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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาในงานวิจัยเก่ียวกับความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อนโยบาย 

การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว คือการศึกษาปัญหา 

และอุปสรรคในการด�าเนินนโยบาย และศึกษาความสัมพันธ์ของปัญหาอุปสรรคกับการแก้ปัญหา รวมถึง 

การเข้าถงึทรพัยากรและบรกิารสาธารณะของภาครฐั อนัเกีย่วข้องกบัความเป็นธรรมในสงัคมท่ีอยู่บนรากฐาน

ของกรอบธรรมาภิบาล งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

 จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู ่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว  

ต้องเผชิญกับปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะทางด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมี

ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษาในพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  

ในขณะทีป่ระชาชนมคีวามเหน็พ้องต้องกนัว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขาดความรบัผดิชอบต่อการปฏบิติังาน  

ไม่ให้ความส�าคญัในการรบัฟังปัญหาจากประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบ นอกจากนี ้ยงัขาดการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานในชุมชน เช่น ถนน ระบบน�้าประปา  ยังต้องการการพัฒนาอีกมาก

 เมื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัญหากับการแก้ปัญหาพบว่า ประชาชนในพื้นที่ต้องการได้รับ 

การแก้ปัญหาตามกรอบธรรมาภิบาลซึ่งส่งผลต่อความเป็นธรรมในสังคมโดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก

ในทิศทางบวก (r = .972 p. = .000) แสดงให้เห็นว่า หากเจ้าหน้าที่รัฐแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าตามกรอบ

ธรรมาภิบาลมากเท่าไหร่ก็จะย่ิงเกิดความเป็นธรรมได้สังคมมากเท่านั้น นอกจากนี้ ความคาดหวัง 

ของประชาชนคือ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพที่หลากหลายในพื้นที่ให้มากขึ้น และประชาชน

ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชนในพื้นท่ีส�ารวจความต้องการของประชาชนเก่ียวกับ 

การท�าโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี เพื่อให้เกิดการรับฟังปัญหาจากชาวบ้านอย่างแท้จริง ซ่ึงจะเป็นการ 

แก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นกว่าเดิม
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People’s Needs toward Social Inequality Solution Policy of Sa 
Kaeo Province Special Economic Zone 

Pokkrong Maneeroj*

Abstract
 The research objectives to study in public needs toward the solution of social  

inequalities policy In Sa Kaeo Special Economic Zone, focus on problems and obstacle of 

policy implementation and to study relation of problem and solution include access to 

public resources and services in SEZ area. On the good governance practice. And methodology  

of this research used mixed method both qualitative and quantitative research but we used 

only quantitative approach to analyze for this article.

 From the results of this research found that people in this area face serious problem  

in access to public health care service when they got sick and got poor standard of  

education for their children and did not enough for their needs. And people think that 

local government did not concern about their problems and lack of intention for people 

requirement. In addition, the lack of infrastructure development in the community, such 

as roads, water supply systems, still needs more development projects.

 When studying the correlation of problems and solutions, it was found that people 

in the area Want to be able to solve problems in accordance with the good governance 

framework which affects the fairness in society with a high level of positive correlation  

(r = .972 p. = .000) Shows that if government officials solve the problem of inequality in 

the framework of good governance, it will be more fair. In addition, the expectations of the 

people Promote and support a variety of occupations in the area. And people want  

government agencies Including the private sector should explore the needs of the people 

about the industrial factory in the area. In order to truly listen to problems from the villagers  

which will solve the problem of inequality more efficiently and effectively than ever before.
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บทน�า

 ปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคมไทยนั้นเป็นประเด็นท่ีส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด  

ซึ่งข้อมูลจากรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล�้าในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 

(ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ชี้ให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล�้า 

ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ก่อตัวข้ึนมา ประกอบไปด้วย 1) ความเหลื่อมล�้าทางรายได้ การกระจายรายได้  

ปัญหาความยากจนซึ่งเป็นปัญหาหลักของประเทศ และความเหลื่อมล�้าทางรายจ่ายเพื่อการอุปโภค บริโภค 

ซึ่งมีประชากรที่ไม่สามารถใช้จ่ายให้เพียงพอกับการด�ารงชีวิต เมื่อพิจารณาความเหลื่อมล�้าด้านรายจ่าย

ระหว่างกลุม่รวยทีส่ดุกบักลุม่จนทีส่ดุ มคีวามแตกต่างกันประมาณ 9.4 เท่า 2) ความเหลือ่มล�า้ด้านการศกึษา 

ยังคงมีเด็กในวัยเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา และมีแนวโน้มการเข้าเรียนลดลงตามระดับการศึกษา

ที่สูงขึ้น เด็กที่มาจากครอบครัวยากจนมีโอกาสน้อยกว่าเด็กที่มีครอบครัวฐานะดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เด็กจากกรุงเทพมหานครมีอัตราเข้าศึกษาสูงถึง 40.4% ในขณะที่เด็ก 

จากภาคใต้มอีตัราเข้าเรยีนปรญิญาตรตี�า่ทีส่ดุอยูท่ี ่19.2% 3) ความเหลือ่มล�า้ด้านสาธารณสขุ เป็นความแตกต่าง 

ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต่างกันหรืออยู่ต่างพื้นท่ีกัน รวมถึง

คุณภาพในการให้บริการสาธารณสุขที่แตกต่างกันอีกด้วย เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง 

การแพทย์ และระบบการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ ท�าให้ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร

มากกว่าส่วนอื่น ๆ ของประเทศ ท�าให้อัตราท่ีบุคลากรทางการแพทย์ท่ีต้องรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยสูง 

จึงไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง 4) ความเหลื่อมล�้าด้านการคุ้มครองทางสังคม มีปัญหาแรงงานนอกระบบ 

ทีข่าดการคุม้ครองทางสงัคม เป็นปัญหาสงัคม และท�าให้แรงงานนอกระบบต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการดแูลสขุภาพ 

สูงกว่าแรงงานในระบบ เป็นเหตุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีต�่าลง 5) ความเหลื่อมล�้าด้านกระบวนการยุติธรรม  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านอาญา ซึง่มีปัญหาในทกุกระบวนการทางกฎหมายท่ีต้องมค่ีาใช้จ่ายสงู ท�าให้ผูด้้อยโอกาส 

มีปัญหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมกับผู้มีฐานะดี และประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ

ด้านกฎหมาย

 จากปัญหาความเหลื่อมล�้าข้างต้นนั้น ได้ส่งผลกระทบอย่างมากในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ในเขตเศรษฐกจิพเิศษทีย่งัขาดการสนับสนุนและขับเคลือ่นจากรฐับาลอย่างแท้จรงิ โดยในเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ในจังหวัดสระแก้วนั้นคือ ช่องทางสู่ตลาดอาเซียนท่ีส�าคัญอีกแห่งหนึ่ง เป็นประตูเช่ือมโยงระหว่างไทยกับ 

กลุ่มประเทศในภูมิภาคอินโดจีนทั้งในด้านการค้า และการลงทุน เฉพาะมูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 

ด่านอรัญประเทศพุ่งสูงเป็นอันดับ 1 โดยปีงบประมาณ 2559 มูลค่าการค้ารวม 4.6 หมื่นล้านบาท ล่าสุด  

2 ไตรมาส ปีงบประมาณ 2560 มีมูลค่าการค้ารวมแล้วถึง 2.5 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม แม้ว่าศักยภาพ

ที่เพียบพร้อม แต่ข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า 

ตัง้แต่เริม่โครงการ มกราคม 2558 ถึงเดือนมนีาคม 2560 นกัลงทนุทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากส�านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ เพียง 3 ราย มูลค่าการลงทุนรวม 1,278.8 ล้านบาท อยู่ที่อ�าเภอวัฒนานคร  
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1 ราย เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ และอ�าเภออรัญประเทศ 2 ราย เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก จึงเป็นสาเหตุ

ในการเลือกพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้วนั้น เนื่องจากเป็นพื้นท่ีชายแดนที่ใกล้กับเมืองหลวง 

และเมืองท่า ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจที่ส�าคัญมากที่จะท�าให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจดี

กว่าพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศ ท�าให้เกิดความน่าสนใจว่า เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อม

ล�้าทางสังคมให้น้อยลงได้หรือไม่ จะช่วยให้คนยากจนให้เขตเศรษฐกิจพิเศษมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม  

และมีรายได้ มีโอกาสและการเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐได้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือดีกว่าในพื้นที่อื่น ๆ  หรือไม่ 

จะสามารถท�าให้เขตเศรษฐกิจพเิศษกลายเป็นโมเดลต้นแบบในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศในระยะยาว

ได้หรือไม่ หากโมเดลนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมให้ดีขึ้น แล้วจะมีการพัฒนานโยบาย

เพื่อลดความเหลื่อมล�้าไปในทิศทางใดต่อไป จึงเป็นพื้นที่เฉพาะที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษในการศึกษา 

เกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมได้ดีมากอีกแห่งหนึ่ง นอกเหนือไปจากเมืองหลวง และบรรดา 

หัวเมืองใหญ่ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย

 ดังนั้น ในการศึกษาความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคม 

ในเขตเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัสระแก้ว จะเป็นการศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้ 

ทางสังคมในเขตเศรษฐกจิพเิศษของจังหวดัสระแก้ว โดยหาความสัมพนัธ์ของปัญหาและอปุสรรคในการแก้ไข

ปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐกับความเป็นธรรมของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ของจังหวัดสระแก้ว และแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ 

จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคม

  1.1 ด้านรายได้ รายจ่ายของประชาชน

  1.2 การเข้าทรัพยากรและบริการภาครัฐ

  1.3 ความเป็นธรรมของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรและ

บริการของภาครัฐกับความเป็นธรรมของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว

 3. เพื่อศึกษาแนวทางความต้องการของประชาชนผ่านการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคม

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 สาเหตุของความเหลื่อมล�้าทางสังคม

 สาเหตุของความเหลื่อมล�้ามีหลากหลายรูปแบบ มีความเก่ียวโยงกันอย่างซับซ้อนแล้วยาวนาน  

ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่ยุคอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เดิมที่สังคมไทยเป็นระบบศักดินาก็มีการแบ่งชนชั้น

กันอย่างชัดเจนมาโดยตลอด มีทั้งระดับราชวงศ์ ขุนนาง ไพร่ พ่อค้า รวมไปถึงข้าทาส หลังจากเปลี่ยนแปลง

การปกครองหรอืการอภวัิตน์สยามเมือ่ปี พ.ศ.2475 มาเป็นระบอบประชาธปิไตยแบบไทย ๆ  การแบ่งชนชัน้

กย็งัคงมอียูเ่หมอืนเดิม แต่เปลีย่นรปูแบบจากขุนนางในยคุเก่ามาเป็นข้าราชการ และประชาชนในหลากหลาย

อาชีพ ระบบอุปถัมภ์ และระบบอาวุโสของประเทศไทยก็ถือเป็นสาเหตุของความเหลื่อมล�้าทางสังคม 

เช่นเดยีวกนั ในขณะทีร่ะบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิมหรอืเสรนียิมได้เข้ามาเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกจิ

ของประเทศ ท�าให้เจ้าของธุรกิจเอกชนมีความร�่ารวย ประชาชนท�างานในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ สังคม 

มีความซับซ้อน อาชีพมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมมาก เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาก้าวหน้า

อย่างรวดเร็ว ท�าให้รายได้ของประชาชนมีได้หลายทาง ท้ังท�าอาชีพส่วนตัว ท�าธุรกิจ เป็นพนักงานบริษัท  

เป็นเกษตรกร ผูใ้ช้แรงงาน ผูเ้ชีย่วชาญด้านต่าง ๆ  ในขณะทีค่นยากจนกย็งัคงยากจนอยูใ่นอาชพีเกษตรกรรม 

ผูใ้ช้แรงงาน กรรมกรหาเช้ากนิค�า่ คนรวยทีม่คีวามได้เปรยีบในการเข้าถงึทรพัยากรหรอืบรกิารของรฐัได้ง่ายกว่า  

สะดวก รวดเร็วกว่า ก็จะเป็นผู้ที่มีโอกาสดีกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย ไม่มีศักยภาพในการเข้าถึงทรัพยากร 

และบริการของรัฐได้ดีนัก เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ความเหลื่อมล�้าที่เห็นได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมและ 

มีความส�าคัญมากท่ีสุดคือ ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ ประชาชนที่มีรายได้น้อย มีโอกาสในการใช้จ่าย

ปัจจัยที่มีความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิตได้น้อย ไม่เพียงพอที่จะท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องกลายเป็นปัญหา

สงัคม ดงัน้ัน เมือ่พจิารณาถงึปัจจัยทางโครงสร้างท่ีเป็นสาเหตขุองความเหลือ่มล�า้ (Office of the National  

Economic and Social Development Council, B.E.2559) พบว่ามีสาเหตุคือ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

โครงสร้างทางการบริหารราชการแผ่นดิน โครงสร้างของระบบนติบัิญญตั ิโครงสร้างของกระบวนการยตุธิรรม 

โครงสร้างทางสังคมและการเมือง เป็นต้น

 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างเหล่านี้เป็นโครงสร้างใหญ่ท่ีฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมายาวนาน จึงเป็น

รากฐานของปัญหาความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมของไทยอย่างเรือ้รงั การแก้ปัญหาความเหลือ่มล�า้จงึเป็นการแก้

ปัญหาระดับโครงสร้างของประเทศ ตั้งแต่ระบอบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ กระบวนการทางการเมือง 

กระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการยุติธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และรากฐานทาง

ครอบครัว ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ถึงระดับที่เรียกได้ว่า ปฏิรูปประเทศในทุก ๆ  ด้าน จึงจะมีโอกาส

แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าให้ลดน้อยลงได้

 ความต้องการของประชาชนภายใต้ความเหลื่อมล�้าทางสังคม

 จากการศึกษาแนวคิดความต้องการต่าง ๆ นั้น ความต้องการซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญคือ ล�าดับขั้น

ความต้องการ (Maslow, 1970: 170) กล่าวคือ ภายใต้ความเหลื่อมล�้าที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น เมื่อประชาชน
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ได้ความต้องการในระดบัหนึง่แล้วกจ็ะมคีวามต้องการอืน่ในระดบัท่ีสงูข้ึนต่อไป โดยความต้องการของประชาชน 

ย่อมอยู่บนสิทธิความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยสามารถแยกความต้องการออกเป็น 2 ระดับ คือ

 1. ความต้องการในระดับต�่าคือ ความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ ความต้องการทางด้านความ

เป็นอยูใ่นครัวเรอืนทีม่คีวามมัน่คงและปลอดภยั และความต้องการท่ีเป็นท่ียอมรบัภายในครอบครวัและสงัคม

 2. ความต้องการในระดับสูงคือ ความต้องการในการได้รับการยกย่องและเชิดชูความดีงาม และ

ความต้องการด้านความส�าเร็จในการใช้ชีวิตทางสังคมที่ไม่ถูกเอาเปรียบ

 แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ

 ในประเทศไทยนัน้ การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารงานภาครัฐ ก็เริม่มตีวัอย่างให้เห็นเพิม่มากข้ึน  

ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปการกระจายอ�านาจ (Decentralization Reforms) ในอดีตที่ผ่านมานั้น  

ถึงแม้รัฐบาลไทยจะมีความพยายามที่จะกระจายอ�านาจและมอบอ�านาจไปสู่ท้องถิ่นและจังหวัดมากขึ้น  

แต่การกระจายอ�านาจอย่างจริงจังและต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 เป็นหลัก  

ซ่ึงในท้องถิน่นัน้มกีารก�าหนดให้ผูแ้ทนชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผน ตลอดจนมีการจัดการประชมุ

รบัฟังความคิดเหน็ของชมุชนในท้องถิน่ เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน 

ภาครัฐเพิ่มมากขึ้น 

 ดังนัน้ ความส�าเรจ็ของการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารงานภาครฐันัน้ ขึน้อยูก่บัแรงจงูใจ

ของประชาชนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการเห็นความส�าคัญของการมีส่วนร่วมดังกล่าวด้วย ฉะน้ัน  

ค�าถามที่ส�าคัญคือ ปัจจัยอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้เห็นความส�าคัญ 

ของการมส่ีวนร่วมในกจิการสาธารณะเพิม่มากขึน้ โดยประชาชนทีม่ส่ีวนร่วมในเครอืข่ายทางสงัคมอย่างกว้าง

ขวางและมีความไว้วางใจต่อบุคคลอื่นในสังคม จะเป็นผู้ท่ีมีความสนใจต่อกิจการสาธารณะสูง ส่งผลท�าให้ 

เกดิความร่วมมอืกนัระหว่างภาคประชาชนและภาครฐั ซึง่ส่งผลดต่ีอความส�าเรจ็ในการบรหิารงานของภาครัฐ  

(Suebvises, B.E.2561: 25-26)

ระเบียบวิธีวิจัย

 ในการศึกษาความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมใน 

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสระแก้ว 

จ�านวน 728 คน โดยแยกเป็นการศึกษาการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรการวิเคราะห์ความถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลการศึกษา 

 การศกึษาความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมในเขตเศรษฐกจิ

พิเศษจังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยได้จ�าแนกผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคม

	 	 ด้านรายได้	รายจ่ายของประชาชน

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า

ทางสังคมด้านรายได้ รายจ่ายของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.08, S.D. = 0.53)  

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา

ความเหล่ือมล�้าทางสังคมด้านรายได้ รายจ่ายของประชาชนมากท่ีสุดคือ ท่านคิดว่านโยบายของรัฐบาล 

เน้นการแก้ปัญหาความยากจนโดยมีการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ

กองทุนหมู่บ้าน โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เป็นต้น (  = 3.62, S.D. = 1.02)  

และน้อยที่สุดคือ ท่านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเช่ือ SMEs จากสถาบันการเงินในระบบ อาทิ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส. กองทุนต่าง ๆ เป็นต้น (  = 2.91, S.D. = 1.12) ตามล�าดับ 

	 	 การเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐ	ด้านการศึกษา

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า

ทางสังคมด้านการเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐด้านการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(  = 3.47, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัญหาและ
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อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมของการเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐ  

ด้านการศกึษามากทีส่ดุคือ ในพ้ืนทีข่องท่านมสีถานการศึกษาภาคบังคบัเป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

เพยีงพอในการรองรบัความต้องการของคนในชมุชน (  = 3.80, S.D. = 1.05) และน้อยท่ีสุดคอื ท่านมรีายได้ 

เพียงพอในการส่งเสียบุตรหลานเข้ารับการศึกษาในทุกระดับ (  = 2.80, S.D. = 1.15) ตามล�าดับ

  การเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐ	ด้านสาธารณสุข

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า

ทางสังคมของการเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐ ด้านสาธารณสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(  = 3.49, S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัญหา 

และอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมของการเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐ 

ด้านสาธารณสุขมากที่สุดคือ รัฐบาลมีนโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการสุขภาพ โรงพยาบาล 

ระดบัจงัหวดั อ�าเภอ ต�าบล อย่างทัว่ถงึ (  = 3.72, S.D.= 0.94) และน้อยทีส่ดุคอื ท่านเข้ารบับรกิารสขุภาพ

จากสถานพยาบาลได้รับความสะดวกรวดเร็ว (  = 3.31, S.D. = 0.98) ตามล�าดับ

	 	 การเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐ	ด้านการคุ้มครองทางสังคม

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า

ทางสังคมของการเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐ ด้านการคุ้มครองทางสังคม โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.21, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง 

มีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมของการเข้าถึงทรัพยากร

และบรกิารของภาครฐั ด้านการคุ้มครองทางสงัคมมากทีส่ดุคอื ในหมูบ้่าน/ชุมชนของท่านมหีน่วยงานภาครฐั 

เข้ามาขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในชุมชนและสร้างเครือข่ายแรงงาน 

มคีณุภาพชวีติทีดี่ มคีวามปลอดภยัในการท�างาน (  = 3.37, S.D. = 1.16) และน้อยทีส่ดุคอื แรงงานนอกระบบ 

สามารถเข้าถึงระบบสุขภาพจากหน่วยงานภาครัฐ (  = 3.00, S.D. = 1.16) ตามล�าดับ

	 	 การเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐ	ด้านกระบวนการยุติธรรม

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า

ทางสังคมของการเข้าถงึทรพัยากรและบรกิารของภาครฐั ด้านกระบวนการยตุธิรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง (  = 3.35, S.D.= 0.67) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น 

ต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมของการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ 

ของภาครัฐ ด้านกระบวนการยุติธรรมมากที่สุดคือ ท่านคิดว่าผู ้ด้อยโอกาสขาดความรู ้ ความเข้าใจ  

ขาดทุนทรัพย์ มีปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมกันเมื่อเปรียบเทียบกับผู ้มีฐานะดี  

(  = 3.48, S.D. = 1.10) และที่น้อยที่สุดคือ ในพื้นท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านเมื่อเกิดปัญหาทางกฎหมาย 

ท่านสามารถเข้าถงึกระบวนการยติุธรรมและเข้าถงึข้อมลูด้านกฎหมายจากหน่วยงานภาครฐัเสมอ (  = 3.06, 

S.D. = 0.94) ตามล�าดับ
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	 	 ด้านนิติรัฐ	

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า

ทางสงัคม ด้านนิติรฐั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.35, S.D. = 1.05) เมือ่พจิารณารายข้อพบว่า  

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคม 

ของด้านนติิรัฐ มากทีส่ดุคือ เมือ่มโีครงการ/กจิกรรม ต่าง ๆ  ท้ังภาครฐัหรอืภาคเอกชนเข้ามาในพืน้ท่ีหน่วยงาน 

ได้มีการจัดท�าประชาพิจารณ์ทุกครั้งเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน (  = 3.55, S.D. = 1.20) และที่น้อยที่สุดคือ  

การจดัท�าโครงการต่าง ๆ  มกีารส�ารวจความต้องการของประชาชนเพือ่ทราบถงึความต้องการของคนในชมุชน 

(  = 3.11, S.D. = 1.29) ตามล�าดับ

	 	 ด้านการมีส่วนร่วม

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า

ทางสังคม ด้านการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.38, S.D. = 1.20) เมื่อพิจารณา 

รายข้อพบว่า ประเด็นทีก่ลุม่ตัวอย่างมคีวามคดิเห็นต่อปัญหาและอปุสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้ 

ทางสังคมของด้านการมีส่วนร่วม มากที่สุดคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง (  = 3.57, S.D. = 1.30) และที่น้อยที่สุดคือ ในการประชุมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนสามารถเป็นเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ได้ (  = 3.13, S.D. = 1.46) ตามล�าดับ

	 	 ด้านการเห็นพ้องต้องกัน

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า

ทางสงัคม ด้านการเหน็พ้องต้องกัน โดยภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง (  = 3.43, S.D. = 1.12) เมือ่พจิารณารายข้อ 

พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า 

ทางสังคมของด้านการเห็นพ้องต้องกัน มากที่สุดคือ ผู้น�าชุมชนเอาใจใส่ต่อปัญหาของประชาชนและชุมชน

อย่างต่อเนื่องรับฟังความคิดเห็นทุกกลุ่มเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน (  = 3.5, S.D. = 1.21) และที่น้อยที่สุดคือ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานใส่ใจกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนคอยรับฟังข้อสรุป

จากประชาชนเสมอเพื่อหาทางออกร่วมกัน (  = 3.28, S.D. = 1.37) ตามล�าดับ

	 	 ด้านความมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า

ทางสงัคม ด้านความมีประสทิธภิาพ ประสทิธผิล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.27, S.D. = 1.02)  

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา

ความเหล่ือมล�า้ทางสงัคมของด้านความมปีระสิทธภิาพ ประสทิธผิล มากท่ีสดุคอื องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ของท่านมีการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบทั้งการวางแผน ระบบการท�างาน ระบบแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

ในชมุชนได้อย่างทนัเวลา (  = 3.44, S.D. = 1.24) และทีน้่อยทีส่ดุคือ ผลการปฏบิตังิานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน (  = 3.16, S.D. = 1.15) ตามล�าดับ
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	 	 ด้านการตอบสนอง		

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า

ทางสงัคม ด้านการตอบสนอง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.21, S.D. = 1.06) เมือ่พิจารณารายข้อ 

พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า 

ทางสังคมของด้านการตอบสนอง มากทีส่ดุคอื การบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มคีวามซือ่สตัย์

สจุรติและไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อนกบักลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเกีย่วข้องกับการปฏบัิตหิน้าท่ี (  = 3.31, S.D. = 1.25)  

และทีน้่อยท่ีสดุคอื การบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มคีวามซือ่สตัย์สจุรติและไม่มผีลประโยชน์

ทับซ้อนกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ (  = 3.03, S.D. = 1.26) ตามล�าดับ

	 	 ด้านความเสมอภาค	เท่าเทียม

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า

ทางสังคม ด้านความเสมอภาค เท่าเทียมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.29, S.D. = 0.99)  

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา

ความเหลื่อมล�้าทางสังคมของด้านความเสมอภาค เท่าเทียม มากที่สุดคือ การให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน

ให้ได้รับการบริการอย่างทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ (  = 3.39, S.D. = 1.25) และที่น้อยที่สุดคือ การแก้ไข

ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค�านึงถึงประชาชนเป็นหลักให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน  

(  = 3.08, S.D. = 1.26) ตามล�าดับ

	 	 ด้านความโปร่งใส

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า

ทางสงัคม ด้านความโปร่งใสโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.22, S.D. = 1.05) เมือ่พจิารณารายข้อ 

พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า 

ทางสงัคมของด้านความโปร่งใสมากท่ีสดุคือ โครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ ท่ีได้ด�าเนนิการไปแล้วมกีารสรปุเปิดเผย 

ต่อสาธารณชน (  = 3.32, S.D. = 1.14) และที่น้อยที่สุดคือ การจัดเก็บภาษีและการจัดสรรงบประมาณ

กระท�าอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม (  = 3.12, S.D. = 1.29) ตามล�าดับ

	 	 ด้านการพร้อมรับการตรวจสอบ

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า

ทางสังคม ด้านการพร้อมรับการตรวจสอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.21, S.D. = 1.07)  

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา

ความเหลื่อมล�้าทางสังคมของด้านการพร้อมรับการตรวจสอบมากที่สุดคือ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล

โครงการ/กิจกรรม หรือแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ด�าเนินการไปแล้วอย่างเป็นรูปธรรม  

(  = 3.29, S.D.= 1.22) และที่น้อยที่สุดคือ ประชาชนสามารถให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน�าไปปรับปรุงแผนงานในปีงบประมาณถัดไป (  = 3.10, S.D.= 1.29)  

ตามล�าดับ
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	 	 ความเป็นธรรมของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว

ตารางที ่1. ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ต่อความเป็นธรรมของสงัคมในเขตเศรษฐกจิ

พิเศษของจังหวัดสระแก้ว

ความเป็นธรรมของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว  S.D ระดบัความคดิเหน็

ด้านรายได้ รายจ่ายของประชาชน 3.08 0.53 ปานกลาง

ด้านการเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐ ด้านการศึกษา 3.47 0.64 มาก

ด้านการเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐ ด้านสาธารณสุข 3.49 0.78 มาก

ด้านการเข้าถึงทรพัยากรและบรกิารของภาครฐั ด้านการคุม้ครองทางสงัคม 3.21 0.82 ปานกลาง

ด้านการเข้าถึงทรพัยากรและบรกิารของภาครฐั ด้านกระบวนการยตุธิรรม 3.35 0.67 ปานกลาง

ด้านนิติรัฐ 3.35 1.05 ปานกลาง

ด้านการมีส่วนร่วม 3.38 1.20 ปานกลาง

ด้านการเห็นพ้องต้องกัน 3.43 1.12 มาก

ด้านความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 3.27 1.02 ปานกลาง

ด้านการตอบสนอง  3.21 1.06 ปานกลาง

ด้านความเสมอภาค เท่าเทียม 3.29 0.99 ปานกลาง

ด้านความโปร่งใส 3.22 1.05 ปานกลาง

ด้านการพร้อมรับการตรวจสอบ 3.21 1.07 ปานกลาง

ตารางที่ 2. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อความเป็นธรรมของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ของจังหวัดสระแก้วภาพรวม

ความเป็นธรรมของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว  S.D ระดบัความคดิเหน็

ค่าเฉลี่ยรวมด้านการเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐ 3.32 0.51 ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยรวมด้านธรรมาภิบาล 3.30 1.01 ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.31 0.71 ปานกลาง
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ภาพที่ 2. กราฟใยแมงมุมค่าเฉลี่ยความเป็นธรรมของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว

ที่มา: ผู้วิจัย

 ความสัมพันธ์ของปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ 

ของภาครัฐ กับความเป็นธรรมของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว

ตารางที่ 3. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation’s Analysis)

ตัวแปร S.D. 1 2 3

1. ต้องการเข้าถึงทรพัยากรและบรกิารของภาครฐั

2. การแก้ไขปัญหาจากประชาชนในพื้นท่ีผ่าน 
 ธรรมาภิบาลของการน�านโยบายไปปฏิบัติ
3. ความเป็นธรรมของสงัคมในเขตเศรษฐกจิพเิศษ
 ของจังหวัดสระแก้ว    

3.32

3.29

3.31

   .507

 1.009

   .714

-   .750**
.000

-

  .844**
  .000
  .972**
  .000

-

หมายเหตุ:  n = 728 ** p < .01 

  

 จากตารางที่ 3 พบว่า มีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 1 คู่ (r > .90) ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหา

จากประชาชนในพื้นที่ผ่านธรรมาภิบาลของการน�านโยบายไปปฏิบัติและความเป็นธรรมของสังคมในเขต

เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงมาก r = .972 p. = .000 มีความสัมพันธ์กัน

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .01 และพบว่า มีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 2 คู่ (r > .70 - .90) ได้แก่
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 1) ต้องการเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐและการแก้ไขปัญหาจากประชาชนในพื้นที ่

ผ่านธรรมาภบิาลของการน�านโยบายไปปฏิบติั มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกสงู r = .750 p. = .000 มคีวามสมัพนัธ์กัน 

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .01 

 2) ต้องการเข้าถงึทรพัยากรและบรกิารของภาครฐัและความเป็นธรรมของสงัคมในเขตเศรษฐกิจพเิศษ 

ของจังหวัดสระแก้ว มีความสัมพันธ์ทางบวกสูง r = .844 p. = .000 มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ .01 ตามตารางที่ 4   

ตารางที่ 4. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation’s Analysis) สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีความสัมพันธ์

ในระดับปานกลาง

ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ทิศทาง ระดับ
ความสัมพันธ์

P < .01

1. การแก้ไขปัญหาจากประชาชนในพื้นท่ีผ่านธรรมาภิบาลของการน�า 
 นโยบายไปปฏิบตั ิ(  = 3.29, S.D. = 1.009) ความเป็นธรรมของสังคม 
 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว (  =  3.31, S.D. = .714) 
2. ต้องการเข้าถงึทรพัยากรและบรกิารของภาครฐั(  = 3.32, S.D. = .507)  
 การแก้ไขปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ผ ่านธรรมาภิบาลของ 
 การน�านโยบายไปปฏิบัติ (  =3.29, S.D.= 1.009) 
3. ต้องการเข้าถงึทรพัยากรและบรกิารของภาครฐั(  =3.32, S.D.= .507) 
 ความเป็นธรรมของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว 
 (  =  3.31, S.D. = .714)

ทางบวก

ทางบวก

ทางบวก

สูงมาก
r =  .972

สูง
r = .750

สูง
r = .844

.000

.000

.000

 อธิบายได้ว่า จากตารางท่ี 4 จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดสระแก้ว สามารถสรุปได้ 3 ประเด็น 

 ประเด็นท่ี 1 ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีโดยมีความคิดเห็นความเป็นธรรมของสังคม 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว มากกว่า ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาจากประชาชนในพื้นที ่

ผ่านธรรมาภบิาลของการน�านโยบายไปปฏบิติั แสดงให้ถึงความส�าคัญอย่างมากทีต้่องการเหน็ภาพความเป็นธรรม 

ของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้วที่จะเกิดขึ้น มีความสัมพันธ์กันสูงมากในทิศทางบวก

 ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยมีความคิดเห็นต้องการเข้าถึงทรัพยากรและ

บริการของภาครัฐ มากกว่า การแก้ไขปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ผ่านธรรมาภิบาลของการน�านโยบาย 

ไปปฏิบัติ แสดงให้ถึงความส�าคัญอย่างมากที่ต้องการเห็นภาพความต้องการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ 

ของภาครัฐ มีความสัมพันธ์กันระดับสูงในทิศทางบวก

 ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยมีความคิดเห็นต้องการเข้าถึงทรัพยากรและ

บริการของภาครัฐ มากกว่า ความเป็นธรรมของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว แสดงให้ถึง
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ความส�าคัญอย่างมากทีต้่องการเหน็ภาพความต้องการเข้าถึงทรพัยากรและบรกิารของภาครฐั มคีวามสมัพนัธ์

กันระดับสูงในทิศทางบวก   

ตารางท่ี 5. ปัจจัยทีม่อีทิธิพลตัวแปรความต้องการของประชาชนในการด�าเนนินโยบายแก้ปัญหาความเหลือ่มล�า้ 

ทางสงัคมตามกรอบธรรมาภบิาลทีส่่งผลต่อความเป็นธรรมของสงัคมในเขตเศรษฐกิจพเิศษของจงัหวดัสระแก้ว

ความต้องการของประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ B Beta t P

ตัวท�านายปัจจัยท่ีน�าไปสู่ความเป็นธรรมของสังคมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

1. ต้องการเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐ .500 .355 1.611 .000*

2. การแก้ไขปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ผ่านธรรมาภิบาล
 ของการน�านโยบายไปปฏิบัติ 

.500 .706 3.203 .000*

Multiple  R  = 1.000          Standard Error = 0.000

             R2 = 1.000

Adjusted R2 = 1.000

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

  

 จากตารางที่ 5 พบว่าผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างความต้องการของประชาชน 

ในการด�าเนินนโยบายแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมตามกรอบธรรมาภิบาล ที่ส่งผลต่อความเป็นธรรม

ของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว โดยใช้การคัดเลือกตัวแปรทุกตัวค�านวณด้วยสมการ

พร้อมกัน (Enter Regression) ปรากฏว่า มีตัวแปรอิสระ 2 ตัวคือ ด้านการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ 

ของภาครัฐกับด้านการแก้ไขปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ผ่านธรรมาภิบาลของการน�านโยบายไปปฏิบัติ  

คดิเป็นร้อยละ100 (R = 1.000) และสามารถอธบิายความความต้องการของประชาชนในการด�าเนนินโยบาย

แก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมตามกรอบธรรมาภิบาลได้ร้อยละ 100 (R2=1.000)  

 จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุ (Beta) เพื่อพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญของ

ตัวแปรที่ส่งผลต่อความเป็นธรรมของสังคม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้วนั้นพบว่า ตัวแปรต้น

ที่อธิบายได้ดี เรียงตามล�าดับความส�าคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการแก้ไขปัญหาจากประชาชนใน

พื้นที่ผ่านธรรมาภิบาลของการน�านโยบายไปปฏิบัติกับด้านการเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐ ซึ่งมี

ค่า Beta เท่ากับ 0.706, 0.355 โดยมีความสัมพันธ์กับความเป็นธรรมของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ

จังหวัดสระแก้ว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 อธิบายได้ว่า จากตารางที่ 5 จากการศึกษาความคิดเห็นความต้องการของประชาชนในการ 

ด�าเนินนโยบายแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมตามกรอบธรรมาภิบาล ที่ส่งผลต่อความเป็นธรรม 

ของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว แสดงให้เห็นว่า ความต้องของประชาชนต้องการ 
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แก้ไขปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ผ่านธรรมาภิบาลของการน�านโยบายไปปฏิบัติอันดับแรก รองลงมาคือ 

ต้องการการเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐ ตามล�าดับ ที่จะส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมของสังคม 

ในเขตเศรษฐกจิพเิศษของจังหวดัสระแก้วได้เป็นอย่างด ีซึง่ตอบโจทย์โครงการวจิยัในครัง้นี ้คอืการด�าเนนินโยบาย 

แก้ปัญหาความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมตามกรอบธรรมาภบิาลในเขตเศรษฐกจิพเิศษของประเทศไทย กรณศึีกษา

เขตเศรษฐกิจพเิศษจังหวดัสระแก้ว ซึง่จะต้องได้รบัการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

 แนวทางความต้องการของประชาชนผ่านการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมในเขต

เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว

 ในการศึกษาความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมในเขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยได้เสนอโมเดล ดังนี้ 

 

ภาพที ่3. โมเดลสรุปแนวทางความเหน็และความต้องการของประชาชนในเขตเศรษฐกจิพเิศษ จงัหวดัสระแก้ว

ที่มา: จากผู้วิจัย

 

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล
 

 ในการศึกษาความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมในเขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมนั้น ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทาง

สังคม ด้านที่มีประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ ด้านการเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐ 

ด้านสาธารณสุข ด้านการเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐ ด้านการศึกษา และด้านการเห็นพ้องต้อง

กัน ตามล�าดับ ขณะที่ ด้านที่มีประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านการมีส่วนร่วม รองลง

มาคอื ด้านนติริฐั การเข้าถงึทรพัยากรและบรกิารของภาครฐั ด้านกระบวนการยตุธิรรม ด้านความเสมอภาค 
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เท่าเทียม ด้านความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้านความโปร่งใส ด้านการพร้อมรับการตรวจสอบ  

ด้านการตอบสนอง ด้านการเข้าถึงทรัพยากรและบริการของภาครัฐ ด้านการคุ้มครองทางสังคม และ 

น้อยที่สุดคือ ด้านรายได้ รายจ่ายของประชาชน ตามล�าดับ 

 การวจิยัในครัง้นีส้อดคล้องกบังานวจิยัของ อรอนงค์ ทวปีรดีา (B.E.2559) ศกึษาเรือ่ง การกระจาย

และความเท่าเทียมของโอกาสทางการศึกษาและบทบาทการใช้จ่ายของภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

สภาพความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษาของประเทศไทยในระดบัอนบุาล ประถมศึกษา มธัยมศกึษาตอนต้น และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสร้างดัชนีโอกาสของมนุษย์ (Human Opportunity Index: HOI) เปรียบเทียบ

ระหว่างปี พ.ศ.2545 และ ปี พ.ศ.2556 ภายใต้แนวคดิการวเิคราะห์การวดัการกระจายโอกาส (Opportunity  

Incidence Analysis: OIA) และเพื่อศึกษาบทบาทการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาต่อความเหลื่อมล�้า

ของโอกาสทางการศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ของปี พ.ศ.2556 ภายใต้แนวคดิการวเิคราะห์การวัดการกระจายโอกาส ผลการศกึษาพบว่า นโยบายดงักล่าว

มส่ีวนช่วยให้เด็กสามารถเข้าถงึโอกาสทางการศกึษาในโรงเรียนของรฐัได้มากข้ึน โดยค่าดชันโีอกาสของมนษุย์ 

ในปี พ.ศ.2556 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.08 แสดงให้เห็นว่า เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้นในโรงเรียน

ของรัฐ และในทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลการศึกษา 

ในระดับจังหวัดพบว่า โอกาสทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีข้ึน โดยเฉพาะจังหวัดที่ม ี

การกระจุกตวัของประชากรและโครงสร้างพืน้ฐาน นอกจากนี ้ยงัพบว่า การสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ของภาครัฐภายใต้นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ค่อนข้างมีการกระจายอย่างท่ัวถึง ในขณะท่ีความเหลื่อมล�้า 

ในค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนยังคงมีอยู่ เนื่องจากปัจจัยในด้านรายได้ยังคงมีบทบาทในการ 

ก�าหนดโอกาสในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 

 นอกจากนี้ สอดคล้องกับกับงานวิจัยของ วัชรพล ว่องนิยมเกษตร (B.E.2556) ศึกษาเรื่อง  

ความเหลือ่มล�า้เชงิพ้ืนทีก่บันโยบายการพัฒนาของรฐัไทย (พ.ศ.2545-2554) มวัีตถุประสงค์เพือ่ศึกษาลกัษณะ

รูปแบบ และระดับความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นที่ในสังคมไทย อันเป็นสาเหตุและปัญหาฐานรากที่ส่งผลกระทบ 

ต่อปัญหาต่าง ๆ ในสังคม เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นที่ในสังคมไทย 

ภายใต้การสร้างแบบจ�าลองตามทฤษฎีความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นท่ี และเพื่อน�าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การพัฒนาประเทศที่มุ ่งลดความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นท่ีและกระจายความเป็นธรรมแก่สังคม โดยเน้น 

ความสอดคล้องต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนในสังคม ผลการศึกษาพบว่า  

ส่วนทีห่นึง่ความเหลือ่มล�า้เชงิพืน้ทีต่ลอดเวลา 10 ปี (พ.ศ.2545-2554) เป็นผลมาจากสภาวการณ์ก่อตวัของ

ความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นที่ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 และสะสมเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.2544 โดยที่ความเหลื่อมล�้า

ดงักล่าวเกดิจากการด�าเนนินโยบายของภาครัฐภายใต้แนวนโยบายการพฒันาประเทศทีย่ดึมัน่แผนพฒันาเศรษฐกจิ 

และสังคมแห่งชาติในฐานะกรอบนโยบายเป็นส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-8 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากปี พ.ศ.2545 จนถึง ปี พ.ศ.2554 ระดับความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นที่ของสังคมไทย 

มีลักษณะลดลงเรื่อยมาบนอัตราเร่งท่ีแตกต่างกันตามบริบททางสังคมการเมืองของแต่ละช่วงเวลา  
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ในขณะเดียวกัน ช่วงเวลาดังกล่าวยังคงสะท้อนให้เห็นการกระจุกตัวของจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาสูง 

ในแถบบรเิวณภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต้เป็นหลกั หรอืกล่าวอกีนัยหนึง่คอื ช่องว่างระหว่างจงัหวัด

ที่มีระดับการพัฒนาสูงสุดกับระดับการพัฒนาต�่าก�าลังถ่างกว้างมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ สภาวการณ์ก่อตัวของ 

ความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นท่ีตั้งแต่อดีตท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นการด�ารงอยู่ภายใต้กระบวนการส�าคัญ 3 ประการ 

กล่าวคือ กระบวนการสร้างหัวเมืองขนาดใหญ่ประจ�าภูมิภาคต่าง ๆ กระบวนการกระจุกตัวของโครงการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ และกระบวนการก�าหนด

นโยบายการพัฒนาประเทศภายใต้อิทธิพลของรัฐราชการ ส่วนท่ีสอง การศึกษาโดยอาศัยแบบจ�าลอง 

ทางเศรษฐมิติทางด้านความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นท่ี สะท้อนว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นที่

รายจังหวัดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด การเข้าถึงสินเชื่อธนาคารพาณิชย ์

รายจงัหวดั การจัดสรรงบประมาณรายจังหวดั ความเป็นเมอืงรายจงัหวดั และการดึงทรพัยากรจากประชาชน

รายจังหวัด โดยเรียงล�าดับตามระดับการส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นท่ี และส่วนสุดท้าย  

การก�าหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นท่ีของสังคมไทยพบว่า จ�าเป็นต้อง 

ค�านึงถึงปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด การเข้าถึงสินเชื่อธนาคารพาณิชย์รายจังหวัด และ 

การจัดสรรงบประมาณรายจังหวัดเป็นส�าคัญ

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

 1) ภาครฐัควรส่งเสรมินโยบายการพฒันาประเทศด้านเศรษฐกจิพิเศษอย่างจรงิจงั เพือ่ให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงอาชีพการท�างานที่หลากหลายภายในพื้นที่มากขึ้น

 2) หน่วยงานในพ้ืนที ่และภาคเอกชน ควรส�ารวจความต้องการของประชาชนในการท�าอตุสาหกรรม

เพื่อให้เกิดการรับฟังปัญหาจากชาวบ้านอย่างแท้จริง
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