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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจัยที่มี
ผลต่อความส าเร็จของนโยบาย ปัญหาและอุปสรรคของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงแนวทาง
พัฒนาและปรับปรุงนโยบายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนที่ชุมชนก านันแม้น ใช้การวิจัยนี้    
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากข้อมูลเอกสาร (Documentary data) การสัมภาษณ์ (Interview) และ      
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ผลการศึกษาพบว่าประชาชน        
ชุมชนก านันแม้นได้รับสิทธิ์ 510 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47 จากจ านวนประชากรทั้งหมด 1,912 คน            
แบ่งตามช่วงอายุผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจ านวน 150 คน ประชาชนทั่วไปจ านวน 290 คน และคน
พิการจ านวน 70 คน โดยเงินส าหรับโครงการส่งถึงประชาชนโดยไม่ผ่านระบบราชการ ส าหรับปัญหา
และอุปสรรคในการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนที่คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังอยู่ใน    
วงแคบประชาชนที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางมาสมัคร ณ จุดที่ก าหนดได้การตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้มีบัตรสวัสดิการยังท าได้ไม่ครอบคลุม และไม่ควรผูกขาดไว้ที่ร้านธงฟ้าเพียงอย่างเดียว 

 
ค าส าคัญ:การประเมินผล,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ความส าเร็จของนโยบาย 

บทน า 
 เขตบางบอนแยกจากส านักงานเขตบางขุนเทียน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย           
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 อันเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในปัจจุบันชุมชน 
ซอยก านันแม้น ตั้งอยู่ในเขตบางบอน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้ง 
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครในปี 2535 ชุมชนตั้งอยู่หมู่ 8 ซอยก านันแม้น 3 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6 กลุ่มกรุงธนใต้ จัดเป็นเขตชั้นนอก ทางด้านฝั่งตะวันตกของ
กรุงเทพมหานครโดยมีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครสภาพทางภูมิศาสตร์ทั่วไปจากเดิม ซึ่งเป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอันสืบเนื่องมาจากความเจริญของกรุงเทพมหานคร 
ได้แผ่ขยายออกสู่พ้ืนที่รอบนอกดังนั้นในปัจจุบันพ้ืนที่เขตบางบอนจึงประกอบด้วยพื้นที่ซึ่งประชากร
ยังคงประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยประชากรในวัยแรงงานจะประกอบอาชีพด้วยการรับจ้างตาม

                                                           
1*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องการประเมินผลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีศึกษา ชุมชนก านันแม้น 

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
2**นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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โรงงานอุตสาหกรรม ประชาชนในพื้นท่ีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินหรือมีถ่ินฐานในเขตนี้ หรือประชาชนที่
ย้ายเข้าอาศัยในเขตนี้จึงมีอาชีพรับจ้าง หรือค้าขายเล็กน้อย ๆ  

ผลการด าเนินนโยบายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบ่งสองระยะ คือ ระยะที่ 1 มีเป้าหมาย
เน้นการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านวงเงินสวัสดิการเบื้องต้น ทั้งค่าสินค้า
อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ค่ารถโดยสาร ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟฟ้า รถโดยสาร 
ประจ าทาง บขส. และรถไฟ ระยะที่ 2 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 
จะเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้มีรายได้น้อยใน 4 มิติ ได้แก่ การมีงานท า การฝึกอบรมและ
การศึกษา การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและการเข้าถึงสิ่งจ าเป็นพื้นฐานการให้ความช่วยเหลือผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากคือ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐท าให้
การช่วยเหลือจากภาครัฐตรงกลุ่มเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากมีการระบุตัวตน
ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างชัดเชน มีการระบุอาชีพซึ่งจะแสดงถึงความจ าเป็นในการรับ
ความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน และรัฐบาลมีฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือสวัสดิการในแต่ละ
ประเภท (ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม, 2561, หน้า 11) 

 ภายหลังจากที่ได้ด าเนินนโยบายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560        
เป็นต้นมา พบปัญหาจากการใช้บัตรสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่ร่วมโครงการอยู่ไกลจากท่ีพักอาศัย 
เครื่องรับบัตรสวัสดิการในร้านค้ามีปัญหา เป็นต้น ขณะเดียวกันผู้คนในสังคมยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า
อาจมีผู้ที่ไม่ได้จนจริงหรือไม่ได้มีรายได้น้อยจริงแต่ได้รับสิทธิ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือแม้แต่   
เป็นประชาชนทีย่ากจนแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังมีข้อกังวลว่าอาจมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเอกชนบางรายที่เข้าร่วมโครงการและ     
เป็นการกีดกันร้านค้าของผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการในท้องถิ่นไม่ให้ร่วมขายสินค้า      
ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท าให้พบเห็นปัญหาว่าร้านค้าธงฟ้าของโครงการอยู่ห่างไกล 
ภูมิล าเนาท าให้ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งไม่คุ้มค่ากับเงินสวัสดิการที่ได้รับ 
(ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2560, หน้า 1) 

รัฐบาลได้ด าเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนที่มี 
อายุตั้งแต ่18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542 อยู่ในภาวะว่างงานหรือมี
รายได้ที่เกิดข้ึนในปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทจะต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝาก
ธนาคาร, สลากออมสิน,สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงิน
ดังกล่าวจะต้องมีจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่งและต้องไม่เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดปรากฏตามข้อมูลของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 8 กันยายน 2560 
ส าหรับชุมชนก านันแม้นเขตบางบอนมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 315 ครัวเรือน     
เป็นชายจ านวน 935 คน และหญิงจ านวน 977 คน รวมทั้งสิ้น 1,912 คน (ส านักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร, 2562, หน้า 6) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการประเมินผลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของ
นโยบาย ปัญหาและอุปสรรคของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงแนวทางพัฒนาและปรับปรุง
นโยบายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุมชนก านันแม้น เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ จากข้อมูลเอกสาร (Documentary data) การสัมภาษณ์ (Interview) 
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non – Participant Observation) (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, 
หน้า 10 - 15) โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลนโยบายสาธารณะในส่วนที่เป็นการประเมิน
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการวิจัยนี้ใช้การประเมินผล 2 ประเภท ประกอบด้วย (ก) 
การประเมินผลลัพธ์ (Outcomes Evaluation) เป็นการประเมินจุดหมายปลายทางท่ีต้องการบรรลุ 
(Ultimate Outcomes) หรือประเมินผลระยะยาว (Long – term Outputs) ซึ่งจะเป็นผลที่เกิด 
ต่อจากผลผลิตที่อาจเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม(ข) การประเมินผลกระทบ (Impact 
Evaluation) เป็นการประเมินผลที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างผลผลิต และผลลัพธ์ของนโยบาย 
แผนงานโครงการ (บุญเกียรติ การะเวกพันธ์, 2562, หน้า 20) ซึ่งรวมทั้งผลกระทบภายในและ
ภายนอกของนโยบาย แผนงาน โครงการที่มีต่อสาธารณะที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของนโยบาย ปัญหาและอุปสรรคของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงแนวทาง
พัฒนาและปรับปรุงนโยบายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเขตชุมชนก านันแม้นโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียวแล้วน าไปวิเคราะห์หาข้อสรุป (เฉลิมพล ศรีหงส์, 2562, หน้า 5-10) 

ขอบเขตการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการนโยบาย
สาธารณะโดยใช้ชุมชนก านันแม้นเป็นกรณีศึกษาและเพ่ือให้การวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนด
ขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

เป็นการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในฐานะที่เป็นนโยบายสาธารณะ
อย่างหนึ่งของรัฐที่จะต้องได้รับการประเมินผลการด าเนินนโยบาย ดังนั้น ขอบเขตด้านเนื้อหามีสอง
ประเภทคือ เนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินนโยบายของรัฐ และ
ข้อเท็จจริงของการด าเนินนโยบายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 2. ขอบเขตด้านประชากร  เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักใช้ประชากรชุมชนก านันแม้นเป็นกรณีศึกษา 
  2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยจึงเกี่ยวข้องกับการขอรับสิทธิ์ภายใต้เงื่อนไขโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  2.2 ผู้ให้ข้อมูลหลักคือประชากรชุมชนก านันแม้นที่มีรายได้น้อยและได้รับคัดเลือก
ให้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 10 คน 

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ เฉพาะชุมชนก านันแม้นเท่านั้น 
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 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการวิจัยครั้งนี้ มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยระหว่างเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ผลการวิจัย 
ชุมชนก านันแม้นเดิมซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมได้เปลี่ยนแปลงจากอดีตตามความเจริญของ

กรุงเทพมหานครแต่ส าหรับคนในพื้นท่ีแล้วยังคงประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยพืชเศรษฐกิจ 
ที่ท ารายได้ให้แก่ประชาชนคือ ดอกกล้วยไม้ ดอกรัก และดอกจ าปี พ้ืนที่ว่างเปล่าและบ้านจัดสรร  
โดยประชากรในวัยแรงงานจะประกอบอาชีพด้วยการรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีสถาน
ประกอบการอยู่ในพ้ืนที่อยู่จ านวนมากประชากรในพ้ืนที่มีท้ังประชาชนดั้งเดิมและประชากร 
ที่ย้ายถิ่นฐานเข้าไปซึ่งผลการวิจัยเป็นดังนี้ 

การประเมินผลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
การประเมินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุมชนก านันแม้นใช้แนววิเคราะห์ระบบ ประกอบด้วย

(1) ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก ่งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรมาเพ่ือใช้ในโครงการบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ, อุปกรณ์การบริหารจัดการของราชการ เช่น แรงงาน ทรัพยากรหน่วยงานรัฐต่างๆ 
เวลาและสถานที่ที่ใช้เพื่อรับสมัครประชานชนในชุมชนก านันแม้นที่ประสงค์จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และประชาชนในพ้ืนที่ที่มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (2) ปัจจัยน าออก (Output) นั่นคือจ านวน
เงินทีใ่ส่ไปในบัตรโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นโอนเงินโดยตรงให้กับประชาชน (3) ขบวนการ
ป้อนกลับ (Feedback) สัมฤทธิ์พลของจ านวนเงินที่ใส่ไปในบัตรสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้
เพียงใด ตรงกับวัตถุประสงค์นโยบาย และความต้องการของประชาชนเพียงใดผลการวิจัยพบว่า 

1) ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) มีดังนี้ 

รัฐบาลได้บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรหน่วยงานรัฐต่างๆ เวลา และสถานทีโ่ดยมี
กระบวนการลงทะเบียนเพ่ือให้ได้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดเพ่ือรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
โดยประชาชนทั้งหมดในเขตบางบอน มีทั้งสิ้นรวม 106,919 คน (ส านักบริหารการทะเบียน 
กระทรวงมหาดไทย,2562, หน้า 4) ขณะทีป่ระชากรในชุมชนก านันแม้นมีจ านวนทั้งสิ้น 1,912 คน 
และมีที่ได้รับคัดเลือกให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในชุมชนก านันแม้น โดยแบ่งตามช่วงอายุผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจ านวน 150 คน ประชาชนทั่วไปจ านวน 290 คน และคนพิการจ านวน 70 คนรวม
ทั้งสิ้น 510 คน 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบจ านวนประชาชนทั้งหมดในเขตบางบอนกับชุมชนก านันแม้น และ
ประชาชนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ปี 
พ.ศ. 

เขตบางบอน (คน) ชุมชนก านันแม้น(คน) จ านวนที่ได้รับ 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

2562 106,919 คน จ านวน 1,912 คนคิดเป็น
ร้อยละ 1.78 ของจ านวน

ประชากรทั้งเขตบางบอนที่
มีจ านวน 106,919 คน 

จ านวน 510 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.47 ของจ านวนประชากรทั้งเขต
บางบอนที่มีจ านวน 106,919 คน 
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ที่มา: ปรับปรุงจากส านักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย.2562.ข้อมูล
สถิติประชำกรและบ้ำน – จ ำนวนประชำกรแยกรำยอำยุ. กรุงเทพมหานคร 

 จ านวนประชาชนที่ได้รับคัดเลือกให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในชุมชนก านันแม้นสามารถ
วิเคราะห์แยกรายละเอียดประชาชนเป็น ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และคนพิการ ได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 รายละเอียดจ านวน เพศและคุณลักษณะของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ชุมชนก านันแม้น เขตบางบอน 
 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
1.จ านวนประชากรทั้งหมด   

1.1 เพศ    ชาย 935 48.90 
                  หญิง 977 51.10 

รวม 1,912 100.00 
2. จ านวนผู้ได้รับสิทธิ์   

2.1 ผู้สูงอายุ 150 29.41 
2.2 ประชาชนทั่วไป 290 56.86 
2.3 คนพิการ 70 13.73 

รวม 510 100.00 
 

ที่มา : ส านักงานเขตบางบอน.2562. จ ำนวนประชำกรที่ได้รับคัดเลือกให้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐชุมชน
ก ำนันแม้น. ส านักงานเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร. 

 

ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยน าเข้า (Input) ที่เป็นกระบวนการลงทะเบียนและการพิจารณา
จะพบว่ามีขั้นตอนซึ่งแสดงไว้ในแผนภูมิที่  1 ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงกระบวนการใช้สิทธิ์ทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

  

 

ลงทะเบียน ธนาคาร ส านักงาน
เขต 

ข้อมูล 

ประชาชน ประชาชน 
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กระบวนกำรลงทะเบียนและกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

 1. ประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน ณ จุดที่ก าหนด เช่น (1) ธนาคารออมสิน ทุกสาขาท่ัว
ประเทศ (2) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ (3) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ (4 )ส านักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด และ(5) 
ส านักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร 
 2. ขั้นตอนการคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยกระทรวงการคลังได้แก่ (ก) รายได้ไม่เกิน 
100,000 บาทต่อปี มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 100,000 บาท (ข) มีบ้านขนาดบ้านไม่เกิน  
25 ตารางวา (ตร.ว.) และคอนโดฯ ขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร (ตร.ม.) และ(ค) มีที่ดินเพ่ืออยู่ 
อาศัยเองไม่เกิน 1 ไร่ และมีที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ 
 3. การประกาศผลโดย กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง และส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง 

 4. กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป 

2) ปัจจัยน ำออก (Output) คือจ านวนเงินที่ใส่ไปในบัตรโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ      
เป็นโอนเงินโดยตรงให้กับประชาชนจ านวนงบประมาณของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้น 76,802.78 ล้านบาท ซ่ึงจ านวนเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ของประชาชนในชุมชนก านันแม้น เขตบางบอน ซึ่งแยกเป็นดังนี้ (วารสารไทยคู่ฟ้า, 2561, หน้า 3) 

 ก.อายุผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 150 คน แยกเป็นเงินซื้อสิ้นค้าอุปโภค
บริโภคร้านธงฟ้า 300 บาทต่อเดือน เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในการเดินทางไปพบแพทย์จ านวน 500 บาท 
และเงินสดอีกจ านวน 200 บาท 

 ข.ประชาชนทั่วไปจ านวน 290 คน แยกเป็นเงินซื้อสิ้นค้าอุปโภคบริโภคร้านธงฟ้า 
300 บาทต่อเดือน และเงินช่วยเหลือตามประเภทความช่วยเหลือที่ได้ลงทะเบียนไว้ เช่น ค่าพาหนะ 
ค่าน้ า คา่ไฟฟ้าก๊าซหุงต้มจ านวน200 บาท 

 ค.คนพิการจ านวน 70 คนแยกเป็นเงินซื้อสิ้นค้าอุปโภคบริโภคร้านธงฟ้า จ านวน 
300 บาทต่อเดือน เงินช่วยเหลือผู้พิการเดินทางไปพบแพทย์ จ านวน500 บาท และเงินสดจ านวน 
200 บาท 

3) ขบวนกำรป้อนกลับ (Feedback) คือ การตรวจสอบสัมฤทธิ์ผลของโครงการตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงสิ้นสุดพบว่า กลุ่มคนพิการทั่วประเทศไม่มีโอกาสเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประเทศไทยมี
ประชากรพิการประมาณ 3.7ล้านคน หรือร้อยละ 5.5 ของประชากรทั่วประเทศคนพิการด้วยสาเหตุ 
คือ (1) คนพิการที่ไม่สามารถเดินทางได้ (2) คนชราพิการที่ไม่สามารถเดินทางได้ (3) ผู้ป่วยติดเตียง
กลุ่มคนพิการไม่มีโอกาสเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือว่ามีความเสียเปรียบมากท่ีสุดเนื่องจากเป็น    
ทั้งคนจนและคนพิการ ส าหรับชุมชนก านันแม้นพบว่าเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ขนาดเล็กท าให้เจ้าหน้าที่    
เขตสามารถลงพ้ืนที่ตรวจสอบได้ทั่วถึง 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
          1.ควำมเป็นธรรมเสมอภำคจำกกำรที่หน่วยงำนรัฐที่ตรวจสอบให้บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดข้ึนท่ามกลางแนวคิดแก้ปัญหาความยากจนเป็นเครื่องมือในการ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมของประเทศไทยโดยให้ด าเนินการการครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยเป็นธรรม 
เสมอภาคทั้งประชาชนที่อยู่ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรซึ่งได้เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2560  

 2.กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนจำกโครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 

ประเด็นความเป็นธรรมเสมอภาคโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือว่าเป็นจุดเด่นของ
โครงการนี้ให้กับประชาชนที่อยู่ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรรัฐบาลจะโอนเงินเข้าสู่บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิทุกเดือนเพื่อน าไปช าระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่ร่วมโครงการรัฐบาลได้ยกระดับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้มีความม่ันคงมากยิ่งขึ้นโดยออกกฎหมายมารองรับคือพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ
เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพ.ศ. 2562 ถือเป็นการยกระดับสวัสดิการสังคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้มีกฎหมายรองรับ 

3.พระรำชบัญญัติกำรจัดประชำรัฐสวัสดิกำรเพ่ือเศรษฐกิจฐำนรำกและสังคม พ.ศ. 2562          

เป็นกฎหมายที่รับรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งปรากฏในพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐ
สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 มาตรา 3 “โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการ
แห่งรัฐ” โดยพระราชบัญญัติฯ นี้ ได้น าปัญหาของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาปรับปรุงแก้ไขให้มี
มาตรฐานและการตรวจสอบความถูกต้องในหลาย ๆ ส่วนจากหน่วยงานรัฐหลายภาคส่วน เช่น 

  3.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
ขึ้นมาคณะหนึ่ง (พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  
พ.ศ. 2562 มาตรา 3 ซึ่งประกอบด้วย (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ (3) กรรมการโดยต าแหน่งได้แก่ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติผู้อ านวยการส านักงบประมาณอธิบดีกรมบัญชีกลางและผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์สังคมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือด้านอื่น 
อันจะเป็นประโยชน์แก่การจัดประชารัฐสวัสดิการ (พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ 
เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ขึ้นมาและมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

  1) เสนอนโยบายแผนการด าเนินงานมาตรการหรือโครงการเกี่ยวกับประชารัฐ
สวัสดิการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือในการดารงชีพและเพ่ิมศักยภาพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางโดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จ าเป็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  2) พิจารณาการสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงาน
ของเอกชนมูลนิธิหรือองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะล าบากทุกประเภท
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เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบทั้งนี้หลักเกณฑ์การเสนอโครงการให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  3) จัดให้มีฐานข้อมูลของประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ     
ในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ในการจัดประชารัฐ
สวัสดิการการก ากับดูแลการบริหารจัดการและการประเมินผลการด าเนินการได้อย่างเหมาะสม 

  4) ก ากับดูแลการบริหารจัดการตรวจสอบข้อมูลและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชารัฐสวัสดิการ 
  5) ประเมินผลการด าเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งพร้อมทั้งรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีทั้งนี้หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
  6) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินการจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินของกองทุน 
  7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  8) ออกระเบียบประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

  3.2 คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีหน้าที่จัด
กิจการประชารัฐสวัสดิการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือในการด ารงชีพแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
ตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐให้ด าเนินการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท าให้โครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความม่ันคงมากยิ่งข้ึน และไม่ได้เป็นเพียงนโยบายของรัฐบาลที่จะเปลี่ยนแปลง
ได้ง่าย ๆ หลังจากมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะถือเป็น
เครื่องมือของรัฐอย่างหนึ่งภายใต้แนวคิดรัฐสวัสดิการที่ต้องการสร้างความเท่าเทียมและเสมอภาค
ให้กับประชาชน 

 4. การใหค้วามช่วยเหลือที่เป็นสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้มี
เพียงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินกับประชาชนเท่านั้น แต่ยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐควบคู่กันไปด้วย โดยมีหน่วยงานรัฐคอยก ากับติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้ 

  1) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คนส.) 
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

  2) คณะอนุกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คอต.) 
ท าหน้าที่ติดตามความคืบหน้าและผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล 

  3) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ าจังหวัด 
(คอจ.) ท าหน้าที่แต่งตั้งก ากับดูแลและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการลงพ้ืนที่ของคณะท างาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ าอ าเภอและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล 

  4) คณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ าอ าเภอหรือ 
“ทีมหมอประชารัฐสุขใจ” ประกอบด้วยคณะท างานระดับอ าเภอและผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ซึ่งท าหน้าที่ดูแลและให้ค าแนะน าแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เหมาะสมและสอดคล้องตาม 
ความจ าเป็นของแต่ละบุคคล 
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 ปัญหาและอุปสรรคในการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุมชนก านันแม้น เขตบางบอน 

ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญคือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครขึ้น
ทะเบียนผู้มีรายได้น้อยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และปัญหาเกิดจากคนยากจนกลุ่มใหญ่ยังเข้า 
ไม่ถึงอินเตอร์เน็ตจึงท าให้ไม่สามารถสมัครเพ่ือขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ และประชาชนที่อยู่
ห่างไกลไม่สามารถเดินทางมาสมัคร ณ จุดที่ก าหนดได้ เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
เป็นโครงการใหม่ที่ประชาชนยังไม่มีความรู้มากก่อนจึงท าให้ขาดความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วม 

ปัญหาและอุปสรรคจากความชัดเจนและความต่อเนื่องของการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
นโยบายการประเมินผลมีผลต่อความชัดเจนและความต่อเนื่องของนโยบายหากพิจารณาวงจรของการ
ประเมินผลนโยบายสาธารณะแล้วจะพบว่าเมื่อนโยบายนั้นไม่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของรัฐบาล 
ซ่ึงอาจเกิดการยกเลิกโครงการนี้ได้ 

ปัญหาและอุปสรรคจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีบัตรสวัสดิการปัญหาความ 
ไม่เท่าเทียมเนื่องจากบางคนไม่มีทรัพย์สินในระบบเป็นชื่อตนเอง ไม่มีเงินฝากในระบบบัญชีธนาคาร  
แต่มีทรัพย์สินครอบครองเกินกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น โอนทรัพย์สิน อันเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้ลูก
แล้ว มีเงินเก็บ เงินหมุนเวียน มีรายได้เกินที่ก าหนด 

ปัญหาและอุปสรรคจากการกระจายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคือการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
และการรูดบัตรผ่านเครื่องรูดบัตร หรือ EDC (อีดีซี) ซึ่งปัจจุบันยังมีปัญหา เช่นการกระจายเครื่องรูดบัตร 
ยังไม่ทั่วถึงท าให้ใช้บริการได้ยากขณะเดียวกันบางร้านค้าที่อยากร่วมโครงการอาจจะประสบปัญหา
เรื่องการเตรียมตัวและต้องลงทุนในการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ 

 การประเมินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุมชนก านันแม้นให้ความส าคัญกับ (ก) 
การประเมินผลลัพธ์ เป็นการประเมินจุดหมายปลายทางที่ต้องการบรรลุ (ข) การประเมินผลกระทบ
(ค) ความเป็นธรรม (ง) ความเหมาะสมประเด็นส าคัญที่พบคือ ความเป็นธรรมและความเหมาะสม
ความแตกต่างของการประเมินคือประชาชนแต่ละพ้ืนที่จะใช้ประโยชน์แตกต่างกันเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดแตกต่างกันการบริหารโครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐต้องพิจารณาบทบาทของรัฐบาลในระบบรัฐสวัสดิการที่ต้องบริหารจัดการ (1) รัฐต้องให้สิทธิ
แก่พลเมืองอย่างเท่าเทียมกันในการรับการบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ (2) รัฐต้องให้
ความมั่นคงทางสังคมให้แก่บุคคลในกรณีต่างๆเช่นการเจ็บป่วยชราภาพการว่างงานด้อยโอกาส       
เป็นต้น (3) รฐัต้องมีหลักประกันความเท่าเทียมกันของรายได้ขั้นต่ าของแต่ละบุคคลครอบครัวและ
สนับสนุนให้มีการกระจายผลผลิตจากการท างาน 

 ส าหรับประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่พบจากการวิจัยนี้คือ ความส าเร็จและความล้มเหลวของ
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ชุมชนก านันแม้นโดยพิจารณาเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของ
นโยบายกับผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเพ่ือน าความส าเร็จกับความล้มเหลวมาเปรียบเทียบกันว่านโยบายนั้น 
มีความคุ้มค่ากับต้นทางด้านงบประมาณท่ีรัฐบาลใส่เข้าไป ในส่วนของปัญหา และอุปสรรคในการ 
แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุมชนก านันแม้นพบว่าความเป็นนโยบายสาธารณะของโครงการบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐนั้นยังไม่ครอบคลุมประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือดังค าอธิบายดังนี้“...
ประชำชนกลัวจะไม่ได้รับบัตร,กลัวจะไม่ได้รับเงินจริง ๆ, กลัวใช้ไม่ได้จริง, กลัวว่ำได้มำแล้วจะไม่ได้ใช้, 
กลัวรำยชื่อตกหล่น, จ ำนวนเงินในบัตรน้อยเกินไป, สวัสดิกำรที่ออกมำคนในเมืองอำจจะได้ใช้แต่คน
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ชนบทไม่ได้ใช้,กลัวจะได้สวัสดิกำรไม่ครบตำมที่แจ้ง,กลัวจะได้สิทธิ์ไม่ทั่วถึง,กลัวมีผลกระทบ 
ด้ำนเศรษฐกิจ, เปลี่ยนค่ำรถไฟและรถเมล์เป็นค่ำน  ำค่ำไฟและอยู่ต่ำงจังหวัดกลัวจะไม่ได้รับเงิน 
(นำยศิลป์ สุโพธิ์ สัมภำษณ์ 2562)....” 

ความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ชุมชนก านันแม้น 

 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ส่งตรงจากรัฐบาลถึงมือ
ประชาชนทันทีโดยไม่ผ่านระบบราชการใด ๆ ท าให้การช่วยเหลือจากภาครัฐถูกกลุ่มเป้าหมายและ
เกิดประโยชน์สูงสุดโดยภาครัฐมีข้อมูลในการติดตามประเมินผลการให้สวัสดิการในแต่ละประเภทได้
อย่างตรงเป้ามากที่สุดแตกต่างจากเดิมที่ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือไม่ ก็อาจ
ได้รับสวัสดิการจากนโยบายต่างๆ หากย้อนกลับไปดูพัฒนาการของสวัสดิการสังคมของไทยที่ผ่านมา
ตลอดช่วงเวลาสองทศวรรษ พบว่ามีนโยบายที่สามารถเข้าข่ายสวัสดิการของรัฐที่ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 6 มาตรการ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ รถเมล์ฟรี     
รถไฟฟรี ไฟฟ้าฟรีโดยใช้วงเงินรวมถึง 616,377 ล้านบาท หรือตกปีละ 24,000 ล้านบาท และหากนับ
เฉพาะปีที่ได้ด าเนินมาตรการทั้งหมดตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา พบว่า รัฐใช้เงินไปแล้ว 586,871 ล้านบาท 
หรือปีละ 60,000 ล้านบาท (วารสารไทยคู่ฟ้า, 2561, หน้า 7) ซึ่งประชาชนในชุมชนก านันแม้น      
ได้รับคัดเลือกให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบ่งตามช่วงอายุผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 150 คน 
ประชาชนทั่วไปจ านวน 290 คน และคนพิการจ านวน 70 คนรวมทั้งสิ้น 510 คน อย่างไรก็ดี
ความส าเร็จที่พบคือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยตรงจากรัฐบาล      
สู่ประชาชนซ่ึงมีความรวดเร็วและคล่องตัวในการบริหารจัดการโดยไม่ผ่านหน่วยงานงานราชการใดๆ       
ทั้งนี ้รัฐบาลจะมีข้อมูลพ้ืนฐานปัญหาความยากจนที่ละเอียดเป็นรายบุคคลจ าแนกตามอาชีพ อายุ 
และความจ าเป็นในการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคลท าให้รัฐบาลก าหนดนโยบายอื่น ๆ ตามมาได้ตรงกับ
ปัญหาของประชาชนมากท่ีสุดและความล้มเหลวของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบคือ 
ประชาชนเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ โดยวิเคราะห์จากสื่อท่ีรัฐใช้ในการประชาสัมพันธ์
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะพบว่าการสื่อสารการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะกระจายกัน
ออกไปตามสื่อต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ช่องทางการสื่อสารการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 
 

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
สื่อโทรทัศน์ 673 55.07 

สื่อบุคคล 358 29.30 

สื่อวิทยุ 67 5.48 
สื่อหนังสือพิมพ์ 49 4.01 
Facebook 48 3.93 

ป้ายประกาศ 11 0.90 
 

 

ตำรำงที่ 3 (ต่อ) 
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ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
Line 9 0.74 

Website 5 0.41 
YouTube 1 0.08 

สื่อนิตยสาร 1 0.08 
Instagram 1 0.08 

รวม 1,222 100.00 
 

ที่มา : ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” กันยายน 2560 
 

 สรุปจากตารางที่ 3 ได้ว่ามชี่องทางการศึกษาการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอัตรา
ส่วนสูงที่สุด ได้แก่ สื่อโทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ 55.07 ทั้งนี ้สื่อโทรทัศน์มีการเข้าถึงมากท่ีสุด แต่มี
จุดอ่อนคือจะต้องรอให้มีการออกอากาศซ้ า ๆ หลาย ๆ รอบประชาชนจึงจะเข้าใจท าให้ประชาชน
บางส่วนไม่สามารถรับข่าวสารซ้ า ๆ ได้เนื่องจากการประกอบอาชีพนอกเคหะสถาน รองลงมา ได้แก่ 
สื่อบุคคล ร้อยละ 29.30 สื่อวิทยุร้อยละ 5.48 สื่อหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 4.01 เฟสบุ๊ค (Facebook) 
ร้อยละ 3.93ป้ายประกาศร้อยละ 0.90 ไลน์ (Line) ร้อยละ 0.74 เว็บไซด์ (Website) ร้อยละ 0.41   
ยูทูป (YouTube) ร้อยละ 0.08 สื่อนิตยสารร้อยละ 0.08 และอินสตาแกรม (Instagram)             
ร้อยละ 0.08 ขณะที่ประชาชนสูงอายุไม่เข้าใจสื่อออนไลน์ และคนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ 
จ านวนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางช่องทางการสื่อสารทั้งหมดดังแสดงไว้ในแผนภาพ
การเปรียบเทียบแสดงช่องทางการสื่อสารการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 

 

แผนภาพที่ 2 แสดงช่องทางการสื่อสารการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชุมชนก านันแม้น 
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อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยพบว่า โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ า       
ทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับประชาชนที่ขาดโอกาสเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้มีรายได้น้อย  
ใน 4 มิติ ได้แก่ การมีงานท า การฝึกอบรมและการศึกษา การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและ   
การเข้าถึงสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการจัดสรร
งบประมาณโดยตรงไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากคือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและ
เกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ    
มีหลักการเหมือนกับแนวคิดรัฐสวัสดิการคือความยุติธรรมทางสังคมต่อประชาชน สร้างความ    
เท่าเทียมกันทางโอกาส จากการจัดสรรทรัพยากรทางสังคมชดเชยให้กับผู้เสียเปรียบทางสังคม
ตั้งแต่ก าเนิดหรือขาดโอกาสเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีโครงการบัตรสวัสดิการ    
แห่งรัฐเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นมาใหม่เมื่อน าไปปฏิบัติจึงเกิดปัญหาหลายประการ ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับอริยา กองวงษา (2562) ที่ศึกษาการประเมินผลนโยบายโครงการบัตรสวัสดิการ    
แห่งรัฐ : กรณีศึกษาการขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพ้ืนที่อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง       
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ประการแรก การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครขึ้น
ทะเบียนคนจนไม่แพร่หลายทั่วถึงคนจนที่อยู่ในชนบทห่างไกลไม่ทราบข่าวสารหรืออาจทราบ
หลังจากที่การปิดรับสมัครขึ้นทะเบียน ประการที่สอง ประชาชนที่พิการไม่สามารถเดินทางมา
สมัครขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ประการที่สาม ไม่สามารถคัดกรองประชาชนยากจน     
จริง ๆ กับประชาชนที่ไม่ได้ยากจนได้เนื่องจากไม่มีระบบตรวจสอบทรัพย์สินของประชาชน         
ที่รัดกุม นอกจากนี้ การก าหนดร้านค้า และประการที่สี่ มีข้อกังวลว่าอาจมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบการเอกชนบางรายที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นการกีดกันร้านค้าของผู้ประกอบการ     
รายย่อย และผู้ประกอบการในท้องถิ่นไม่ให้ร่วมขายสินค้าในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านค้า
ธงฟ้าของโครงการอยู่ห่างไกลภูมิล าเนาท าให้ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งไม่คุ้มค่า
กับเงินสวัสดิการที่ได้รับ ผลการศึกษาที่สอดคล้องกันนี้ท าให้เห็นว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ยังมีปัญหาหลักๆ ที่เหมือนกันโดยภาพรวมทั้งประเทศในแง่การกระจายความเป็นธรรมและ        
ความทั่วถึงนอกจากนี้แล้วในการแก้ไขปัญหาการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งต่อ ๆ ไปจึงมี
ประเด็นที่รัฐบาลต้องพิจารณาเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันทางสังคม เช่น       
การให้สวัสดิการเป็นครอบครัวหากเป็นครอบครัวมีคนพิการก็ให้ครอบครัวนั้นได้สิทธิไปโดยไม่ต้อง
ให้คนพิการเดินทางมาลงทะเบียน หรือให้ร้านค้าชุมชนมีส่วนร่วมขายสินค้าเป็นร้านธงฟ้าโดย       
ไม่ตั้งกฎเกณฑ์มากเกินไปเพ่ือกระจายการเข้าถึงสิ้นค้าธงฟ้าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. รัฐบาลควรให้บัตรสวัสดิการของรัฐสามารถน าไปแลกซื้อสินค้าของชุมชนได้เป็นการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนเพราะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาผลประโยชน์ไปตกอยู่กับสินค้าของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ 
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 2. ควรสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้าชุมชนและให้ชุมชนเข้าไปบริหารจัดการในรูปแบบของ
สหกรณ์ร้านค้าซ่ึงจะท าผลประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนอาจจะในรูปแบบของเงินเฉลี่ยคืนจากการเข้ามา
ใช้บริการและเงินปันผลตามหุ้นเป็นต้น 

 3. รัฐบาลควรสนับสนุนให้น าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้น าไปเป็นส่วนลดค่าโดยสารของระบบ
ขนส่งมวลชนในต่างจังหวัดเพ่ือให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในต่างจังหวัดได้ใช้สิทธินี้       
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

4. ควรมีประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง วันเวลาการลงทะเบียน เงื่อนไขสวัสดิการในบัตร 
ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นคือส านักงานเขตที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดช่วยด าเนินงานและสนับสนุน
การจัดตั้งร้านค้าชุมชนและให้ชุมชนเข้าไปร่วมโครงการจะท าให้ผลประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนอาจจะ 
ในรูปแบบของเงินหมุนเวียนในชุมชน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการวิจัยที่เน้นถึงความแตกต่างกันระหว่างผู้ถือบัตรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลกับผู้ถือบัตรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอ่ืนนั้น เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่มีพ้ืนฐานการด ารงชีวิต 
การประกอบอาชีพที่ไม่เหมือนกัน 

 2. ควรวิจัยการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะกับแต่ละอาชีพแต่ละพ้ืนที่ เช่น เกษตรกร หรือ
ชาวประมง หรือผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะต้องการความช่วยเหลือที่ต่างกนั เกษตรกร 
หรือชาวประมงอาจต้องการความช่วยเหลือด้านสิ่งของหรือวัสดุประกอบอาชีพ ขณะที่ผู้ใช้แรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาจต้องการได้รับสัดส่วนในเรื่องค่าเดินทางที่เพ่ิมข้ึนเป็นต้น 
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วารสารไทยคู่ฟ้า.2561.มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน. 

ส านักโฆษกส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.ฉบับเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 . 
วิโรจน์ ก่อสกุล .2561.เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชา PAD 6102ระเบียบวิธีวิจัยทาง 
 รัฐประศาสนศาสตร์.โครงการรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ.  
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ศรีศักดิ์ จามรมาน.2560.ผลการส ารวจ “ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการด าเนิน 
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โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐส าหรับผู้มีรายได้น้อย”.สยามเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตโพลล์. 

ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม.2561.รายงานการติดตามความก้าวหน้าการสร้าง 
 ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยในปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12.  
 กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
ส านักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย.2562.สถิติประชากรและบ้าน –  

จ านวนประชากรแยกรายอายุ.  สืบค้นจาก  
http://www.bora.dopa.go.th/index.php/th/ 

ส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ. 2561. สถิติสุขภำพคนไทยปี 2561. สถาบันวิจัยระบบ 
 สาธารณสุข: นนทบุรี. 
ส านักงานเขตบางบอน. 2562. จ านวนประชากรที่ได้รับคัดเลือกให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุมชน 
 ก านันแม้น.ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร. 
อริยากองวงษา. (2562). กำรประเมินผลนโยบำยโครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ : ศึกษำ 
 กรณีกำรขึ นทะเบียนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐในพื นที่อ ำเภอแกลงจังหวัดระยอง. โครงการ 
 หลักสูตรมหาบัณฑิต (สาขาผู้น าภาครัฐและภาคเอกชน) คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 รามค าแหง. 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 

 ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1   นางสาวส้ม ทองดี (นามสมมุติ) ประชาชนชุมชนก านันแม้น 
เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2   นายแดง  ทองแดง (นามสมมุติ) ประชาชนชุมชนก านันแม้น 
เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3   นายเหลือง  ทองค า (นามสมมุติ) ประชาชนชุมชนก านันแม้น 
เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 4   นายขาว  ทองสี (นามสมมุติ) ประชาชนชุมชนก านันแม้น 
เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5   นางเขียว  ดีนา(นามสมมุติ) ประชาชนชุมชนก านันแม้น 
เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6   นายก้อง  สีสวย (นามสมมุติ) ประชาชนชุมชนก านันแม้น 
เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7   นายยาม  สุดคุ้ม (นามสมมุติ) ประชาชนชุมชนก านันแม้น 
เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 8   นายด า  ทองด า (นามสมมุติ) ประชาชนชุมชนก านันแม้น 
เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 9   นางสมศรี  ทองเอก (นามสมมุติ) ประชาชนชุมชนก านันแม้น 
เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 10  นายสี  นาดี (นามสมมุติ) ประชาชนชุมชนก านันแม้น 
เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 

http://www.bora.dopa.go.th/index.php/th/
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