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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ 
ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

Factors affecting state welfare cardholder’s participation in life quality 
development and professional training projects  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.) ศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  2.) ศึกษาความรู้

ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อโครงพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ 3.) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าร่วม
โครางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเทศบาลเมืองบ้านดุง อ าเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี สุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย จ านวน 200 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบไคสแควร์      
 ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างเป็น เพศชายร้อยละ 48.0 เพศหญิงร้อยละ 52.0 อายุเฉลี่ย 47.02 ปี ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 69.0 จบการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 62.5 มัธยมปลาย ร้อยละ 22.5 อาชีวะ
ศึกษา ร้อยละ 5.5 ปริญญาตรี ร้อยละ 9.5 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.37 คน ส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกร ร้อย
ละ 44.0 รองลงมาคือ รับจ้าง ร้อยละ 31.5 ค้าขาย ร้อยละ 9.0 และไม่มีงานท า ร้อยละ15.5 รายได้ต่อเดือน เฉลี่ย 
4,041.58 บาท ช่องทางการรับรู้ข่าวสารการฝึกอาชีพ จากเจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 69.5 จากสื่ออื่นๆ ร้อยละ 30.5 กลุ่ม
ตัวอย่าง มีความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพระดับสูง ร้อยละ 10.5 มีความรู้ในโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพระดับต่ า ร้อยละ 89.5 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ ร้อยละ 11.0 ไม่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ ร้อยละ 89.0 เหตุผลที่ไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากมีภารกิจประจ าอยู่
แล้ว ร้อยละ 48.0 ต้องดูแลเด็กและคนชรา ร้อยละ 20.5       ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และฝึกอาชีพของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ค าส าคัญ : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ 
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Abstract 
The purposes of this research are 1) To study general characteristics of state welfare 

cardholder, 2) To study comprehension of state welfare cardholder regarding life quality 
development and professional training projects and 3) To study factors affecting state welfare 
cardholder’s participation in life quality development and professional training projects. 
Questionnaire is employed as a tool to collect data. The sample is those holding state welfare card 
in Ban Dung district. 200 subjects are selected by random sampling method. The data is analyzed by 
using SPSS. Statistics used is arithmetic mean, maximum and minimum value, standard deviation and 
Chi-square test.  

The research result finds that male accounts for 48 per cent of the sample size. Female is 
52 per cent of the sample. The average age is 47.02 year. Majority of the sample is married. 69 per 
cent of the sample holds primary school degree. 62.5 per cent of the sample holds high school 
degree. 22.5 per cent is a vocational school graduate, and 5.5 per cent possesses bachelor degree. 
9.5 percent of the sample size has average family member of 4.37 people. The biggest proportion of 
the sample, which is 44 per cent, is a farmer. The second-runner occupation is general employee 
(31.5 percent). 9 per cent is a merchant while 15.5 per cent is unemployed. An average monthly 
income is 4,041.58 baht. The sample receives news about the projects through the following 
channels: 69.5 percent from government officer, and 30.5 per cent from other channels. 10.5 per 
cent of the sample knows about thelife quality development and high-level professional training 
projects. 89.5 per cent knows about thelife quality development and low-level professional training 
projects. 11.0 per cent of the cardholder participatesin the projects, while 89.0 per cent does not. 
The main reasons of not participating are self-obligation accounting for 48 per cent and taking care 
of others such as elderly and children (20 per cent).     
 The statistically significant factors affecting state welfare cardholder’s participation in life 
quality development and professional training projects at 0.05 confident level are gender, monthly 
income, news channels, and comprehension about life quality development and professional training 
projects 
Keywords : State welfare card,Life quality development and professional training projects. 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

โครงการประชารัฐสวัสดิการ เป็นนวัตกรรมในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้พ้นจากปัญหาความ
ยากจนของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยการให้มีการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง 
จากนั้นจะออกเป็นบัตรสวัสดิการเพื่อช่วยในการลดค่าครองชีพ ทั้งการซื้อสินค้า และการเดินทาง กระทรวงการคลังได้
ด าเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด ลงทะเบียนระหว่าง
วันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมภายใต้
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โครงการ e-Payment ภาครัฐ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการให้ความช่วยเหลือของ
ภาครัฐถึงการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงการคลัง(ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2560) โดยรูปแบบของโครงการเบื้องต้นจะออกเป็นบัตรเพื่อสนับสนุน
ให้สามารถใช้บัตรดังกล่าวซื้อสินค้าที่จ าเป็นต่อการครองชีพ ราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 15-20 จัดจ าหน่ายผ่าน
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าชุมชนซึ่งอยู่ในการส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ก าหนด
วงเงินส าหรับใช้จ่ายผ่านบัตรเป็นรายเดือน โดยเริ่มด าเนินโครงการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ส าหรับการ
ช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการจะแบ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยรัฐบาลจะให้เงินใส่ไปในบัตรสวัสดิการให้ผู้ที่มี
รายได้น้อยที่มาลงทะเบียน น าไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โดยคนที่มีรายได้ต่ ากว่าปีละ 30,000 บาท จะได้เงินไปซื้อ
ของใช้เดือนละ 300 บาท ส่วนคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน100,000 บาท ได้รับเงินเดือนละ 200 
บาท และได้เงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มคนละ 45 บาท ต่อ 3 เดือนครัง้ส่วนการลดค่าใช้จ่ายเดินทาง คือถ้าเดินทางด้วย
รถเมล์ รถไฟฟ้า จะได้รับเงินเดือนละ 500 บาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยที่มา ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไว้ 14 ล้านคน ว่ามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 
บาท/ปีซึ่งถือเป็นผู้มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนนั้น รัฐบาลจะจ่ายเงินเพื่อให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้ โดยรัฐบาลจะ
ทยอย จ่ายให้เป็นงวดเพื่อน าไปใช้ส าหรับการด ารงชีพ แต่จะไม่ใช้วิธีการจ่ายเป็นเงินก้อน เพราะเกรงว่าจะน าเงินที่
ได้รับไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โดยการจ่ายเงินมีเงื่อนไขว่าจะต้องแสดงรายได้ที่แท้จริง เนื่องจากรัฐบาลจ่ายเงินให้ผู้มีรายได้
น้อย แต่ละคนไม่เท่ากัน          

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 คือ มาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยคุณสมบัติ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ระยะที่ 1 สามารถลงทะเบียนฝึกอาชีพ จะได้รับเงิน 1.ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในปี 
2559 จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม จ านวน 200 บาท 2.ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทในปี 2559 
จะได้รับวงเงินเพิ่มเติมจ านวน 100 บาท (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,มกราคม พ.ศ. 2561)หลังจากนั้นโดยโครงการ
ระยะที่ 2 ไม่ได้เป็นการให้เงินช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว แต่พัฒนาให้มีงานท า มีทักษะฝีมือ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
โดยการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพต่างๆตามโครงการที่รัฐบาลได้จัดฝึกอบรบทักษะให้ผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ านวนมากไม่
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพและฝึกอาชีพ ระยะที่ 2 (โชคเสมอ ค ามุงคุณ,2561) ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อ การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพของประชาชนผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน เทศบาลเมือง
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปปรังปรุงพัฒนา
มาตรฐานชีวิตให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป       
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย         
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ      
 2. เพื่อศึกษาความรู้ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพของผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ    
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วิธีด าเนินการวิจัย          
 ประชากรที่ใช้ ได้แก่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 486 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จ านวน 200 คน ซึ่งขนาดตัวอย่างก าหนดโดยใช้สูตร Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 โดย
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่ทดแทน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 
ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลและการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพของผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 11 ข้อค าถาม เป็นค าถามให้เติมค าในช่องว่าง 3 ข้อค าถาม ค าถามให้เลือกตอบ 8 ข้อค าถาม  

ส่วนที่ 2 เป็นความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นค าถาม
ให้เลือกตอบ เพื่อวัดความรู้ในโครงการเป็นค าถามให้เลือกตอบจ านวน 12 ข้อค าถาม  

การวิเคราะหข์้อมูล 
น าแบบสอบถามทั้งหมดไปทดลองใช้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเทศบาลต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี ที่มีปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจ านวน 35 ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่น 
ของแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Window ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งหมดได้ค่า Alpha เท่ากับ 0.8096 วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Window ดังนี้   

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ วิเคราะห์ลักษณะ
ทั่วไปและการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร การเข้าร่วม
โครงการ เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการ เหตุผลที่ไม่เข้าร่วมโครงการ และความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ฝึกอาชีพ ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ         

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้        
 การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มประชากรศาสตร์ 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ใช้ในการวิเคราะห์ เพศ อายุ รายได้ต่อ
เดือน ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ กับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
 
สรุปผลการวิจัย          
 1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นเพศชาย ร้อยละ 48.0 เพศหญิง ร้อยละ 52.0 อายุเฉลี่ย 47.02 ปี มี
สถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 69.0 มีรายได้ต่อเดือน เฉลี่ย 4,041.58 บาท จ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.37 ช่อง
ทางการรับรู้ข่าวสารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ จากผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 69.5 จากสื่ออื่นๆ                     
ร้อยละ 30.5            

2. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพระดับสูง ร้อยละ 10.5 มี
ความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพระดับต่ า ร้อยละ 89.5 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ
11.0 ไม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 89.0  เหตุผลที่ไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากมีภารกิจประจ าอยู่แล้ว 
ร้อยละ 48.0 ต้องดูแลเด็กและคนชรา ร้อยละ 20.5      
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 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพของผู้ถือบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ความรู้ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 
อภิปรายผล          
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ พบว่า เพศชายมี
ความสัมพันธ์ต่อการเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  กล่าวคือ เพศชายจะเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตติชัย ดอกไม้ (2548)ที่วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชุน (SML) กรณีศึกษา อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ที่พบว่าเพศชายจะ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านทั้งนี้เนื่องจากเพศชายที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่มีงานประจ าท า มีเวลา
ในการไปเข้าร่วมอบรบโครงการ แตกต่างจากเพศหญิงที่จะต้องท างานบ้าน ตลอดจนดูแลเด็ก และคนชราเป็นภาระ
ประจ าวัน อายุ มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  กล่าวคือ คนที่มีอายุน้อย 
(ไม่เกิน 29 ปี)และอายุมาก (51 ปีขึ้นไป)จะไม่เข้าร่วมโครงการส่วนคนที่มีอายุระหว่าง (30-50 ปี) จะเข้าร่วมโครงการ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสริมพงษ์ อยู่โต (2551)ที่วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกันจะมีการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
คนที่มีอายุ (30-50 ปี) เป็นคนที่ตัดสินใจจะตั้งรากฐานในชุมชุนจึงให้ความส าคัญกับการมีอาชีพเพื่อเลี้ยงดูปากท้อง จึง
เข้าร่วมโครงการ ส่วนคนในวัยเด็กอาจมีทางเลือกในการประกอบอาชีพอื่น และคนที่สูงวัยคงไม่คิดจะเรียนรู้อาชีพใหม่
จึงไม่สนใจเข้าร่วมโครงการหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าร่วมโครงการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  กล่าวคือ ผู้มีรายได้ต่อเดือนในระดับปานกลาง จะเข้าร่วมโครงการ ส่วนผู้ที่มีรายได้สูง
และรายได้ต่ า จะไม่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากผู้มีรายได้ปานกลางยังต้องการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวเพิ่มเติม จึง
เข้าร่วมโครงการ ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงคือผู้ที่มีงาน มีรายได้เพียงพออยู่แล้วจึงไม่เข้าร่วมโครงการ ช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าสาร
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเจ้าหน้าที่รัฐ จะเข้า ร่วมโครงการ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยฤทธิ์  เบญญากาจ (2546) วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนา ต าบลบาง
ตาวา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้เนื่องจาก 
เจ้าหน้าที่รัฐจะให้ข้อมูลข่าสารที่ชัดเจนตรงประเด็นมากกว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่นๆ ความรู้ในโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพจะเข้า
ร่วมโครงการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงพร  แสงทอง (2551) วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลใน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบว่า ความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานขององค์กรบริหารส่วนต าบลมีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากการมีความรู้ในโครงการจะท าให้ผู้ถือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทราบและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้      
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ ร้อยละ 11.0 
และไม่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 89.0 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ
ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่  1.) ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
กล่าวคือ คนที่ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐจะเข้าร่วมโครงการ ส่วนคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารทางอื่นจะไม่เข้าร่วมโครงการ 
2.) ความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ กล่าวคือ ผู้ที่มีความรู้ในระดับสูงจะเข้าร่วมโครงการ ส่วน
ผู้ที่มีความรู้ในระดับต่ าจะไม่เข้าร่วมโครงการ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรที่จะใช้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ความ
เข้าใจกับประชาชนในโครงการฝึกอาชีพ โดยผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้น าชุมชุน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้เข้มข้นมากขึ้น 
เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้าสู่โครงการฝึกอาชีพ จะได้มีอาชีพ มีงานท าและแก้ปัญหาความยากจนได้อย่าง
เป็นระบบ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป       
 ควรศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพของผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด 
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