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บทคัดย่อ 

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความคดิเห็นและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อนโยบายบตัร
สวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยส ารวจ ในส่วนของการวิจัยส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้
แบบสอบถามประชากรที่อาศัยอยูใ่นชุมชนนครไชยศรี กรุงเทพมหานครจ านวน 278 คน ผลการวิจยัความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับจากบัตรสวสัดิการแห่งรัฐและปัจจัยที่มผีลต่อการตอบสนองของ
ประชาชนต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่า ภาพรวมอยู่ที่ระดบัมาก( ̅= 4.00 , S.D = 0.432) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ระดับที่มผีลต่อความคิดเห็นมากที่สดุ ได้แก่อันดบัที่ 1 ได้แก่ ปัญหาความไม่เท่าเทยีมในการได้รับ
สิทธิ การสวมสิทธิลงทะเบียนในช่ือผู้อื่นและได้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐมาใช้อยู่ท่ีระดับมากที่สุด ( ̅= 4.58 , S.D = 
0.755)รองลงมา อันดับที ่2 ได้แก่การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอยีดของบัตรสวสัดิการแห่งรัฐจากสือ่ต่าง ๆ เช่น 
โทรทัศน ์วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นตน้ อยู่ท่ีระดับมากทีสุ่ด ( ̅= 4.56 , S.D = 0.780) ถัดมา อันดับที่ 3 ได้แก่ 
สวัสดิการด้านผูสู้งอายุอยู่ที่ระดับมากที่สุด ( ̅= 4.52 , S.D = 0.768)  และน้อยที่สุด อันดับที ่25ได้แก่ ได้รับ
ส่วนลด เงินค่าน้ าประปา ไมเ่กิน 100 บาท และเงินค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทอยู่ท่ีระดับปานกลาง ( ̅= 3.26. , S.D 
= 0.810)ตามล าดับ เข้าใจในสิทธนิโยบายบัตรสวสัดิการแห่งรัฐของตัวสวัสดิการสังคมด้านผูสู้งอายุ และการเบิกค่า
ครองชีพเพื่อตนเองมีด้านใดบ้างอย่างไรเกีย่วกับสวสัดิการสังคม 
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บทน า 

            แนวคิดบัตรสวสัดิการแห่งรัฐนั้นมาจากในปัจจุบันสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ าและความยากจนใน
สังคมไทยเป็นปัญหาที่ทุกรัฐบาลตา่งให้ความส าคญัในการแก้ไขเยียวยา เป็นหนึ่งในนโยบายยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาล
ให้ความส าคญั และไดม้ีการด าเนนิการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ว่าความยากจนของไทยจะลดลงในทุก ๆ ปีตามรายงาน 
สรุปสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าในประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติซึ่งจัดท าโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม เปน็ประจ าทุกปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อช้ีให้เห็นถึงประเด็นปญัหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าทีเ่ป็นสถานการณล์่าสดุ รวมทั้ง
การวิเคราะหล์ักษณะของปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย ซึ่งรายงานปี พ.ศ. 2559 ระบุว่า ใน
รอบเกือบ 3 ทศวรรษ ที่ผ่านมาสถานการณ์ความยากจนในภาพรวมของประเทศไทยดีขึ้นมากโดยสัดส่วนความ 
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ยากจนลดลงจาก 65.17 ในปี พ.ศ. 2531 เหลือร้อยละ 8.6 คิดเป็นจ านวนคนจนประมาณ 5.81 ล้านคน ในปี พ.ศ 
.2559 และมี คนเกือบจน (Near Poor) จ านวน 5.79 ล้านคนเมื่อรวม “คนจน” กับ “คนเกือบจน” พบว่ามีจ านวน 
11.6 ล้านคนหรือร้อยละ 17.2 ของประชากรทั้งหมดและเมื่อพิจารณาช่องว่างความยากจน (Poverty Gap) และ
ความรุนแรงของปัญหาความยากจน พบว่า มีแนวโน้มลดลงในช่วงเกือบ 15 ปีท่ีผ่านมา โดยช่องว่างความยากจน
ลดลงจากร้อยละ7.80 ในปี พ.ศ. 2545 เหลือร้อยละ 1.42 ในปี พ.ศ. 2559 แต่ก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.14 ในปี พ.ศ. 
2558 ส่วนความรุนแรงของปัญหาความยากจนลดลงจากร้อยละ2.69 ในปี พ.ศ.2545 เหลือร้อยละ 0.38 ในปี พ.ศ. 
2559 โดยที่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0.30 ในปี พ.ศ. 2558 (ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ,2561, หน้า 5)  
จากข้อมูลดังกลา่วจะเห็นว่าปัญหาความยากจนเป็นปัญหาส าคญัของประเทศไทยท่ีรัฐบาลต้องดูแล 

                จุดเริ่มต้นมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐนวตักรรมเพื่อแกป้ัญหาความยากจนในการช่วยเหลือประชาชนผูม้ี
รายได้น้อยให้พ้นจากปัญหาความยากจนของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยการให้มีการ
ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง จากน้ันจะออกเป็นบัตรสวสัดิการเพื่อช่วยในการลดค่าครองชีพ ทั้งการซื้อสินค้า 
และการเดินทาง กระทรวงการคลงัได้ด าเนินมาตรการในการแก้ไขปญัหาความยากจน หนึ่งในนโยบายหลักท่ีรัฐบาล
เดินหน้าอย่างจริงจัง ในการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ในปี พ.ศ. 2560 ก็คือ บัตรสวสัดกิารแห่งรัฐ 
สวัสดิการและบริการพื้นฐานให้สามารถครอบคลุมและมีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของคนในสงัคม และต้อง
เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและใช้ได้อย่างเป็นน่ันเอง แม้จะมีหลายเสยีงท่ีติติงถึง
กระบวนการขั้นตอน ไปจนถึงเกณฑ์การพิจารณาคณุสมบัติที่มีข้อโตแ้ย้งกันมากมาย แต่ก็คงปฏิเสธไมไ่ด้ว่าในเชิง
ภาพรวมแล้ว นี่คืออีกหนึ่งชุดมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนระดับฐานรากของรัฐบาลทีเ่ห็นผลเป็นรูปธรรม
ที่สุดในปีท่ีผ่านมา เพื่อพยายามลดช่องว่างของความยากจนให้เกิดการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันให้มากขึ้น ซึ่ง
นโยบายของภาครัฐที่ผ่านมาเน้นนโยบายเรื่องการแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งได้ผลในบางระดับแต่ยังไมไ่ด้ลดความ
เหลื่อมล้ าอย่างแท้จริง เพราะคนจนแม้จะมสีภาพที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไมเ่กดิการลดช่องว่างของรายไดสู้งสุดกบัรายได้ที่ต่ า
ที่สุดได้อย่างมีประสิทธิผลนั่นเอง   

              รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ตั้งเปา้หมายยทุธศาสตร์ของประเทศไทยให้ “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน”ซึ่งสะท้อนมิติการเติบโตอยา่งทั่วถึงของทุกภาคส่วนโดยในทางปฏิบัติได้จัดตั้งคณะกรรมการปฏริูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ อันมี ดร.ประสาร ไตรรตัน์วรกุล อดีตผู้ว่า การธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ซึง่ได้น าเสนอ
ยุทธศาสตร์หลักส าคญั คือเศรษฐกิจไทยจะต้อง “แข่งขันได้-กระจายไปสู่ทุกคน-ยั่งยืน” และก าหนดเป้าหมายย่อย3 
ประการ ได้แก่ 1) กระตุ้นความเรว็ในการเติบโตของไทย 2) การกระจายโอกาสเศรษฐกิจฐานราก และ 3) การสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืน (สถาบันวิจยัประชาชนและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล ,2561, หน้า 60) 

              สวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้นโยบายของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงถือก าเนิดขึ้นตามค ามั่นสัญญาที่ว่า จะท าให้บ้านเมืองนี้ดีขึ้นกว่าท่ีเคยเป็นมา 
สวัสดิการแห่งรัฐนี้ เกดิขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทยในกลุ่มทีด่้อยโอกาสทางสังคมทุกกลุ่มได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่า
เทียมกันในทุกด้าน โดยความประสงค์ของนายกรัฐมนตรีที่ว่า เขาจะไม่เหลือใครสักคนไว้ข้างหลังในการน าพา
ประชาชนคนไทยทุกคนก้าวพ้นจากกับดักแห่งความยากจน และน าพาทุกคนสู่ความเท่าเทียมกันในทุก ๆเรื่องด้วย
นโยบายปฏิรูปประเทศไทยไม่เพียงแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นที่ประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของผู้คน
ด้วย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังมีสวัสดิการอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รัฐบาลจะเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่เคยขาดหายไป
ให้กับประชาชนคนไทย รัฐบาลก าหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นวันเริ่มต้นของการใหส้วัสดิการแหง่รัฐที่จะมีผล
บังคับใช้ (ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 2560) 
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            นโยบายสวัสดิการแห่งรฐัเริ่มต้นจากความต้องการได้รับขอ้มูล ที่แท้จริงของประชาชนผู้มรีายได้น้อยและ
ยากจน จึงเปิดให้มีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในปี2559 ซึ่งขณะนั้นมีคนมาลงทะเบียนประมาณ 8 ล้านคน พอดี
เกิดปัญหาภัยแล้ง รัฐบาลจึงโอนเงินช่วยเหลือให้ไปก่อนส าหรับคนกลุ่มนี้ที่มีท้ังภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ให้ไป
คนละ 3,000 บาท และ 1,500 บาท จากนัน้ในปีพ.ศ. 2560 เปิดลงทะเบียนอีกรอบ มผีู้มาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 
14 ล้านคน แต่เมื่อตรวจสอบคณุสมบัติท าให้เหลือประมาณ 11.4 ล้านคน และน าไปสู่การให้บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ
ระยะที่ 1 

          จากนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มกราคมพ.ศ. 2561 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ
ระยะที่ 2 คือมาตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้มีบตัรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยไม่ได้เป็นการให้เงินช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว 
แต่พัฒนาให้มีงานท ามีทักษะฝมีือและมีคณุภาพชีวิตที่ดีด้วย (ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,2561,หน้า 
9) 

         นโยบายบัตรสวัสดิการแหง่รัฐในยุคคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐบาลตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ส าหรับบตัรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่หนึ่ง ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีเป้าหมายเน้นการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพแก่ผู้มรีายได้น้อยผ่าน
วงเงินสวัสดิการเบื้องต้น ท้ังค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น ค่าซื้อกา๊ซหุงต้ม ค่ารถโดยสาร ไม่ว่าจะเปน็รถเมล์
รถไฟฟ้าและรถไฟ ก่อนที่รัฐบาลจะศึกษาข้อมูลของผูล้งทะเบียนและออกแบบมาตรการที่เหมาะสมยัง่ยืนส าหรับแต่
ละบุคคล ขณะที่แนวทางส าหรับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9มกราคม 
2561 จะเน้นการ “พัฒนาคุณภาพชีวิต” แก่ผู้มรีายได้น้อย ใน 4 มิติ ได้แก่ การมีงานท า การฝึกอบรมและการศึกษา 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และ การเข้าถึงสิ่งจ าเป็นพื้นฐาน (สถาบันวิจัยประชาชนและสังคม
มหาวิทยาลยัมหิดล , 2561, หน้า 61) 

           จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่าการตอบสนองของประชาชนต่อนโยบายบัตรสวสัดิการ
แห่งรัฐ เป็นอย่างไร ปัจจัยที่มผีลตอ่ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องใดบ้าง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสนใจที่จะทราบว่า
ประชาชนในชุมชนมีความคิดเห็นและความพึงพอใจอย่างไรกับนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้จดัท าเพื่อน า
นโยบายมาปรับปรุงและพัฒนาใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนให้สูงที่สุด 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

             ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี ้

             1. การวิจัยเชิงปริมาณโดยวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยการส ารวจกลุม่ตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถาม 

            2. การวิจัยเอกสาร (documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 43) ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ            

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

             ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
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             1. ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนนครไชยศรี 
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีประชากรใช้จ านวน 1,000 คน (ข้อมูลประชากรชุมชนนครไชยศร,ี 2561) 

            2. กลุ่มตัวอยา่ง (Sample) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คอื ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนนครไชยศรี 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 278 คน  

            2.1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  การเลือกกลุม่ตัวอย่างเพื่อเปน็ตัวแทนของประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี
โดย ได้มาจากการเปดิตารางเครซีแ่ละมอร์แกน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2559) 

           2.2 การสุม่ตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดย การเลือกตวัอย่างท่ีไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-
probability sampling) ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการวิจัย เพื่อให้ได้ครบตามจ านวนทีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 278 ชุด 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

                เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยัในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยสร้างขึ้นเพือ่ศึกษาการศึกษาการตอบสนองของประชาชนท่ีมีต่อนโยบายบตัรสวัสดิการแห่งรัฐ 
: ศึกษากรณีชุมชนนครไชยศรี กรงุเทพมหานคร ตามแนวทางวัตถุประสงค์และกรอบแนวคดิในการวิจยัที่ก าหนด
แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี แบบสอบถามไดผ้่านการหาค่าความเช่ือมัน่ด้วยวิธีประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ( IOC )ซึ่งมีค่า 
0.932 

                ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และระดับรายได้/ปี มลีักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นค าถาม
ปลายปิด จ านวน 5 ข้อ  

                ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตอบสนองของประชาชนท่ีมีต่อนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 
ประกอบด้วย ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ท่ีจะไดร้ับจากบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ และปัจจยัที่มี
ผลต่อการตอบสนองของประชาชนต่อนโยบายบตัรสวัสดิการแห่งรัฐแบบสอบถามจะมีลักษณะเป็นค าถามแสดง
ระดับความคิดเห็นใช้ตามมาตราวดัแบบลิเคิร์ท (Likert scale) (Noll. 1989, อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บัญชา, 2559) 
จ านวน 25 ข้อ โดยแต่ค าถามจะมคี าตอบให้เลือกตามความคิดเห็น 5 ระดับ ในการวัดระบบส าคัญซึ่งมีเกณฑ์ให้
คะแนน ดังนี ้

                ลักษณะแบบสอบถามมี 5 ตัวเลือก  

  ระดับคะแนน 5 หมายถึง  มากที่สุด 

  ระดับคะแนน 4 หมายถึง  มาก 

  ระดับคะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง 

  ระดับคะแนน 2  หมายถึง  น้อย 

  ระดับคะแนน 1 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 การแปลความหมายของข้อมูลผู้วจิัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการ
ของ เบส (Best. 1970, อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บัญชา, 2559) ดังนี ้
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          ระดับคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง  มีระดับความส าคัญมผีลต่อความคิดเห็นมากท่ีสุด 

          ระดับคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง  มีระดับความส าคัญมผีลต่อความคิดเห็นมาก 

         ระดับคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง  มีระดับความส าคัญมีผลต่อความคดิเห็นปานกลาง 

         ระดับคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง  มีระดับความส าคัญมีผลต่อความคดิเห็นน้อย 

         ระดับคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง  มีระดับความส าคัญมีผลต่อความคดิเห็นน้อยทีสุ่ด 

          ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะเกีย่วกับนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

           การวิจัยเชิงคุณภาพ 

           1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาคน้คว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่

          1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

         1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 

          1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 

          1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัขึ้นเพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย 
กฎระเบียบ พระราชบัญญตัิ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นตน้ 

            

การวิเคราะห์ข้อมลู 

            หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วน ามาตรวจสอบความสมบรูณ์ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
ตรวจให้คะแนนแล้วลงรหัสน าไปวเิคราะห์และประมวลผลทางสถติิ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติทีม่าใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ดังต่อไปนี ้

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  

           1.1 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ระดับรายได้/ปี  ได้แก่ ความถี่  (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 

           1.2 เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับการตอบสนองของประชาชนท่ีมตี่อนโยบายบตัรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบด้วย 
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ปัจจัยที่มีผลตอ่การ
ตอบสนองของประชาชนต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

         ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการตอบสนองของประชาชนท่ีมีตอ่นโยบายบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ : 
ศึกษากรณีชุมชนนครไชยศรี กรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ และรายได้ โดยการหาจ านวนและคา่ร้อยละ 

        1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(ด้านเพศ) 

จ านวน 

(n = 278) 
ร้อยละ 

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

115 

163 

 

41.37 

58.63 

รวม 278 100.00 

 

จากตาราง 1.1 พบว่า 

             ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 58.63 และเพศชาย จ านวน 
115 คน คิดเป็นร้อยละ 41.37 

 

 

 

 

 

1.2 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามด้านอาย ุ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ด้านอายุ) 
จ านวน 

(n = 278) 
ร้อยละ 
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2. อายุ 

อายุไม่เกิน 25 ป ี

อายุ 26 - 35 ปี 

อายุ 36 - 46 ปี 

อายุ 47 - 59 ปี 

อายุเกิน 60 ป ี

 

6 

54 

91 

109 

18 

 

2.16 

19.42 

32.73 

39.21 

6.47 

รวม 278 100.00 

 

จากตาราง 1.2พบว่า 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 47 - 59 ปี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 39.21 
รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุระหว่าง 36 - 46 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 น้อยท่ีสุด ได้แก่ ช่วงอายุระหว่าง
ไม่เกิน 25 ปี จ านวน 6 คน คิดเปน็ร้อยละ 2.16 ตามล าดับ 

            1.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(ด้านระดับการศึกษา) 

จ านวน 

(n = 278) 
ร้อยละ 

3. ระดับการศึกษา     

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า         

มัธยมศึกษา 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

ไม่ระบ ุ

 

64 

131 

78 

5 

- 

- 

 

 

23.02 

47.12 

28.06 

1.80 

- 

- 

 

รวม 278 100.00 

 

จากตาราง 1.3 พบว่า 
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       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 47.12 รองลงมา 
ได้แก่ การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 28.06 ถัดมา และน้อยที่สุด ได้แก่ 
การศึกษาระดับปรญิญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ตามล าดับ 

      1.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอาชีพ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(ด้านอาชีพ) 

จ านวน 
(n = 278) 

ร้อยละ 

4. อาชีพ 
ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณ/ว่างงาน 
ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
รับจ้างท่ัวไป/ผู้ใช้แรงงาน 
นักเรียน/นักศึกษา 
อื่น ๆ 

ไม่ระบ ุ

 
8 
18 
37 
50 
158 
- 
5 
2 

 
2.88 
6.47 
13.31 
17.99 
56.83 
- 
1.80 
0.72 

รวม 278 100.00 

 

จากตาราง 1.4 พบว่า 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป / ผู้ใช้แรงงาน จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 56.83 
รองลงมา ได้แก่ อาชีพค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 17.99 และน้อยท่ีสุด 
ได้แก่ ไม่ระบุอาชีพ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.72 ตามล าดับ 

1.5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านรายได ้

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(ด้านรายได้) 

จ านวน 
(n = 278) 

ร้อยละ 

5. รายได ้
ไม่มรีายได ้
ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี 
30,001–100,000 บาทต่อปี 

 
26 
203 
49 

 
9.35 
73.02 
17.63 

รวม 278 100.00 
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จากตาราง 1.5 พบว่า 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดไ้ม่เกิน 30,000 บาทต่อปีจ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 73.02
รองลงมา ได้แก่ รายได้30,001–100,000 บาทต่อปีจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 17.63 และน้อยทีสุ่ด ได้แก่ ไมม่ี
รายได้จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.35 ตามล าดับ 

            ตอนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะไดร้ับจาก
บัตรสวสัดิการแห่งรัฐและปัจจยัทีม่ีผลต่อการตอบสนองของประชาชนต่อนโยบายบัตรสวสัดิการแห่งรัฐโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รบัจากบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐและปัจจัยที่มผีลต่อการตอบสนองของประชาชนต่อนโยบายบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ ซึง่ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 ̅ S.D. 
ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ 

1. บัตรสวสัดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระคา่ครองชีพ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
และค่าเดินทางของผู้มีรายได้น้อย 

4.04 0.825 มาก 13 

2. ผู้มีรายได้น้อย ได้รับเงินซื้อสินค้า เพื่อ
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ จ าเป็น ซื้อ
สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อ
เกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐและ
ร้านอ่ืน ๆที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

3.47 0.877 ปานกลาง 23 

3.การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อ
ขอรับสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก
รัฐบาล 

4.33 0.818 มาก 7 

4. สิทธ์ิของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.31 0.907 ปานกลาง 24 
5. การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียด
ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากสื่อต่าง ๆ 
เช่น โทรทัศน ์วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

4.56 0.780 มากที่สุด 2 

6. ท่านสามารถเข้าใจรายละเอียด
เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
เป็นอย่างดีจากการประชาสัมพันธ์ 

3.93 0.887 มาก 15 

7. วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 
คนละ200-300 บาทต่อเดือน 

3.95 0.882 มาก 14 

8. ได้รับค่าโดยสารสาธารณะ500 บาท
ต่อเดือน 

3.88 0.784 มาก 18 

9. เบี้ยผู้พิการ 200 บาทต่อเดือน 4.38 0.874 มาก 6 
10. การเพิ่มเงินให้ผู้ผ่านการอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกรายละ 100-200 
บาทต่อเดือน  

4.46 0.703 มาก 4 
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ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 ̅ S.D. 
ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ 

11.เ งินสงเคราะห์ เพื่อการยัง ชีพแก่
ผู้ สู งอายุและค่ า เดินทางไปรับการ
รักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับ
สุขภาพ 

3.91 0.860 มาก 16 

12. ได้รับส่วนลด เงินค่าน้ าประปา ไม่
เกิน 100 บาท และเงินค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 
230 บาท 

3.26 0.810 ปานกลาง 25 

13. ค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 400 บาทต่อ
เดือน 

4.16 0.873 มาก 12 

14. ได้รับวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 
บาทต่อเดือน 

4.28 0.806 มาก 8 

15. ด้านการลดภาระค่าครองชีพ 4.21 0.775 มาก 10 
16. การช่วยเหลือสร้างอาชีพผู้มีรายได้
น้อยที่ว่างงานและไม่มีรายได้  

3.52 0.930 มาก 22 

17. สวัสดิการด้านผู้สูงอายุ 4.52 0.768 มากที่สุด 3 
18. สวัสดิการด้านค่ารกัษาพยาบาลและ
สถานพยาบาล 

3.89 0.974 มาก 17 

19. มีปัญหาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.76 0.840 มาก 20 
20.ปัญหาร้านธงฟ้าประชารัฐ และ
ร้ านค้ าอื่ น  ๆ  ที่ กระทรวงพาณิชย์
ก าหนดให้ใช้บัตร 

4.42 0.890 มาก 5 

21.ปัญหาความไม่เท่าเทียมในการได้รับ
สิทธิ การสวมสิทธิลงทะเบียนในช่ือผู้อื่น
และได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้ 

4.58 0.755 มากที่สุด 1 

22 . รั ฐส าม ารถน า งบประมาณไป
ช่วยเหลือผู้ที่ เดือดร้อนและมีความ
จ าเป็นจริง ๆ ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมาก
ยิ่งข้ึน 

4.27 0.848 มาก 9 

23.การร้องเรียนเรื่องผู้ที่จนไม่จริงได้รับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ผู้ยากจนจริง
บางคนกลับไม่ได้รับ 

3.86 0.882 มาก 19 

24.ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การเพิ่มสวัสดิการรัฐในด้านอื่น ๆ ของ
รัฐบาล 

4.17 0.845 มาก 11 

25 . โดยภาพรวมท่ าน เห็นด้ วยกั บ
นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือไม่ 

3.63 0.913 มาก 21 

รวม 4.00 0.432 มาก 
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               จากตารางให้เห็นว่าระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะไดร้ับจากบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐและปัจจัยที่มผีลต่อการตอบสนองของประชาชนต่อนโยบายบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ ภาพรวมอยู่ท่ี
ระดับมาก( ̅= 4.00 , S.D = 0.432)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับท่ีมผีลต่อความคิดเห็นมากท่ีสดุ อันดับที่ 
1 ได้แก่ ปัญหาความไมเ่ท่าเทียมในการไดร้ับสิทธิ การสวมสิทธิลงทะเบียนในช่ือผู้อื่นและไดบ้ัตรสวัสดิการแห่งรัฐมา
ใช้ อยู่ที่ระดับมากท่ีสดุ ( ̅= 4.58 , S.D = 0.755)รองลงมา อันดับที่ 2 ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียด
ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น อยู่ที่ระดบัมากที่สดุ( ̅= 4.56 , 
S.D = 0.780) ถัดมา อันดับที่3 ได้แก่ สวัสดิการดา้นผูสู้งอายุ อยู่ท่ีระดับมากที่สุด ( ̅= 4.52 , S.D = 0.768)และ
น้อยที่สุด อันดับที่25 ได้แก่ ได้รับส่วนลด เงินค่าน้ าประปา ไมเ่กิน 100 บาท และเงินค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทอยู่ท่ี
ระดับปานกลาง ( ̅= 3.26. , S.D = 0.810)ตามล าดับ 

การอภิปรายผล 

          ผลการวิจัยมีประเด็นที่น ามาอภิปรายตามวตัถุประสงค์รายขอ้ ดังต่อไปนี ้

          1. เพื่อศึกษาการตอบสนองของประชาชนท่ีมีต่อนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ: ศึกษากรณีชุมชนนครไชยศรี 
กรุงเทพมหานคร 

            ผลการศึกษา พบว่า สิทธิประโยชน์ท่ีจะไดร้ับจากบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ท าให้ประชาชนไดร้บัผลประโยชน์ 
ในเรื่องของปัญหาความไม่เท่าเทียมในการได้รับสิทธิ การสวมสิทธิลงทะเบียนในช่ือผู้อื่นและได้บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ
มาใช้ สวัสดิการด้านผู้สูงอายุ ได้รบัวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อเดือน รวมไปถึงบัตรสวัสดกิารแห่งรัฐเพื่อ
ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าเดินทางของผู้มีรายได้น้อย เงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพ
แก่ผู้สูงอายุและค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ สวัสดิการดา้นค่ารักษาพยาบาล
และสถานพยาบาล เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ อิงทิตา วงศ์จินดา (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาความ
ต้องการสวัสดิการของผูสู้งอายุในเขตพื้นที่ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า
โดยรวมผูสู้งอายุมีความต้องการสวัสดิการอยูโ่นระดับมากเมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุใหค้วามส าคญักับ
สวัสดิการด้านความมั่นคงทางสังคมมากเป็นอันดับที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ที่มีรายได้น้อยมีความรูส้ึกต้องการ
ความมั่นคงทางสังคมตามแนวคิดล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ รองลงมาเป็นสวสัดิการด้านการบริการ
ทางด้านสุขภาพอาจจะเป็นเพราะผู้ที่มีรายได้น้อยขาดแคลนการเขา้ถึงการรักษาท าให้ส่งผลต่อสุขภาพเป็น อันดับที่ 
2 สวัสดิการด้านรายได้เพราะผูม้ีรายได้น้อยมีเงินเดือนน้อยไม่พอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เป็นอนัคับท่ี3 และ
อันดับที4่ ได้แก่ สวัสดิการดา้นนันทนาการซึ่งเป็นสาเหตุการเกดิความเครียดทางด้าน จิตใจได้ทั้งสิ้น ฉะนั้น กิจกรรม
นันทนาการ จึงเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งของประชาชน ที่ต้องการได้รบัเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนนิ
ชีวิตประจ าวัน  เพราะในปัจจุบันเรื่องสวัสดิการความมั่นคงด้านสุขภาพ และการด าเนินชีวิตในอย่างเร่งรีบ ท าให้ทุก
คนในสังคมเห็นความส าคญัและผลประโยชนืในด้านนี้มากขึ้น 

            ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองของประชาชนต่อนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 
ประชาชนมีความคดิเห็นว่า ดา้นการลดภาระค่าครองชีพ บัตรสวัสดกิารแห่งรัฐเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าเดินทางของผู้มีรายได้น้อย สวสัดิการด้านผู้สูงอายุ เป็นปัจจัยที่ผูต้อบแบบสอบถามที่
ส าคัญ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ชุมพล คุ้มวงศ์ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีมีต่อ
สวัสดิการผูสู้งอายุของเทศบาลเมอืงบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของ
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ผู้สูงอายุท่ีมตี่อสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รวมทุกด้าน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (4.60) 

        ปัญหา อุปสรรคทีเ่กิดขึ้น ได้แก่ มีปัญหาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ปัญหาร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอ่ืน ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนดให้ใช้บัตร ภาระหนีส้ินต่าง ๆ และสิ่งที่น าไป
พัฒนาทางด้านอื่นต่อประชาชน นั่นคือ รัฐสามารถน างบประมาณไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและมีความจ าเป็นจริง ๆ 
ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ กรรณิกา แผงดา (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการออมของผู้มรีายได้น้อยในโครงการลงทะเบียน เพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ 2560 กรณีศึกษา ผู้ทีม่าลงทะเบียนใน 
ธนาคารกรุงไทย สาขาคลองสามวา ผลการวิจัยพบว่า รายไดส้่วนบุคคล รายจา่ยเพื่อการบริโภค และ ภาระหนี้ มีผล
ต่อพฤติกรรมการออมของผู้มรีายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2560 ผลการวิเคราะห์
พฤติกรรมการออม พบว่า ผู้มรีายได้น้อย มักจะออมเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีหนีส้ินเกินตัว และออมเพื่อช่วยให้มีการ
จัดการรายรับ-รายจ่ายที่ดีผูม้ีรายได้น้อยมักจะออมในรูปแบบเงินสด และเงินฝากออมทรัพย์เผื่อเรียกมากท่ีสุด และ
มักจะออมโดยเฉลี่ยต่อเดือน 500- 1,000 บาท 

          2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อนโยบายบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ            

               ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นอยู่ที่ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดของ
บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ จากสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อาจเป็นเพราะผู้มรีายได้น้อยเขา้ถึงสื่อต่าง ๆ 
บัตรสวสัดิการแห่งรัฐได้มากได้น้อยตามความแตกต่างกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับภพธร วุฒิหาร (2561) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การเปิดรบัสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และแนวโนม้พฤตกิรรมต่อโครงการบ้านประชารัฐของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ตัวแปรของลักษณะทางประชากรที่แตกตา่งกันมีความถีใ่นการเปิดรบั
สื่อเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารฐั จากสื่ออินเทอร์เน็ต แตกต่างกัน ได้แก่อายุ อาชีพ และรายได้ ส่วนตัวแปร
ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีความถี่ในการเปดิรับสื่อเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ จากสื่อโทรทัศน์
แตกต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกษา และอาชีพ  

          พบว่า ประชาชนชุมชนนครไชยศรี กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการนโยบายบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในระดับมาก ด้านการลดภาระคา่ครองชีพของบัตรสวสัดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่า
ครองชีพ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบรโิภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน ผู้มรีายได้น้อย ไดร้ับ
เงินซื้อสินค้า เพื่อซื้อสินคา้อุปโภคบริโภคที่จ าเป็น ซื้อสินคา้เพื่อการศึกษาและวัตถดุิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้า
ประชารัฐและรา้นอ่ืน ๆที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด และสิทธ์ิของผู้ถอืบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ประพล จติคติ (2561) ได้ท าการศกึษาความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ต าบล
อ่างทอง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านขั้นตอน การให้บริการ ดา้นบุคลากรที่
ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก อันดับ 1 คือ ด้านขั้นตอน การให้บริการ และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก รองลงมา คือ ด้านเวลา และล าดับสุดท้าย คือ ด้านบุคลากรที่ ให้บริการ 

ข้อเสนอแนะ 

            จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาการตอบสนองของประชาชนท่ีมีต่อนโยบายบตัรสวัสดิการแหง่รัฐ : ศึกษา
กรณีชุมชนนครไชยศรี กรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

         1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

        1.1 เข้าใจในสิทธินโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐของตัวสวสัดิการสังคมด้านผูสู้งอาย ุ        
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        1.2 เข้าใจในสิทธินโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐว่าการเบิกค่าครองชีพเพื่อตนเองมีด้านใดบ้างอย่างไรเกีย่วกับ
สวัสดิการสังคม 

         2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครั้งต่อไป 

        ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี  

        2.1 ควรมีการศึกษาทัศนคติต่อนโยบายบัตรสวสัดิการแห่งรัฐอื่น ๆเพิ่มเตมิ ตามตัวแปรปัจจยัสว่นบุคคล (เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได)้        

       2.2 การศึกษาครั้งน้ีมุ่งเน้นศกึษาประชาชนท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งต่อไปควรเปรียบเทียบ
ความเข้าใจของประชาชนเรื่องนโยบายบัตรสวสัดิการแห่งรัฐกับภมูภิาคที่แตกต่างกันออกไปเพื่อเพ่ิมความ
หลากหลายทางประชากร 
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