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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือ

ศึกษาการน านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัติ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการน า
นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้แบบสอบถาม จ านวน 245 คน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของทาโร ยามาเน่ 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้สัมภาษณ์ คือ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ประชาชนที่มีและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ร้านค้าที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ ดังนี้ ด้านการก าหนด
ภารกิจและการมอบหมายงาน ด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ด้านสมรรถนะของหน่วยงานของ
รัฐ ด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านมาตรการ
ควบคุม ประเมินผล และการกระตุ้นส่งเสริม ส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยแยกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ปรากฏว่า จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อปี อาชีพหลัก 
แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการแนวทางการด าเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น
ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบริการที่จ าเป็นอันจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ :  การน านโยบายไปปฏิบัติ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
 
 
 
 
Abstract 

This research is a research methodology integrating qualitative research with quantitative 
research. To study the implementation of the welfare state policy. To compare opinions on 
state welfare policy Classified by personal factors. To study the state of problems and 
guidelines on the implementation of the welfare state policy in Ban Dan municipality. Ban 
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Dan district Buriram province The sample consisted of 245 questionnaires. Targeted 
interviews were local leaders, community leaders, people with and without state benefits. 
20 participating and non-participating merchants. 

The research found that The overall picture was moderate. These are the following: 
Mission assignment and assignment. The goals and objectives of the policy. Performance of 
state agencies. The incentives for entrepreneurs and the public. Public Relations And 
measures, control, evaluation and stimulation. Comparative analysis by personal factors 
revealed that gender disaggregation was not significantly different among age groups. The 
average annual income of the main occupations was statistically significant at the 0.05 level. 
The state welfare policy guidelines provided low income people with access to essential 
services that would enhance the quality of life. Better. 
 
Keywords :  implementation of policies, state welfare certificate 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรร์ะดับชาติ ครั้งท่ี 7/2561 
“รัฐประศาสนศาสตร์ไทย 4.0 : ประชารัฐ นวัตกรรม และความท้าท้าย” 

 

20 

บทน า 
เมื่อนโยบาย “ประชานิยม” ของนักการเมืองถูกปัดกวาดออกไป ในขณะที่ยังมีคนไทยอีกจ านวนมาก

ยากจนและด้อยโอกาสจ าเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ อย่างน้อยประชากรใน 67 ล้านคน ก็มีคน
ที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นยากจนอยู่ถึง 11.4 ล้านคน  สวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้นโยบายของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงถือก าเนิดข้ึนตามค ามั่นสัญญา
ที่ว่า เขาจะท าให้บ้านเมืองนี้ดีข้ึนกว่าที่เคยเป็นมาสวัสดิการแห่งรัฐนี้ เกิดขึ้นเพ่ือช่วยเหลือคนไทยในกลุ่มที่ด้อย
โอกาสทางสังคมทุกกลุ่มได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันในทุกด้าน นโยบายปฏิรูปประเทศไทยไม่
เพียงแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นที่ประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของผู้คนด้วย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
แต่ยังมีสวัสดิการอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รัฐจะเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่เคยขาดหายไปให้กับประชาชนคนไทย 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2560) 

ส าหรับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน” นั้น หลังจากภาครัฐเริ่มประกาศใช้ ไปเมื่อวันที่ 1 ต.ค.
2560 ที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับสิทธิก็ต่างพากัน มาใช้สิทธิในร้านค้าที่มีเครื่องรูดบัตรกันอย่างคึกคัก 
เนื่องจากส่วนหนึ่งเข้าใจว่าใช้ได้วันเดียวและบางส่วนเข้าใจว่าต้องใช้ให้หมดภายในครั้งเดียว ไม่สามารถใช้วัน
หลังได้ จากความเข้าใจดังกล่าวจึงท าให้วันแรกที่เริ่มเปิดใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีประชาชนเข้ามาต่อแถวเพ่ือ
ซื้อสินค้าค่อนข้างยาว เนื่องจากร้านค้าที่รับสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่ค่อนข้างน้อยจึงท าให้ประชาชนเลือกที่จะมา
วันเดียวและยอมต่อแถวยาวเพ่ือซื้อสินค้าน าไปใช้ในครัวเรือน (ไทยรัฐออนไลน์, 2560)  

ประชารัฐสวัสดิการ เป็นการให้วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ือใช้ช าระค่าสินค้าและบริการผ่าน
เครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่ก าหนด เมื่อช าระค่าสินค้าและบริการแล้ววงเงิน
จะลดลงตามยอดที่ใช้จ่าย และถึงรอบวันที่ 1 ของทุกเดือน (ยกเว้นวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ทุกวันที่ 1 
ของทุก 3 เดือน)วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินแต่ละสวัสดิการเสมอ ซึ่งวงเงินคงเหลือของเดือนที่
ผ่านมาจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป นอกจากนี้ไม่สามารถถอนวงเงินสวัสดิการจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น
เงินสดได้ (กรมบัญชีกลาง, 2560) 

วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแบ่งได้เป็น (1) วงเงินค่าซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จะเป็นสินค้า
เพ่ือการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม (2) วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มตามสิทธิเป็นจ านวนเงิน 45 บาท
ต่อ 3 เดือน (3) วงเงินค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า 500 บาท ต่อเดือน (4) วงเงินค่าโดยสารรถ บขส.วงเงิน 
500 บาทต่อเดือน (5) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ โดยสารรถไฟภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน และประโยชน์
ของประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะท าให้การช่วยเหลือจากภาครัฐถูก
กลุ่มเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยภาครัฐมีข้อมูลในการติดตามประเมินผลการให้สวัสดิการในแต่ละ
ประเภท และน ามาปรับปรุงการให้สวัสดิการให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถก ากับติดตามค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ 

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในการใช้จ่ายช าระ ค่าสินค้า
และบริการในชีวิตประจ าวันด้วยเงินสดเป็นหลัก ไปสู่ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และท่ีส าคัญเป็นการผลักดันให้เกิดการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-
Payment Master Plan) ของรัฐบาลที่มุ่งเน้น การด าเนินธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว 
และลดปริมาณเอกสารทางการเงิน เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)  
(กรมบัญชีกลาง, 2560)  
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จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น มีคนไทยอีกจ านวนมาก ยากจน และด้อยโอกาสจ าเป็นที่ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ อย่างน้อยประชากรใน 67 ล้านคน ก็มีคนที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นยากจนอยู่ถึง 11.4 ล้าน
คน เพ่ือช่วยเหลือคนไทยในกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมทุกกลุ่มได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันในทุ ก
ด้าน นโยบายปฏิรูปประเทศไทยไม่เพียงแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นที่ประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน
ของผู้คนด้วย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังมีสวัสดิการอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รัฐจะเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่เคยขาด
หายไปให้กับประชาชนคนไทย จึงมีแนวคิดที่จะท าการศึกษาสภาพการน านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไป
ปฏิบัติ การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชน และศึกษาสภาพปัญหา
และแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการน านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
ด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  

 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  

1. ศึกษาสภาพการน านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอ
บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
ด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3. ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการน านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไป
ปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอ

บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงผสม (Mixed Method Research) ได้แก่วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ศึกษาคือ 1) 
ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ ปลัดอ าเภอประจ าอ าเภอบ้านด่าน จ านวน 1 คน 2) ผู้น าชุมชนของต าบลบ้านด่าน 
ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 19  และหมู่ที่ 20  จ านวน 4 คน 3) ประชากรที่มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ  ได้แก่ ประชากร หมู่ที่ 2 บ้านกระดึงทอง จ านวน  161 คน, หมู่ที่ 3 บ้านด่าน จ านวน  116 
คน, หมู่ 19 บ้านหนองหว้าประชาสรรค์ จ านวน 212 คน, หมู่ที่ 20 บ้านเสม็ด จ านวน 94 คน โดยคัดเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 583 คน 4) ประชากรที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ได้แก่ ประชากร หมู่ที่ 2 บ้านกระดึง
ทอง จ านวน  10 คน, หมู่ที่ 3 บ้านด่าน จ านวน  10 คน, หมู่ 19 บ้านหนองหว้าประชาสรรค์ จ านวน 10 คน, 
หมู่ที่ 20 บ้านเสม็ด จ านวน 10 คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง จ านวน 40 คน 5) ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 2 ร้าน 6) ร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 5 ร้าน จ านวนประชากรทั้งสิ้น 635 คนโดยก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 245 คน และส าหรับวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยศึกษากลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านค้าที่เข้าร่วม
โครงการร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จากเทคนิคการสัมภาษณ์ ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 20 คน โดยก าหนดโควตา (Quota) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การสัมภาษณ์ ของพ้ืนที่เขตเทศบาล
ต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. เครื่องมือในการวิจัย 
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2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
2.1.1 การวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นต่อนโยบายบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และเก็บรวบรวม
มาด าเนินการวิเคราะห์หาค่าความถ่ีค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยน าหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ส่งไปพ้ืนที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพ่ือขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
 3. ผู้วิจัยรับแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. สรุป อภิปราย และเขียนรายงานผล 
2.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการหาค่าสถิติในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ มาประมวลผลตามวัตถุประสงค์ รวมถึง
การทดสอบสมมติฐานที่ก าหนดไว้ในบทที่ 1 ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
( x̄ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลความหมาย จากการใช้สูตรการหาอันตร
ภาคชั้น ดังนี้ 

 
ค่าพิสัย

จ านวนช่วงช้ัน
       =        

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนช่วงช้ัน
     =    

5−1

5 
  = 0.8 

 
สามารถแบ่งคะแนนค่าเฉลี่ยได้ 5 ระดับ แต่ละระดับมีขนาดระยะช่วงคือ 0.8 ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80   หมายถึง ความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนใน

เขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60   หมายถึง ความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนใน

เขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40   หมายถึง ความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนใน

เขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20   หมายถึง ความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนใน

เขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00   หมายถึง ความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนใน

เขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในระดับมากที่สุด 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นต่อนโยบาย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีการ
หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ( x̄ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลความหมาย
จากการใช้สูตรการหาอันตรภาคชั้น ดังข้อ 1. 
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 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามปัจจัยต่าง ๆ  การใช้
สถิติ T test (ตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มต่าง ๆ และการใช้
สถิติ F test (ตัวแปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุ่ม) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มต่าง ๆ 
และเมื่อพบความแตกต่างจะใช้การทดสอบพหุคูณ (Multiple Comparison) ด้วยวิธีของ Scheffé เพ่ือ
อธิบายความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลในการทดสอบสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
ด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการทดสอบจาก ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Coefficient of Correlation) 

 5. ในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จะวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression) 

2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เอกสารแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้น ามาเป็นกรอบในการ

สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์   ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลเพ่ือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาโดย
ก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเลือกวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามไว้ล่วงหน้าแบบสัมภาษณ์นี้เป็น
แบบปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายในกรอบที่ก าหนดไว้ คือ แบบ
สัมภาษณ์ที่มีการสัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  ปัจจัยด้าน
การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านมาตรการควบคุม 
ประเมินผล และการกระตุ้นส่งเสริม ปัจจัยด้านสมรรถนะของหน่วยงาน ปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่
ผู้ประกอบการและประชาชน อีกทั้งสัมภาษณ์ในส่วนสภาพปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา การใช้บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มี 2 ลักษณะ  คือ แบบตรวจสอบ
รายการ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขึ้นเอง โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาและมีผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าในการพัฒนาเครื่องมือแล้วน าเครื่องมือที่ได้ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.910  ส าหรับแบบสัมภาษณ์มี
ลักษณะเป็นแบบมีโครงสร้าง โดยก าหนดประเด็นหรือข้อค าถาม ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open - 
ended Form) 

2.4 การตรวจสอบข้อมูล 
 2.4.1  ตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลที่ได้มามีความเพียงพอหรือไม่ โดยพิจารณาจากการอ่ิมตัวของ
ข้อมูล ข้อมูลที่ได้มาตอบค าถามในการวิจัยได้หรือไม่ ในกรณีของข้อมูลไม่ตรงกันต้องตรวจสอบดูว่า ข้อมูลที่



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรร์ะดับชาติ ครั้งท่ี 7/2561 
“รัฐประศาสนศาสตร์ไทย 4.0 : ประชารัฐ นวัตกรรม และความท้าท้าย” 

 

24 

แท้จริงเป็นอย่างไร โดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ความ
ถูกต้องของข้อมูล โดยวิธีการตรวจสอบคือการสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่มาที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ
ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล ว่าถ้าต่างเวลา ต่างสถานที่ และต่างบุคคลที่ให้ข้อมูลที่ได้มี
ความแตกต่างกันหรือไม ่
 2.4.2  ใช้การตรวจสอบข้อมูลจากระเบียบวิธีวิจัยที่ต่างกัน โดยท าการสังเกตพฤติกรรมของผู้ให้
ข้อมูลขณะท าการสัมภาษณ์โดยสังเกตจากสีหน้า ท่าทาง ขณะให้ข้อมูลพฤติกรรมที่แสดงออก การมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างการติดตามเก็บรายละเอียดบรรยากาศขณะปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การ
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป   การท างานและการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของผู้ให้ข้อมูลมากขึ้น ซึ่งการติดตามเก็บรายละเอียดบรรยากาศขององค์การท าให้
ทราบถึงความแม่นย าและสอดคล้องบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลในการปฏิบัติจริง และใช้วิธีการสอบถามโดยใช้
ค าถามเดิมซ้ า เพ่ือตรวจสอบความตรงกันของค าตอบที่ได้ในครั้งแรก รวมถึงการให้กลุ่มตัวอย่างได้ยืนยัน
ความหมายของข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ของผู้วิจัยแล้วว่ามีความ  ถูกต้องพ้องกับข้อมูลเบื้องต้นหรือไม่ 
อย่างไร 
 2.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามได้น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นด้วยค่าสถิติ ดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ แล้วน าข้อมูลมาเสนอเป็น
ตารางแสดงจ านวนและร้อยละ 
  2. การศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จัดล าดับความคิดเห็น โดยแยกเป็นรายข้อรายด้าน และโดยภาพรวม น าเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบ
ค าอธิบาย 
  3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อนโยบายบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์จ าแนกตามตาม
เพศ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ t-test Independent 
  4. เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
บ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ต่อปี วิเคราะห์โดย
ใช้ F-test เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน จะท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟ
เฟ่ (Scheffé’s Method) 
  ส าหรับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้วิเคราะห์โดยการตีความในรูปของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
หรือตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปมาน  โดยน าประเด็นย่อยมาพิจารณาความเหมือนความแตกต่างกัน และ
ความสัมพันธ์กันมาหาข้อสรุปแล้วบรรยายวิเคราะห์เป็นความเรียง เพ่ือหาข้อสรุป 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ ความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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1. ผลการศึกษาสภาพการน านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน 
อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 

1.1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในเชิงปริมาณพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เป็นหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีระดับ
การศึกษาส่วนมากระดับประถมศึกษา อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมและรายได้ต่อปีส่วนมากน้อยกว่า 
30,000 บาท 

1.2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย และด้านการก าหนดภารกิจและมอบหมายงาน อยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านมาตรการควบคุม ประเมินผล และการกระตุ้นส่งเสริม ด้านสมรรถนะ
ของหน่วยงานของรัฐ และด้านการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน อยู่ในระดับ ปาน
กลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
  2.1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  ที่มีเพศต่างกันโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน 
  2.2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีอายุต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่าง
กัน 

  2.3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน โดยภาพรวมและราย
ด้าน แตกต่างกัน 
 2.4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีอาชีพหลักต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
 2.5  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีรายได้ต่อปี ต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน 

3. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการน านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 
  3.1 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นประโยชน์กับประชาชน
อย่างมากเพราะเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการด ารงชีพใน
ชีวิตประจ าวันซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ที่มีรายได้น้อยได้เป็นอย่างดีและตรงต่อเป้าหมายที่สามารถใช้เลือกซื้อ
สินค้า ร้านธงฟ้าประชารัฐกว่า 46 รายการ ประกอบด้วย สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพ่ือการศึกษา และสินค้า
เพ่ือการเกษตร (ตามวงเงินในบัตร) 
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 3.2 การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงานของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีปัญหา
เพราะ เพราะจะมีทีมเจ้าหน้าที่จากอ าเภอเข้ามาดูแลตลอดทางด้านการส่งเสริมอาชีพการแนะน าด้านต่างๆที่ผู้
มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่เข้าใจและการก าหนดภารกิจของภาครัฐมีการตรวจสอบและก าหนดมาในทิศทางที่
ดีอยู่แล้ว 
 3.3 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายบัตรว่าการแห่งรัฐถือว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเพราะยังไม่
มีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง ซึ่งจะเห็นได้จากประชาชนที่มีรายได้น้อยจริงๆยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ
อาจจะลงทะเบียนไปแล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่รัฐได้ก าหนดไว้ แนวทางในการแก้ไขคือต้องให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น า
ชุมชนได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงหรือประชุมลูกบ้านและชี้แจงท าเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐรวมถึงบอกเกณฑ์การที่จะได้สิทธิ์มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเกณฑ์ที่จะไม่มีสิทธิด้วย 
 3.4 ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะท าให้การช่วยเหลือ 
จากภาครัฐถูกกล่มเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยภาครัฐมีข้อมูลในการติดตามประเมินผล กา รให้
สวัสดิการในแต่ละประเภท และน ามาปรับปรุงการให้สวัสดิการให้เหมาะสม สอดคล้องกับ ความต้องการในแต่
ละพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถก ากับติดตามค่าใช้จ่าย สวัสดิการต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในการใช้จ่ายช าระ ค่าสินค้าและ
บริการในชีวิตประจ าวันด้วยเงินสดเป็นหลักไปสู่ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และที่ส าคัญเป็น การผลักดันให้เกิดการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชาระ เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-
Payment Master Plan) ของรัฐบาลมุ่งเน้น การด าเนินธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว 
และลดปริมาณเอกสารทางการเงิน เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (CashlessSociety) 
 3.5 สมรรถนะของหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่มีปัญหาเพราะ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล้วนแล้วแต่เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น 
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงพาณิชย์ และ ธนาคาร รัฐซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหน่วยงานที่มีความ
น่าเชื่อถือได้ 
  3.6 ในด้านของผู้ประกอบการไม่มีปัญหาในการสร้างแรงจูงใจให้เข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ก าไรจากนโยบายนี้แต่ในด้านของประชาชนยังถือว่ามีปัญหาหลายด้าน
ยกตัวอย่างเช่น   3.6.1 จ านวนเงินในบัตรต้องใช้ภายในระยะเวลาที่รัฐก าหนดไม่สามารถทบ
ไปใช้ในเดือนต่อไปได ้
   3.6.2 สินค้า บางชนิดอาจมีการขึ้นราคาจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ (เฉพาะบางร้าน) 
   3.6.3 ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ถือบัตร
สวัสดิการ  
 
 
 
 
อภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
บ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 6 ด้านได้แก่ ด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ด้าน
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การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ด้านมาตรการควบคุม ประเมินผล และการกระตุ้นส่งเสริม ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐ และด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการและ
ประชาชน คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1.1 จากผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การ
ก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ส่งผลท าให้เกิดการผลักดันนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการ
ด ารงชีพในชีวิตประจ าวันซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ที่มีรายได้น้อยได้เป็นอย่างดีและตรงต่อเป้าหมายที่สามารถ
ใช้เลือกซ้ือสินค้า ร้านธงฟ้าประชารัฐกว่า 46 รายการ ประกอบด้วย สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพ่ือการศึกษา 
และสินค้าเพ่ือการเกษตร (ตามวงเงินในบัตร) สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปนัดดา มีอิสระ และคณะ, 2560)  
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนหมู่บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 1 ต าบลป่าแงะ อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ใน
การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยปี 2560 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมาย
แบบเจาะจงจากผู้ที่มีข้อสงสัยและความต้องการจากการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยปี 2560    
 2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
  2.1  จากการผลการวิจัย พบว่า ด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย โดยภาพรวมอยู่
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระค่าครองชีพเพราะเป็นการ
ช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการด ารงชีพในชีวิตประจ าวันซึ่งช่วยแบ่งเบา
ภาระของผู้ที่มีรายได้น้อยได้เป็นอย่างดีและตรงต่อเป้าหมายที่สามารถใช้เลือกซื้อสินค้า ร้านธงฟ้าประชารัฐ
กว่า 46 รายการ ประกอบด้วย สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพ่ือการศึกษา และสินค้าเพ่ือการเกษตร (ตาม
วงเงินในบัตร) สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปกรณ์  ส าราญทรัพย์, 2560) การช่วยลดค่าครองชีพให้แก่สมาชิก
โดยให้มีร้านตัดเสื้อผ้าราคาถูกกว่าท้องตลาด การจัดสรรที่ดินส าหรับสมาชิกคุรุสภา การสร้างบ้านพักตาก
อากาศส าหรับสมาชิกคุรุสภา การช่วยเหลือจัดพาหนะบริการสมาชิกคุรุสภา การจัดสร้างบ้านพักสมาชิกคุรุ
สภาในต่างจังหวัด 2. จากความคิดเห็นของครูส่วนใหญ่ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของคุรุ
สภา ได้แก่ ครูให้ความสนใจในการด าเนินงานของคุรุสภาไม่มากเท่าที่ควร คุรุสภาไม่สามารถเผยแพร่ข่าวการ
ด าเนินงาน และให้บริการแก่ครูได้อย่างทั่วถึง 3. ครูต้องการให้คุรุสภาแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานทางด้าน
วิชาการ ด้านสวัสดิการ และด้านการบริหารงานบุคคลแทน 
   2.2  จากการผลการวิจัย พบว่า ด้านก าหนดภารกิจและมอบหมายงาน โดยภาพรวมอยู่
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นโยบายด้านสวัสดิการแห่งรัฐมีความมุ่งหวังด้านคะแนนนิยมของรัฐบาล
เพราะจะมีทีมเจ้าหน้าที่จากอ าเภอเข้ามาดูแลตลอดทางด้านการส่งเสริมอาชีพการแนะน าด้านต่างๆที่ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐยังไม่เข้าใจและการก าหนดภารกิจของภาครัฐมีการตรวจสอบและก าหนดมาในทิศทางที่ดีอยู่
แล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ (เสรี รณรงค์, 2557) โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 3 (2515-2519) จนถึงฉบับที่ 9 (2545-2549) รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เพื่อประกอบการด าเนินงานต่อไป  
  2.3  จากการผลการวิจัย พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์อยู่โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสรเทศและช่องทางการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสวัสดิการ
แห่งรัฐยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง ซึ่งจะเห็นได้จากประชาชนที่มีรายได้น้อยจริงๆยังไม่มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐหรืออาจจะลงทะเบียนไปแล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่รัฐได้ก าหนดไว้ แนวทางในการแก้ไขคือต้องให้
ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงหรือประชุมลูกบ้านและชี้แจงท าเข้าใจเกี่ยวกับ
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นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงบอกเกณฑ์การที่จะได้สิทธิ์มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเกณฑ์ที่จะไม่มีสิทธิ
ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธงไชย สุรินทร์วรางกูร, 2554) การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์หาแนวทางเพ่ือ
พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว” 
  2.4  จากการผลการวิจัย พบว่า ด้านมาตรการควบคุม ประเมินผล และการกระตุ้นส่งเสริม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการตรวจสอบอย่างถูกต้องการให้ความช่วยเหลือผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะท าให้การช่วยเหลือ จากภาครัฐถูกกล่มเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยภาครัฐมี
ข้อมูลในการติดตามประเมินผล การให้สวัสดิการในแต่ละประเภท และน ามาปรับปรุงการให้สวัสดิการให้
เหมาะสม สอดคล้องกับ และที่ส าคัญเป็น การผลักดันให้เกิดการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชาระ เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) 
ของรัฐบาลมุ่งเน้น การดาเนินธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปริมาณเอกสารทาง
การเงิน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู้สังคมไร้เงินสด(CashlessSociety) สอดคล้องกับงานวิจัยของ  (วชิรศักดิ์  โภคา
กรณ ์และคณะ, 2554) ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับก าหนดปฏิทินการสมัครเข้าพักแจ้งย้ายผ่าน
ระบบ การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าพัก การจัดสรรตามล าดับก่อนหลังการเข้าพัก ตรวจสอบสถานะเข้าพักการ
แจ้งย้ายห้องพักผ่านระบบ การอนุมัติการย้ายห้องพักรายงานสถิติการเข้าพักแยกประเภทนักศึกษา รายงาน
สถิติการเข้าพักแยกตามหอพัก 
  2.5  จากการผลการวิจัย พบว่า ด้านสมรรถนะของหน่วยงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล้วนแล้วแต่เป็นหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงพาณิชย์ และ ธนาคาร รัฐซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือได้ และมีความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Berman (1978, pp. 
157-184) ให้ความเห็นว่า นโยบายที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากที่เคยท าอยู่จนเคยชินจะมี
โอกาสที่จะประสบปัญหาในการน าไปปฏิบัติ Berman กล่าวต่อไปว่าการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายจะ
ประสบปัญหาถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเผชิญกับปัญหาที่แตกต่างจากแนวทางที่เคยปฏิบัติกันเป็นประจ า 
Edwards  (1980, p. 187) ก็เสนอความเห็นเช่นเดียวกัน เขากล่าวว่า กรรมวิธีปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน 
(Standard Operating Procedures) จะช่วยประหยัดเวลาการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย กรรมวิธีดังกล่าวจะ
ช่วยให้การตัดสินใจในเรื่องที่ท าอยู่เป็นประจ าสามารถท าได้เลยโดยไม่เสียเวลา อย่างไรก็ตามกรรมวิธีดังกล่าวนี้ 
จะเป็นตัวถ่วงอย่างส าคัญถ้าการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต้องอาศัยวิธีการหรือกระบวนการบางอย่างที่
แตกต่างจากกรรมวิธีที่เคยปฏิบัติกันอยู่ 
  2.6  จากการผลการวิจัย พบว่า ด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเลือกใช้
เงินในบัตรได้ตรงตามความต้องการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (บุศรินทร์  บูรณศักดา, 2545) คือมีการเลือกใช้
เครื่องมือในการจัดหาเงินทุน จากแหล่งเงินทุนภายใน หนี้สินจากการกู้ยืมจากธนาคาร หนี้สินกู้ยืมระยะยาว 
และการออกหุ้นสามัญใหม่ ตามล าดับ จากศึกษาโดยรวมพบว่า ผลการศึกษาจากวิธีการศึกษาที่แตกต่างกันนั้น
ให้ผลที่สอดคล้องกัน 
 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
บ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพหลัก รายได้ของท่านโดยเฉลี่ยต่อปี ไม่แตกต่างกันระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่
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แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ Van Meter & Van Horn (1975, pp. 45-488) ยืนยันว่า 
ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติที่มีต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย ทิศทางของทัศนคติที่มีต่อนโยบายนั้น รวมตลอดถึง
ความผูกพันที่มีต่อนโยบายนั้น รวมตลอดถึงความผูกพันที่มีต่อนโยบายมีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ นโยบายที่ผู้ปฏิบัติจะน าไปปฏิบัติด้วยดี ต้องเป็นนโยบายที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจเห็นด้วย และมีความผูกพัน
  
บทสรุป  
 ความคิดเห็นต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอ
บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของนโยบาย ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ทั้งสองด้านนี้อยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านมาตรการควบคุม ประเมินผล และการกระตุ้นส่งเสริม ด้านสมรรถนะของ
หน่วยงานของรัฐ และด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง โดย
เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า จะได้ดังนี้  ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน รองลงมา
คือด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย รองลงมาคือด้านสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐ รองลงมาคือ 
ด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน รองลงมาคือ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้าน
มาตรการควบคุม ประเมินผล และการกระตุ้นส่งเสริม ตามล าดับ ส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยแยกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ปรากฏว่า จ าแนกตามเพศ มีความคิดเห็นที่มีต่อด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อปี  โดยภาพรวมและ
รายด้าน แตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจ าแนกตามอาชีพหลัก โดยภาพรวมและรายด้าน 
แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีเพราะปัญหาความยากจนเป็น
ปัญหาของประเทศซึ่งรัฐบาลได้มีการก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆออกมาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน
และผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงบริการที่จ าเป็นอันจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น และมีการเสริมสร้างอาชีพให้แก่ประชนที่มีรายได้น้อยให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล้วนแล้วแต่เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น 
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงพาณิชย์ และ ธนาคารของรัฐซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหน่วยงานที่มี
ความน่าเชื่อถือได้   
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