
1ความต้องการของประชาชนต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว

ความต้องการของประชาชนต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทาง
สังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว

ปกครอง มณีโรจน์*

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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การเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศช่วยลดปัญหาความยากจนได้จริงหรือ: 
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การเปิดเสรทีางการค้าระหว่างประเทศช่วยลดปัญหาความยากจนได้จรงิหรอื: 
การศึกษาเพื่อทดสอบสมมติฐานของ Amartya Sen* 

พลภัทร บุราคม**

บทคัดย่อ

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศกระแสหลัก เช่น Heckscher-Ohlin และ Stolper-Samuelson  

ได้ชีใ้ห้เหน็ว่า การค้าระหว่างประเทศจะช่วยท�าให้เกดิการใช้ปัจจยัการผลติของประเทศอย่างเข้มข้นมากขึน้ 

ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพของปัจจัยการผลิต การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และ 

ส่งผลช่วยลดปัญหาความยากจนลง แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ประเทศก�าลังพัฒนาเป็นจ�านวนมากจะหันมา 

เปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศกันมากข้ึน แต่ค�าถามก็คือ การขยายตัวของการเปิดเสรีทางการค้า 

ระหว่างประเทศจะช่วยลดปัญหาความยากจนได้จริงหรือไม่ โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้  

Multiplicative Interaction Model และตัวแปรปฏิสัมพันธ์ (Interactive Term) ข้อค้นพบของงานวิจัย

ชิ้นน้ีสนับสนุนสมมติฐานของ Sen ที่ช้ีให้เห็นว่า การเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศจะส่งผลให้เกิด 

การลดลงของปัญหาความยากจนได้น้อยหรอืไม่ได้เลยในประเทศท่ีมคีวามเหลือ่มล�า้ในการกระจายรายได้สงู 

แต่จะส่งผลให้ปัญหาความยากจนลดลงได้มากในประเทศท่ีมีความเหลื่อมล�้าในการกระจายรายได้ต�่า  

ข้อค้นพบดังกล่าวนี้จึงช้ีให้เห็นถึงความจ�าเป็นท่ีประเทศก�าลังพัฒนาจะต้องให้ความส�าคัญกับการลดปัญหา

ความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิและสงัคม การเปิดการค้าเสรรีะหว่างประเทศจะไม่สามารถส่งผลดีต่อประชาชน

ส่วนใหญ่ได้ ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจาก 

การเปิดเสรีทางการค้า 

ค�าส�าคัญ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอ�านาจ การถ่ายโอนภารกิจ
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Does Trade liberalization Help Reduce Poverty? A Test of Amartya  
Sen’s Hypothesis

Ponlapat Buracom*

Abstract
 Mainstream international trade theories, such as Heckscher-Olin and Stolper-Samuelson,  

indicate that international trade increases the use of the factors of production more  

intensively and thereby can stimulate economic growth, employment, and a reduction in 

poverty. A vast number of developing economies are now more open for free international  

trade. However, the question is does trade liberalization help reduce poverty in developing 

countries? By using the multiplicative interaction model and interactive term, the findings 

from this study lend support to Amartya Sen’s hypothesis that the positive relationship 

between international trade and improved poverty is conditioned upon more equitable 

distribution of income. That is, in more unequal economies, increasing international trade 

tends to minimally improve the well-being of the poor or exacerbate poverty. The findings, 

therefore, imply the need for policy-makers in the developing economies to pay special 

attention in reducing inequality in income distribution. Trade liberalization will not improve 

the well-being of the poor, if the poor cannot get access to the economic opportunities 

associated with liberalization.
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บทคัดย่อ

 บทความนี้มุ่งศึกษาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท่ีจัดเก็บในปี 2563 เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยต่าง ๆ  

ที่ก่อให้เกิดภาระภาษี โดยใช้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้เสียภาษีจ�านวน 1,414 รายจากพื้นท่ีองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่จ�านวน 8 แห่ง ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบชัน้ภมู ิผลวเิคราะห์พบว่าภาระภาษข้ึีนอยูกั่บราคาประเมิน

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การน�าไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะกรณีที่ดินรกร้าง และลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม 

ในชุมชน อย่างไรก็ดี ภาระภาษีจะลดลงตามการลดหย่อน ยกเว้น หรือบรรเทาภาษีตามบทบัญญัติ 

ของกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้เขียนพบว่าการกระจายภาระภาษีอาจยังไม่เป็นธรรมตามหลักความสามารถ  

โดยเฉพาะกรณีของกิจการขนาดใหญ่ กิจการหอพัก/ห้องเช่ารายเดือน และเจ้าของที่ดินรกร้าง ดังนั้น  

หน่วยงานภาครัฐและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควรเร่งปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความเป็นธรรมทางภาษีอากร
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Factors Affecting Land and Building Taxes

Weerasak Krueathep*

Abstract

 This article explores factors determining Land and building tax burdens levied 

firstly in 2020. Data were compiled systematically from eight local government areas,  

comprising 1,414 taxpayers from all types of land and building usages. Findings show that 

tax burdens depend upon land and buildings’ assessed values, economic usages, and 

communal characteristics. Notwithstanding, tax burdens will decline based on tax reductions 

and several exemptions. Besides, the author finds that land and building tax incidence tend 

to be unequal. Large enterprises, apartment and residential businesses and vacant lands 

gain more advantageous tax preferences than the others. The findings suggest that legislators  

and those concerned review the law and make essential amendments against the emerging  

tax inequality and local revenue decline.

Keywords: Land and building taxes, local government revenue, tax equity
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Acculturation of Vietnamese immigrants in Northeastern Thailand:  
An Analysis of Multiple Determining Factors

Tran Thi Tam* 

Ajirapa Pienkhuntod**

Abstract

 This article presents acculturation of Vietnamese immigrants who arrived in  

Northeastern Thailand between 1945 and 1946 and their descendants. To understand the 

acculturation of Vietnamese immigrants into Thai society and preservation of their Vietnamese  

culture, this paper examines factors both prior and during the process of acculturation. 

These factors include migration motivations, migration age, education, socio-economic 

status, social support, social attitude, occupation adjustment, cultural distance, and length 

of residence. The qualitative case study method was used to discover nuance and rich 

details about the acculturation and other related experiences of the Vietnamese immigrants 

and their descendants. The methodological technique of thematic analysis and pattern 

matching were used to analyse information collected from 15 in-depth interviews and 

secondary document sources. The research findings showed that integration was an outcome 

of the acculturation of the Vietnamese immigrants and their descendants. Adaptation to 

Thai culture and inheritance took place along with preservation of Vietnamese culture, 

resulting in Thai-Vietnamese combined behaviors of Vietnamese Thais. Such combination 

was displayed via language uses, appearance, and lifestyle. Once integrated, the Vietnamese  

Thais showed various contributions to regional development and became a bridge and 

strengthen the relationship between Thailand and Vietnam.

Keywords: Acculturation, Vietnamese, Northeastern Thailand
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การรบัวฒันธรรมอืน่ของผูอ้พยพชาวเวยีดนามและลกูหลานในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ของประเทศไทย: การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับวัฒนธรรมอื่น

Tran Thi Tam * 

อจิรภาส์ เพียรขุนทด**

บทคัดย่อ

 บทความนีน้�าเสนองานวจิยัเกีย่วกบัการรบัวฒันธรรมอืน่ของผูอ้พยพชาวเวยีดนาม ทีอ่พยพเข้ามา

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือของประเทศไทยในช่วงปี ค.ศ. 1945 - 1946 และลกูหลานรุน่ต่อมาหรอืชาวไทย 

เชือ้สายเวยีดนาม งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ท�าความเข้าใจต่อกระบวนการรบัวฒันธรรมอืน่และการคงไว้

ซึ่งวัฒนธรรมเวียดนามของกลุ่มผู้อพยพชาวเวียดนาม โดยได้ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรับวัฒนธรรม

อื่นของผู้อพยพชาวเวียดนามและลูกหลานท่ีเกิดข้ึนก่อนการอพยพและท่ีเกิดข้ึนในระหว่างกระบวนการ 

รับวัฒนธรรมอื่น  ปัจจัยที่ศึกษาได้แก่ แรงจูงใจในการย้ายถิ่น อายุ การศึกษา สถานนะทางเศรษฐกิจและ

สังคม การสนับสนุนทางสังคม ทัศนคติทางสังคม การปรับเปลี่ยนอาชีพ ระยะห่างทางวัฒนธรรม และระยะ

เวลาท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย วิธีวิจัยเชิงคุณภาพได้ถูกน�ามาใช้ในการวิจัยนี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก

และข้อมูลใหม่เกี่ยวกับกระบวนการรับวัฒนธรรมอื่นและประสบการณ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ของผู้อพยพ 

ชาวเวียดนามและลูกหลาน จ�านวน 15 คน ข้อมูลวิจัยเหล่าน้ีได้ถูกน�ามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห ์

แบบแก่นสาระ ผลการศกึษาชีใ้ห้เหน็ว่า ผูอ้พยพชาวเวยีดนามและลกูหลานสามารถผสมผสานทางวฒันธรรมได้  

และการรับวฒันธรรมไทยสามารถอยู่ร่วมกับการคงไว้ซึง่วฒันธรรมเวยีดนามได้ การผสมผสานของวฒันธรรมทัง้สอง 

แสดงออกในพฤติกรรมของลกูหลานชาวเวียดนามหรอืชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม เช่น ภาษาทีใ่ช้ การแต่งตวั 

และรูปแบบการใช้ชีวิต เมื่อสามารถผสมรวมทางวัฒนธรรมได้แล้ว ชาวไทยเช้ือสายเวียดนามเหล่านี ้

จึงเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาระดับภูมิภาค และท�าหน้าท่ีเป็นสะพานเช่ือมความสัมพันธ์

ระหว่างไทยและเวียดนามได้

ค�าส�าคัญ: การรับวัฒนธรรมอื่น ชาวเวียดนาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

* สถานกงสุลใหญ่ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ประจ�าจงัหวดัขอนแก่น
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ต้นแบบที่เป็นเลิศในการเปลี่ยนผ่านสู่การออกแบบใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสังเคราะห์

ระบบปฏิบัติการเทคโนโลยี ความท้าทายและโอกาสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต้นแบบที่เป็นเลิศในการเปลี่ยนผ่านสู่การออกแบบใบประมวลผลการศึกษา
อเิลก็ทรอนิกส์ โดยการสงัเคราะห์ระบบปฏบิติัการเทคโนโลย ีความท้าทายและ
โอกาสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ*

เบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ**

บทคัดย่อ

 การศึกษาน้ีเผยให้เห็นถึงแนวคิด ความท้าทายและโอกาสของการเปลี่ยนผ่านสู่การออกแบบ 

ใบประมวลผลการศึกษาอเิลก็ทรอนกิส์ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น เพือ่เป็นต้นแบบในการน�าเทคโนโลยดีจิทิลั

มาใช้ในการจัดการระบบสารสนเทศด้านการออกเอกสารดิจิทัล การออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นับเป็น 

ส่วนส�าคัญในการเอื้อให้บริการของหน่วยงานภาครัฐเข้าสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ ซึ่งความส�าคัญ

ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างเอกสาร แต่ต้องครอบคลุมทั้งวงจรของเอกสาร และการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ที่มีความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน บทความฉบับน้ีแสดงให้เห็นถึงเชื่อมโยงทั้งสองด้านของการจัดการ 

ข้อมลูสาธารณะและระบบสารสนเทศ โดนมกีารศกึษาวจิยัแบบผสมผสาน ผลการศกึษาแสดงให้เหน็ถึงปัจจยั

แห่งส�าเร็จในการด�าเนินการเพื่อขยายผล ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมของปัจจัยร่วมแอนะล็อก เช่น 

โครงสร้างพื้นฐาน วัฒนธรรม และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินการ และการจัดสรรทรัพยากร 

ทีจ่�าเป็นเพือ่รองรบัความเสีย่ง นอกจากนีย้งัมกีารวเิคราะห์ทางการเงนิ เพือ่ประเมนิความพร้อมและศกัยภาพ

ของมหาวิทยาลัยต้นแบบในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นดิจิทัล และเป็นโมเดลต้นแบบเพื่อขยายผลต่อไป 

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของระบบดิจิทัลในการประหยัดทรัพยากร ลดระยะเวลา และ 

เกดิความคุ้มค่าของงบประมาณแผ่นดนิ อ�านวยความสะดวกให้ผูรั้บบริการในการสบืค้นข้อมูล การยนืยนัตวับคุคล  

และการเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงาน และที่ส�าคัญช่วยลดภาระของผู้รับบริการ 

ค�าส�าคัญ: การออกแบบใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ การออกเอกสารราชการอิเล็กทรอนิกส์  

การวิเคราะห์การเงิน ระบบนิเวศน์ใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Best Practice of e-Transcript Transformation: a Synthesis of the 
State-of-the-Art Processing Operations, Challenges and Opportunities  
of Khon Kaen University

Thanaporn Tengratanaprasert*

Benjamaporn Lurstwut**

Abstract

 This study reveals the concepts, challenges, and opportunities related to e-transcript 

transformation in Khon Khan University to serve as a model for utilizing digital technologies 

to manage information systems for issuing digital documents. The electronic documents' 

issuance is considered an essential aspect of the complete procedure of providing  

electronic services by public sectors. The important aspect is not only the creation of 

documents but also the whole process of documentation and selecting appropriate digital 

technologies for each procedure. This research paper aims to illustrate the connection 

between public information management and the information system, which plays an 

essential role in mixed methodology research studies. The results of this study reveal  

essential factors that contribute to the success of the operation, including the preparation 

of analog complements, such as the infrastructure, the culture of management in public 

sectors, regulatory guillotine, and allocating of essential resources for risk management. 

Besides, financial analysis is assessed in order to evaluate the university's preparation and 

potential to serve as a model university of developing into a digital organization and  

continue to serve as a model for further improvement. This study's results reflect the  

potential of digital systems in conserving resources, saving time, and optimally utilizing the 

national budget. Furthermore, these results could provide convenience to service receivers 

in terms of searching for data related to personal identification and connecting data within 

the organization and, more importantly, help reduce the burden of service receivers. 

Keywords: Issuing e-transcripts, issuing electronic government documents, financial analysis,  

e-transcript ecosystem, Khon Khan University
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