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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรืออาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลตาบลท่าเรือ จานวน 375 คน โดยใช้สูตรการคานวณของ ทาโร่
ยามาเน่ ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .91 และ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และค่าเอฟชนิดการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัย พบว่า
1. ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านบริการสังคมทั่วไป อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านสุขภาพ
อนามัย อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านที่อยู่อาศัย อยู่ในระดับมาก
2. การเปรี ย บเที ย บประสิ ทธิ ผลการจั ดสวั สดิ การสั งคมของเทศบาลต าบลท่ าเรื อ อ าเภอนาหว้ า จั งหวั ดนครพนม
ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถสรุปผลได้ดังนี้
2.1 จาแนกตามคุณลักษณะด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน พบว่า ประสิทธิผลการจัด
สวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จานวน 3 ด้าน คือ ด้านการจ้างงาน ด้านการคุ้มครองรายได้ และด้านที่อยู่อาศัย
2.2 จาแนกตามคุณลักษณะด้านสถานภาพ และอาชีพ พบว่า ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบล
ท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ในภาพรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
2.3 จาแนกตามคุณลักษณะด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และชุมชนที่อาศัย พบว่า ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคม
ของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ในภาพรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01
3. ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ ที่ควรนาไปศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ มีจานวน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการศึกษา 2) ด้านที่อยู่อาศัย 3) ด้านการจ้างงาน และ 4) ด้านการคุ้มครอง
รายได้
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The purposes of this study were: 1) to investigate a degree of the social welfare providing effectiveness
of the Tha Ruea Sub-district Municipality, Nawa district, Nakhon Phanom province, 2) to compare the social
welfare providing effectiveness of the Tha Ruea Sub-district Municipality, Nawa district, Nakhon Phanom province
based on personal background, and 3) to find a way to the development of social welfare providing effectiveness
of the Tha Ruea Sub-district Municipality, Nawa district, Nakhon Phanom province. A sample used in study was
375 people who resided in the Tha Ruea Sub-district Municipality area. The sample size was derived from using
the Taro Yamane’s formula for calculation. The instrument used in data collection was a rating scale
questionnaire which had a coefficient of entire reliability equal to .91. Statistics used in data analysis were
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test, one-way ANOVA.
The findings disclosed as follows:
1. The social welfare providing effectiveness of the Tha Ruea Sub-district Municipality, Nawa district,
Nakhon Phanom province as a whole was at high level. As each aspect was considered, the aspect that gained
the highest mean score was of ‘general social services’. which was at high level, followed by the aspect of
‘health and sanitation which was at high level. The aspect that gained the lowest mean score was of ‘residence’
which was at high level.
2. The comparison of social welfare providing effectiveness of the Tha Ruea Sub-district Municipality,
Nawa district, Nakhon Phanom province can be concluded as follows:
2.1 As classified by personal backgrounds of sex, age, educational attainment and length of
time living in the community, it was found that the social welfare providing effectiveness of the Tha Ruea Subdistrict Municipality as a whole was not different. Considering it by aspect, three aspects were found significantly
different at the .05 level, namely ‘employment’, ‘income protection’, and ‘residence’.
2.2 As classified by personal background of status and occupation, it was found that the social
welfare providing effectiveness of the Tha Ruea Sub-district Municipality as a whole and each aspect was
significantly different at the .05 level.
2.3 As classified by personal background of income per month and residential, it was found
that the social welfare providing effectiveness of the Tha Ruea Sub-district Municipality as a whole and each
aspect was significantly different at the .01 level.
3. The social welfare providing effectiveness of the Tha Ruea Sub-district Municipality, Nawa
district, Nakhon Phanom province which should be brought to find a way to the development of the Tha Ruea
Sub-district Municipality’s social welfare provision which comprises 4 aspects: 1) education, 2) residence,
3) employment, and 4) income protection.
Keyword: Social Welfare Provision, Effectiveness

บทนา

ลักษณะการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยมีการดาเนินงานเพื่อเป็นกลไกหลักที่สาคัญในการขับเคลื่อนการใช้อานาจ
หน้าที่โดยจะมีหน่วยงานของรัฐเป็นตัวกระจายอานาจไปสู่ทองถิ่น เพื่อให้มีการใช้อานาจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมให้กับประชาชน
อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนภายในชุมชน โดยประชาชนจะมีอานาจในการที่จะกาหนดบุคคลที่มีความเหมาะสมในการ
เข้ามาดารงตาแหน่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายใน
ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีและจะต้องมีบทบาทเป็นนิติบุคคลมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตัวเองได้เป็นอย่างดี คือ การกระจาย
อานาจ การโอนถ่ายภารกิจส่วนงานต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างการบริหาร
ราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการกาหนดเป้าหมาย และบทบาทของท้องถิ่น (รสสุคนธ์ รัตนเสริมพงศ 2550, หน้า 85 - 99)
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การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติโดยมีแผนและขั้นตอนในการกระจายอานาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
หมวด 4 ว่าด้วยการบริหารกิจการสาธารณะที่ซ้าซ้อนกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐ และกาหนดชัดเจนว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถมีการกาหนดเกี่ยวกับรายได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการสาธารณะในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่นอาศัยตามหลักของกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละประเภทที่ได้มีการระบุไว้ เช่น การบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะ
มูลฝอยภายในท้องถิ่น การป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย การบริหารจัดการป้องกันโรคติดต่อ งานด้านการศึกษา งาน ด้านความ
ปลอดภัย การบริหารจัดการบารุงรักษาถนนในการคมนาคมเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย การบริหารจัดการนันทนาการและ
สวนสาธารณะ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2548, หน้า 51)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนภายในท้องถิ่นและมีบทบาทใ นการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชนภายในชุมชน งานสวัสดิการสังคม เป็นภารกิจหลักที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและยังเป็นหน่วยงานที่สาคัญในการให้ความร่วมมือ งานด้านสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนและให้ความสาคัญกับเด็กและ
เยาวชนโดยการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชนในชุมชน อีกทั้งการจัดสวัสดิการ
สังคมเป็นระบบที่มีการบริหารจัดการอย่างกว้างและครอบคลุมงานหลาย ๆ กิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของประชาชน และ
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบจานวนมากไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และชุมชน จึงมีความจาเป็น
ที่จะต้องมีระบบการบริหารจัดการและความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การจัดสวัสดิการสังคมเกิดประสิทธิภาพกับประชาชนใน
สังคม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2550 มาตรา 283 โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้
อานาจหน้าที่ในภารกิจบริหารจัดการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดการดูแลกิจการต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของประชาชนเป็นสาคัญ ซึ่งอาจมีข้อจากัดในงบประมาณและบุคลากรที่ขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานและการจัดสวัสดิการสังคมดังนั้นควรมีการพัฒนางานสวัสดิการสังคมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ ในการส่งเสริมให้ความรู้งานด้านสวัสดิการสังคมให้กับท้องถิ่น และมีการจัดทา
แผนพัฒนาสวัสดิการสังคมโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (ยุพา วงศ์ไชย และคณะ, 2550, หน้า 12)
เทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2496 โดยจะทาให้การบริหารจัดการสาธารณะของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม มีความชัดเจน
และได้มีการกาหนดแนวทางไว้ ได้แก่ การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ ด้านการบริหาร อีกทั้งภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการจัดสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งพระราชบัญญัติโดยกาหนดขั้นตอนการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสงเคราะห์, 2559, หน้า 2)
งานสวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนในสังคม ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งตาย อาจกล่าวได้ว่าวัฏจักรชีวิต ของ
คนในสังคมแต่ละคนต้องได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่น บริการด้านสุขภาพอนามัย บริการด้านการศึกษา
บริการด้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น ซึ่งมักจะมีข้อคาถามว่า ใครควรจะทาหน้าที่จัดระบบสวัสดิการสังคมให้กับประชาชน และใครควรที่จะ
ได้รับบริการสวัสดิการสังคมบ้าง คนทุกคนในสังคมหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมควรที่จะได้รับการดูแลก่อนทาอย่างไรที่จะทาให้คน
ในสังคมได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง การกระจายการบริการหรือทรัพยากรให้กับประชาชนที่มีปัญหาหลากหลายแตกต่าง
กัน เพื่อให้ได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม ประเด็นเหล่านี้ ยังมีข้อโต้แย้งเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านปรัชญา แนวคิด พัฒนาการของ
สังคมแต่ละสังคม และการประยุกต์ใช้ในลักษณะของ นโยบาย แผนงานและกิจกรรม ในอดีตการดูแลคุ้มครองประชาชนในสังคมเป็น
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องให้การดูแลประชาชนให้ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม งาน
จัดการสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ที่ได้ ดาเนินการยังจะไม่ครอบคลุมหรือดาเนินการได้
อย่างทั่วถึงและประสบกับปัญหาต่างๆ หลายด้านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณในการนามาบริหารจัดการด้านสวัสดิการสังคม และมี
บุคลากรระดับปฏิบัติจานวนที่ไม่เพียงพอกับความต้องการงานด้านสวัสดิการสังคมหรือมีการจัดการที่ยังไม่ตรงประเด็นกับความต้อง
ของประชาชนที่จะได้รับและจะทาให้การดาเนินงานด้านสวัสดิการสังคมขาดประสิทธิภาพและบริการไม่ครอบคลุมให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ที่ผ่านมามักจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น เช่น การให้ความรู้ คาแนะนาเกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ของประชาชน และการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้รับทราบ
ภารกิจหลักในการจัดสวัสดิการสังคมเป็นหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่จะต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับงานดังกล่าวและเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคม
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ของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และผู้วิจัยในฐานะประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดสวัสดิการสังคม
จากหน่วยงานดังกล่าวในเขตอาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม จึงเกิดความ
สนใจที่จะศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบปัญหาและนาไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาจากผู้รับการจัด
สวัสดิการสังคมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสวัสดิการสังคม โดยศึกษาจากเอกสาร ตารา
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนวคิดต่าง ๆ อีกทั้งแนวทางพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม เพื่อจะได้นาผลการวิจัยในครั้งนี้เสนอต่อคณะผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็นแนวทางในการดาเนินการแก้ไขพัฒนา
และปรับปรุงการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ตามคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล
3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นา แนวความคิดเกี่ยวกับขอบเขตของ
งานสวัสดิการสังคม ของ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2544, หน้า 34 - 35) และจิราลักษณ์ จงสถิตมั่น (2543, หน้า 30 - 34) มาประยุกต์
และบูรณาการ ได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
7. ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน
8. ชุมชนที่อาศัย

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาล
ตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
1. ด้านการศึกษา
2. ด้านสุขภาพอนามัย
3. ด้านที่อยู่อาศัย
4. ด้านการจ้างงาน
5. ด้านการคุ้มครองรายได้
6. ด้านการบริการสังคมทั่วไป

มห

แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาล
ตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยใช้
วิธีการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนการ
นาเสนอวิธีการดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ที่มี
อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จานวน 5,908 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลตาบลท่าเรือ
อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ กาหนดขนาดกลุ่ม
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ตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวนของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) จานวน 375 คน (สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลท่าเรือ
อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 30 พฤษภาคม 2559)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
มีลักษณะผสมระหว่างคาถามแบบสอบถามปลายเปิด (Open form) แบบสอบ ถามปลายปิด (Closed form) แบบประมาณค่า
Rating scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548, หน้า 77) และแบบสัมภาษณ์ (Interview) มีโครงสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม
1. ศึกษาเอกสาร ตารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ
อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เพื่อนามาวิเคราะห์แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดแนวคิดที่จะนามาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
3. ศึกษาหลักเกณฑ์ วิ ธีการสร้างแบบสอบถามและศึกษาแบบสอบถาม ที่นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิสร้างไว้
แล้วน าข้อมู ลที่ไ ด้มาศึ กษามาประมวล และพิจารณาก าหนดโครงสร้า งเพื่ อให้ส อดคล้องกั บเนื้อ หาและวัต ถุประสงค์ แล้ว เขีย น
แบบสอบถามฉบับหนึ่งนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาชี้แนะ ตรวจสอบและแก้ไขให้เหมาะสมนาแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ภาษา (Wording)
4. ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถาม ตามคาแนะนาของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และนาไปทดลองใช้
(Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ใกล้เคียง จานวน 30 คน คือประชาชนในเขตเทศบาลตาบลศรีสงคราม อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม
5. นาข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูล เพื่อหาคุณภาพแบบสอบถาม เพื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น โดยการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .91
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองและแนะนาตัวผู้วิจัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถึงประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และอธิบายเหตุผลและความจาเป็นในการกรอกข้อมูลและวิธีการตรวจแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยนาหนังสือรับรองและแนะนาตัวผู้วิจัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยแบบสอบถามไปยังประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม ที่ถูกสุ่มเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยเอง
3. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด ที่ได้คืนจากกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อนาไปดาเนินการ
ตามขั้นตอนวิจัยต่อไป
4. ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ โดยมี
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบการสั มภาษณ์ (Interview) ซึ่งมีลักษณะคาถามจากการสัมภาษณ์โดยนาค่าคะแนนที่ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยรวมนามาเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ประชาชนที่ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม โดยผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ ดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 หาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญและใช้ค่าดัชนี IOC (Index of Item-Objective
Congruence)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

24
GRADUATE STUDIES JOURNAL 15(70) July - September 2018
1.2 หาอานาจจาแนกของแบบสอบถามโดยวิธี Item-total correlation โดยใช้วิธีใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ
1.3 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach อ้างถึงใน Best, 1977, p. 70) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .91
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
3.1 สถิติ t-test ชนิด Independent variables
3.2 สถิติ F-test ชนิด one-way ANOVA และทดสอบรายคู่โดยใช้ทดสอบแบบ Least Significant
Difference (LSD) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย
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การวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 จาแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จานวน 224 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.7 และ
เพศชาย จานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3
1.2 จาแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ
38.9 รองลงมามีอายุระหว่าง 31–40 ปี จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 อายุระหว่าง 51–60 ปี จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ
16.5 อายุไม่เกิน 30 ปี จานวน 45 คน คิดเป็นร้องละ 12 และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดมีอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.3
1.3 จาแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ
56.5 รองลงมามีสถานภาพโสด จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 และน้อยที่สุดคือมีสถานภาพหม้าย / หย่าร้าง จานวน 61 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.3
1.4 จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา / ปวช. จานวน
141 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 รองลงมาคือจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ระดับ อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า / ปวส. จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ระดับปริญญาตรี จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 และน้อยที่สุดคือ
ระดับปริญญาโทขึ้นไป จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7
1.5 จาแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ
55.2 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 อาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / พนักงานของรัฐ จานวน
66 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 และน้อยที่สุดคือประกอบอาชีพรับจ้าง / พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 30 คน คิดเป็นเป็นร้อยละ 8.0
1.6 จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000
บาท จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ
24.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท
จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 และน้อยที่สุดคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
1.7 จาแนกตามระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนมากกว่า
10 ปีขึ้นไป จานวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8 รองลงมาคือมีระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 6 – 10 ปี จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ
20.3 และน้อยที่สุดคือมีระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 1 – 5 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9
1.8 จาแนกตามชุมชนที่อาศัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยในชุมชนบ้านท่าเรือ จานวน 181 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาอาศัยในชุมชนบ้านนาซ่อม จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 อาศัยในชุมชนบ้านบะหว้า จานวน 82 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.9 และน้อยที่สุดคืออาศัยในชุมชนบ้านสามแยก จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7
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2. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ( X = 3.73) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.67-3.81 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านบริการ
สังคมทั่วไป ( X = 3.81) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านสุขภาพอนามัย ( X = 3.79) อยู่ในระดับมาก ด้านการศึกษา ( X =
3.71) อยู่ในระดับมาก ด้านการจ้างงาน ( X = 3.70) อยู่ในระดับมาก ด้านการคุ้มครองรายได้ ( X = 3.69) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านที่อยู่อาศัย ( X = 3.67) อยู่ในระดับมาก
3. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
3.1 จาแนกตามเพศ พบว่า ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการจ้างงาน มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
3.2 จาแนกตามอายุ พบว่า ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการคุ้มครองรายได้ แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
3.3 จาแนกตามสถานภาพ พบว่า ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่อยู่อาศัย และด้านการคุ้มครองรายได้ มีความแตกต่าง
กันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
3.5 จาแนกตามอาชีพ พบว่า ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
3.6 จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01
3.7 จาแนกตามระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน พบว่า ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอ
นาหว้า จังหวัดนครพนม ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการคุ้มครองรายได้ มีความแตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ .05
3.8 จาแนกตามชุมชนที่อาศัย พบว่า ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01

มห

1. จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีระดับประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พัชรนันท์ นางาม (2552, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา การศึกษาการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลหนองสองห้อง อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองสองห้อง อาเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย ได้รับการปฏิบัติในการจัดบริการสวัสดิการสังคม โดยรวมและรายด้านทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่
1. บริการด้านการศึกษา 2. บริการด้าน สุขภาพอนามัย 3. บริการด้านที่อยู่อาศัย 4. บริการด้านการจ้างงาน 5. บริการสังคมด้านการ
คุ้มครองรายได้และบริการ 6. ด้านการบริการสังคมทั่วไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา วงศ์เขื่อน (2552, หน้า 46) ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลป่าซาง
อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเห็นว่าโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสวัสดิการสังคมมีความ
เหมาะสม/ระดับการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกฤตา มยุรางกูร (2551, หน้า 56 - 57) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคอก
อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้ บริการด้านสวัสดิการสังคม ศึกษาสภาพ
ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม และเพื่อสังเคราะห์รูปแบบการให้บริการด้านสวัสดิการ
สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยภาพรวมการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ที่ผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ทั้งในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความคลอบคลุมทุก ๆ ด้าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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เช่น บริการด้านการศึกษาเนื่องจากประชาชนอาจจะมองว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่ให้ความสาคัญ เทศบาลตาบลท่าเรือให้ความสาคัญ
ในเรื่องของการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชนในเขตพื้นที่ จัดให้มีศูนย์เด็กเล็กประจาหมู่บ้านเพื่อการเรียนรู้และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ
เด็กและเยาวชนที่มีผลการเรียนดีรวมทั้งการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนในชุมชนมีการสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก บริการด้านสุขภาพอนามัย มีการตรวจสุขภาพประจาปีอยู่เป็นประจา มีการฝึก อ.ส.ม. ในการปฐม
พยาบาลประจาชุมชนไว้บริการฉุกเฉินสาหรับประชาชนในชุมชน บริการด้านสุขภาพอนามัย เทศบาลตาบลท่าเรือมีการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการป้อ งกันโรคภัยไข้เจ็บ และโรคระบาดที่จะเกิ ดขึ้นภายในชุมชน มีการออกสารวจสุขภาพ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วยหากได้รับการรักษาเพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในหมู่บ้าน บริการด้านที่อยู่อาศัย เทศบาลตาบลท่าเรือมีการดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนใน
ชุมชนโดยการซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย และมีการสนับสนุนให้คาแนะนาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน การจัดที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้
ไร้ที่อยู่อาศัย โดยการให้คาแนะนาจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลท่าเรือเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความพึงพอใจ บริการด้านการจ้าง
งาน เทศบาลตาบลท่าเรือให้ความสาคัญในเรื่องของการจ้างงาน มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารการรับสมัครงาน ให้การส่งเสริม
พัฒนาในเรื่องของอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนเพื่อให้มีร ายได้ การส่งเสริมกลุ่มอาชีพเสริม ได้แก่ งานจักรสาน งานเย็บผ้า งานทอผ้า
พื้นเมือง เพื่อพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างงานสร้างรายได้เพื่อความมั่นคงในการดาเนินชีวิตของคนในชุมชน บริการ
ด้านการคุ้มครองรายได้ เทศบาลตาบลท่าเรือ มีการให้คาแนะนากับประชาชนเกี่ยวกับการประกันรายได้แก่เกษตรกรในชุมชน จัดตั้ง
กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน และสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประชาชนในชุมชนจึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองรายได้ของ
ประชาชนในชุมชนที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับการได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐเทศบาลตาบลท่า เรือจึงมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการที่จะให้ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง และบริการสังคมทั่วไป เทศบาลตาบลท่าเรือ มี
การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านสังคม สนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในชุมชน การแจกจ่ าย
อุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนในชุมชนและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาประจาทุกปีเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนในชุมชน
2. การเปรียบเทียบการจัดบริการสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จาแนกตาม
คุณลักษณะด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน พบว่า การจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลท่าเรือ
อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ในภาพรวม ไม่มีความแตกต่าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนณัฐชา จีรพัฒนพงศ์ (2553, หน้า 64) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลยางตลาด อาเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา เห็นว่า มีการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลยางตลาด และโดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกั บงานวิจัยของ พัชรนันท์ นางาม
(2552, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา การศึกษาการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองสองห้อง อาเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่างกัน ได้รับการปฏิบัติในการ
จัดบริการสวัสดิการสังคม โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิวิมล มงคลสินธุ์ (2554, บทคัดย่อ)
ได้ทาการศึกษา ปัญหาการให้สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลนาจารย์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พบว่า ประชาชนที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวการให้สวัสดิการสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
สาเหตุที่ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน และ
ชุมชนที่อาศัย ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ การจัดสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากประชาชนอาจจะมองว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่ให้ความสาคัญ เทศบาลตาบลท่าเรือให้ความสาคัญในเรื่อง
ของการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชนในเขตพื้นที่ จัดให้มีศูนย์เด็กเล็กประจาหมู่บ้านเพื่อการเรียนรู้และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็ก
และเยาวชนที่มีผลการเรียนดีรวมทั้งการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนในชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชน มีการออกสารวจสุขภาพประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วยหากได้รับการรักษาเพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน มีการดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชนโดยการซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อ าศัย และมีการ
สนับสนุนให้คาแนะนาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน การจัดที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ไร้ที่อยู่อาศัย โดยการให้คาแนะนาจากเจ้าหน้าที่
เทศบาลตาบลท่าเรือเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความพึงพอใจ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารการรับสมัครงาน ให้การ
ส่งเสริมพัฒนาในเรื่องของอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนเพื่อให้มีรายได้ การส่งเสริมกลุ่มอาชีพเสริม ได้แก่ งานจักรสาน งานเย็บผ้า งาน
ทอผ้าพื้นเมือง เพื่อพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างงานสร้างรายได้เพื่อความมั่นคงในการดาเนินชีวิตของคนในชุมชน มี
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การให้คาแนะนากับประชาชนเกี่ยวกับการประกันรายได้แก่เกษตรกรในชุมชน จัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน และสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ประชาชนในชุมชนจึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองรายได้ของประชาชนในชุมชนที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับการ
ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐเทศบาลตาบลท่าเรือจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการที่จะให้ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง มีการสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านสังคม สนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมต่าง ๆ
จึงทาให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จัง หวัดนครพนม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมที่
แตกต่างกันออกไป เทศบาลตาบลท่าเรือจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง และการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจ การได้เข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาท เพื่อพัฒนางานสวัสดิการสังคมต่อไป
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1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 เทศบาลตาบลท่าเรือ ควรพัฒนาการจัดบริการสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
บุคคลที่ด้อยโอกาส และต้องการให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ภายในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา
และได้รับทุนในการสนับสนุนเพื่อให้ได้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดไว้ และการส่งเสริมความรู้ คุณธรรม
จริยธรรมให้กับบุคลากรของชาติโดยการบริหารจัดการที่ดี
1.2 เทศบาลตาบลท่าเรือ ควรพัฒนาการจัดบริการสวัสดิการสั งคม ด้านที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ยากจนที่
ขาดแคลนที่อยู่อ าศัย ความสาคั ญความเร่งด่วนและความรุนแรงของปัญหาโดยงบประมาณของเทศบาลและประสานงานกับ ผู้
ดาเนินงาน โครงการบ้านมั่นคงของกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์
1.3 เทศบาลตาบลท่าเรือ ควรพัฒนาการจัดบริการสวัสดิการสังคม ด้านการจ้างงาน โดยการให้มีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารข้อมูลการจัดหางานให้แก่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง ให้คนในชุมชนที่หางานรับทราบ การหาอาชีพเสริม การฝึกอาชีพ การอบรม
ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้
1.4 เทศบาลตาบลท่าเรือ ควรพัฒนาการจัดบริการสวัสดิการสังคม ด้านการคุ้มครองรายได้ โดยการฝึกอบรมการทา
บัญชีรายรับ-รายจ่าย ในครัวเรือนให้กับประชาชน ส่งเสริมให้มีการออมและการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และการจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมและสิทธิอันพึงได้ของประชาชนอย่างครบถ้วน เพื่อคุ้มครองรายได้ของ
ประชาชนให้ทั่วถึง
1.5 เทศบาลตาบลท่าเรือ ควรดาเนินงานพัฒนาประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมโดยเน้นกลุ่มอาชีพเกษตรกร และผู้มี
รายได้น้อยโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน ในด้านการศึกษา ที่ อยู่อาศัย การจ้างงาน และการคุ้มครอง
รายได้
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดสวัสดิการสังคมของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
และปรุงการจัดสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการจ้างงาน
ด้านการคุ้มครองรายได้ และด้านบริการสังคมทั่วไป
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการสังคมกับพื้นที่ หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อทราบถึงความแตกต่าง และนาไปสู่
การพัฒนางานสวัสดิการสังคมได้ต่อไปในอนาคต
2.3 ควรทาการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม และนาไปสู่แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับการจัดสวัสดิการ
สังคมให้มีประสิทธิผลต่อไป
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