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บทคัดย่อ 
  การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และ
ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
ในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนมจํานวน 357 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือในการหาค่าความเที่ยงหรือความ
น่าเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) แบบครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเที่ยง
ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.82  ใช้สถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (x) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิจัยพบว่า 

  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน(ตําบล
ต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมต่อ

การดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) อยู่ในระดับมาก (x=4.05, 
S.D.=0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุม วางแผน และ

คัดเลือกกิจกรรมของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) มากที่สุด (x=4.42, S.D=0.67) 
รองลงมาคือมีส่วนร่วมในด้านรับแจ้งเหตุและประสานหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกในการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ.2557    (x=4.16, S.D.=0.64) ลําดับต่อมาคือมีส่วน

ร่วมในการสํารวจและติดตามสภาพปัญหาเก่ียวกับคนไร้ที่พ่ึง (x=3.98, S.D=0.67) และสุดท้ายคือมี

                                                            
1 อาจารย์ประจํา สาขาวิชาพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม email:  
juthalucks@npu.ac.th 
2 นักศึกษาประจําสาขาวิชาพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) 

(x=3.65, S.D=0.68) ตามลําดับ 
โดยสรุปพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการคุ้มครอง

คนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ)  น้อยที่สุด จึงควรจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงาน
ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชนภายหลังจากการดําเนินงานเพ่ือเป็นการกํากับติดตาม และ
ประเมินถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงาน อันจะนําไปสู่การพัฒนาในอนาคต และจัดให้มีกิจกรรม
ภายในศูนย์ฯ เพ่ือเฝ้าระวังทางสังคมและป้องกันปัญหาอย่างต่อเน่ือง  
 
คําสําคัญ : การมีส่วนร่วม, คนไร้ที่พ่ึง, ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน 
 
Abstract 

The objective of the present study was to investigate people participation for 
the homeless protection center in the community (the model sub-district) at Na Wa 
sub-district, Na Wa district, NakhonPhanom province and guidelines for promoting 
participation. The participants of the study were 357 people living in Na Wa sub-district, 
Na Wa district, NakhonPhanom province. The data for this study was collected by a 
questionnaire was consulted by experts for the protection of the defenseless people 
and then tried out with 30 non-sampled individuals to determine the quality of tools 
for reliability or reliability. The reliability of Cronbach's Alpha was 0.82. Then the 

descriptive statistic was used to analyze the data to find percentage (%), mean (x) , 
and standard deviation (S.D.).   

The result of the study 
With regarding to the people participation for the homeless protection center 

in the community (the model sub-district) at Na Wa sub-district, Na Wa district, 
NakhonPhanom province, it found that people highly participated in the operation of 

the homeless protection center(the model sub-district (x=4.05, S.D=0.67). Focusing on 
each aspect, the people participation in the homeless protection center’s meeting, 

planning, activity’s selecting at the model sub-district was in the highest level (x=4.42, 
S.D. =0.67). The second was the people participation in emergency report and internal 

and external coordination (x=3.98, S.D.=0.67) which is in the homeless protection act 
of 2014. The third was the participation in surveying and monitoring the homeless 
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people’s problems ( x =3.98, S.D.=0.67). Finally, the participation of monitoring, 
examining, and evaluating of homeless peopleat the model sub-district was the lowest 

(x=3.65, S.D=0.68). 
In summary, according to the result of the study, the participation of 

monitoring, examining, and evaluating of homeless people at the model sub-district 
was the lowest. Therefore, comments or opinions to the operation of the homeless 
protection center are needed to monitoring and evaluating the effectiveness of the 
homeless protection center. This can lead to further development for the center. 
Additionally, the center should arrange some activities to continuously take care and 
protect some social problems.  

 
Keywords: participation, homeless people, homeless protection center in community 
 
บทนํา 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้บัญญัติในมาตรา 55 ให้บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่
อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธ์ิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ และมาตรา 
80 (1) บัญญัติให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคมในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนรวมท้ังต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่
ในสภาวะยากลําบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เป็นกระทรวงหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยมีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมประชาชนทุกคนได้แก่เด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการคนไร้ที่พ่ึงผู้
ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวและชุมชนและเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องดําเนินการจัดสวัสดิการ
สังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย, 2550) 
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ให้นิยามคนไร้ที่พ่ึงว่า หมายถึงผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป
ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง เร่ร่อน ไม่มีอาชีพ ไม่สามารถเล้ียงตนเองได้ และได้สมัครเข้ารับการ
สงเคราะห์ด้วยตนเองหรือบุคคลที่หน่วยงานเก่ียวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตํารวจ โรงพยาบาลต่าง ๆ 
รวมท้ังองค์กรเอกชน หรือบิดามารดา ญาติพ่ีน้อง นําส่งโดยคนไร้ที่พ่ึงเป็นบุคคลที่ประสบปัญหาใน
การดํารงชีวิตอยู่ในสังคมต้องเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัย และไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งที่จะสามารถหารายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีอยู่ในฐานะที่ไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ และไม่อาจพ่ึงพาบุคคล
อ่ืนที่จะเข้ามาช่วยเหลือทําให้มีชีวิตอยู่อย่างยากลําบากมีมาตรฐานการดํารงชีพที่ตํ่ากว่ามาตรฐาน
ความเป็นอยู่ของบุคคลทั่วไป และที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้



          JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.11  No.3  September – December  2017          55. 

การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ และการสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่น
จัดสวัสดิการสังคม เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาสามารถดํารงชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างมี
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์และทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสําหรับจังหวัดนครพนมนั้นได้มีศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดนครพนมให้บริการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ตามภารกิจได้แก่ 1) การรับแจ้ง
เหตุและประสานหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกองค์กรตลอด 24 ช่ัวโมง ในการปฏิบัติตามงานตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484และพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ.2557 
2) สํารวจและติดตามสภาพปัญหาเก่ียวกับคนไร้ที่ พ่ึงตลอดจนให้การช่วยเหลือและบําบัดฟ้ืนฟู
เบ้ืองต้นภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 3) สืบเสาะข้อมูลที่เก่ียวกับคนไร้ที่พ่ึงที่ขอรับ
การคุ้มครอง หรือที่ถูกส่งตัวมายังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงและให้การคุ้มครองในเบ้ืองต้นแก่คนไร้ที่พ่ึง 
รวมทั้งรับตัวคนไร้ที่พ่ึงไว้ 4) ประสานงานเพ่ือจัดส่งคนไร้ที่พ่ึงไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 5) ให้การ
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงตามที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงมอบหมายหรือตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร 6  
คัดกรองผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการควบคุมขอทานก่อนประสานส่งต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 7) ดําเนินมาตรการเชิงรุกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
บุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลําบากเข้าสู่วิถีการขอทาน หรือเป็นบุคคลไร้ที่พ่ึง 8) เป็นศูนย์เรียนรู้ในการ
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงให้แก่ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนและ 9) ดําเนินการ
อ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จังหวัด
นครพนม, 2557) 
 การจัดต้ังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า 
จังหวัดนครพนม ได้จัดต้ังเมื่อ  วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ซึ่งตําบลนาหว้าถือเป็นตําบลที่มีปัญหา
ทางสังคมเร่งด่วนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น คนไรที่พ่ึงผู้ประสบ
ปัญหาภาวะยากลําบาก ตามภารกิจของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดนครพนม เน้นการสนับสนุนให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จังหวัด
นครพนม จึงจัดต้ังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า 
จังหวัดนครพนม เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการพ่ึงตนเองของ
คนในชุมชน กิจกรรมที่ผ่านมาศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จังหวัดนครพนมได้ดําเนินงานอย่างหลากหลาย 
ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์การหยุดให้ทาน กิจกรรมอบรมการฝึกอาชีพ และกิจกรรมการให้ความรู้
เก่ียวกับการให้ทานอย่างถูกวิธี ทั้งน้ีการดําเนินงานได้มุ่งเน้นความยั่งยืน โดยใช้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่เป็นสําคัญ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า 
อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนมเพ่ือจะได้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือ
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นําไปสู่การวางแผนพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบล
นาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
ในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
 2. เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า   อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)   

ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังน้ี คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการประชุม วางแผนและคัดเลือกกิจกรรมของ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ด้านการมีส่วนร่วมในด้านรับแจ้งเหตุและประสาน
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  ด้านการมี
ส่วนร่วมในการสํารวจและติดตามสภาพปัญหาเก่ียวกับคนไร้ที่พ่ึง  และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และประเมินผลในการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีคือประชาชนที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตตําบลนา
หว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จํานวน 5,031 คน (งานนโยบายและแผนสํานักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน   ตําบลนาหว้า, 2559) ทั้งน้ี ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ ได้ 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) กําหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่
สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเช่ือมั่น 95% 
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 357 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบล
นาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง แบบสอบถาม 1 ชุด ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
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 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการประชุม วางแผน และคัดเลือกกิจกรรมของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงใน
ชุมชน (ตําบลต้นแบบ)  ด้านการมีส่วนร่วมในด้านรับแจ้งเหตุและประสานหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  ด้านการมีส่วนร่วมในการสํารวจ
และติดตามสภาพปัญหาเก่ียวกับคนไร้ที่พ่ึง  และด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผล
ในการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended) มี
ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึ่งมี 5 
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  (Open Ended Question) เก่ียวกับข้อเสนอแนะ
ต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบล
นาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 1) สร้างเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามจํานวน 357 ชุด 
 2) นําเครื่องมือไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วนําไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือหา
คุณภาพของเครื่องมือในการหาค่าความเที่ยงหรือความน่าเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) 
แบบครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.82 เพ่ือนําไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป 
 3) ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลที่ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง เช่น เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แนวคิด ทฤษฏีต่างๆ และจากตําราหรือหนังสือ โดยเน้น
ศึกษาข้อมูลทางวิชาการ บทความ เน้ือหาเชิงพรรณนา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิจัย  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถาม ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
แล้วจะนําไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในทางสถิติมาใช้ในการคํานวณ
เชิงสถิติโดยใช้สถิติดังต่อไปน้ี 
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1) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ของตําบลนา
หว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  

 2) ค่าเฉลี่ย (x) ใช้อธิบายข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการประชุม วางแผนและคัดเลือกกิจกรรมของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงใน
ชุมชน (ตําบลต้นแบบ) การมีส่วนร่วมในด้านรับแจ้งเหตุและประสานหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  การมีส่วนร่วมในการสํารวจและ
ติดตามสภาพปัญหาเก่ียวกับคนไร้ที่พ่ึง และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลในการ
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ)  

3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ใช้อธิบายข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบลนา
หว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนมนครพนม 4 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น 

4) แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.3 และ
ส่วนมากมีอายุระหว่าง 47-54 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0  มีสถานภาพสมรสมากที่สุด ร้อยละ 73.6 มี
ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ65.2 ส่วนมากมีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 53.4 และมีรายได้ 
5,000-10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 63.5 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงในชุมชน 
(ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม มีดังต่อไปน้ี 

ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงใน
ชุมชน(ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมพบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมต่อการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) อยู่ในระดับมาก 

(x=4.05, S.D.=0.67) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุม 
วางแผน และคัดเลือกกิจกรรมของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) มากที่สุด 

(x=4.42, S.D.=0.67) รองลงมาคือมีส่วนร่วมในด้านรับแจ้งเหตุและประสานหน่วยงานท้ังภายในและ

ภายนอกในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ.2557 (x=4.16, S.D.=0.64) 

ลําดับต่อมาคือมีส่วนร่วมในการสํารวจและติดตามสภาพปัญหาเก่ียวกับคนไร้ที่ พ่ึง (x=3.98, 
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S.D.=0.67)  และสุดท้ายคือมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการคุ้มครองคนไร้

ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) (x=3.65, S.D.=0.68)ตามลําดับ 
  ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงใน
ชุมชน(ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้านการมีส่วนร่วมในการประชุม 
วางแผน และคัดเลือกกิจกรรมของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน(ตําบลต้นแบบ)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อโดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมตาม

แผนงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) (x=4.45, S.D.=0.72) รองลงมา คือ มี
ส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ให้เป็นที่

รู้จักของคนทั่วไป (x=4.42, S.D.=0.68) และสุดท้าย คือมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆ เพ่ือ
ประกอบการการตัดสินใจคัดเลือกกิจกรรม โครงการ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการดําเนินงานของศูนย์

คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) (x=4.40,  S.D.=0.62) ตามลําดับ 
  ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงใน
ชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้านรับแจ้งเหตุและประสาน
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ.2557  

(x=4.16, S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและนโยบาย มาตรการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังปัญหา และการ

คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ภายในชุมชนของตนเอง (x=4.22, S.D.=0.67) มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีส่วนร่วม

ในการให้ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลที่อยู่ในภาวะยากลําบากและเสี่ยงต่อการถูกล่อลวง (x=4.14, 
S.D.=0.60) และสุดท้ายคือมีส่วนร่วมในการประสานงานเพ่ือจัดส่งคนไร้ที่พ่ึงไปยังสถานคุ้มครองคนไร้

ที่ พ่ึง หรือหน่วยงานท่ีมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือให้การคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง (x=4.12, S.D.=0.66) 
ตามลําดับ 

ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงใน
ชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้านการมีส่วนร่วมในการสํารวจ

และติดตามสภาพปัญหาเก่ียวกับคนไร้ที่พ่ึง (x=3.98, S.D.=0.67)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาคนไร้ที่พ่ึง บุคคลท่ีอยู่ใน

สภาวะยากลําบากในชุมชนของตน (x=4.05, S.D.=0.62)  มากที่สุด รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการ

สํารวจ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการไร้ที่พ่ึงและการถูกล่อลวง (x=3.96, S.D.=0.72)  และสุดท้ายคือมี
ส่วนร่วมให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึงในด้านการดํารงชีวิต สิทธิตามกฎหมาย หรือ

ด้านอ่ืนเพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป (x=3.92, 
S.D.=0.67) ตามลําดับ 
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ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงใน
ชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล โดยภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (x=3.65, S.D.=0.68) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ)ในด้าน

การดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ (x=3.88, S.D.=0.69) รองลงมา คือ มีส่วน
ร่วมในการกําหนดเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบล

ต้นแบบ) (x=3.60, S.D.=0.72) และสุดท้าย คือ มีส่วนร่วมในการดําเนินการติดตามประเมินผลการ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) (x=3.47, S.D.=0.64) 
ตามลําดับ 

สุดท้ายคือผลการศึกษาข้อเสนอต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม พบว่า ควรจัดทําเวทีประชาคมแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้
ที่พ่ึงในชุมชนในการสอดส่องดูแลในชุมชนเพ่ือเสนอแนะต่อชุมชนในการแก้ไขปัญหาในชุมชนควรมี
การแต่งต้ังคณะกรรมการในชุมชน เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมในชุมชนเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเกิด
ความย่ังยืน 
 
อภิปรายผล 

1. จากผลการวิจัย พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุม วางแผน และคัดเลือกกิจกรรม
ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีนันท์
กานต์ รุจิภักด์ิและสัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ (2558) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องเครือข่ายภาคประชาชนกับการ
มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ โดยศึกษาการเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
อาชญากรรม การแจ้งเบาะแสการกระทําผิดในชุมชนให้กับศูนย์เครือข่ายฯ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีการประชุม เครือข่ายของชุมชนร่วมกับองค์กรต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่ม
อาสาสมัครหมู่บ้าน กลุ่ม อพปร. เพ่ือมาสรุปรายงานผลการเฝ้าระวัง และการวางแผนเพ่ือสอดส่อง
ดูแล ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นเครือข่ายในชุมชนก็จะได้คอยเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสให้
เจ้าหน้าที่ทราบ ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนของแต่ละพ้ืนที่ใน
การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน  

2. จากผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคน
ไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ) ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ทั้งในเรื่องการส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับ
เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน (ตําบลต้นแบบ)ในด้านการดําเนินงาน
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เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณิลัย นิติโรจน์ (2557) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะ
กรณีการจัดทําแผนชุมชนพ่ึงตนเองเขตวังทองหลาง ที่ผลการวิจัยด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลที่ได้จากการดําเนินการตามแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบ
ปัญหาว่าทางภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการคิดเกณฑ์ในการ
ประเมิน โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ได้เลย ดังน้ัน ผลที่ออกมาจากการประเมินโดยภาครัฐ จึงเป็นผล
การประเมินที่มาจากมุมมองด้านเดียวว่าโครงการฯ น้ี ประสบความสําเร็จ หรือล้มเหลวเพียงใด ซึ่ง
จากเหตุผลดังกล่าว ผลที่ได้รับจากการประเมินด้านเดียว น้ีจึงเป็นข้อมูลที่ไม่เที่ยงตรงเพียงพอที่จะ
นําไปเป็นปัจจัยนําเข้า สู่กระบวนการ วางแผนโครงการในคร้ังต่อไปได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) (2556) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านคลองใหม่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่ง
ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วม ของประชาชนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการมีส่วนร่วมใน
การขอความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชน ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางเท่าน้ัน 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
       1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล น้อยที่สุด ดังน้ัน
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงฯ จึงควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานให้มากขึ้น โดยการสนับสนุนกิจกรรมให้คนในชุมชนกล้าแสดงออกในการ
แสดงความคิดเห็น และมีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต่าง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของศูนย์ฯ 
เป็นระยะ 

 1.2 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงฯ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรมีนโยบายเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ องค์กร เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและเป็นการกระตุ้นให้
เกิดการมีส่วนร่วม ในการดําเนินงานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานเชิงรุกอันเป็นการ
ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาของกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นคนไร้ที่พ่ึงในอนาคต 

 1.3 ควรมีการสร้างและพัฒนาแกนนําภายในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสพัฒนา
ตนเอง เรียนรู้กระบวนการทํางานด้านการเฝ้าระวังปัญหาและการให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่ผู้
ประสบปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และจัดกิจกรรมในการให้ความรู้จากหน่วยงานของ
ภาครัฐอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีของการดําเนินงานต่อไป 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรวิจัยเชิงปริมาณเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ

ดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน  
 2.2 ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research 

:PAR ) เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครอง
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