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“บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ (บัตรผู้มีรายได้ น้อย)”
เรียน บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่ าว /หัวหน้ าข่ าว
กรมประชาสัมพันธ์ ร่ วมกับศูนย์สาํ รวจความคิดเห็น “นิดา้ โพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ ) เปิ ดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน เรื่ อง “บั ตรสวัส ดิการแห่ งรั ฐ (บั ตรผู้ มีรายได้ น้ อย)” ทําการสํารวจระหว่างวันที่ 2-7 กันยายน 2560 โดยสอบถามความคิ ดเห็ นจาก
ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทัว่ ประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชี พ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 2,053 หน่ วยตัวอย่าง
เกี่ยวกับมาตรการประชารัฐสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กบั ผูท้ ี่มาลงทะเบียนผูม้ ีรายได้นอ้ ยให้ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อลดภาระ
ค่าครองชี พ ค่ าใช้จ่ายในครั วเรื อนและค่าเดิ นทาง ซึ่ งจะเริ่ มใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุ ลาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป การสํารวจใช้การสุ่ มตัวอย่างด้วย
ความน่ าจะเป็ นจากบัญชี รายชื่ อฐานข้อมู ลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิ ดา้ โพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
โดยแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่ วนของผูม้ ี รายได้น้อยตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาค สุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกําหนดค่าความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.)
ไม่เกิน 0.6
จากการสํารวจเมื่อถามถึงการรับรู ้หรื อได้ยนิ ข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” (บัตรผูม้ ีรายได้นอ้ ย) พบว่า ประชาชน
ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 52.32 ระบุว่า เคยรับรู ้หรื อได้ยินข้อมูล รองลงมา ร้อยละ 30.44 ระบุว่า เคยรับรู ้หรื อเคยได้ยนิ ข้อมูลมาบ้าง และร้อยละ 17.24
ไม่เคยรับรู ้หรื อไม่เคยได้ยนิ ข้อมูลเลย
ต่อมาเมื่อถามถึงช่องทางการรับรู ้หรื อได้ยนิ ข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับ“บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” (บัตรผูม้ ีรายได้นอ้ ย) ของตัวอย่างที่ระบุ
ว่าเคยรั บรู ้หรื อได้ยินข่าวสารของประชาชนเกี่ ยวกับ “บัตรสวัสดิ การแห่ งรั ฐ” (บัตรผูม้ ี รายได้น้อย) พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 67.39
ระบุ ว่า รับ รู ้ ห รื อได้ยินข่าวสารผ่านสื่ อโทรทัศน์ รองลงมา ร้ อยละ 35.73 ระบุ ว่า สื่ อบุ คคล ร้ อยละ 6.65 ระบุ ว่า สื่ อวิท ยุ ร้ อยละ 4.89 ระบุ ว่า
สื่ อหนังสื อพิมพ์ ร้อยละ 4.83 ระบุวา่ สื่ อแอปพลิเคชัน Facebook ร้อยละ 1.06 ระบุวา่ สื่ อป้ ายประกาศ ร้อยละ 0.94 ระบุวา่ สื่ อแอปพลิเคชัน Line
ร้อยละ 0.53 ระบุวา่ สื่ อ Website ร้อยละ 0.12 ระบุวา่ สื่ อ YouTube และสื่ อนิตยสารในสัดส่ วนที่เท่ากัน และร้อยละ 0.06 ระบุวา่ สื่ อแอปพลิเคชัน
Instagram
เมื่อถามถึงการลงทะเบียนผูม้ ีรายได้นอ้ ยเพื่อขอรับสิ ทธิ “บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” (บัตรผูม้ ีรายได้นอ้ ย) จากรัฐบาล ของตัวอย่างที่ระบุวา่ เคย
รับรู ้หรื อได้ยนิ ข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับ “บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” (บัตรผูม้ ีรายได้นอ้ ย) พบว่า ส่ วนใหญ่ร้อยละ 67.27 ระบุวา่ ได้ลงทะเบียน
เพื่อขอรับสิ ทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” (บัตรผูม้ ีรายได้นอ้ ย) และร้อยละ 32.73 ระบุวา่ ไม่ได้ลงทะเบียน สาเหตุเพราะว่าไม่ทราบข้อมูลที่ละเอียด
ไม่รู้วา่ ต้องไปลงทะเบียนที่ไหน ทําให้ลงทะเบียนไม่ทนั อีกทั้งคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข ขณะที่บางส่ วนระบุวา่ ไม่ได้เดือดร้อนอะไร อยากให้
คนที่ไม่ลาํ บากมากกว่า
ส่ ว นความเข้าใจเกี่ ย วกับ “บัต รสวัส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ” (บัต รผู ม้ ี ร ายได้น้อ ย) พบว่า ประชาชนส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 67.10 ระบุ ว่า ไม่ แ น่ ใ จ
ในประเด็น “บัตรสวัส ดิ การแห่ งรั ฐ” (บัตรผูม้ ี รายได้น้อย) เพื่อลดภาระค่าครองชี พ ค่าใช้จ่ายในครั วเรื อนและค่าเดิ นทางของผูม้ ี รายได้น้อย
รองลงมา ร้อยละ 21.78 ระบุว่า ไม่เข้าใจ และร้อยละ 11.12 ระบุว่า เข้าใจ ด้านผูม้ ีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับวงเงินซื้ อสิ นค้า 300 บาท/
เดือนเพื่อซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่จาํ เป็ น ซื้ อสิ นค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอื่น ๆ ที่กระทรวง
พาณิ ชย์กาํ หนด พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 49.50 ระบุว่า ไม่แน่ ใจ รองลงมา ร้อยละ 37.14 ระบุว่า ไม่เข้าใจ และร้อยละ 13.36 ระบุว่า
เข้าใจ และด้านผูม้ ี รายได้สู งกว่า 30,000 บาท แต่ไม่ เกิ น 100,000 บาท/ปี ได้รับ วงเงิ นซื้ อสิ นค้า 200 บาท/เดื อน เพื่อซื้ อสิ นค้าอุ ป โภคบริ โภค
ที่จาํ เป็ น ซื้ อสิ นค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้ าประชารัฐ และร้านอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด พบว่า ประชาชน
ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 44.15 ระบุวา่ ไม่แน่ใจ รองลงมา ร้อยละ 40.49 ระบุวา่ ไม่เข้าใจ และร้อยละ 15.36 ระบุวา่ เข้าใจ ด้านผูม้ ีรายได้นอ้ ยได้รับวงเงิน
ส่ วนลดค่ าก๊ าซหุ งต้ม จากร้ านค้าที่ กระทรวงพลังงานกําหนดเป็ นเงิ น 45 บาท/คน/3เดื อ น พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้ อ ยละ 44.91 ระบุ ว่า
ไม่เข้าใจ รองลงมา ร้อยละ 39.73 ระบุว่า ไม่แน่ ใจ และร้อยละ 15.36 ระบุว่า เข้าใจ ด้านผูม้ ี รายได้น้อยได้รับเงินค่าโดยสารรถไฟ เป็ นเงิน 500
บาท/คน/เดื อน พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 48.26 ระบุ ว่า ไม่แน่ ใจ รองลงมา ร้ อยละ 37.49 ระบุ ว่า ไม่เข้าใจ และร้อยละ 14.25 ระบุว่า
เข้าใจ ด้านผูม้ ี รายได้นอ้ ยได้รับเงินค่าโดยสารรถ บขส. เป็ นเงิน 500 บาท/คน/เดือน พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 47.97 ระบุว่า ไม่แน่ ใจ
รองลงมา ร้อยละ 37.32 ระบุวา่ ไม่เข้าใจ และร้อยละ 14.71 ระบุวา่ เข้าใจ และสําหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่อยูอ่ าศัยในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลได้รับ
เงินค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้ า เป็ นเงิน 500 บาท/คน/เดื อน พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 47.62 ระบุว่า ไม่แน่ ใจ รองลงมา ร้อยละ 37.02
ระบุวา่ ไม่เข้าใจ และร้อยละ 15.36 ระบุวา่ เข้าใจ
1

ด้านความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ จาก “บัต รสวัส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ” (บัต รผู ม้ ี ร ายได้น้ อ ย) ในประเด็ น
“บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” (บัตรผูม้ ีรายได้นอ้ ย) เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนและค่าเดินทางของผูม้ ีรายได้นอ้ ย พบว่า ประชาชน
ส่ วนใหญ่ ร้ อ ยละ 75.98 ระบุ ว่ า เห็ น ด้ ว ย รองลงมา ร้ อ ยละ 14.56 ระบุ ว่ า ไม่ เห็ น ด้ ว ย และร้ อ ยละ 9.46 ระบุ ว่ า ไม่ ท ราบ/ไม่ แ น่ ใ จ
ประเด็นผูม้ ีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับวงเงินซื้ อสิ นค้า 300 บาท/เดือนเพื่อซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่จาํ เป็ น ซื้ อสิ นค้าเพื่อการศึกษา และ
วัตถุดิบ เพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้ าประชารัฐและร้านอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 69.46 ระบุวา่ เห็น
ด้วย รองลงมา ร้ อยละ 21.82 ระบุ ว่า ไม่เห็ นด้วย และร้ อยละ 8.72 ระบุ ว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ ใจ ประเด็นผูม้ ี รายได้สูงกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิ น
100,000 บาท/ปี ได้ รั บ วงเงิ น ซื้ อสิ นค้ า 200 บาท/เดื อ นเพื่ อ ซื้ อสิ นค้ า อุ ป โภคบริ โภคที่ จ ํา เป็ น ซื้ อสิ นค้ า เพื่ อ การศึ ก ษา และวัต ถุ ดิ บ
เพื่อเกษตรกรรมจากร้ านธงฟ้ าประชารั ฐ และร้ านอื่ น ๆ ที่ กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 62.83 ระบุว่า เห็ นด้วย
รองลงมา ร้ อ ยละ 27.57 ระบุ ว่ า ไม่ เห็ น ด้ ว ย และร้ อ ยละ 9.60 ระบุ ว่ า ไม่ ท ราบ/ไม่ แ น่ ใ จ ประเด็ น ผู ้มี ร ายได้น้ อ ยได้รั บ วงเงิ น ส่ ว นลด
ค่าก๊าซหุ งต้ม จากร้ านค้าที่ กระทรวงพลังงานกําหนดเป็ นเงิ น 45 บาท/คน/3เดื อน พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 65.42 ระบุ ว่า เห็ นด้วย
รองลงมา ร้ อ ยละ 26.60 ระบุ ว่า ไม่ เห็ น ด้วย และร้ อ ยละ 7.98 ระบุ ว่า ไม่ ท ราบ/ไม่ แ น่ ใจ ประเด็น ผูม้ ี รายได้น้อ ยได้รั บ เงิ น ค่ าโดยสารรถไฟ
เป็ นเงิน 500 บาท/คน/เดื อน พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 62.01 ระบุว่า เห็ นด้วย รองลงมา ร้อยละ 29.96 ระบุว่า ไม่เห็ นด้วย และร้อยละ
8.03 ระบุ ว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ ใจ ประเด็นผูม้ ี รายได้น้อยได้รับเงินค่าโดยสารรถ บขส. เป็ นเงิน 500 บาท/คน/เดื อน พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่
ร้ อ ยละ 62.89 ระบุ ว่า เห็ น ด้ว ย รองลงมา ร้ อ ยละ 29.08 ระบุ ว่า ไม่ เห็ น ด้ว ย และร้ อ ยละ 8.03 ระบุ ว่า ไม่ ท ราบ/ไม่ แ น่ ใ จ ประเด็ น สํ าหรั บ
ผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่อยูอ่ าศัยในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลได้รับเงินค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า เป็ นเงิน 500 บาท/คน/เดือน พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่
ร้อยละ 68.04 ระบุวา่ เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 22.31 ระบุวา่ ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 9.65 ระบุวา่ ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
เมื่ อถามถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับปั ญหาที่ รัฐบาลจะประกาศใช้ “บัตรสวัสดิ การแห่ งรัฐ” (บัตรผูม้ ี รายได้น้อย) วันที่ 1 ตุลาคม 2560
พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 75.81 ระบุวา่ ไม่มีความกังวล รองลงมา ร้อยละ 6.57 ระบุวา่ ร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวง
พาณิ ชย์กาํ หนดมี จาํ นวนน้อย ร้ อยละ 3.14 ระบุ ว่า ความไม่เท่ าเที ยมในการได้รับสิ ท ธิ ค่าเดิ นทางของคนต่างจังหวัดกับคนในกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล ร้อยละ 2.52 ระบุวา่ การร้องเรี ยนเรื่ องผูท้ ี่จนไม่จริ งได้รับบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ แต่ผูย้ ากจนจริ งบางคนกลับไม่ได้รับ (เช่น ไม่ได้ไป
ลงทะเบี ยน เป็ นต้น) ร้อยละ 1.95 ระบุว่า ไม่เข้าใจวิธีการใช้บตั ร ร้อยละ 1.86 ระบุวา่ เงินค่าครองชี พ และค่าเดินทางที่ได้รับจากรัฐบาลอาจเข้า
ล่าช้ากว่ากําหนด, รัฐบาลอาจมีงบประมาณไม่เพียงพอในอนาคต ในสัดส่ วนที่เท่ากัน ร้อยละ 0.95 ระบุวา่ การสวมสิ ทธิ ลงทะเบียนในชื่อผูอ้ ื่นและ
ได้บตั รสวัสดิการแห่ งรัฐมาใช้ ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ร้านธงฟ้ าประชารัฐ และร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด บางร้านไม่มีเครื่ องรู ดบัตร
สวัสดิ การแห่ งรั ฐ ร้อยละ 0.38 ระบุว่า รถโดยสารที่ มีเครื่ องรู ดบัตรสวัสดิ การแห่ งรัฐมี จาํ นวนไม่เพียงพอ, กลัวใช้สิทธิ์ ได้ไม่เต็มที่ , กังวลว่าจะ
ได้รับจริ งหรื อไม่ ร้อยละ 0.33 ระบุวา่ จะมีการร้องเรี ยนจากกลุ่มที่มีช่ืออยูใ่ นทะเบียนบ้านต่างจังหวัด แต่เข้ามาทํางานในกรุ งเทพฯ ทําให้ไม่ได้รับ
สิ ทธิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, การใช้บตั รยังไม่เหมาะกับผูส้ ู งอายุ ยังใช้ไม่เป็ น, จัดสวัสดิการเป็ นเงินสดใช้ประโยชน์ได้มากกว่า ร้อยละ 0.29 ระบุ
ว่า การนําบัตรสวัสดิ การแห่ งรั ฐของผูอ้ ่ืนมาใช้, คนต่างจังหวัดลําบากในการใช้บตั ร, ปั ญหาเกี่ ยวกับระบบ IT เช่น ระบบล่ม มี การแฮกข้อมูล
ส่ วนตัว เป็ นต้น ในสัดส่ วนที่เท่ากัน ร้อยละ 0.24 ระบุวา่ การนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้ในสิ่ งที่ไม่จาํ เป็ นแก่ชีวิต เช่น เหล้า บุหรี่ เป็ นต้น และ
ร้อยละ 1.33 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ การขายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผอู ้ ื่น, กลัวจะไม่ได้รับบัตร, กลัวจะไม่ได้รับเงินจริ ง ๆ, กลัวใช้ไม่ได้จริ ง, กลัวว่าได้
มาแล้วจะไม่ได้ใช้, กลัวรายชื่อตกหล่น, จํานวนเงินในบัตรน้อยเกินไป, สวัสดิการที่ออกมาคนในเมืองอาจจะได้ใช้แต่คนชนบทไม่ได้ใช้, กลัวจะ
ได้ส วัส ดิ ก ารไม่ ค รบตามที่ แ จ้ง, กลัว จะได้สิ ท ธิ์ ไม่ ท ั่วถึ ง, กลัวมี ผลกระทบด้านเศรษฐกิ จ , เปลี่ ย นค่ ารถไฟและรถเมล์เป็ นค่ านํ้าค่ าไฟและ
อยูต่ ่างจังหวัดกลัวจะไม่ได้รับเงิน
สําหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” (บัตรผูม้ ีรายได้นอ้ ย) โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่
ร้อยละ 80.13 ระบุวา่ เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 14.85 ระบุวา่ ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 5.02 ระบุวา่ ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเพิ่มสวัสดิการรัฐในด้านอื่น ๆ ของรัฐบาล พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้อยละ
26.91 ระบุ ว่า สวัส ดิ การด้านผูส้ ู งอายุ/ผูเ้ กษี ยณอายุ รองลงมา ร้ อยละ 26.17 ระบุ ว่า สวัส ดิ การด้านสาธารณู ป โภค บริ การสาธารณะที่ จัดทํา
เพื่ออํานวยประโยชน์แก่ประชาชนในสิ่ งอุปโภคที่จาํ เป็ นต่อการดําเนิ นชี วิต เช่น ไฟฟ้ า ประปา การเดินรถประจําทาง โทรศัพท์ เป็ นต้น ร้อยละ
16.91 ระบุ ว่า สวัส ดิ ก ารด้านค่ ารั ก ษาพยาบาลและสถานพยาบาล ร้ อ ยละ 10.99 ระบุ ว่า สวัส ดิ ก ารด้านเกษตรกรรม เช่ น ราคาผลผลิ ต ทาง
การเกษตร และการลงทุนเพื่อการเกษตร เป็ นต้น ร้อยละ 5.80 ระบุวา่ ด้านการลดภาระค่าครองชีพ ร้อยละ 5.68 ระบุวา่ สวัสดิการด้านการศึกษา/
ค่าเล่าเรี ยน/ทุนการศึกษา ร้อยละ 5.06 ระบุว่า การช่วยเหลือผูม้ ี รายได้น้อยที่ ว่างงาน/ไม่มีรายได้ ร้อยละ 2.59 ระบุ ว่า ด้านผูพ้ ิการ ร้อยละ 2.22
ระบุ ว่า การสร้ างอาชี พ/การจัดสรรที่ ดินทํากิ น สําหรั บผูม้ ี รายได้น้อย ร้ อยละ 1.23 ระบุ ว่า สวัสดิ การสําหรั บผูใ้ ช้แรงงาน ร้ อยละ 1.11 ระบุว่า
ด้านการสงเคราะห์บุตร/เลี้ ยงดู บุตร ร้อยละ 0.99 ระบุว่า การช่วยเหลือด้านที่ พกั อาศัย และร้ อยละ 0.74 ระบุ ว่า การช่วยเหลือเรื่ องหนี้ สินนอก
ระบบ
เมื่อพิจารณาลักษณะทัว่ ไปของตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 40.82 มี ภูมิลาํ เนาอยู่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ รองลงมา ร้อยละ 26.69 มีภูมิลาํ เนา
อยูภ่ าคกลาง ร้อยละ 12.32 มีภูมิลาํ เนาอยูภ่ าคเหนื อ ร้อยละ 10.76 มีภูมิลาํ เนาอยูภ่ าคใต้ และร้อยละ 9.41 มีภูมิลาํ เนาอยูก่ รุ งเทพฯและปริ มณฑล
ตัวอย่างร้อยละ 65.81 เป็ นเพศหญิง และร้อยละ 34.19 เป็ นเพศชาย
ตัว อย่าง ร้ อ ยละ 38.68 มี อ ายุ 46 – 59 ปี รองลงมา ร้ อ ยละ 34.10 มี อ ายุ 60 ปี ขึ้ น ไป ร้ อ ยละ 14.86 มี อ ายุ 36 – 45 ปี ร้ อ ยละ 6.28 มี อ ายุ
26 – 35 ปี ร้อยละ 5.85 มีอายุไม่เกิน 25 ปี และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุอายุ ตัวอย่างร้อยละ 65.17 จบการศึกษาประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่า ร้อยละ 26.11
จบการศึกษามัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า ร้อยละ 3.99 จบการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า ร้อยละ 3.46 จบการศึกษาอนุ ปริ ญญาหรื อเที ยบเท่า
ร้อยละ 0.73 ไม่ระบุการศึกษา และร้อยละ 0.54 จบการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 35.56 เป็ น พ่ อ บ้ า น /แม่ บ้ า น /เกษี ยณ /ว่ า งงาน รองลงมา ร้ อ ยละ 29.08 ป ระกอบ อาชี พ เกษ ตรกร/ป ระมง
ร้อยละ 22.75 ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป/ผูใ้ ช้แรงงาน ร้อยละ 7.31 ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 2.14 เป็ นนักเรี ยน/
นั ก ศึ ก ษา ร้ อ ยละ 1.41 ประกอบอาชี พ พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน ร้ อ ยละ 0.83 ประกอบอาชี พ ข้ า ราชการ/ลู ก จ้ า งของรั ฐ /รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ร้ อ ยละ 0.83 ไม่ ร ะบุ อ าชี พ และร้ อ ยละ 0.09 ประกอบอาชี พ อื่ น ๆ ได้แ ก่ อาสาสมั ค ร , พระ ตัว อย่า งร้ อ ยละ 47.06 มี ร ายได้เฉลี่ ย ต่ อ ปี
30,001 – 100,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 27.42 มีรายได้เฉลี่ยต่อปี ไม่เกิน 30,000 บาท และร้อยละ 25.52 ไม่มีรายได้
2

1. ท่ านเคยรับรู้ /ได้ ยนิ ข่ าวสาร “บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” (บัตรผู้มรี ายได้ น้อย) หรื อไม่
การรับรู้ /ได้ ยนิ ข่ าวสารของประชาชนเกีย่ วกับ“บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” (บัตรผู้มีรายได้ น้อย)
เคยรับรู ้/ได้ยนิ ข้อมูล
เคยรับรู ้/เคยได้ยนิ ข้อมูลมาบ้าง
ไม่เคยรับรู ้/ไม่เคยได้ยนิ ข้อมูลเลย
รวม

ร้ อยละ
52.32
30.44
17.24
100.00

2. ท่ านเคยรับรู้ /ได้ ยนิ ข่ าวสาร “บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” (บัตรผู้มรี ายได้ น้อย) ผ่านช่ องทางใดบ้ าง (เลือกได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
ช่ องทางการรับรู้ /ได้ ยนิ ข่ าวสารของประชาชนเกีย่ วกับ“บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” (บัตรผู้มีรายได้ น้อย)
(เฉพาะตัวอย่ างทีร่ ะบุว่าเคยรับรู้ /ได้ ยนิ ข้ อมูล หรื อเคยรับรู้ /เคยได้ ยนิ ข้ อมูลมาบ้ าง)
สื่ อโทรทัศน์
สื่ อบุคคล
สื่ อวิทยุ
สื่ อหนังสื อพิมพ์
Facebook
ป้ายประกาศ
Line
Website
YouTube
สื่ อนิตยสาร
Instagram

ร้ อยละ
67.39
35.73
6.65
4.89
4.83
1.06
0.94
0.53
0.12
0.12
0.06

3. ท่ านได้ ลงทะเบียนผู้มรี ายได้ น้อยเพื่อขอรับสิ ทธิ “บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” (บัตรผู้มรี ายได้ น้อย) จากรัฐบาลหรื อไม่
การลงทะเบียนผู้มรี ายได้ น้อยเพื่อขอรับสิ ทธิ “บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” (บัตรผู้มีรายได้ น้อย) จากรัฐบาล
(เฉพาะตัวอย่ างทีร่ ะบุว่าเคยรับรู้ /ได้ ยนิ ข้ อมูล หรื อเคยรับรู้ /เคยได้ ยนิ ข้ อมูลมาบ้ าง)
ลงทะเบียน
ไม่ได้ลงทะเบียน สาเหตุเพราะไม่ทราบข้อมูลที่ละเอียดไม่รู้วา่ ต้องไปลงทะเบียนที่ไหน จึงทําให้ลงทะเบียนไม่ทนั
อีกทั้งคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข ขณะที่บางส่ วนระบุวา่ ไม่ได้เดือดร้อนอะไร อยากให้คนที่
ลําบากมากกว่า
รวม
4. ท่ านมีความเข้ าใจเกีย่ วกับ “บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” (บัตรผู้มรี ายได้ น้อย) อย่างไร
ความเข้ าใจเกีย่ วกับ “บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” (บัตรผู้มีรายได้ น้อย)
(เฉพาะตัวอย่ างทีร่ ะบุว่าเคยรับรู้ /ได้ ยนิ ข้ อมูล หรื อเคยรับรู้ /เคยได้ ยนิ ข้ อมูลมาบ้ าง)
4.1 “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” (บัตรผูม้ ีรายได้นอ้ ย) เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนและ
ค่าเดินทางของผูม้ ีรายได้นอ้ ย
4.2 ผูม้ ีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับวงเงินซื้ อสิ นค้า 300 บาท/เดือนเพื่อซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
ที่จาํ เป็ น ซื้ อสิ นค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพือ่ เกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอื่น ๆ
ที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด
4.3 ผูม้ ีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับวงเงินซื้ อสิ นค้า 200 บาท/เดือน
เพื่อซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่จาํ เป็ น ซื้ อสิ นค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพือ่ เกษตรกรรมจาก
ร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด
4.4 ผูม้ ีรายได้นอ้ ยได้รับวงเงินส่ วนลดค่าก๊าซหุ งต้ม จากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกําหนด
เป็ นเงิน 45 บาท/คน/3เดือน
4.5 ผูม้ ีรายได้นอ้ ยได้รับเงินค่าโดยสารรถไฟ เป็ นเงิน 500 บาท/คน/เดือน
4.6 ผูม้ ีรายได้นอ้ ยได้รับเงินค่าโดยสารรถ บขส. เป็ นเงิน 500 บาท/คน/เดือน
4.7 สําหรับผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลได้รับเงินค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า
เป็ นเงิน 500 บาท/คน/เดือน
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ร้ อยละ
67.27
32.73

100.00

เข้ าใจ

ไม่ เข้ าใจ

ไม่ แน่ ใจ

11.12

21.78

67.10

13.36

37.14

49.50

15.36

40.49

44.15

15.36

44.91

39.73

14.25
14.71
15.36

37.49
37.32
37.02

48.26
47.97
47.62

5. ท่ านเห็นด้ วยหรื อไม่ กบั “บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” (บัตรผู้มรี ายได้ น้อย) ทีม่ สี ิ ทธิประโยชน์ ดงั นี้
ความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับสิ ทธิประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจาก
เห็นด้ วย ค่ อนข้ าง
“บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” (บัตรผู้มรี ายได้ น้อย)
มาก เห็นด้ วย
5.1 “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” (บัตรผูม้ ีรายได้นอ้ ย) เพื่อลดภาระ
44.47
31.51
ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนและค่าเดินทางของผูม้ ีรายได้นอ้ ย
5.2 ผูม้ ีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับวงเงินซื้ อสิ นค้า 300 บาท/
38.38
31.08
เดือนเพื่อซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่จาํ เป็ น ซื้ อสิ นค้าเพื่อการศึกษา
และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่น ๆ
ที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด
5.3 ผูม้ ีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับ
33.80
29.03
วงเงินซื้ อสิ นค้า 200 บาท/เดือนเพื่อซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่
จําเป็ น ซื้ อสิ นค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม
จากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด
5.4 ผูม้ ีรายได้นอ้ ยได้รับวงเงินส่ วนลดค่าก๊าซหุ งต้ม จากร้านค้า
36.29
29.13
ที่กระทรวงพลังงานกําหนดเป็ นเงิน 45 บาท/คน/3เดือน
5.5 ผูม้ ีรายได้นอ้ ยได้รับเงินค่าโดยสารรถไฟ
35.56
26.45
เป็ นเงิน 500 บาท/คน/เดือน
5.6 ผูม้ ีรายได้นอ้ ยได้รับเงินค่าโดยสารรถ บขส.
36.29
26.60
เป็ นเงิน 500 บาท/คน/เดือน
5.7 สําหรับผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลได้รับเงิน
40.23
27.81
ค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า เป็ นเงิน 500 บาท/คน/เดือน

ไม่ ค่อย
เห็นด้ วย
9.01

ไม่ เห็น
ไม่ ทราบ/
ด้ วยเลย ไม่ แน่ ใจ/ไม่ สนใจ
5.55
9.46

13.44

8.38

8.72

16.46

11.11

9.60

14.03

12.57

7.98

15.54

14.42

8.03

15.15

13.93

8.03

12.47

9.84

9.65

6. รัฐบาลจะประกาศใช้ “บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” (บัตรผู้มรี ายได้ น้อย) วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ท่ านมีความกังวลในปัญหาใดบ้ าง
ความกังวลของประชาชนเกีย่ วกับปัญหาที่
รัฐบาลจะประกาศใช้ “บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” (บัตรผู้มีรายได้ น้อย) วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ไม่มีความกังวล
ร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนดมีจาํ นวนน้อย
ความไม่เท่าเทียมในการได้รับสิ ทธิค่าเดินทางของคนต่างจังหวัดกับคนในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
การร้องเรี ยนเรื่ องผูท้ ี่จนไม่จริ งได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ผยู ้ ากจนจริ งบางคนกลับไม่ได้รับ (เช่น ไม่ได้ไปลงทะเบียน เป็ นต้น)
ไม่เข้าใจวิธีการใช้บตั ร
เงินค่าครองชีพ และค่าเดินทางที่ได้รับจากรัฐบาลอาจเข้าล่าช้ากว่ากําหนด, รัฐบาลอาจมีงบประมาณไม่เพียงพอในอนาคต
การสวมสิ ทธิ ลงทะเบียนในชื่อผูอ้ ื่นและได้บตั รสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้
ร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด บางร้านไม่มีเครื่ องรู ดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รถโดยสารที่มีเครื่ องรู ดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีจาํ นวนไม่เพียงพอ, กลัวใช้สิทธิ์ ได้ไม่เต็มที่, กังวลว่าจะได้รับจริ งหรื อไม่
จะมีการร้องเรี ยนจากกลุ่มที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านต่างจังหวัด แต่เข้ามาทํางานในกรุ งเทพฯ ทําให้ไม่ได้รับสิ ทธิค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง, การใช้บตั รยังไม่เหมาะกับผูส้ ู งอายุ ยังใช้ไม่เป็ น, จัดสวัสดิการเป็ นเงินสดใช้ประโยชน์ได้มากกว่า
การนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผูอ้ ื่นมาใช้, คนต่างจังหวัดลําบากในการใช้บตั ร, ปัญหาเกี่ยวกับระบบ IT เช่น ระบบล่ม มีการแฮก
ข้อมูลส่ วนตัว เป็ นต้น
การนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้ในสิ่ งที่ไม่จาํ เป็ นแก่ชีวติ เช่น เหล้า บุหรี่ เป็ นต้น
อื่น ๆ ได้แก่ การขายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผอู ้ ื่น, กลัวจะไม่ได้รับบัตร, กลัวจะไม่ได้รับเงินจริ ง ๆ, กลัวใช้ไม่ได้จริ ง, กลัวว่าได้
มาแล้วจะไม่ได้ใช้, กลัวรายชื่อตกหล่น, จํานวนเงินในบัตรน้อยเกินไป, สวัสดิการที่ออกมาคนในเมืองอาจจะได้ใช้แต่
คนชนบทไม่ได้ใช้, กลัวจะได้สวัสดิการไม่ครบตามที่แจ้ง, กลัวจะได้สิทธิ์ ไม่ทวั่ ถึง, กลัวมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจ,
เปลี่ยนค่ารถไฟและรถเมล์ เป็ นค่านํ้าค่าไฟ และอยูต่ ่างจังหวัดกลัวจะไม่ได้รับเงิน

4

ร้ อยละ
75.81
6.57
3.14
2.52
1.95
1.86
0.95
0.76
0.38
0.33
0.29
0.24
1.33

7. โดยภาพรวมท่ านเห็นด้ วยกับโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” (บัตรผู้มีรายได้ น้อย) หรื อไม่
ความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” (บัตรผู้มีรายได้ น้อย) โดยภาพรวม
เห็นด้วยมาก
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยเลย
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
รวม
8. ท่ านอยากให้ รัฐบาลเพิม่ สวัสดิการรัฐ ในด้ านใดอีกบ้ าง
ความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับการเพิม่ สวัสดิการรัฐในด้ านอื่น ๆ ของรัฐบาล
สวัสดิการด้านผูส้ ู งอายุ/ผูเ้ กษียณอายุ
สวัสดิการด้านสาธารณูปโภค บริ การสาธารณะที่จดั ทําเพื่ออํานวยประโยชน์แก่ประชาชนในสิ่ งอุปโภคที่จาํ เป็ น
ต่อการดําเนิ นชีวิต เช่น ไฟฟ้า ประปา การเดินรถประจําทาง โทรศัพท์ เป็ นต้น
สวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลและสถานพยาบาล
สวัสดิการด้านเกษตรกรรม เช่น ราคาผลผลิตทางการเกษตร และการลงทุนเพื่อการเกษตร เป็ นต้น
ด้านการลดภาระค่าครองชีพ
สวัสดิการด้านการศึกษา/ค่าเล่าเรี ยน/ทุนการศึกษา
การช่วยเหลือผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่วา่ งงาน/ไม่มีรายได้
ด้านผูพ้ ิการ
การสร้างอาชีพ/การจัดสรรที่ดินทํากิน สําหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ย
สวัสดิการสําหรับผูใ้ ช้แรงงาน
ด้านการสงเคราะห์บุตร/เลี้ยงดูบุตร
การช่วยเหลือด้านที่พกั อาศัย
การช่วยเหลือเรื่ องหนี้สินนอกระบบ
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ร้ อยละ
44.96
35.17
8.96
5.89
5.02
100.00
ร้ อยละ
26.91
26.17
16.91
10.99
5.80
5.68
5.06
2.59
2.22
1.23
1.11
0.99
0.74

ลักษณะทัว่ ไปของตัวอย่าง
ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมภิ าค
ภูมภิ าค
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคใต้
รวม

จํานวน
193
548
253
838
221
2,053

ร้ อยละ
9.41
26.69
12.32
40.82
10.76
100.00

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
702
1,351
2,053

ร้ อยละ
34.19
65.81
100.00

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ
ไม่เกิน 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน
120
129
305
794
700
5
2,053

ร้ อยละ
5.85
6.28
14.86
38.68
34.10
0.23
100.00

จํานวน
1,338
536
71
82
11
15
2,053

ร้ อยละ
65.17
26.11
3.46
3.99
0.54
0.73
100.00

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่า
มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
สู งกว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ไม่ระบุ
รวม
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ลักษณะทัว่ ไปของตัวอย่าง (ต่ อ)
ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก
อาชีพหลัก
ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
พ่อบ้าน/แม่บา้ น/เกษียณ/ว่างงาน
ค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ
รับจ้างทัว่ ไป/ผูใ้ ช้แรงงาน
เกษตรกร/ประมง
นักเรี ยน/นักศึกษา
อื่น ๆ ได้แก่ อาสาสมัคร, พระ
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน
17
29
730
150
467
597
44
2
17
2,053

ร้ อยละ
0.83
1.41
35.56
7.31
22.75
29.08
2.14
0.09
0.83
100.00

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่มีรายได้
ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
30,001–100,000 บาทต่อปี
รวม

จํานวน
524
563
966
2,053

ร้ อยละ
25.52
27.42
47.06
100.00
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