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บทคัดย่อ 

  การศึกษาเรื่อง “การประเมินผลโครงการที่ประชาชนใช๎บัตรสวัสดิการแหํงรัฐในพ้ืนที่ ต าบลบาตง 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส” วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินผลโครงการที่ประชาชนใช๎บัตรสวัสดิการแหํง
รัฐในพ้ืนที่ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 2) เพ่ือศึกษาผลตอบรับของประชาชนในการใช๎บัตร
สวัสดิการแหํงรัฐในเขต ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กลุํมตัวอยําง คือ ผู๎ใช๎บัตรสวัสดิการแหํง
รัฐ จ านวน 300 คน ในพ้ืนที่ ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเพศชาย ร๎อยละ 51.7 มีอายุ
ระหวําง 30-39 ปี ร๎อยละ 29.3 สถานภาพสมรส ร๎อยละ 48.7 ประกอบอาชีพลูกจ๎าง ร๎อยละ 25.7 และ
จ านวนเงินที่ได๎รับจากบัตรสวัสดิการสูงสุด 300 บาท ร๎อยละ 74 ผลการประเมินโครงการที่ประชาชนใช๎บัตร
สวัสดิการแหํงรัฐในพ้ืนที่ ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมี
การประเมินผลโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยรายด๎านระดับปัจจัยที่มีคําเฉลี่ยที่สูงสุด คือ ด๎าน
แนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีคําเฉลี่ย เทํากับ 3.75 รองลงมาคือ ด๎านการน านโยบายสูํการปฏิบัติซึ่งมีคําเฉลี่ย 
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เทํากับ 3.57  ด๎านการปฏิบัติงานของรัฐ มีคําเฉลี่ย เทํากับ 3.45 และที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด คือ ด๎านการ
ประเมินผลโครงการ ซึ่งมีคําเฉลี่ย เทํากับ 3.00 ข๎อเสนอแนะ ประชาชนมีความต๎องการให๎รัฐบาลจัดสวัสดิการ
แหํงรัฐในลักษณะเชํนนี้อยํางตํอเนื่อง 
ค าส าคัญ: การประเมินโครงการ บัตรสวัสดิการแหํงรัฐ 
 

Abstract 

This study aimed at 1) exploring people’s opinions, living in Patong Subdistrict, Reuso 
District, Narathiwat Province, about the government policy on the State Welfare Card 2) and 
problems and obstacles of the utilization. The samples were 300 card holders who were 
men at 51.7%, 30-39 years old at 29.3%, married at 48.7%, freelancers at 25.7%, and those 
who received the highest benefit, 300 Baht, from the card at 74%. The study was revealed 
that the overall level of opinions from most of the participants was at the high level. 
Separately, the clear objective of the policy was highest at 3.75; followed by setting up the 
clear mission and handing over at 3.57, and the appropriateness of the assessment system 
at 3.00 respectively. 
Keywords: Project Assessment, Sate Welfare Card 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 คือทิศทางการพัฒนาประเทศชํวง 5 ปี มุํงเน๎นการยกระดับ
คุณภาพการบริการทางสังคมให๎ทั่วถึงโดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านการศึกษา และสาธารณสุข สนับสนุนการเพ่ิม
ผลผลิตภาพแรงงานและเสริมสร๎างรายได๎สูงขึ้น ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ มีดังนี้  1) การสร๎างโอกาสให๎กับ
กลุํมเป้าหมายประชากร ร๎อยละ 40 ที่มีรายได๎ต่ าโดยจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด๎านการศึกษา 
สาธารณสุข ให๎กับผู๎ที่ด๎อยโอกาสและ ผู๎ที่อาศัยในพ้ืนที่หํางไกล การจัดสรรที่ดินท ากินอยํางมีเงื่อนไขเพ่ือ
ป้องกันการเปลี่ยนมือให๎แกํกลุํมคนจนในภาคเกษตรที่ไร๎ที่ดินท ากิน การพัฒนาทักษะของกลุํมเป้าหมายให๎
สามารถประกอบอาชีพและมีรายได๎ 2) การสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการสนับสนุนใน
เรื่องการสร๎างอาชีพ รายได๎ และให๎ความชํวยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับกลุํมประชากร ร๎อยละ 
40 ที่มรีายได๎ต่ าสุด ผู๎ด๎อยโอกาส สตรี และผู๎สูงอายุ 3) การกระจายการจัดบริการภาครัฐให๎มีความครอบคลุม
และทั่วถึงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ในด๎านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร๎างพ้ืนฐาน และการจัดสวัสดิการ 
4) การสร๎างชุมชนเข๎มแข็งให๎เป็นพลังรํวมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาและพร๎อมรับผลประโยชน์จาก
การพัฒนา (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2560)  
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 ความยากจนเป็นปัญหาเรื้อรังและเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประเทศ  ความยากจนเป็นภาวะที่มี
ความอดอยากและการขาดแคลนโภชนาการด๎านสารอาหารที่มีประโยชน์ตํอรํางกาย และขาดแคลนสิ่งจ าเป็น
พ้ืนฐานตํอการด ารงชีวิตอันเนื่องมาจากการไมํมีรายได๎เพียงพอ ท าให๎ประชาชนไมํมีคุณภาพชีวิต  (ชูชิต 
ชายทวีป, 2559) องค์การสหประชาชาตินิยามของความยากจนวําเป็นสภาวะที่ท าลายศักดิ์ศรีของมนุษย์
เพราะคนที่ยากจนนั้นไมํมีทางเลือกและโอกาส ความยากจนจึงครอบคลุมถึงมิติที่หลากหลายตั้งแตํการขาด
แคลนอาหารเสื้อผ๎า การไมํมีน้ าสะอาด สุขอนามัย การเข๎าไมํถึงการรักษาพยาบาล  การไมํได๎รับการศึกษา 
การไมํมีที่ดินท ากิน และการไมํมีงานท า และยังรวมถึง ความไมํมั่นคง การไร๎อ านาจและการถูกกีดกันออกจาก
ชุมชนและสังคมที่สะท๎อนให๎เห็นถึงความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ๎อม ขณะที่ส านักงานโครงการพัฒนาแหํง
สหประชาชาติ (United Nation Development Program: UNDP) ระบุวําความยากจน หมายถึง ความขัดสน
ในโอกาสและทางเลือกของมนุษย์ที่จะน าไปสูํการด ารงชีวิตที่ยืนยาว สุขภาพแข็งแรง และท าให๎ไมํสามารถไปสูํ
มาตรฐานการด ารงชีวิตที่ดีได๎ นอกจากนี้รวมถึงความขัดสนทางเสรีภาพ ความมีศักดิ์ศรี การให๎เกียรติตัวเอง
และผู๎อ่ืน ความยากจนยังสะท๎อนให๎เห็นถึงความไมํเพียงพอในทรัพยากรตํางๆความเปราะบางตํอเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นโดยไมํคาดคิด อาทิ ความเจ็บป่วย ความรุนแรง และความสูญเสียตํางๆ รวมทั้งการขาดอ านาจตํอรอง
และขาดศักยภาพในการเรียกร๎องสิทธิทั้งสิทธิทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ในการด ารงอยูํในสังคมและ
ประเทศนั้น (กุลลินี มุทธากลิน, 2560) 
 การแก๎ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติที่
รัฐบาลให๎ความส าคัญและได๎มีการด าเนินงานมาอยํางตํอเนื่อง และมาตรการสวัสดิการแหํงรัฐเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการชํวยเหลือประชาชนผู๎มีรายได๎น๎อย ผํานการบรรเทาภาระคําครองชีพด๎วยวิธีตํางๆ ได๎แกํ การลดคําใช๎จําย
ในชีวิตประจ าวันและวงเงินส าหรับซื้อสินค๎าตํางๆ  
 ความพยายามจัดการกับปัญหาความยากจนอยํางเป็นระบบนั้น รัฐบาลนี้ได๎สร๎างวัตกรรมใหมํ คือ ระบุ
ตัวตนคนจนที่ใช๎เกณฑ์รายได๎หรือความมั่งคั่งเป็นหลัก แทนที่จะใช๎เกณฑ์อาชีพ อายุ การศึกษา ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่
หละหลวมไมํเหมาะกับประเทศไทยที่มีความซับซ๎อนของระบบเศรษฐกิจเกินกวําที่จะบอกวําคนอาชีพใดเป็น
คนจนแนํๆ เป็นต๎น การพูดถึง “การจดทะเบียนคนจน” หรือชื่อทางการวําโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการ
แหํงรัฐ ที่รัฐบาลคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) เปิดให๎ผู๎มีรายได๎น๎อยมาลงทะเบียน เมื่อได๎รายชื่อ แล๎ว
รัฐบาลก็เริ่มออกนโยบายหลากหลายไมํวําจะเป็นในชํวงแรกที่ให๎วงเงินซื้อของจากร๎านธงฟ้า ให๎ขึ้นรถเมย์ฟรี 
ลดคําก๏าซหุงต๎มและแนวทางในชํวงที่สอง คือ  การแก๎ปัญหาแบบรายบุคคล โดยมีทีมหมอประชารัฐสุขใจเข๎า
ไปศึกษาและหาทางแก๎ปัญหาให๎ผู๎มีรายชื่อทีละคน อยํางไรก็ตาม นําจะมีคนจนตกหลํน 7-8 แสนคน ที่อาจ
เคยได๎รับความชํวยเหลือจากบางนโยบายต๎องเสียสิทธิ์นั้นไป เพราะไมํมีชื่ออยูํในฐานข๎อมูลสวัสดิการแหํงรัฐ 
ตัวอยํางที่เป็นรูปธรรม คือมีคน 1.7 แสนคน ที่มีชื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดยากจน แตํไมํมีชื่อใน
ฐานข๎อมูลลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหํงรัฐ โดยพบวําในกลุํมนี้มีจ านวนไมํน๎อยที่เป็นผู๎มีฐานะยากจนจริง 
ปัญหาที่ 2 ของการบูรณาการความชํวยเหลือโดยอิงกับฐานข๎อมูลสวัสดิการแหํงรัฐที่ยังมีปัญหาความแมํนย า
สูงนี้ คือ ในการรับลงทะเบียนรอบตํอไปเชื่อวําจ านวนคนยากจนจะเพ่ิมมาก (สมชัย จิตสุชน, 2560 อ๎างถึงใน 
ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ และ พงษ์สนิท คุณนะลา, 2561) 
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 ประชาชนที่ใช๎บัตรสวัสดิการแหํงรัฐซึ่งมีความคาดหวังในเรื่องสถานะทางครอบครัว และสถานะทาง
สังคม คุณภาพชีวิตของประชาชนตอบโจทย์ที่รัฐก าหนดนโยบายไว๎หรือไมํ ดังนั้น ผู๎วิจัยสนใจในการประเมินผล
โครงการที่ประชาชนใช๎บัตรสวัสดิการแหํงรัฐ โดยเลือกประชาชนในเขตพ้ืนที่  ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส เพ่ือประเมินผลการน านโยบายหรือโครงการสูํการปฏิบัติ ให๎บรรลุเป้าหมายของรัฐตํอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือประเมินผลโครงการที่ประชาชนใช๎บัตรสวัสดิการแหํงรัฐในพ้ืนที่ ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 
          2. เพ่ือศึกษาผลตอบรับของประชาชนในการใช๎บัตรสวัสดิการแหํงรัฐในพ้ืนที่ ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด หรือขอบเขตการวิจัย 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ 
 การด าเนินงานตามโครงการหรือการบริหารโครงการจะต๎องมีการวางแผนโครงการโดยก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายไว๎ เพื่อคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนภายหลัง เมื่อวางแผนโครงการและมีการวิเคราะห์
ความเป็นไปได๎ของโครงการตลอดจนการออกแบบโครงการเป็นอยํางดีแล๎วผู๎ทีมีอ านาจจะท าการคัดเลือกโครงการ
และอนุมัติโครงการตํอไปตํอจากนั้นจะมีองค์กรน าโครงการไปปฏิบัติ เราเรียกวําการบริหารโครงการ (Project 
Management) ถ๎าการวางแผนที่ดีเทํากับงานส าเร็จไปแล๎วระดับหนึ่ง แตํในความเป็นจริงแล๎วการวางแผน
โครงการที่ดีจะชํวยเพ่ิมโอกาสส าหรับความส าเร็จของโครงการ แตํมิใชํเป็นหลักประกันความส าเร็จของ
นโยบาย แผนงาน โครงการสาธารณะเสียทั้งหมด เพราะความส าเร็จหรือความล๎มเหลวของนโยบาย แผนงาน 
โครงการตํางๆจะต๎องผํานกระบวนการตํางๆอีกมากโดยเฉพาะการบิหารโครงการและการประเมินผลโครงการ 
คือการวางแผน (Planning) เกี่ยวข๎องกับการคิดการด าเนินการหรือการบริหาร (Implementation/ 
Operation) เกี่ยวข๎องกับการกระท าสํวนการประเมินผล (Evaluation) คือ การเปรียบเทียบระหวํางการ
วางโครงการกับการกระท า การประเมินผลจึงเป็นขั้นตอนสุดท๎ายที่จะท าให๎ทราบวํา การปฏิบัติตามโครงการ
นั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไมํ เพียงใด มีการเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่วางแผนไว๎หรือไมํ ถ๎าเบี่ยงเบนมากจะได๎หาวิธี
ปรับปรุงแก๎ไขความคาดหวังกับการปฏิบัติจริงนั้นให๎ไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะปัจจุบันการบริการการ
พัฒนาประเทศไมํได๎ประเมินเฉพาะผลส าเร็จโครงการจากผลผลิต (Output) ที่ได๎จาการด าเนินโครงการเทํานั้น 
แตํความส าเร็จของโครงการจะต๎องพิจารณาทั้งผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) ด๎วยเราเรียกวํา แบบมุํงผลสัมฤทธิ์ (Result Base Management) ดังนั้นการที่จะทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตํางๆนั้นจ าเป็นต๎องอาศัยกระบวนการติดตามและประเมินผลอยํางเป็นระบบ (สมพิศ 
สุขแสน, 2545) 
 แนวความคิดและแบบจ าลอง Tyler เป็นนักประเมินรุํนแรกๆ ในปี ค.ศ. 1930 และเป็นผู๎ที่เริ่มต๎น
บุกเบิกแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ เขามีความคิดเห็นวํา “การประเมิน คือ การ
เปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอยําง (Performance) กับจุดมุํงหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว๎” โดยมีความเชื่อวํา 
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จุดมุํงหมายที่ตั้งไว๎อยํางชัดเจน รัดกุมและจ าเพาะเจาะจง แล๎วจะเป็นแนวทางชํวยในการประเมินได๎เป็นอยําง
ดีภายหลัง ซึ่งตํอมาในปี 1950 ได๎มีรูปแบบ มาใช๎กระบวนการตัดสินการบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ท าการ
ประเมิน (Tyler, 1950) เรียกวํา “Triple Ps Model” แนวความคิดและแบบจ าลองของสเต็ค Robert E. 
stake ค านึงความต๎องการสารสนเทศที่แตกตํางกันของบุคคลหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข๎องกับโครงการในการ
ประเมินโครงการได๎ตั้งชื่อแบบจ าลองในการประเมินผลของเขาวํา แบบจ าลองการสนับสนุน (Countenance 
Model)  
 แนวความคิดของคอมราดและวิลสัน Comrad and Wilson (1985, อ๎างถึงใน ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 
2533) กลําววํา ถ๎าพิจารณาแนวการประเมินที่หนํวยตํางๆ ในการประเมินโครงการทั้งหลาย จะพบวํามี
รูปแบบการประเมินนิยมใช๎กัน 5 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการประเมินตามวัตถุประสงค์ (Goal-based Model) พ้ืนฐานการประเมินรูปแบบนี้คือ 
ไทเลอร์ (Tyler) รูปแบบการประเมินตามวัตถุประสงค์ เป็นรูปแบบการประเมินที่เกําแกํที่ใช๎กันอยํางขว๎าง
ขวางที่สุดในการประเมินโครงการตํางๆ 
 2. รูปแบบการประเมินแบบการตอบสนอง (Responsive Model) รูปแบบการประเมิน โครงการนี้
พัฒนามาจากรูปแบบการประเมินของ สคริเวน (Scriven) ซึ่งประเมินยืดจุดมุํงหมายและผลข๎างเคียง (Side 
Effect) เป็นหลัก สเต็ค (Stake) ได๎พัฒนารูปแบบการประเมินโครงการหลายคนได๎รับการสนับสนุนตาม
แนวคิดนี้ เชํน กุบาร์ (Guba) ลินคอล์น (Lincoln) ประเมินโครงการตามลักษณะนี้ เน๎นที่กิจกรรมมากกวํา
จุดมุํงหมายของโครงการ 
 3. รูปแบบการประเมินโดยผู๎ช านาญ (Connoisseurship Model) การประเมินโครงการตามรูปแบบ
นี้มีความแตกตํางจากรูปการทั้งสอง รูปแบบที่กลําวมาแล๎ว ไอส์เนอร์ (Eisner) ได๎เสนอแนวคิดของการ
ประเมินตามรูปแบบนี้ซึ่งมีสถาบันศึกษาตํางๆนิยมน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
 4. รูปแบบการประเมินเพ่ือการตัดสินใจ (Decision- Making Model) การประเมินโดยพิจารณา
อยํางรอบด๎าน ไมํวําจะเป็นจุดมุํงหมายของโครงการ หรือปัญหาข๎อโต๎แย๎งตํางๆ ในการประเมินโครงการ
ต๎นแบบของการประเมินตามรูปแบบ การประเมินเพื่อตัดสินใจ (Decision- Making Model) มีอยูํ 2 แบบ คือ 
รูปแบบซิปป์ (IPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeanm) และ CSE Model ของอัลคิน (Aikin) ทั้งสอง
รูปแบบนี้มีคุณสมบัติคล๎ายคลึงกันมาก 
 5. การประเมินตามกรอบตรรกะของโรงการ (Log-frame) โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ 3 สํวน ดังนี้ 
   5.1 จุดมุํงหมายของโครงการ (Objectives) ซึ่งประกอบด๎วย 
    (1) เป้าหมายสูงสุด (Goal) หรือเป้าประสงค์ หมายถึง จุดมุํงหมายของแผนงานหรือ
ผลกระทบของโครงการที่เราคาดหวังวําจะเกิดขึ้น (Planned Impact) ซึ่งจะสํงผลเกิดประโยชน์ตํอสํวนรวม
หรือประเทศในระดับที่สูงกวําระดับวัตถุประสงค์ขององค์การ  
    (2) วัตถุประสงค์ (Purpose) หรือ immediate objective คือผลงานหรือผลลัพธ์
ของแผนงาน หรือโครงการที่เราหวังงําจะเกิดข้ึนวัตถุประสงค์ จะแตกตํางจากเป้าประสงค์ตรงที่มีขอบเขตของ
ระยะเวลาสั้นกวํา และมีขอบเขตความหมายแคบกวํา 
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    (3) ผลผลิต (Outputs) คือ ผลที่ได๎รับ (Results) จากการที่ใช๎ปัจจัย (Inputs) ใน
โครงการนั้นและเป็นผลที่ผู๎ด าเนินโครงการประสงค์ ที่จะให๎เกิดขึ้นจากการใช๎ทรัพยากรและการบริหาร
โครงการอยํางมีประสิทธิภาพ 
    (4) กิจกรรม (Activities) คือกระบวนการ (Process) หรือการกระท า (Action) ที่
จ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตให๎บังเกิดผลผลิต (Output) ในขั้นต๎น 
    (5) ปัจจัย (Input) คือทรัพยากรในโครงการเพ่ือให๎เกิดผลผลิต 

  5.2 สิ่งที่บอกความก๎าวหน๎าตามเป้าหมาย (Objectively verifiable indicators) หมายถึง 
สถานการณ์ท่ีชี้ให๎เห็นวําโครงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในระดับผลผลิต (Output) วัตถุประสงค์ (Purpose) และ
เป้าหมายระดับสูง (Goal) ซึ่งอาจจะมีลักษณะที่แสดงเชิงปริมาณ (Qualitative)  

  5.3 ข๎อสันนิษฐานเกี่ยวกับความส าเร็จของโครงการ เพ่ือให๎สามารถก าหนดความรับผิดชอบ
ของผู๎บริหาร โครงการได๎อยํางชัดเจน หากโครงการมีความล๎มเหลวเนื่องจากปัจจัยภายนอกหรือสถานการณ์ที่
นอกเหนือความควบคุมของโครงการแล๎ว ผู๎บริหารไมํต๎องรับผิดชอบ 

6. แบบจ าลองการประเมินผลตาม CIPP Model แบบจ าลอง (Model) หมายถึงวิธีการสื่อสารทาง
ความคิด ความเข๎าใจ ตลอดจนจินตนาการที่มีตํอปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใดๆ ให๎ปรากฏโดยใช๎การสื่อใน
ลักษณะตํางๆ เชํน แผนภูมิ แผนผัง ระบบสมการ และรูปแบบอ่ืนๆเป็นต๎น เพ่ือให๎เข๎าใจได๎งําย และสามารถ
น าเสนอเรื่องราวอยํางเป็นระบบ การประเมินผลโครงการนั้น มีแนวคิดและโมเดลหลายอยําง ณ ที่นี้ ขอเสนอ
แนวคิดและโมเดลการประเมินแบบซิปป์ หรือ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeanm) เพราะ
เป็นโมเดลที่ได๎รับการยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. พ้ืนที่ในการวิจัย ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
 2. ประชากร คือ ประชาชนผู๎ใช๎บัตรสวัสดิการแหํงรัฐที่อาศัยอยูํใน ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส จ านวน 300 คน ได๎จากการค านวณสูตรทาโรํ ยามาเนํ (Yamane, 1973) 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) มีแนวทางการค๎นคว๎าจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ให๎ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในประเด็น เรื่อง “การประเมินผล
โครงการที่ประชาชนใช๎บัตรสวัสดิการแหํงรัฐในพ้ืนที่  ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส” การ
ทบทวนวรรณกรรม จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง การน าองค์ความรู๎ดังกลําวมาก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิด (Conceptual Framework) หรือตัวแปรที่ใช๎ในการวิจัย ดังนี้ 
 การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) 

1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา จากเอกสารทางวิชาการ ต ารา วารสาร 
บทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับการประเมินผลโครงการ 

2. ด าเนินการส ารวจโดยใช๎แบบสอบถาม มาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ได๎แกํ ผู๎ใช๎บัตรสวัสดิการแหํงรัฐในพ้ืนที่ ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

จ านวน 8 หมูํบ๎าน จ านวน 1,208 คน 
2. กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ใช๎สูตรของ Yamane (1973) ได๎กลุํมตัวอยํางผู๎ใช๎บัตรสวัสดิการ

แหํงรัฐ จ านวน 300 คน 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการที่ประชาชนใช๎บัตรสวัสดิการแหํงรัฐในพ้ืนที่ ต าบลบาตง 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีรายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้ 
  -  ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
  -  ความคิดเห็นที่มีตํอนโยบายบัตรสวัสดิการแหํงรัฐ 
ตารางท่ี 1  ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบสอบถาม 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 155 51.7 
หญิง 145 48.3 

อายุ   
18-29 ปี 76 25.3 
30-39 ปี 88 29.3 
40-49 ปี 42 14.0 
50-59 ปี 48 16.0 
60 ปีขึ้นไป 46 15.3 

สถานภาพ   
โสด 126 42.0 
สมรส 146 48.7 
หม๎าย/หยําร๎าง 28 9.3 

อาชีพ   
เกษตรกร 70 23.2 
ค๎าขาย/อาชีพอิสระ 44 14.7 
วํางงาน 45 15.0 
รับจ๎างทั่วไป          21 7.0 
ลูกจ๎าง 77 25.7 
นักเรียน/นักศึกษา 41 13.7 
อ่ืนๆ(ระบุ)…….. 2 0.7 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
การศึกษา   

ประถมศึกษาหรือต่ ากวํา 84 28.0 
ประถมศึกษาตอนต๎น 70 23.3 
ประถมศึกษาตอนปลาย 45 15.0 
อนุปริญญาหรือเทียบเทํา 38 12.7 
ปริญญาตรี 50 16.7 
สูงกวําปริญญาตรี 3 1.0 
ไมํได๎เรียน 10 3.3 

จ านวน เงินที่ได๎รับจากบัตรสวัสดิการ  
200 บาท/เดือน 78 26.0 
300 บาท/เดือน 222 74.0 

 
ตารางที่ 1 พบวํา ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม สํวนใหญํเป็นเพศชาย จ านวน 155 คน คิด

เป็นร๎อยละ 51.7 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 145 คน คิดเป็นร๎อยละ 48.3 สํวนใหญํมีอายุ 30-39 ปี 
จ านวน 88 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.3 รองลงมาอายุ 18-29 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.3 สถานภาพ
สมรส จ านวน 146 คน คิดเป็นร๎อยละ 48.7 รองลงมาสถานภาพโสด จ านวน 126 คน คิดเป็นร๎อยละ 42 
ประกอบอาชีพลูกจ๎าง จ านวน 77 คน คิดเป็นรองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 70 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 23.3 มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากวํา จ านวน 84 คน คิดเป็นร๎อยละ 28 รองลงระดับ
มัธยมศึกษาต๎อนต๎น จ านวน 70 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.3 จ านวนเงินที่ได๎รับจากบัตรสวัสดิการ 300 บาท 
จ านวน 222 คน คิดเป็นร๎อยละ 74 รองลงมาได๎รับเงินจากบัตรสวัสดิการ 200 บาท จ านวน 78 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 26.0 
 
ตารางท่ี 2  แสดงคําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่ใช๎บัตรสวัสดิการแหํง
รัฐในเขต ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  

การประเมินผลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพื้นที่ 
ต าบล บาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส 

N  ̅ S.D. การแปลผล 

1. ด๎านแนวนโยบายของรัฐ 
2. ด๎านการน านโยบายสูํการปฏิบัติ 
3. ด๎านการปฏิบัติงานของรัฐ 
4. ด๎านการประเมินผลโครงการ 

300 
300 
300 
300 

3.75 
3.57 
3.45 
3.00 

0.725 
1.034 
0.916 
0.892 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
รวม 300 3.44 0.576 มาก 
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จากตารางที่ 2 พบวํา ความคิดเห็นของประชาชนที่ใช๎บัตรสวัสดิการแหํงรัฐในพ้ืนที่เขต ต าบลบาตง 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.44 (S.D. = 0.576) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านแนวนโยบายของรัฐ มีคําเฉลี่ยสูงสุด เทํากับ 3.75 (S.D. = 0.725) รองลงมา
ด๎านการน านโยบายสูํการปฏิบัติ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.57 (S.D. = 1.034) รองลงมา ด๎านการการปฏิบัติงานของ
รัฐ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.45 (S.D. = 0.916) รองลงมาด๎านการประเมินผลโครงการ มีคําเฉลี่ย 3.00 (S.D. = 
0.892) 
         จากการสอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมในการประเมินผลโครงการที่ประชาชนใช๎บัตรสวัสดิการแหํงรัฐ ในพ้ืนที่ 
ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ส าหรับแนวนโยบายของรัฐบาลมีประเด็นความต๎องการของ
ประชาชนโดยเฉพาะกลุํมประชาชนในระดับรากหญ๎า ที่ต๎องการเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาจับจํายใช๎สอย เพ่ือ
แบํงเบาภาระคําใช๎จํายในครัวเรือนส าหรับใช๎ในการซื้อสินค๎าในชีวิตประจ าวัน เชํน ข๎าวสาร อาหารแห๎ง ปลา
กระป๋อง น้ าปลา น้ ามันพืช เกลือ เป็นต๎น ที่น ามาใช๎เป็นองค์ประกอบในการปรุงอาหาร และจากข๎อมูลของ
ประชาชนในพ้ืนที่ มีการน าแนวคิดในด๎าน เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจ าวัน เชํน แตํละ
ครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได๎ ปลูกทุกอยํางที่กิน กินทุกอยํางที่ปลูก และน าผลผลิตจากการปลูก
ผักสวนครัวมาใช๎เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร การประกอบอาหาร รํวมกับเครื่องอุปโภค บริโภคมาเป็นตัว
เกื้อหนุนเสริม กอปรกับประชาชนที่ใช๎บัตรสวัสดิการแหํงรัฐน ามาใช๎เป็นการลดคําใช๎จํายในครัวเรือน ลด
คําใช๎จํายในด๎านการเดินทาง สาธารณะ ทั้งรถไฟ รถเมล์ รถขนสํง ชํวยบรรเทาคําใช๎จําย อยํางน๎อยชํวยในการ
ลดความยากจน ลดความไมํเทําเทียมกัน การเหลื่อมล้ าชองชนชั้นในสังคม เป็นต๎น ส าหรับในด๎านการน า
นโยบายไปสูํการปฏิบัติของรัฐ จากการสอบถามข๎อมูลเพ่ิมเติมของประชาชนในพ้ืนที่ พบวํา  จ านวนสิ่ง
อ านวยควาสะดวกท่ีให๎กับประชาชน ในเรื่องร๎านค๎าที่รัฐบาลมอบบัตรสวัสดิการแหํงรัฐให๎กับประชาชนน าไปใช๎
ในการจับจํายใช๎สอย เครื่องอุปโภค บริโภคในครัวเรือนของตนเองนั้น ประชาชนผู๎ได๎รับบัตรสวัสดิการแหํงรัฐ
แจ๎งวํา ควรเพ่ิมเติมร๎านค๎าใกล๎บ๎านให๎มากยิ่งขึ้น เพ่ือสะดวกในการเดินทาง และลดคําใช๎จํายในการเ ดินทาง 
ตลอดจนการให๎บริการสินค๎าในร๎านค๎าควรมีสินค๎าที่ใช๎ในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น ส าหรับการปฏิบัติงานของ
รัฐ อยูํในเกณฑ์ที่ดี รัฐบาลมีความพร๎อมในการให๎บริการในระดับมาก มีความเป็นธรรม เที่ยงตรงให๎กับ
ประชาชนในพื้นท่ี ในสํวนของการประเมินผลโครงการ รัฐบาลมีการติดตามงานโครงการจากหนํวยงานที่ก ากับ
ควบคุม ดูแล อยูํในระดับปานกลาง เพื่อน าข๎อมูลที่ได๎จากประชาชนมาปรับปรุง พัฒนา วิธีการ การด าเนินงาน 
หรือวิธีการใหมํๆ ที่มีนวัตกรรม เพ่ือให๎สอดคล๎องกับวัตุประสงค์  การอ านวยความสะดวก การให๎บริการที่
รวดเร็ว ทั่วถึง และท๎ายที่สุดประชาชนต๎อง อยูํดี กินดี มีความสุขกันถ๎วนหน๎า 
 
สรุปผลและอภิปรายผล  
 การประเมินผลโครงการที่ประชาชนใช๎บัตรสวัสดิการแหํงรัฐในพ้ืนที่ ต าบล บาตง อ าเภออ รือเสาะ 
จังหวัด นราธิวาส จากผลการวิเคราะห์ข๎อมูล พบวํา ด๎านแนวนโยบายของรัฐบาล ด๎านการน านโยบายสูํการ
ปฏิบัติ และด๎านการปฏิบัติงานของรัฐ อยูํในระดับมาก ประชาชน ได๎ประโยชน์สูงสุด จากการตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้ จ านวน 300 ชุด มีประชาชนที่ได๎รับบัตรสวัสดิการแหํงรัฐที่ได๎เงิน จ านวน 300 บาท 
จ านวน 222 คน คิดเป็นร๎อยละ 74.0 และจ านวน 200 บาท จ านวน 76 คน ตามล าดับ เมื่อสะท๎อนอัตลักษณ์
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ชุมชนในพ้ืนที่ มีความต๎องการให๎รัฐบาลจัดสวัสดิการแหํงรัฐดังกลําวนี้อยํางตํอเนื่อง เป็นไปตามความต๎องการ
ของประชาชน ในด๎านการประเมินผลโครงการ อยูํในระดับปานกลาง ซึ่งปกติโครงการทุกโครงการ เมื่อ
ด าเนินการมาแล๎วควรมีการประเมินผลทุกครั้งเพื่อใช๎เป็นฐานข๎อมูลในการพัฒนา ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่มี
ความต๎องการให๎มีการติดตามผลการประเมินโครงการทุกครั้ง ในสํวนของปัญหาและอุปสรรคของประชาชนที่
ใช๎บัตรสวัสดิการแหํงรัฐ ในพื้นที่ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประเด็นความสนใจที่ส าคัญ เมื่อ
ได๎สวัสดิการแหํงรัฐแล๎วการคงอยูํและการใช๎เงินอยํางไรให๎เพียงพอกับการด ารงชีพ และความท๎าทายอยูํใน
เรื่องการท ามาหากินของประชาชนที่มีอาชีพ และรายได๎อยํางยั่งยืน มั่นคงทั้งทางด๎านอาหารและการด ารงชีพ 
ซึ่งผลสะท๎อนนี้เป็นผลตอบรับที่ดีประชาชนให๎ความสนใจตํอสวัสดิการที่รัฐบาลสํงเสริมและมอบให๎กั บ
ประชาชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1..ประชาชนมีความต๎องการให๎รัฐบาลจัดบัตรสวัสดิการแหํงรัฐอยํางตํอเนื่อง  
  2..บัตรสวัสดิการแหํงรัฐสามารถน ามาใช๎งานได๎ในความหลากหลายมิติ เชํน แทนบัตรประชาชน               
บัตรโดยสารสาธารณะ ทั้งรถไฟ รถขนสํง รถเมล์ เป็นต๎น 
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