 

นอกจากนี ้การมีสว่นร่วมทางสงัคม ความไว้ใจและความเป็นปึกแผน่ท างสงัคม และเครือขา่ยทางสงัคม เป็นปัจจยั
ส าคญัที่น ามาซึง่ความสขุทัง้กายและใจของคนในสงัคม  

การค้นพบบทบาทส าคญัของทนุทางสงัคมตอ่ตวัแปรทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมในงานวิจยันีเ้ป็นการยืนยนัทิศ
ทางการพฒันาประเทศวา่จ าเป็นต้องมีนโยบายในการรักษาทนุทางสงัคม หรือเพิ่มทนุทางสงัคมเพื่อความเข้มแข็งของชมุชน 
ควบคูไ่ปกบัการด าเนินนโยบายสง่เสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้  

บรรณำนุกรม 
 

Berkman, L., and T. Glass 2000, ‚Social Integration, Social Networks, Social Support and Health‛ in Berkman, L., 
and I. Kawachi, Social Epidemiology, Open University Press, Buckingham. 

Brown, G., and T. Harris 1978, Social Origins of Depression, Tavistock, London.  

Coleman, J. 1988, ‘Social capital in the creation of human capital’, American Journal of Sociology, vol. 94 
(supplement), pp. s95-s120. 

Coleman, J. 1990, Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge.  

Durk heim, E. 1897, Le sui cide. Paris. 

Fratiglioni, I., H. Wang, K. Ericsson, M. Maytan, and B. Winblad, 2000 ‚Influence of Social Network on Occurrence 
of Dementia: A Community-based Longitudinal Study‛, The Lancet, Vol. 355, No. 9212. pp. 1315-1319. 

Fukuyama, F. 1999, Social capital and civil society, Paper presented at IMF Conference on Second Generation 
Reforms, Washington, 8-9 November. 

Kawachi, I., B. Kennedy, and R. Glass 1999, ‚Social Capital and Self-Rated Health: A Contextual Analysis‛, 
American Journal of Public Health, vol, 89. pp. 1187-1193.  

Knack, S. 1999, ‚Social Capital, Growth and Poverty; A Survey of Cross-Country Evidence‛, Social Capital 
Initiative, Working Paper No. 7, World Bank, Washington D.C. pp. 42-84.  

Knack, S., and P. Keefer 1997, ‚Does social capital have an economic pay off? A cross-country investigation‛, 
Quarterly Journal of Economics,  vol. 112, no. 4, pp. 1251-1288. 



OECD 2001, The Wellbeing of Nations: The Role of Human and Social Capital, Education and Skills, OECD 
Centre for Educational Research and Innovation, Paris, France.  

OECD and Statistics Canada. 2000, Literacy in the Information Age: Final Report of the International Adult 
Literacy Survey, Ottawa and Paris: OECD, Statistics Canada, Human Resources Development Canada and 
National Center for Education Statistics, USA.  

Perri 1997, Escaping Poverty – from Safety Nets to Networks of Opportunity, London.  

Putnam, R., R. Leonardi, and R. Nanetti, 1993  Making Democracy Work, Princeton University Press, Princeton. 

Putnam, R. 2000, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Touchstone, New York.  

Sabatini, F. 2006, "Social Capital and Labour Productivity in Italy" Nota Di La Voro 30, February. pp. 1-35. 

Sabatini, F. 2006, ‚Does Social Capital Improve Labour Productivity in Small and Medium Enterprises?‛, Working 
Paper, 92,  Universita’ Degli Studi Di Roma, Italy, February, pp. 1-33.   

Sampson, R., S. Raudenbush, and F. Earls 1997 ‚Neighbourhoods and Violent Crime: A Multi-level Study of 
Collective Efficacy‛, Science, 277, pp. 918-924.  

Smith, D. 1995, ‚Youth Crime and Conduct Disorder: Trends, Patterns and Causal Explanations‛ in Rutter, M. and 
D. Smith, Psychosocial Disorder in Young people: Time Trends and their Causes, New York.  

Elizabeth, W., and R. Harper 2003, ‚Young people and Social Capital‛, Office for National Statistics, UK, 
December, pp. 1-24.   

 

 


