รายงานการศึกษา
แนวทางการพัฒนาโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท

โดย
นางสาวปริมรัตน แขกเพ็ง
นักวิชาการอุตสาหกรรม 8
สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน

คํานํา
โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ( สอช.)ไดดําเนินการมาตั้งแตป 2539 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกิดการลงทุน ขยายกิจการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมในชนบท
สรางงานสรางรายได ลดปญหาการวางงานของราษฎรในชนบท และกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค จนถึง
ปจจุบันโครงการนี้ยังดําเนินการอยูเนื่องจากสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล การดําเนินงานทีผ่ านมา
ไดผลดีในระดับหนึ่ง อยางไรก็ดีในปจจุบนั สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเปลี่ยนแปลงไป การดําเนินโครงการดังกลาวจะตองพัฒนาแนวทางใหสอดคลองกับ
สถานการณ จึงไดดําเนินการศึกษาปจจัยตางๆที่เกี่ยวของที่จะสงผลกระทบตอโครงการเพื่อนํามาปรับปรุง
แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทตอไป
การศึกษาในครั้งนี้ไดรับความรวมมือและสนับสนุนดานขอมูลตางๆจากนายถนอมยศ ไผเจริญ
และเจาหนาทีใ่ นสวนพัฒนาองคกรอุตสาหกรรมชุมชน สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ผูศึกษาขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้
นางสาวปริมรัตน แขกเพ็ง
นักวิชาการอุตสาหกรรม 8
มิถุนายน 2551

บทคัดยอ
อุตสาหกรรมมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5-6 (พ.ศ. 2505-2535) แตความเจริญอุตสาหกรรมกระจุกตัว
อยูในเขตเมืองใหญและปริมณฑล ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ไดมีนโยบายและมาตรการกระตุนอุตสาหกรรม
สูตางจังหวัด เพื่อใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางสมดุล
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนหนวยงานสําคัญที่มีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนอุตสาหกรรมทองถิ่น และในป 2539 กรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหดําเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) โดยมี
หลักการดําเนินงานคือ “ตลาดนําการผลิต” มีลักษณะการทํางานรวมมือแบบ 3 ประสาน ระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และราษฎรในทองถิ่น บางโครงการมีองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) รวมสนับสนุน
ซึ่งภาครัฐมีบทบาทหนาที่ในการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการชักจูงจับคูธุรกิจระหวางภาคเอกชนกับกลุม
ราษฎร และภาครัฐจะสนับสนุนงบประมาณเปนคาใชจายสมทบในการฝกอบรมราษฎรที่เขารวมโครงการ
ภาคธุรกิจเอกชนเปนองคกรที่ดําเนินการดานการผลิต มีระยะดําเนินธุรกิจตอเนื่องไมนอยกวา 3 ป มีตลาด
แนนอน มีเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถถายทอดใหกลุมราษฎร และรับผิดชอบดานการตลาด ผลการดําเนิน
โครงการ สอช. จากป 2539 ถึงปจจุบันป 2551 มีโครงการเกิดทั้งสิ้น 235 โครงการ มีธุรกิจเอกชนเขารวม
180 ราย สามารถสงเสริมราษฎรใหมีงานทําจํานวน 19,980 ราย การดําเนินงานไดผลดีในระดับหนึ่ง อยางไร
ก็ตามจากสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งดานวิกฤตเศรษฐกิจโลก การรวมตัวของ
กลุมการคาโลก สิ่งแวดลอม นโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่น และการดําเนินงานของโครงการ สอช. มา
ตั้งแตป 2539 จึงตองมีการพัฒนาแนวทางสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม (สอช.) ใหสอดคลองกับมิติ
ตางๆ ซึ่งจะตองศึกษาวิจัยขอมูลตางๆทั้งสถานการณปจจัยแวดลอม และความตองการและทัศนคติของ
ผูเขารวมโครงการฯ เพื่อศึกษาปญหาตางๆที่เปนขอจํากัด ปจจัยตางๆที่มีผลตอความสําเร็จ และแนวทาง
กระบวนการประสานเชื่อมโยงธุรกิจกับราษฎรในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความเขมแข็ง
จากการศึกษาพบวาโดยทั่วไปแลวราษฎรมีปญหาในการเขารวมโครงการ สอช. ในระดับนอย แต
เมื่อพิจารณาปญหาแตละดานแลว ปญหาเศรษฐกิจและคาครองชีพสูงกวาดานอื่นๆ ราษฎรเห็นวารายไดยังต่ํา
และไมแนนอนในกรณีที่โรงงานปดกิจการ และราษฎรมีความเห็นวาโครงการ สอช. เปนการสรางงานให
ทองถิ่นเปนสวนใหญ ทั้งที่โครงการ สอช. ไมไดมีเปาหมายเพียงใหราษฎรไดคาจางแรงงานเพียงอยางเดียว
แตตองการเนนใหราษฎรมีสวนรวมในดานตางๆดวย สําหรับธุรกิจเอกชนที่เขามารวมโครงการนี้เพราะ
ตองการเข าถึงแรงงานและเห็ นวาโครงการจะประสพผลสํา เร็จ ขึ้ นอยูกับการสนับสนุ นของภาครัฐ แต
ขั้นตอนคอนขางซับซอน การดําเนินนโยบายไมตอเนื่อง ขาดการสื่อสารระหวางผูเกี่ยวของ สําหรับเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานเห็นวางบประมาณสําหรับดําเนินงานของโครงการ สอช. คอนขางนอย ไมพอเพียงตอการเพิ่ม
ทักษะการผลิตใหแ กราษฎร และการฝกอบรมเจาหนาที่ ที่เ กี่ยวข องใหมีความรูความชํานาญในการให
คําปรึกษา
จากปญหาตางๆไดมีขอเสนอแนะในดานตางๆดังนี้
1. ควรมีการสงเสริมราษฎรใหมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ที่จะนําไปเสนอหรือหาลูกคาของ
ตนเอง อีกแนวทางหนึ่งคูขนานไปกับที่กลุมราษฎรรับจางการผลิต เพื่อเปนการรองรับเตรียมพรอมในกรณีที่
ธุรกิจเอกชนตองปดกิจการ
2. ควรมีการสงเสริมเผยแพรประชาสัมพันธโดยการจัดทําระบบฐานขอมูลโครงการ สอช. การจัดทํา
website เพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการเผยแพรประชาสัมพันธในเชิงรุก เพราะวาที่ผานมาการรับรูขาวสาร
ของโครงการ สอช. ยังแพรหลายในวงจํากัด
3. ควรมีการสงเสริมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมใหราษฎรและผูประกอบการธุรกิจเอกชน
และภาครัฐบาลมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมในดานอื่นๆ นอกเหนือการสรางอาชีพและรายไดและยังเปน
การสรางจิตสํานึกในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการเตรียมพรอมตอการคาในเวทีโลกที่จะมีแนวโนม
ในการนํากฎระเบียบทางดานสิ่งแวดลอมมาเปนขอจํากัดทางดานการคาซึ่งสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
ไดเริ่มกิจกรรมเสริมสรางนโยบายสิ่งแวดลอม
4. ควรมี ก ารส ง เสริ ม ให มี ก ารนํ า อุ ต สาหกรรมที่ ร าษฎรสู ง อายุ ส ามารถทํ า ได เช น งานหั ต ถ
อุตสาหกรรม เขามาดําเนินการในพื้นที่ เนื่องจากโครงสรางไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ และแรงงานผูสูงอายุ
ที่ยังตองการทํางานยังมีอยู
5.การดําเนินโครงการ สอช. ควรมีการกําหนดแผนงานที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะกําหนดเปนแผนระยะ 35 ป เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจเอกชนมีความมั่นใจ และงบประมาณควรจัดสรรใหเพียงพอตอการพัฒนา
ทักษะแรงงานใหมีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลง เชน การรวมตัวทางการคา
ระหวางประเทศอาเซียน ที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมตองมีความพรอมทั้งดานเทคโนโลยีและแรงงานที่จะ
รองรับการลงทุนที่จะเขามามากขึ้น
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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
ปจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเริ่มมีการ
ขยายตัวในอัตราสูงกวาอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยของเศรษฐกิจภาคการเกษตรที่แตเดิมเปนพื้นฐานสําคัญ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 – 6 (พ.ศ. 2525 –
2535) ประเทศไทยมุงสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม มีการปรับโครงสรางการผลิตและสงออกจาก
สินคาเกษตรเปนหลัก เปลี่ยนเปนสินคาอุตสาหกรรมเปนหลัก อยางไรก็ตามแมวาจะประสบผลสําเร็จในเชิง
การผลิต แตผลที่ตามมาทําใหเกิดชองวางของการกระจายรายไดของประชาชน ความเสื่อมโทรมของสังคม
สิ่งแวดลอม ทรัพยากร มาถึงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 7 – 8 สูยุคโลกาภิวัตน เกิดการขยายตัวอยางไมจํากัดของ
ระบบตลาดเสรี มีการกูยืมเงินเพื่อการลงทุนและการบริโภคตลอดจนการพึ่งพาปจจัยภายนอกมากเกินไปทั้ง
ดานวัตถุดิบ ทุน เทคโนโลยี และการสงออก ทําใหเกิดความไมสมดุล ซึ่งเห็นภาพไดชัดเจนเมื่อเกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจในป 2540 ทําใหมีการยอมรับและตระหนักถึงความสําคัญของแนวทางการพัฒนาประเทศใหมี
ความสมดุลและสรางความเขมแข็งใหระบบเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 7 ไดมีการวางนโยบายและมาตรการเพื่อกระตุนอุตสาหกรรมสู
ตางจังหวัด และไดมีการศึกษาของโฆสิต ปนเปยมรัษฎ เอกสารสําหรับคณะกรรมาธิการของรัฐสภา พ.ศ.
2536 ชี้ใหเห็นวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังไมกระจายไปสูภูมิภาคตาง ๆ อยางสมดุล
สวนใหญจะกระจุกตัวอยูในกรุงเทพ และปริมณฑล และโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยมีแนวโนมในการ
ผลิตอุตสาหกรรมมากขึ้น หากไมมีการกระจายอุตสาหกรรมสูภูมิภาคจะทําใหความไมเทาเทียมกันทาง
รายไดโดยเปรียบเทียบสูงขึ้น การสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสูภูมิภาคจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหความ
แตกตางระหวางรายไดของราษฎรในแตละภูมิภาคของประเทศลดนอยลง
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนหนวยงานสําคัญที่มีบทบาทในการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศใหมีความเขมแข็งเติบโตอยางยั่งยืน โดยเฉพาะการสนับสนุนอุตสาหกรรมในทองถิ่นจะชวย
เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนใหมีการขยายตัว สอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศที่จะขจัดความยากจน ปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุล มีการกระจายรายไดมากขึ้น และในป 2539 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหดําเนินการโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
(สอช)โดยไดเริ่มโครงการตั้งแตป2539จนถึงปจจุบัน ป 2551 ไดมีโครงการเกิดขึ้นจํานวน 235 โครงการ
สามารถสงเสริมผูประกอบการจํานวน 180 ราย มีราษฎรเขารวมโครงการจํานวน 19,980 ราย อยางไรก็ตาม
จากกระแสโลกาภิวัตนและสถานการณทางเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกอใหเกิดปจจัยบวกและ
ปจจัยลบตอเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจในภูมภิ าค ดังนี้
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1. วิกฤตเศรษฐกิจโลกสงผลกระทบตอภาคการสงออกและสงผลตอการจางงาน
ภาคอุตสาหกรรม แรงงานชนบทอพยพกลับถิ่นฐานเดิมในขณะทีก่ ารพัฒนาชนบทกับเมืองมีลักษณะแยก
สวนเกิดความไมสมดุลการพัฒนาของชุมชนชนบท การสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนใหมใหมกี าร
ขยายตัวและมีความเขมแข็งในการสรางงานและอาชีพจะเปนแนวทางที่จะชวยพัฒนาอุตสาหกรรมในชนบท
2. การรวมตัวของกลุมการคาโลก เชน AFTA ประเทศสมาชิกสามารถทําการคาโดยไมมี
กําแพงภาษี ซึง่ เปนทั้งวิกฤตและโอกาสของผูผลิตผูประกอบการ โอกาสทางการคาขึ้นอยูกับศักยภาพในการ
แขงขันโดยจะตองมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบขบวนการผลิตใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา เนนการ
ใหองคความรูใ นการสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพือ่ เตรียมพรอมเขาสูเวทีการคาโลก ซึ่งมี
แนวโนมที่จะมีการแขงขันอยางรุนแรง
3. นโยบายดานสิง่ แวดลอม จะเห็นไดวาสังคมโลกไดใหความสําคัญตอภาวะโลกรอน การ
ยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ โดยมีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
การสงเสริมอุตสาหกรรมในภูมิภาคจึงตองคํานึงผลกระทบตอชุมชน
เนื่องจากการคาระหวางประเทศเริ่มนํามาตรการดานสิ่งแวดลอมมาเปนขอจํากัดทางการคา
4. นโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ทําใหจังหวัดและองคการบริหารสวนทองถิ่นสามารถ
กําหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตรของจังหวัด การสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ชนบทจึงตองมีการเชื่อมโยงประสานความรวมมือเพื่อกําหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และความตองการของชุมชน
5. ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเจริญกาวหนาเปนอยางมาก การติดตอสื่อสารเปนไปอยาง
รวดเร็ว การเขาถึงขอมูลตางๆ คอนขางสะดวก เชน การสงขอมูลทางอินเตอรเน็ต การเผยแพรขอมูล
โครงการ สอช. มีชองทางที่หลากหลายขึ้น
จากสถานการณตาง ๆ ที่แปรเปลี่ยนไป การพัฒนารูปแบบแนวทางสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมชนบท(สอช.) จะตองดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับมิติตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการสรางงาน การกระจายรายได และสงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมมีความ
มั่นคงและยั่งยืน จึงตองศึกษาปญหาอุปสรรค ทัศนคติ ความตองการ และปจจัยตางๆที่สงผลกระทบตอการ
ดําเนินการโครงการ ( สอช.) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองและเหมาะสมตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปญหาตางๆที่เปนอุปสรรคในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ชนบท
2. เพื่อศึกษาแนวทาง รูปแบบและกระบวนการในการสงเสริมพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
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3. เพื่อศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมชนบท
4. เพื่อศึกษาแนวทางการประสานเชื่อมโยงธุรกิจกับราษฎรในชุมชนใหเกิดความเขมแข็งและ
ดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษานีไ้ ดใชพนื้ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนกรณีศึกษา
เนื่องจากโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) กวารอยละ 60 และจํานวนราษฎรกวารอยละ 80 ดําเนินการ
ในพื้นทีน่ ี้ ซึ่งไดทําการศึกษาในพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ขอนแกน บุรรี ัมย ชัยภูมิ อุบลราชธานี
และศรีสะเกษ
วิธีดําเนินการศึกษา
1. ขอมูลที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษาไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของทั้งในรูปขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาประมวล
เพื่อใชในการวิเคราะห ดังนี้
1.ขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data ) ไดจากการสรางแบบสอบถามไปสอบถามโดยตรงจาก
ราษฎรที่เขารวมโครงการจํานวน 404 ราย และธุรกิจเอกชนจํานวน 77 ราย ทีเ่ คยเขารวมโครงการหรือกําลัง
เขารวมโครงการ
2.ขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) ไดจากการสัมมนาระดมความคิดทั้งผูประกอบการ กลุม
ราษฎร องคกรเอกชน รวบรวมเอกสารทางวิชาการที่เกีย่ วของ รายงานการศึกษา สถิติตัวเลขจากแหลงตางๆ
เชนสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนตน
สถิติที่ใชในการวิเคราะห
นําคําตอบจากแบบสอบถามแปลรหัสเปนตัวเลข เพื่อนํามาการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะหขอมูลที่มีลักษณะทั่วไป
2. วิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง F-test
3. วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร โดยใชสถิติ Chi-square
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นิยามศัพท
อุตสาหกรรมชนบท หมายถึง อุตสาหกรรมที่อิงศักยภาพดานตางๆของชนบท เชน วัตถุดิบ แรงงาน
การประกอบการฯลฯ ประกอบดวยอุตสาหกรรมในครัวเรือน หัตถกรรม และอุตสาหกรรมรับชวงการผลิต
อันเปนกิจกรรมที่สงเสริมการมีสวนรวมของคนในกระบวนการพัฒนา กอใหเกิดการเรียนรูโดยการสงเสริม
ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท ( สอช.) เปนการดําเนินงานการกระจายและ
พัฒนาอุตสาหกรรมไปสูชนบทภายใตความรวมมือ 3 ประสาน ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยใชหลักแนวคิด “ตลาดนําการผลิต”
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บทที่ 2
การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะเริ่มแรกของการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ไดเริ่มใชตลาดเปนปจจัยในการวางแผนการผลิต การบริโภค
โดยเนนการพัฒนาปจจัยโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภคในภาคชนบท สงเสริมการปลูกพืชเชิงเดีย่ ว
เพื่อการคา เปนยุคที่การเกษตรมีความสําคัญและมีอนาคตสดใส จนถึงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 3-4 ภาค
การเกษตรมีการขยายตัวอยางมาก
แตเปนการขยายตัวตามแนวนอนคือขยายพื้นที่การผลิต
และ
ภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการขยายตัวมากขึ้นเชนกัน โดยเฉพาะการแปรรูปอาหาร ประมง และสิ่งทอมีการ
สงออกมากขึ้น มีการจางงาน การลงทุนในภาคเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น ตอมาในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 5-6
(พ.ศ.2525-2535) ประเทศไทยมีแนวทางพัฒนามุงสูอุตสาหกรรมใหม(Newly Industrialized Countries :
NICs) โดยปรับโครงสรางการผลิตและการสงออกจากสินคาเกษตรเปนหลักมาเปนสินคาอุตสาหกรรมเปน
หลัก ซึ่งไดประสพผลสําเร็จในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตามการพัฒนาสูประเทศอุตสาหกรรมทําใหเกิดชองวาง
การกระจายรายไดของราษฎร มีความเสื่อมโทรมของสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม วิถีชีวิตและ
ความเปนอยูของชุมชน ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 7-8 (พ.ศ.2536-2546)เขาสูยุคโลกาภิวัตน (Globalization)
มีความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการขยายตัวอยางไมจํากัดของระบบตลาดเสรี โดยเฉพาะการเงิน
การคลัง มีการกูยืมเงินเพื่อการบริโภคและการลงทุนอยางมาก และจากปจจัยความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ
ทําใหเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 หลังจากนัน้ ทําใหเกิดการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม มีแนวคิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจใหเกิดความสมดุลและยัง่ ยืน โดยในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9-10 เปนการพัฒนาโดยมีคนเปน
ศูนยกลาง เนนความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคม ใหเกิดการขับเคลื่อนที่สมดุลของเศรษฐกิจและสังคม
สถานการณเศรษฐกิจในปจจุบันอัตราการขยายตัว (growth rate) ของภาคอุตสาหกรรมสูงกวา
ภาคเกษตรกรรม เปนสัดสวนประมาณ 1ใน 3 ซึ่งจะเห็นไดวาอัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมเริ่มขยายตัว
มากกวาภาคเกษตรตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติแผนที่ 5 ( 2525-2529) จนถึงปจจุบันการผลิตใน
ภาคเกษตรตอ GDP มีแนวโนมลดลงเปนรอยละ 8.90 และ 10.7 ในป 2549และ2550 ตามลําดับ ในขณะที่การ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมตอ GDP มีแนวโนมสูงขึ้นเปนรอยละ 39.30 และ 35.6 ในป 2549 และ 2550
ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 1 โครงสรางการผลิตของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ของประเทศไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

โครงสรางการผลิตของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตอ GDP

สังคมแหงชาติหรือป พ.ศ ภาคเกษตรกรรม

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคอื่นๆ

รวม

แผน ฯ (2504-2509)
แผน ฯ (2510-2514)
แผน ฯ (2515-2519)
แผน ฯ (2520-2524)
แผน ฯ (2525-2529)
แผน ฯ (2530-2534)
แผน ฯ (2535-2539)
2544
2545
2546
2547
2549
2550

15.80
18.80
19.70
21.80
21.30
24.00
30.90
36.16
36.69
37.90
38.70
39.30
35.6

52.10
56.70
55.40
56.70
59.00
60.40
57.70
53.43
53.32
51.94
52.14
51.80
53.7

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

32.10
27.50
24.90
21.50
19.70
15.60
11.40
10.41
9.99
10.16
9.16
8.90
10.7

ที่มา : สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2548: 2 – 13)
จะเห็นไดวาภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากยิ่งขึน้ อยางไรก็
ตามแมวาอุตสาหกรรมมีการขยายตัวมากขึน้ แตเมื่อพิจารณาในดานการลงทุนและการจางงานแลวจะเห็นได
วาสวนใหญจะกระจุกตัวอยูท ี่กรุงเทพฯและปริมณฑล จากขอมูลจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในป 2550 มี
โรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 126,804 โรง มีโรงงานอยูใ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯและปริมณฑล
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และภาคตะวันออก รอยละ 33.06, 30.27, 12.27, 9.73, 8.23,และ6.44 ตามลําดับ
ในดานการลงทุนและการจางงานพบวาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงรอยละ 6.7 และ 9.81 ตามลําดับ
ในขณะที่กรุงเทพฯและปริมณฑลมีการลงทุนและการจางงานรอยละ 30.09และ 48.37 ตามลําดับ และเมื่อ
เปรียบเทียบในทุกภูมภิ าคแลวจะเห็นไดวา การลงทุนและการจางกระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล
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ตารางที่ 1.2 จํานวนโรงงาน เงินทุนและการจางงานในภาคตาง ๆ ป 2550
จํานวน
โรงงาน
กรุงเทพและปริมณฑล 38,385
ภาคกลาง
12,338
ภาคตะวันออก
8,157
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 41,920
ภาคเหนือ
15,562
ภาคใต
10,442
126,804
รวม

ภาค

รอยละ เงินทุน

รอยละ การจางงาน รอยละ

30.27
9.73
6.44
33.06
12.27
8.23
100.00

30.09
17.96
35.75
6.70
4.99
4.51
100.00

1,329 ,990.90
793,650.31
1,579,915.25
296,377.52
220,803.71
199,168.20
4,419,905.89

1,804,209
561,886
499,227
365,752
287,931
210,872
3,729,877

48.37
15.07
13.38
9.81
7.72
5.65
100.00

หมายเหตุ : กรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบดวยกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร
ที่มา : กลุมสถิติและเผยแพรสารสนเทศอุตสาหกรรม ศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ความเปนมาของโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
โครงการการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) ไดเริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป
พ.ศ.2539 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกิดการลงทุนในชนบท
เกิดการยายฐานการผลิต ขยาย
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมไปสูชนบท โดยใชอุตสาหกรรมเปนเครื่องมือใหเกิดการรวมกลุม
และสงเสริมการเรียนรู สรางความเขมแข็งใหกับราษฎร ตลอดจนเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนในชนบท
กระจายความเจริญสูภูมิภาคและทองถิ่น ชวยแกไขปญหาความยากจนของราษฎรในระดับหนึ่ง โดยมีหลัก
ในการดําเนินงานคือใชหลักตลาดนําการผลิต มีลักษณะความรวมมือแบบ 3 ประสาน ระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และราษฎรในทองถิ่น บางโครงการมีองคกรพัฒนาเอกชน ( NGO) รวมสนับสนุน
ใหเกิดความรวมมือทั้ง 3 ฝาย ทั้งนี้หนวยงานภาครัฐโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (สํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชน และศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 ศูนย) ทําหนาที่ในการชักจูงธุรกิจเอกชนที่มี
ชองทางการตลาดใหมาดําเนินการผลิตในพื้นที่ตางๆ โดยมีราษฎรในพื้นที่มีความตองการทีจ่ ะเขารวมเปน
หนวยผลิต ทั้งนี้ภาครัฐจะจัดหาสถานที่สําหรับการฝกอบรมพัฒนาฝมือของราษฎรสําหรับเปนที่ตั้งหนวย
ผลิตในระยะเริ่มตน โดยแตละภาคสวนมีคุณสมบัติและบทบาทในโครงการ สอช. ดังนี้
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1. องคกรภาครัฐ เปนหนวยงานราชการที่ดําเนินงานเกี่ยวของกับการสงเสริมอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาชนบททั้งสวนกลางและสวนภูมภิ าค (กรมสงเสริมอุตสาหกรรมโดยสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11) โดยมีบทบาทหนาที่ในการ
เผยแพรประชาสัมพันธโครงการ
ชักจูงจับคูธุรกิจระหวางธุรกิจเอกชนกับกลุมราษฎร/องคกรชุมชนใน
ชนบทที่มีศักยภาพ (ภาครัฐอาจจะดําเนินการเองหรือจัดจางองคกรพัฒนาเอกชนมาดําเนินการ) สนับสนุน
งบประมาณเปนคาใชจายสมทบในการฝกอบรมราษฎรที่เขารวมโครงการรวมกับธุรกิจเอกชนสนับสนุน
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ํา เพื่อการลงทุนของราษฎรหรือธุรกิจเอกชนและกํากับดูแลติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามหลักเกณฑและเปาหมาย
2. องคกรธุรกิจเอกชน เปนองคกรที่ดําเนินการดานการผลิต หรือจัดจําหนายสินคา มีระยะดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา 3 ป มีตลาดที่แนนอน มีเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถถายทอดใหกลุม
ราษฎรหรือองคกรชุมชนที่เขารวมโครงการ
มีบทบาทรวมกับหนวยงานภาครัฐในการพัฒนาความรูของ
ราษฎรในดานการผลิตและการบริหารจัดการ สนับสนุนวัตถุดิบ เรื่องการจัดอุปกรณการผลิต ลงทุนหรือรวม
ลงทุนในอุตสาหกรรมชุมชนระยะเริ่มตนและใหราษฎรสามารถมีสวนรวมการลงทุนเปนขั้นตอน จัดหางาน
การผลิตใหอุตสาหกรรมชุมชน และรับผิดชอบในดานการตลาด
3. องคกรชุมชน เปนกลุมราษฎรในทองถิน่ ที่ดําเนินโครงการ มีความพรอมที่รับการเรียนรูและการ
พัฒนาไปสูการมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อใหสามารถเขารวมลงทุนและอาจพัฒนาไปถึงการ
รวมลงทุนและรวมบริหารจัดการในอุตสาหกรรมชุมชน
4. องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) เปนองคกรที่มีศักยภาพในการพัฒนากลุมราษฎรใหมีความเขมแข็ง
มีประสบการณในการดําเนินงานดานพัฒนาชุมชน ไมนอยกวา 2 ป และไดจดทะเบียนทีป่ รึกษา ที่
กระทรวงการคลัง มีบทบาทในการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ สอช. ติดตอชักจูงเอกชน/กลุมราษฎร
เขารวมโครงการ เปนแกนกลางประสานการดําเนินงานอุตสาหกรรมชุมชนระหวางภาคธุรกิจเอกชน และ
กลุมราษฎร
แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงานสรุปไดเปน 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง เปนการสํารวจชุมชนที่ราษฎรมีความพรอมและมีศักยภาพในการรวมกลุมเพื่อจัดตั้ง
หนวยผลิต และชักจูงธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพดานการตลาดและพรอมที่จะกระจายการผลิตไปสูชนบท ให
ความรวมมือกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในการพัฒนาทักษะฝมือดานการผลิตของราษฎรใหมีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานตามที่ธุรกิจเอกชนตองการ ทําใหเกิดการจับคูร วมมือกัน จัดตั้งหนวยผลิตขึ้น และพัฒนาใหเปน
อุตสาหกรรมชุมชนตอไป
ขั้นตอนที่สอง เปนการพัฒนาดานการบริหารจัดการหนวยผลิตที่ไดรวมกันจัดตั้งขึ้น มุงการสงเสริม
ใหเกิดการออมและการลงทุนรวมกัน การจัดโครงสรางและการจัดการอุตสาหกรรมชุมชนนั้น เพื่อใหเปน
อุตสาหกรรมที่ชุมชนเปนเจาของตามเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้เงือ่ นไขสําคัญที่จะมีผลตอความสําเร็จหรือ
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ความลมเหลวของโครงการคือ การสรางความเขาใจใหทุกฝายตระหนักถึงการมีสวนรวมและชวยกันพัฒนา
ใหเกิดการจัดตั้งอุตสาหกรรมชุมชนขึ้น ซึ่งเปนเปาหมายของโครงการ และเปนการสนับสนุนนโยบายการ
กระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่นของรัฐบาลดวย
ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
1.การชักจูงกลุม เปาหมายเขารวมโครงการโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม และองคกรพัฒนาเอกชน
(NGO) ที่ประสงคเขารวมโครงการ ดําเนินการดังนี้
- การชักจูงภาคเอกชน
- คัดเลือกเอกชนกลุมเปาหมายที่ประกอบการผลิตและสงออก มีตลาดที่มั่นคง และ
ตองการขยายฐานการผลิตออกสูชนบท เชน กิจการตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป การ
เจียระไนอัญมณี การผลิตรองเทา เปนตน
- เผยแพรประชาสัมพันธโครงการ จัดประชุมสัมมนาชี้แจงรายละเอียด
- จัดทําขอมูลรายชื่อธุรกิจเอกชนที่สนใจเขารวมโครงการตามประเภทธุรกิจ
- การชักจูงราษฎร
- จัดทําฐานขอมูลสถานภาพหมูบานที่สนใจเขารวมโครงการ
- คัดเลือกราษฎรหมูบานกลุมเปาหมายที่มีศักยภาพสามารถเปนหนวยผลิตใหแก
ภาคธุรกิจเอกชน โดยพิจารณาจากจํานวนราษฎร ความสนใจ ความชํานาญ ทําเล
ที่ตั้ง ฯลฯ
- รวบรวมศึกษาขอมูล วิเคราะห ศักยภาพหมูบานที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมแต
ละประเภท ประกอบดวยขอมูลดานสาธารณูปโภคตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนิน
กิจกรรมการผลิต การคมนาคมขนสง จํานวนแรงงานหรือสมาชิกกลุมอาชีพใน
หมูบาน เปนตน
- จัดประชุมชี้แจงผูนําชุมชน ราษฎรและกลุมอาชีพ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
โครงการ ผลประโยชนทรี่ าษฎรและชุมชนจะไดรับในการเขารวมโครงการ
2.การคัดเลือกกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ
- การคัดเลือกภาคธุรกิจเอกชน พิจารณาการแจงความจํานงและเหตุผลการเขารวมโครงการ
การตรวจสอบใบอนุญาตตามกฎหมาย การตรวจสอบทางดานการตลาดของธุรกิจ
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- การคัดเลือกราษฎรหรือกลุมอาชีพเขารวมโครงการ พิจารณาจากฐานขอมูลหมูบานที่มี
ศักยภาพตรงตามความตองการของภาคธุรกิจเอกชน
- การคัดเลือกองคกรพัฒนาเอกชน พิจารณาจากความรูความชํานาญที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาชุมชน และประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการ
3.การประสานความรวมมือ
- จัดทําฐานขอมูลหมูบานโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกลุมราษฎรเปาหมาย ศักยภาพของ
ราษฎร และการคมนาคมขนสง
- จัดประชุมชีแ้ จงสรางความเขาใจโครงการใหกับผูเกีย่ วของ ทั้งภาคธุรกิจเอกชนและ
ราษฎรที่เขารวมโครงการ ชี้แจงความรับผิดชอบของแตละฝายและการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ
- ตกลงความรวมมือในการดําเนินโครงการเบื้องตน
4.การเจรจารวมทุน
- จัดทําแผนการลงทุนของโครงการ
- จัดทํารายละเอียดขอตกลงความรวมมือ พรอมกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละ
ฝาย
- ลงนามบันทึกความรวมมือ เพื่อแสดงเจตนารมณการเขารวมโครงการ
5.การพัฒนาทักษะฝมือราษฎรผูเขารวมโครงการดานการผลิตและการจัดการ
- จัดทําแผนการฝกอบรม และหลักสูตรการพัฒนาทักษะการผลิตและการจัดการ และ
คัดเลือกราษฎรเขารับการฝกอบรม
- จัดทําแผนการใชจายงบประมาณการฝกอบรมพัฒนาทักษะการผลิตและการจัดการไดแก
คาวัสดุฝกอบรม คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ โดยภาครัฐรวมกับภาคเอกชน
สนับสนุนงบประมาณสมทบคาใชจายดังกลาว
- ดําเนินการฝกอบรม โดยใชวิทยากรของภาครัฐรวมกับธุรกิจเอกชน
- ประเมินผลการฝกอบรม
6.การจัดตั้งหนวยผลิต
- จัดหาสถานที่ตั้งหนวยผลิต แผนการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต
- จัดทําแผนการผลิต การควบคุมการผลิต และการบริหารจัดการ
- ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณและดําเนินการผลิต
7.การบริหารโครงการ
- กํากับดูแลการดําเนินงานผลิตใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนด
- กํากับควบคุมการสั่งซื้อสินคาและการรับซื้อใหเปนไปตามขอตกลง
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- แกปญหาที่เกิดขึ้น
- จัดทํารายงานการดําเนินงานของหนวยผลิตอยางสม่ําเสมอในกรณีทจี่ ัดจางองคกรพัฒนา
เอกชนใหเปนผูดําเนินการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรมจะทําหนาที่กํากับและตรวจสอบการ
ทํางานขององคกรใหเปนไปตามเงื่อนไข
การดําเนินงานโครงการ สอช. ที่ผานมามี 2 ลักษณะ คือ กรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนผูดําเนินการ
เอง กับจัดจางที่ปรึกษา(องคกรพัฒนาเอกชน) เปนผูดําเนินการ สําหรับการดําเนินงานโดยกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมนั้นมีขอดีคือ ใชงบประมาณไมมากนัก แตมีขอ จํากัดในดานเจาหนาที่ของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม มีจํากัด ขาดความตอเนื่องและขาดความรูความชํานาญและประสบการณในการใหคําปรึกษา
แนะนําโครงการ การควบคุมกระบวนการผลิต การเปนผูจัดการ เนื่องจากบางโครงการบริหารจัดการโดย
ราษฎร หรือบางโครงการมีขนาดเล็กเปนโรงงานขนาดเล็กไมมีเจาหนาที่ของธุรกิจเอกชนเขามาชวยควบคุม
การผลิตในระยะแรก ราษฎรตองบริหารงานเอง ทําใหเกิดปญหาการควบคุมแรงงาน การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมการผลิต สงผลทําใหตองลมเลิกโครงการ สวนใหญจะเกิดขึน้ กับโครงการขนาดเล็กที่มีคนงานไม
เกิน 100 คน สวนโครงการที่มีการจัดจางที่ปรึกษามาดูแลนั้น ที่ปรึกษาจะเปนผูจัดหาราษฎรและธุรกิจเอกชน
เขารวมโครงการ
โดยมีเจาหนาที่ขององคกรเขามาดูแลและประสานงานในโรงงานผลิตอยางตอเนื่อง
สามารถแกปญหาที่เกิดขึน้ ไดอยางทันเวลาและมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดีคาใชจา ยในการจัดจางที่ปรึกษา
คอนขางสูง เฉลี่ยโครงการละ 600,000 บาท ตอราษฎรที่เขารวมโครงการ 100 คน นอกจากนัน้ เจาหนาที่ของ
องคกรที่ปรึกษายังไดรับความรูและประสบการณในการทํางาน สั่งสมความชํานาญมากขึ้น ในขณะที่
เจาหนาทีภ่ าครัฐ เปนเพียงผูควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปตามสัญญาเทานั้น อยางไรก็ตามใน
ปจจุบันเนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัดกรมสงเสริมอุตสาหกรรมจึงดําเนินการเอง
รูปแบบการดําเนินงาน รูปแบบการดําเนินงานกิจกรรมแตกตางกันตามความเหมาะสมของพื้นที่และ
ความตองการของราษฎร โดยแบงไดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 เปนโครงการขนาดเล็ก ดําเนินการในลักษณะกลุมอาชีพมีจํานวนแรงงาน 10 – 60 คน มี
พอคาคนกลางเปนตัวกลางดําเนินงานในรูปแบบรับชวงการผลิต
ผลิตสินคาเพื่อจําหนายสินคา
ภายในประเทศ หรือจําหนายเองในงานนิทรรศการ ตลาดนัด หรือฝากขายในหางสรรพสินคาในทองถิ่น
รูปแบบที่ 2 เปนโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีการดําเนินการในรูปแบบกลุมอาชีพกึ่งธุรกิจ
เอกชน มีการบริหารจัดการกลุมอยางเปนระบบเชื่อมโยงเครือขายภายในชุมชน กระจายงานไปสูเครือขาย
เพื่อทําการผลิต โดยมีผผู านการฝกอบรมจากโครงการและประสานกลุมเครือขายเปนผูควบคุมตรวจสอบ
คุณภาพผลิตสินคาตามคําสั่งซื้อเพื่อจําหนายในประเทศ ผลิตเพื่อจําหนายเอง ทั้งปลีกและสงผลิตเพื่อการ
สงออก
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รูปแบบที่ 3 เปนโครงการที่ธุรกิจเอกชนไดดําเนินการมากอนและตองการขยายการผลิต ผลิตสินคา
เชิงอนุรักษ ประเภทงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณของความเปนไทย โดยมีจุดประสงคชวยเหลือราษฎรที่
วางงานในชวงสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยว การบริหารจัดการมีความยืดหยุน
รูปแบบที่ 4 เปนโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ มีจํานวนแรงงาน 200 – 800 คน ธุรกิจเอกชนที่
รวมโครงการมีความเขมแข็งสามารถลงทุนในการจัดตั้งโรงงานในชุมชน ขยายฐานการผลิตสูชุมชนตาม
แนวทางโครงการอยางชัดเจน ราษฎรที่เขารวมโครงการเปนผูรับจางการผลิตเพียงอยางเดียว รายไดคอนขาง
มั่นคงและตอเนื่อง ผลิตสินคาสงออกตลาดตางประเทศทัง้ หมด
การดําเนินโครงการ สอช. ที่ผานมาประสพผลสําเร็จในระดับหนึ่ง สามารถสรางงาน สรางรายได
ใหกับราษฎร ตอบสนองนโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาค ลดปญหาการเคลื่อนยายแรงงานไปสู
เมืองหลวงได แมวาการดําเนินโครงการยังมีปญหาอุปสรรคตางๆอยูบางแตกย็ ังเปนโครงการสําคัญที่มีสวน
ชวยราษฎรใหมีงานทํา และแนวคิดของโครงการสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจทีใชหลักตลาดนําการผลิต
อยางไรก็ตามการที่จะสงเสริมโครงการใหดําเนินตอไปไดภายใตสถานการณ ปจจัยแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงตองมีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
สถานการณ ซึ่งจะตองศึกษา วิจยั ปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งดานปญหาอุปสรรค ความตองการ ทัศนคติของ
กลุมราษฎร ธุรกิจเอกชน และสถานการณแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน เพื่อจะไดปรับกระบวนการ แนวทางการพัฒนาโครงการ สอช.ใหสามารถสนองความตองการ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ที่จะสงผลตอการกระจายรายไดของราษฎร และภาคธุรกิจเอกชนใหสามารถขยาย
ฐานการผลิต เกิดผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และเศรษฐกิจของประเทศตอไป
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บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่เปนราษฎรที่เขารวมโครงการ
404 คน และธุรกิจเอกชน จํานวน 77 ราย โดยกลุมราษฎรแบงเปนสวนตาง ๆ ดังนี้
1. สถานภาพสวนบุคคล
2. การรับทราบขอมูลการเขารวมโครงการ
3. ประเภทธุรกิจ รูปแบบและตําแหนงในสถานประกอบการ
4. ขอคิดเห็น ปญหา และความตองการ
5. ระดับของปญหาและอุปสรรค
6. ความคิดเห็นทีม่ ีตอสภาพการดําเนินโครงการ สอช.
ธุรกิจผูประกอบการ แบงเปนสวนตาง ๆ ดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานการดําเนินธุรกิจ
2. ขอมูลในการเขารวมโครงการ สอช.
3. ความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ในการเขารวมโครงการ สอช. โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุมราษฎร
ตารางที่ 3 – 1 แสดงผลจังหวัดสถานประกอบการของประชาชนผูประกอบการในโครงการ สอช. ตัง้ อยู
1. จังหวัดที่สถานประกอบการ / กลุม
ขอนแกน
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
รวม

จํานวน
97
36
31
130
58
52
404

รอยละ
24.01

8.91
7.67
32.18
14.36
12.87
100

1. สถานภาพสวนบุคคล
กลุมราษฎรที่เขารวมโครงการรอยละ 81.68 เปนเพศหญิง รอยละ 40.30 มีอายุ 41 ป รองลงมารอยละ
27.23 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป รอยละ 45.79 มีการศึกษาระดับประถม รองลงมารอยละ 27.23 จบ
การศึกษา ม.3 รอยละ 87.13 มีสถานภาพสมรส ระยะปฏิบัติงานในสถานประกอบการรอยละ 29.31 อยู
ระหวาง 1 – 3 ป รอยละ 26.73 มีระยะปฏิบตั ิงานนอยกวา 1 ป รายละเอียดตามตารางที่ 3 – 2
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ตารางที่ 3 – 2 แสดงผลจํานวนรอยละสถานภาพสวนบุคคล (ตอ)
ขอมูล

จํานวน(n=404)

รอยละ

74
330

18.32
81.68

5
82
110
163
44

1.24
20.30
27.23
40.35
10.89

185
110
73
16
20

45.79
27.23
18.07
3.96
4.95

352
19
33

87.13
4.70
8.17

108
118
66
46
66

26.73
29.21
16.34
11.39
16.34

1.เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ํากวา 20 ป
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
50 ปขึ้นไป
3. การศึกษา
ประถมศึกษา
ม.3
ม.6 หรือ ปวช.
อนุปริญญา หรือ ปวส.
ปริญญาตรี
4. สถานภาพ
สมรส
โสด
หมาย / หยา
5. ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานในสถานประกอบการปจจุบัน
นอยกวา 1 ป
1 – 3 ป
3 – 5 ป
5 – 8 ป
8 ปขึ้นไป
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2. ขัอมูลการรับทราบขอมูลโครงการและการเขารวมโครงการ สอช.ของกลุมราษฎร
ในการเขารวมโครงการ สอช. นั้น กลุมราษฎรสวนใหญไดรับขาวสารจากการ
ประชาสัมพันธของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค / ทองถิ่น รอยละ 31.60 รองลงมาไดรับขาวสารจาก
หนวยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมรอยละ 24.06 และรอยละ 15.57 ไดรับขาวสารจากอาสาพัฒนาเอกชน
สาเหตุที่ไดเขารวมโครงการ สอช. สวนใหญรอยละ 31.61 เห็นวาทําเลที่ตั้งใกลบาน รองลงมาคือการไดอยู
กับครอบครัวรอยละ 17.10 ในดานรายไดนั้นกลุมราษฎรสวนใหญรอยละ 79.95 มีรายไดกอนเขารวม
โครงการ สอช. ต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน รองลงมารอยละ 15.10 มีรายไดกอนเขารวมโครงการ สอช. อยู
ในระหวาง 5,000 – 7,000 บาทตอเดือน หลังการเขารวมโครงการ สอช. กลุมราษฎรสวนใหญรอ ยละ 48.52
มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน รองลงมารอยละ 44.80 มีรายไดอยูร ะหวาง 5,000 – 7,000 บาทตอเดือน
รายละเอียดตามตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3 – 3 ขอมูลการเขารวมโครงการ สอช.
ขอมูล
จํานวน
รอยละ
1. การทราบขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโครงการ สอช.
จากการประชาสัมพันธของหนวยงานในกระทรวง
102
24.06
อุตสาหกรรม
จากการประชาสัมพันธของอาสาพัฒนาเอกชน
66
15.57
จากญาติและเพื่อนบาน
93
21.93
จากการประชาสัมพันธของหนวยราชการสวนภูมภิ าค /
114
31.60
ทองถิ่น
จากการประชาสัมพันธของธุรกิจเอกชน
29
6.84
2. สาเหตุที่เขารวมทํางานในสถานประกอบการที่รวมโครงการ
สอช.
เปนสมาชิกรวมกอตั้งในโครงการ
23
2.47
ทําเลที่ตั้งใกลบาน
294
31.61
เห็นตัวอยางจากเพื่อนบาน / ญาติ
42
4.52
ไดอยูกบั ครอบครัว
159
17.10
มีรายไดแนนอน
90
9.68
มีสวัสดิการรองรับ
109
11.72
เห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชนและสรางความกาวหนา 94
10.11
ตองการกลับมาอยูภูมลิ ําเนาเดิม
116
12.47
อื่น ๆ
3
0.32
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ตารางที่ 3 – 3 ขอมูลการเขารวมโครงการ สอช. (ตอ)
ขอมูล
3. รายไดของกลุมราษฎรกอนเขารวมโครงการ สอช.
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,000 – 7,000 บาท
7,000 – 10,000 บาท
10,000 – 15,000 บาท
มากกวา 15,000 บาท
4. รายไดของกลุมราษฎรหลังเขารวมโครงการ สอช.
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,000 – 7,000 บาท
7,000 – 10,000 บาท
10,000 – 15,000 บาท
มากกวา 15,000 บาท

จํานวน

รอยละ

323
61
12
5
3

79.95
15.10
2.97
1.24
0.74

196
181
19
4
4

48.52
44.80
4.70
0.99
0.99

3. ขอมูลประเภทธุรกิจ รูปแบบ และตําแหนงในสถานประกอบการ
ประเภทธุรกิจที่กลุมราษฎรปฏิบัติงานสวนใหญเปนประเภทเสื้อผาและเครื่องนุงหมรอยละ
77.97 รองลงมารอยละ 16.09 เปนประเภทเครื่องหนังและรองเทา รูปแบบการดําเนินงานในการผลิตใน
สถานประกอบการสวนใหญรอยละ 68.32 จะอยูใ นสถานประกอบการที่รับจางผลิต (OEM) รองลงมารอยละ
18.32 อยูในสถานประกอบการที่ผลิตและจําหนาย กลุมราษฎรสวนใหญรอยละ 87.87 เปนพนักงานการผลิต
รายละเอียดตามตารางที่ 3-4
ตารางที่ 3 – 4 ประเภทธุรกิจ รูปแบบ และตําแหนงในสถานประกอบการ
ขอมูล
1. ประเภทของธุรกิจที่ปฏิบัติงาน
ชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส
เสื้อผาและเครื่องนุงหม
เครื่องหนังและรองเทา
สินคาหัตถกรรม
กระเปา ผาคลุมเตียง

จํานวน

รอยละ

2
315
65
11
11

0.50
77.97
16.09
2.72
2.72
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ตารางที่ 3 – 4 ประเภทธุรกิจ รูปแบบ และตําแหนงในสถานประกอบการ (ตอ)
ขอมูล
2. รูปแบบการดําเนินงานในการผลิตในสถานประกอบการ
ผูผลิตชิ้นสวน
ผูผลิตและจําหนาย
รับจางผลิต (OEM)
รับเหมาชวง
3. ตําแหนง
พนักงานผลิต
หัวหนา / หัวหนาสายการผลิต
ผูจัดการหรือหัวหนากลุม
พนักงานออฟฟศ , ชางไม

จํานวน

รอยละ

45
74
276
9

11.14
18.32
68.32
2.22

355
14
12
23

87.87
3.47
2.97
5.69

4. ขอมูลของกลุมราษฎรเกี่ยวกับขอคิดเห็น ปญหา และความตองการในโครงการ สอช
กลุมราษฎรที่เขารวมโครงการ สอช. มีความกังวลใจเกี่ยวกับการไดรับคาจางไมแนนอน
และไมมีสวัสดิการรองรับ อยูในระดับใกลเคียงกันคือรอยละ 21.56 และ 20.45 ตามลําดับ รองลงมามีความ
กังวลตอความไมมั่นคงในอาชีพและความไมตอเนื่องในการจางงาน กรณีปดกิจการรอยละ 16.73 และ 16.54
ตามลําดับ
ปญหาที่พบในการทํางานกับสถานประกอบการในโครงการ สอช. สวนใหญคือรายไดตา่ํ
คิดเปนรอยละ 30.20 รองลงมาเครื่องจักรอุปกรณเกาและไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 18.60 และมีงานไม
ตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 17.41 กลุมราษฎรเห็นวาโครงการ สอช. มีขอดีในการทํางานในสถานประกอบการที่
เขารวมโครงการ สอช. สวนใหญไดอยูก บั ครอบครัวรอยละ 23.65 รองลงมามีรายไดประจํา คิดเปนรอยละ
21.43 และรอยละ 18.78 ไมตองไปทํางานตางถิ่น สําหรับความตองการเพิ่มเติมจากโครงการ สอช. สวนใหญ
รอยละ 32.68 ตองการสวัสดิการเพิ่มเติมในการดํารงชีวิต เชน โครงการอาหารกลางวัน ประกันสังคม
รองลงมารอยละ 29.83 ตองการพัฒนาทักษะและเพิ่มความรูใหกับแรงงานอยางสม่ําเสมอ รอยละ 21.35
ตองการผูรับผิดชอบโครงการเขาไปพบปะเยี่ยมเยือนอยางตอเนื่อง รายละเอียดตามตารางที่ 3 – 5
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ตารางที่ 3 – 5 ขอคิดเห็น ปญหา และความตองการ
ขอมูล
1. ความกังวลในการทํางานในสถานประกอบการในโครงการ
สอช. (ตอบไดมากกวา 1 ขอ
ไดรับคาจางไมแนนอน
ไมมีสวัสดิการรองรับ
ความไมตอเนื่องในการจางงาน
คุณภาพชีวิตของครอบครัว
ความไมมั่นคงในอาชีพ
ไมมีความกาวหนาในอาชีพ
อื่น ๆ
2. ปญหาที่พบในการทํางานกับสถานประกอบการในโครงการ
สอช. (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
รายไดตา่ํ
มีงานไมตอเนื่อง
วัตถุดิบมีไมเพียงพอ
การทะเลาะวิวาทของแรงงาน
ความไมสามัคคีของแรงงาน
เครื่องจักอุปกรณเกาไมเพียงพอ
สภาพแวดลอมในการทํางานไมถูกสุขลักษณะ
เสียโอกาสในการทําอาชีพเดิม
อื่น ๆ
3. ขอดีในการทํางานในสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ
สอช. (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
มีรายไดเพิ่มขึ้น
มีรายไดประจํา
มีสวัสดิการรองรับ
มีความภาคภูมใิ จที่มีงานประจํา
มีสภาพความเปนอยูทดี่ ีขึ้น
ไดอยูกบั ครอบครัว
ไมตองไปทํางานตางถิ่น

จํานวน

รอยละ

116
110
89
59
90
62
12

21.56
20.45
16.54
10.97
16.73
11.52
2.23

177
102
74
12
49
109
50
11
2

30.20
17.41
12.63
2.05
8.36
18.60
8.53
1.88
0.34

131
242
91
77
109
267
212

11.60
21.43
8.06
6.83
9.65
23.65
18.78
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ตารางที่ 3 – 5 ขอคิดเห็น ปญหา และความตองการ (ตอ)
ขอมูล
4. ความตองการเพิ่มเติมจากโครงการ สอช. (ตอบไดมากกวา 1
ขอ)
สงเสริมใหแรงงานรวมกลุมและสามารถเปนเจาของกิจการ
มีการพัฒนาทักษะและเพิ่มความรูใหกับแรงงานอยาง
สม่ําเสมอ
มีสวัสดิการเพิ่มเติมในการดํารงชีวิต เชน โครงการอาหาร
กลางวัน ประกันสังคม
มีผูรับผิดชอบโครงการเขาไปพบปะเยี่ยมเยือนอยาง
ตอเนื่อง
อื่น ๆ

จํานวน

รอยละ

115

14.97

229

29.83

251

32.68

164

21.35

9

1.17

5. ระดับของปญหาและอุปสรรค
เมื่อพิจารณาถึงระดับของปญหาและอุปสรรคของกลุมราษฎรที่เขารวมโครงการ
ซึ่ง
แบงเปนประเภทปญหาตาง ๆ คือ ปญหาสวนตัวและครอบครัว ปญหาในที่ทํางาน ปญหาเศรษฐกิจและคา
ครองชีพ ปญหาขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยแบงเปน 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มาก
ที่สุด เกณฑในการแปลความหมาย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีปญหามากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีปญหามาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีปญหาปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีปญหานอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีปญหานอยที่สุด
ปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่รวมโครงการสอช.
จําแนกตามระดับความรุนแรงตามลักษณะของปญหา และอุปสรรค พบวาในภาพรวมอยูระดับนอย ( x =
2.42,s.d.=.90) เมื่อแจกแจงรายละเอียด พบวา กลุมราษฎรมีปญหาเศรษฐกิจและคาครองชีพมากกวาปญหา
ดานอื่น ( x = 2.79,s.d.=1.41) เมื่อพิจารณาในแตละปญหา พบวา
ปญหาสวนตัวและครอบครัว อันดับ 1 อยูในระดับมาก คือ การแยกกันอยู ( x =
4.04,s.d.=1.60) รองลงมาคือ การขาดประสบการณทํางาน และการขาดทักษะการทํางาน
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ปญหาในทีท่ ํางาน อันดับ 1 อยูในระดับมากที่สุด คือ ระบบงาน ( x = 4.65,s.d.=.89)
รองลงมา คือ เครื่องจักร อุปกรณไมทันสมัย
ปญหาเศรษฐกิจและคาครองชีพ อันดับ 1 อยูในระดับมาก คือ รายไดนอยและไมพอเพียง
( x = 3.76,s.d.=.68) รองลงมา คือ รายไดไมคงที่ และสวัสดิการนอยและไมเพียงพอ รายละเอียดตามตารางที่
3–6
ตารางที่ 3 – 6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความรุนแรงตามลักษณะของปญหาและ
อุปสรรคที่พบ
ลักษณะของปญหาและอุปสรรค
1. ปญหาสวนตัวและครอบครัว
1.1 การขาดพื้นฐานความรู
1.2 การขาดทักษะการทํางาน
1.3 การขาดประสบการณทํางาน
1.4 ปญหาการนอกใจคูสมรส
1.5 การแยกกันอยู
1.6 ลูกหลานขาดความอบอุน
รวม
2. ปญหาในทีท่ ํางาน
2.1 ระบบงาน
2.2 การบริหารงาน
2.3 ความขัดแยงและการทะเลาะวิวาทกับ
เพื่อนรวมงาน
2.4 เครื่องจักร อุปกรณไมทันสมัย
2.5 สภาพแวดลอมในสถานประกอบการไม
ถูกสุขลักษณะ
รวม
3. ปญหาเศรษฐกิจและคาครองชีพ
3.1 รายไดไมคงที่
3.2 รายไดนอยและไมพอเพียง
3.3 คาใชจายในการเดินทางมาทํางาน

ระดับปญหาและอุปสรรค
S.D
ระดับ
x

อันดับ

1.55
3.21
3.21
1.15
1.04
1.83
2.18

.70
1.68
1.68
.93
1.06
.55
1.08

นอยที่สุด
ปานกลาง 2
ปานกลาง 2
นอยที่สุด
มาก
1
นอย
นอย

4.65
3.44
0.59

.89
.91
1.16

มากที่สุด 1
มาก
3
นอยที่สุด

4.29
2.02

1.29
.96

มากที่สุด 2
มาก

2.19

1.10

นอย

2.51
3.76
2.08

.33
.68
.89

ปานกลาง 2
มาก
1
นอย
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ตารางที่ 3 – 6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความรุนแรงตามลักษณะของปญหาและ
อุปสรรคที่พบ
ลักษณะของปญหาและอุปสรรค
3.4 คาใชจายสวนตัวของแตละวันในการมา
ทํางาน
3.5 ความไมมั่นคงในการจางงาน
3.6 สวัสดิการนอยและไมเพียงพอ
รวม
4. ปญหาอื่น ๆ
4.1 ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง
ภาพรวมเฉลีย่

ระดับปญหาและอุปสรรค
S.D
ระดับ
x
2.26
.98
นอย

อันดับ

2.12
2.26
2.79

.55
.67
1.41

นอย
ปานกลาง 3
ปานกลาง

2.05
2.42

.96
.90

นอย
นอย

6. ความคิดเห็นของกลุมราษฎรที่มีตอสภาพการดําเนินโครงการ สอช. โดยแบงเปน 5 ระดับ เกณฑในการ
แปลความหมาย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีสภาพการดําเนินงานถูกตองในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีสภาพการดําเนินงานถูกตองในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีสภาพการดําเนินงานถูกตองในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีสภาพการดําเนินงานถูกตองในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีสภาพการดําเนินงานถูกตองในระดับนอยที่สุด
สภาพการดําเนินงานโครงการ สอช. ที่มีตอประชาชนที่รวมโครงการในภาพรวมอยูใน
ระดับนอยที่สุด ( x = 2.19,s.d.=1.18) เมื่อแจกแจงรายละเอียด พบวา อันดับ 1 คือ ความสําเร็จในการสราง
งานใหกับทองถิ่น อยูในระดับมาก ( x = 3.49,s.d.=.79) รองลงมา ความสําเร็จในการสงเสริมอุตสาหกรรม
ชนบท และความสําเร็จในการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามลําดับตามตารางที่ 3 – 7
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ตารางที่ 3 – 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับสภาพการดําเนินงานโครงการ สอช. ที่มีตอ
ประชาชนที่รว มโครงการ
มิติในการดําเนินงาน
1. ความสําเร็จในการสรางงานใหกับทองถิ่น
2. ความสําเร็จในการขยายโอกาสใหเกิดธุรกิจใน
ทองถิ่น
3. ความสําเร็จในการสงเสริมการลงทุน
4. ความสําเร็จในการสรางความมั่นคงทางรายได
ใหกับแรงงาน
5. ความสําเร็จในดานการสรางความเขมแข็งให
สถาบันครอบครัวและชุมชน
6. ความสําเร็จในดานการสงเสริมการใชทรัพยากร
และภูมิปญญาทองถิ่น
7. ความสําเร็จในการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
8. ความสําเร็จในการสงเสริมพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของชุมชน เชน ถนน ไฟฟา น้ําประปา
9. ความสําเร็จในการสงเสริมอุตสาหกรรมชนบท
10. ภาพรวมในการดําเนินงาน

ระดับความคิดเห็น
S.D
x
3.49
.79
1.09
.99

ระดับ
อันดับ
มาก
1
นอยที่สุด

1.58
1.35

.68
.78

นอยที่สุด
นอยที่สุด

0.99

1.03

นอยที่สุด

1.33

1.55

นอยที่สุด

1.35
1.22

0.85
0.99

นอยที่สุด 3
นอยที่สุด

2.59
2.19

0.97
1.18

นอยที่สุด 2
นอยที่สุด

7.
การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการที่รวมโครงการ สอช. จําแนกตามรายจังหวัด พบวา กลุมราษฎรในจังหวัดนครราชสีมา มี
ปญหาและอุปสรรคในภาพรวมเฉลีย่ สูงกวาจังหวัดอื่น ( x = 3.08,s.d.=.60) แตกย็ ังอยูใ นระดับปานกลาง
รายละเอียดตามตารางที่ 3 – 8
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ตารางที่ 3 – 8 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ ปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบตั งิ านในสถาน
ประกอบการที่รวมโครงการ สอช. จําแนกตามจังหวัด
ปญหาและ
อุปสรรค
1.
ปญหา
สวนตัวและ
ครอบครัว
2. ปญหาในที่
ทํางาน
3.
ปญหา
เศรษฐกิจและ
คาครองชีพ
4. ปญหาอื่น ๆ
ภาพรวมเฉลีย่

ขอนแกน ชัยภูมิ
นครราชสีมา บุรีรัมย
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
s.d. x s.d. x
s.d. x s.d. x s.d. x
s.d.
x
.41 .25 .50 .17 .66 .36 .40 .24 .47 .24 .41 .24

.13

.19 .06

.14 .19

.27

.21

.20

.27

.14

.24

.14

.28

.23 .15

.23 .49

.19

.32

.22

.36

.22

.21

.23

2.97 .20 2.94 .33 2.80 .60
2.58 .50 2.83 .37 3.08 .60

3.18 2.18 3.46 2.10 3.26 2.35
2.16 1.04 2.47 .96 2.06 1.05

ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะหปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในแตละจังหวัดแตกตางกันหรือไม ไดวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (F-test) พบวาปญหาอุปสรรคโดยรวมแตกตางกัน F=20.474, P=.00 และเมือ่ ทดสอบ
ปญหาอุปสรรคในแตละดานพบวาทุก ๆ ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดาน
ปญหาอื่น ๆ ไมแตกตางกันในแตละจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 3 – 9
ตารางที่ 3 – 9 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปญหาและอุปสรรคที่พบใน
การปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการที่รวมโครงการ สอช. จําแนกตามจังหวัด
ปญหาและอุปสรรค

SS

df

MS

F

p.

1.
ปญหาสวนตัวและ ระหวางกลุม
ครอบครัว
ภายในกลุม
รวม
2. ปญหาในทีท่ ํางาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

4.094
51.212
55.307
2.890
28.259
31.149

5
398
403
5
398
403

.819
.064

12.824

.000*

.578
.035

16.402

.000*
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ตารางที่ 3 – 9 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปญหาและอุปสรรคที่พบใน
การปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการที่รวมโครงการ สอช. จําแนกตามจังหวัด (ตอ)
ปญหาและอุปสรรค

SS

df

MS

F

p.

3. ปญหาเศรษฐกิจและคา ระหวางกลุม
ครองชีพ
ภายในกลุม
รวม
4.ปญหาอื่น ๆ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5.349
41.512
46.861
29.226
2368.52
2397
75.368
590.452
665.820

5
398
403
5
398
403
5
398
403

1.070
.052

20.668

.000*

5.845
2.953

1.979

0.79

15.074
.736

20.474

.000*

8. การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของสภาพการดําเนินโครงการ สอช. ที่มีตอกลุมราษฎรที่เขา
รวมโครงการ สอช. ในแตละจังหวัดพบวา จังหวัดชัยภูมมิ ีคะแนนเฉลี่ยสภาพการดําเนินงานโครงการ สอช.
สูงที่สุด ( x = 3.28,s.d.=1.38) รองลงมาคือ จังหวัดขอนแกน ( x = 3.11,s.d.=1.42) และที่นอยที่สุดคือจังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test) พบวา การดําเนินสภาพการดําเนินงานแตกตาง
กัน F=4.845 P=.000 ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดตามตารางที่ 3 – 10
ตารางที่ 3 – 10 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยและการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางสภาพการดําเนินงานโครงการ สอช. ที่มีตอกลุมราษฎรที่รวมโครงการ สอช. แตกตางกันในแตละจังหวัด
s.d.
การดําเนินงาน
x
ขอนแกน
3.11
1.42
ชัยภูมิ
3.28
1.38
นครราชสีมา
2.70
1.28
บุรีรัมย
2.68
1.24
ศรีสะเกษ
2.87
1.35
อุบลราชธานี
2.58
1.38
รวม
2.85
1.34
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS
df
42.809 5
1417.250 403

1460.058 403

MS
8.562
1.767

F
4.845

p.
.000*
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9. การเปรียบคาเฉลี่ยปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ
สอช. จําแนกตามเพศ พบวา คะแนนเฉลี่ยภาพรวมระหวางชายและหญิงอยูในระดับใกลเคียงกับ (ชาย x =
2.5,s.d.=.97 หญิง x = 2.4,s.d.=.89) เมื่อวิเคราะหโดยใชสถิติ Paired t test พบวาปญหาและอุปสรรคไมมี
ความแตกตางกันในกลุมเพศ รายละเอียดตามตารางที่ 3 – 11
ตารางที่ 3 – 11 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ ปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบตั งิ านในสถาน
ประกอบการรวมที่รวมโครงการ สอช.
ปญหาและอุปสรรค

ชาย
x

1. ปญหาสวนตัวและครอบครัว
2. ปญหาในทีท่ ํางาน
3. ปญหาเศรษฐกิจและคาครองชีพ
4. ปญหาอื่น ๆ
ภาพรวมเฉลีย่

2.93
1.71
2.04
3.33
2.50

หญิง
S.D.
1.47
1.11
1.32
1.91
.97

x

2.68
1.71
2.13
3.09
2.40

S.D.
1.45
1.08
1.34
1.67
.89

t-value

p.

1.847
.017
.792
1.52
1.17

.065
.986
.429
.128
.240

10. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสภาพการดําเนินงานโครงการ สอช.ที่พบในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
ที่เขารวมโครงการ สอช. พบวา มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกัน (ชาย x = 2.93,s.d.=.1.31 หญิง x =
2.83,s.d.=1.35) เมื่อทดสอบทางสถิติ Paired t test พบวาสภาพการดําเนินการที่พบในการปฏิบตั ิงานไมมี
ความแตกตางกัน t = 1.071 P=.301 รายละเอียดตามตารางที่ 3 – 12
ตารางที่ 3 – 12 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยสภาพการดําเนินงานโครงการ สอช. ที่พบในการ
ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการที่รวมโครงการ สอช.
การดําเนินงาน
ชาย
หญิง

x

2.93
2.83

S.D.
1.31
1.35

t-value
1.071

p.
.301

11. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการที่รวมโครงการ
สอช. จําแนกตามกลุมอายุ พบวา คาเฉลี่ยภาพรวมปญหาอุปสรรคของกลุมอายุระหวาง 31 – 40 ป มีคาสูงสุด
( x = 2.55,s.d.=.86) และกลุมอายุต่ํากวา 20 ป มีคาต่ําสุด ( x = 2.17,s.d.=.73) เมื่อวิเคราะหความแตกตางของ
ปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่รวมโครงการ สอช. จําแนกตามกลุมอายุ
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โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test) พบวาปญหาอุปสรรคดานตาง ๆ และโดยรวมไมแตกตางกัน
F=1.770 P=.133 รายละเอียดตามตารางที่ 3-13 และตารางที่ 3 – 14
ตารางที่ 3 – 13 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ ปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบตั งิ านในสถาน
ประกอบการที่รวมโครงการ สอช. จําแนกตามอายุ
ปญหาและอุปสรรค
1. ปญหาสวนตัวและ
ครอบครัว
2. ปญหาในทีท่ ํางาน
3. ปญหาเศรษฐกิจและคา
ครองชีพ
4. ปญหาอื่น ๆ
ภาพรวมเฉลีย่

ต่ํากวา 20 ป 21-30 ป
.35 .21 .44 .25

31-40 ป
.46 .25

41-50 ป
.43 .27

50 ป ขึ้นไป
.41 .26

.24
.28

.21
.30

.18
.30

.18
.35

.15
.15

.19
.27

.20
.25

.21
.23

.17
.24

.19
.22

2.80 1.30 3.17 1.79 3.16 1.69 3.12 1.67 3.10 1.89
2.17 .73 2.38 .92 2.55 .86 2.36 .91 2.40 .98

ตารางที่ 3 – 14 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปญหาและอุปสรรคที่พบใน
การปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการที่รวมโครงการ สอช. จําแนกอายุ
ปญหาและอุปสรรค
1. ปญหาสวนตัวและ ระหวางกลุม
ครอบครัว
ภายในกลุม
รวม
2. ปญหาในทีท่ ํางาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
3. ปญหาเศรษฐกิจและ ระหวางกลุม
คาครองชีพ
ภายในกลุม
รวม
4. ปญหาอื่น ๆ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
.312
54.995
55.307
.143
31.006
31.149
.350
46.511
46.861
1.647
2396.105
2397.751

df
4
399
403
4
399
403
4
399
403
4
399
403

MS
.078
.068

F
1.138

p.
.337

.036
.039

.925

.448

.087
.058

1.509

.198

.412
2.984

.138

.968
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ตารางที่ 3 – 14 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปญหาและอุปสรรคที่พบใน
การปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการที่รวมโครงการ สอช. จําแนกอายุ (ตอ)
ปญหาและอุปสรรค
รวม

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS
5.818
660.002
665.820

df
4
399
403

MS
1.455
.822

F
1.770

p.
.133

12. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสภาพการดําเนินงานโครงการ สอช. ที่มีตอประชาชนที่รวมโครงการ สอช.
พบวา โดยรวมแลวทุกกลุม อายุเห็นวาสภาพการดําเนินงานโครงการ สอช. มีการดําเนินงานที่ถูกตองใน
ระดับปานกลาง ( x = 2.85,s.d.=1.345) เมื่อแบงกลุมอายุแลวจะเห็นไดวากลุมอายุ 41 – 50 ป เห็นวาสภาพ
การดําเนินงานมีการดําเนินงานถูกตองมากกวากลุมอายุอื่น ๆ ( x = 2.92,s.d.=1.379) เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางของกลุมอายุตอสภาพการดําเนินงาน ฯ โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test) แลว พบวา
ไมมีความแตกตาง F=.991 P=.412 รายละเอียดตามตารางที่ 3 – 15
ตารางที่ 3 – 15 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยและการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางสภาพการดําเนินงานโครงการ สอช. ที่มีตอ กลุมราษฎรที่รวมโครงการ สอช. แตกตางกันในแต
ละกลุมอายุ
การดําเนินงาน
ต่ํากวา 20 ป
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
50 ปขึ้นไป
รวม

x

2.70
2.81
2.88
2.92
2.62
2.85

s.d.
1.059
1.279
1.336
1.379
1.391
1.345

SS
7.169
1452.889
1460.058

df
5
398
403

MS
1.1.792
1.809

F
.991

p.
.412

13. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการที่รวมโครงการ
สอช. จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยปญหาในภาพรวมของกลุมราษฎร การศึกษาอนุปริญญา /
ปวส. สูงกวากลุมการศึกษาอืน่ ๆ แตยังอยูใ นระดับนอย ( x = 2.56,s.d.=0.82) สวนกลุมการศึกษาระดับ ม.3 มี
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คาเฉลี่ยปญหาโดยรวมนอยที่สุด ( x = 0.42,s.d.=0.96) เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test) พบวา
ปญหาโดยรวมและปญหาในแตละดานไมมีความแตกตางกันในกลุมการศึกษา รายละเอียดตามตารางที่ 3 –
16 และตารางที่ 3 – 17
ตารางที่ 3 – 16 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ ปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบตั งิ านในสถาน
ประกอบการที่รวมโครงการ สอช. จําแนกตามระดับการศึกษา
ปญหาและ
อุปสรรค

.44

s.d.
.26

.43

ม.6 หรือ อนุปริญญา
สูงกวา
ปริญญาตรี
ปวช.
หรือ ปวส.
ปริญญาตรี
s.d. x s.d. x s.d. x s.d. x s.d.
.25 .45 .25 .50 .26 .44 .26 -

.19

.18

.19

.18

.21

.21

.20

.21

.18

.19

.20

.00

.32

.23

.27

.24

.32

.25

.27

.21

.25

.24

.33

.00

ประถมศึกษา ม.3
x

1.
ปญหา
สวนตัวและ
ครอบครัว
2. ปญหาในที่
ทํางาน
3.
ปญหา
เศรษฐกิจและ
คาครองชีพ
4. ปญหาอื่น ๆ
ภาพรวมเฉลีย่

x

3.05 1.64 3.20 1.83 3.20 1.71 3.46 1.43 3.15 1.98 .50 .70
2.38 .89 .42 .96 2.46 .92 2.56 .82 .87 .17 2.42 .90

ตารางที่ 3 – 17 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปญหาและอุปสรรคที่พบใน
การปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการที่รวมโครงการ สอช. จําแนกตามระดับการศึกษา
ปญหาและอุปสรรค

SS

df

MS

F

p.

1. ปญหาสวนตัวและ ระหวางกลุม
ครอบครัว
ภายในกลุม
รวม
2. ปญหาในทีท่ ํางาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

.535
54.772
55.307
.051
31.098
31.149

4
339
403
4
399
403

.107
.068

1.566

.167

.010
.039

.261

.934

29

ตารางที่ 3 – 17 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปญหาและอุปสรรคที่พบใน
การปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการที่รวมโครงการ สอช. จําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ)
ปญหาและอุปสรรค

SS

df

MS

F

p.

3. ปญหาเศรษฐกิจและ ระหวางกลุม
คาครองชีพ
ภายในกลุม
รวม
4. ปญหาอื่น ๆ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

.564
46.297
46.861
21.382
2376.369
2397.751
7.644
658.176
665.820

4
399
403
4
399
403
4
399
403

.113
.058

1.953

.083

4.276
2.963

1.443

.206

1.529
.821

1.863

.098

14. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความเห็นสภาพการดําเนินงานโครงการ สอช. ที่มีตอกลุมราษฎรที่เขารวม
โครงการ สอช. จําแนกตามกลุมการศึกษา พบวา กลุมราษฎรที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. มี
ความเห็นวาสภาพการดําเนินงานถูกตองสูงที่สุด ( x = 3.28,s.d.=0.99) แตอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) พบวา ความเห็นตอการดําเนินงานไมแตกตางกันในแตละกลุมการศึกษา
F= 1.324, P=0.252 รายละเอียดตามตารางที่ 3 – 18
ตารางที่ 3 – 18 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย และ การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางสภาพการดําเนินงานโครงการ สอช. ที่มตี อ กลุมราษฎรที่รวมโครงการ สอช. แตกตางกัน ในแต
ละกลุมระดับการศึกษา
การดําเนินงาน
ประถมศึกษา
ม.3
ม.6 หรือ ปวช.
อนุปริญญา หรือ
ปวส.

x

2.82
2.81
2.97
3.28

s.d.
1.35
1.39
1.28
.99

SS
11.954
1448.104
1460.058

df
4
399
403

MS
2.391
1.806

F
1.324

p.
.252
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ตารางที่ 3 – 18 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย และ การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางสภาพการดําเนินงานโครงการ สอช. ที่มตี อ กลุมราษฎรที่รวมโครงการ สอช. แตกตางกัน ในแต
ละกลุมระดับการศึกษา (ตอ)
การดําเนินงาน
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

x

2.57
3.00

s.d.
1.43
.00

SS

df

MS

F

p.

15.
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการที่เขารวม
โครงการ สอช. จําแนกตามสถานภาพ พบวา โดยภาพรวมแลวสถานภาพตาง ๆ มีคะแนนเฉลี่ยไลเลี่ยกัน แต
กลุมราษฎรที่เปนหมาย / หยาราง มีคะแนนเฉลี่ยในปญหาภาพรวมสูงกวากลุมราษฎรในสถานภาพอื่น ๆ
( x = 2.57,s.d.=0.79) แตอยูใ นระดับนอย เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test) พบวา ปญหาและ
อุปสรรคโดยรวมไมแตกตางกัน F=1.119 P=0.327 เมื่อทดสอบแตละปญหาอุปสรรคแลวพบวา ปญหาดาน
เศรษฐกิจตางกัน F=3.207 P=0.041 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สวนปญหาดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน
รายละเอียดตามตารางที่ 3 – 19 และตารางที่ 3 – 20
ตารางที่ 3 – 19 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ ปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบตั งิ านในสถาน
ประกอบการที่รวมโครงการ สอช. จําแนกตามสถานภาพ
ปญหาและอุปสรรค

สมรส
x

1. ปญหาสวนตัวและครอบครัว
2. ปญหาในทีท่ ํางาน
3. ปญหาเศรษฐกิจและคาครองชีพ
4. ปญหาอื่น ๆ
ภาพรวมเฉลีย่

.46
.16
.20
3.37
2.32

โสด
s.d.
.26
.17
.21
2.05
.91

x

.44
.19
.30
3.10
2.41

s.d.
.26
.20
.23
1.68
.91

หมาย / หยาราง
s.d.
x
.45
.26
.19
.16
.29
.26
3.36
1.90
2.57
.79
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ตารางที่ 3 – 20 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปญหาและอุปสรรคที่พบใน
การปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการที่รวมโครงการ สอช. จําแนกตามสถานภาพ
ปญหาและอุปสรรค

SS

df

MS

F

p.

1. ปญหาสวนตัวและ ระหวางกลุม
ครอบครัว
ภายในกลุม
รวม
2. ปญหาในทีท่ ํางาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
3. ปญหาเศรษฐกิจและ ระหวางกลุม
คาครองชีพ
ภายในกลุม
รวม
4. ปญหาอื่น ๆ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

.30
55.276
55.307
.033
31.116
31.149
.370
46.490
46.861
6.335
2351.417
2397.751
1.845
663.975
665.820

2
401
403
2
401
403
2
401
403
2
401
403
2
401
403

.015
.069

.221

.802

.016
.039

.427

.653

.185
.058

3.207

.041

3.167
2.971
.
.923
.825

1.066

.345

1.119

.327

16. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสภาพการดําเนินโครงการ สอช. ที่มีตอกลุมราษฎรที่รวมโครงการ สอช. จําแนก
ตามสถานภาพ พบวา กลุมราษฎรที่เปนโสด มีความเห็นวาสภาพการดําเนินโครงการ สอช. ดําเนินการ
ถูกตอง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมอื่น ( x = 3.00,s.d.=1.26) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (F-test) พบวา ความเห็นดานการดําเนินงานไมแตกตางกัน F=0.261, P=0.767
รายละเอียดตามตารางที่ 3 – 21
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ตารางที่ 3 – 21 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยและการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางสภาพการดําเนินโครงการ สอช. ที่มีตอ กลุมราษฎรที่รวมโครงการ สอช. แตกตางกันตาม
สถานภาพ
การดําเนินงาน
สมรส
โสด
หมาย / หยาราง
รวม

x

2.84
3.00
2.89
2.85

s.d.
1.35
1.26
1.31
1.34

SS
df
.964
2
1459.094 401
403
1460.058

MS
.482
1.813

F
.266

p.
.767

17. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการที่รวมโครงการ
สอช. จําแนกตามระยะเวลาดําเนินการ พบวา กลุมราษฎรที่มีระยะเวลาในการดําเนินงาน 8 ป มีคะแนนเฉลี่ย
ปญหาและอุปสรรคสูงกวาราษฎรที่มีระยะเวลาการดําเนินงานในชวงอืน่ ๆ ( x = 2.66,s.d.=0.76) แตก็อยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test) พบวา โดยรวมปญหาและอุปสรรคแตกตาง
กัน F=4.553, P=0.001 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบปญหาและอุปสรรคในแตละดาน
แลว พบวา ปญหาสวนตัวและครอบครัวแตกตางกัน F=6.552, P=0.000 ปญหาเศรษฐกิจและคาครองชีพ
แตกตางกัน F= 6.522, P= .000 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปญหาดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน
รายละเอียดตามตารางที่ 3 – 22 และตารางที่ 3 – 23
ตารางที่ 3 – 22 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ ปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบตั งิ านในสถาน
ประกอบการที่รวมโครงการ สอช. จําแนกตามระยะเวลาดําเนินการ
นอยกวา 1 ป
s.d.
x
1. ปญหาสวนตัวและ .46
.26
ครอบครัว
2. ปญหาในทีท่ ํางาน
.22
.20
3. ปญหาเศรษฐกิจและคา .31
.24
ครองชีพ
4. ปญหาอื่น ๆ
3.18 1.81
ภาพรวมเฉลีย่
2.40 .96
ปญหาและอุปสรรค

1 – 3 ป
3 – 5 ป
5 – 8 ป
8 ป
s.d. x s.d. x s.d. x s.d.
x
.40 .23 .38 .24 .48 .27 .51 .28
.16
.24

.17
.23

.20
.30

.18
.22

.22
.34

.23
.26

.17
.35

.19
.22

3.00 1.61 3.07 2.01 3.30 1.81 3.22 1.32
2.33 .82 2.27 .96 2.56 1.00 2.66 .76
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ตารางที่ 3 – 23 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปญหาและอุปสรรคที่พบใน
การปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการที่รวมโครงการ สอช. จําแนกตามระยะเวลาดําเนินการ
ปญหาและอุปสรรค

SS

df

MS

F

p.

1. ปญหาสวนตัวและ ระหวางกลุม
ครอบครัว
ภายในกลุม
รวม
2. ปญหาในทีท่ ํางาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
3. ปญหาเศรษฐกิจและ ระหวางกลุม
คาครองชีพ
ภายในกลุม
รวม
4. ปญหาอื่น ๆ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1.713
53.594
55.307
.531
30.618
31.149
1.474
45.386
46.861
8.629
2389.122
2397.751
14.765
651.055
665.820

4
399
403
4
399
403
4
399
403
4
399
403
4
399
403

.428
.067

6.417

.000*

.133
.038

3.481

.008

.369
.057

6.522

.000

2.157
2.975

.725

.575

3.691
.811

4.553

.001*

18. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสภาพการดําเนินโครงการ สอช. ที่มีตอ กลุมราษฎรที่เขารวมโครงการ สอช.
จําแนกตามระยะเวลาดําเนินการ พบวา กลุมราษฎรที่มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต 8 ปขึ้นไป เห็นวาสภาพ
การดําเนินโครงการ สอช. ดําเนินการถูกตองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมอื่น ( x = 3.15,s.d.=1.33) ซึ่งอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test) พบวา ความเห็นในแตละกลุมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียดตามตารางที่ 3 – 24
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ตารางที่ 3 – 24 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยและการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางสภาพการดําเนินโครงการ สอช. ที่มีตอกลุมราษฎรที่รวมโครงการ สอช. แตกตางกันตามระยะ
เลาดําเนินการ
การดําเนินงาน
นอยกวา 1 ป
1 – 3 ป
3 – 5 ป
5 – 8 ป
8 ปขึ้นไป
รวม

x

2.94
2.76
2.46
3.03
3.15
2.85

s.d.
1.32
1.33
1.34
1.32
1.33
1.34

SS
df
38.519 4
1421.539 399
403

MS
9.630
1.770

F
5.440

p.
.000

1460.058

ธุรกิจผูประกอบการ
ขอมูลพื้นฐานการดําเนินธุรกิจ
จากการสอบถามธุรกิจผูประกอบการ จํานวน 77 ราย พบวา ประเภทธุรกิจรอยละ 81.8 เปน
เสื้อผาและเครื่องนุงหม รูปแบบการดําเนินงานรอยละ 62.3 เปนผูผลิตและจําหนาย รองลงมารอยละ 29.9
รับจางผลิต รูปแบบการจดทะเบียนรอยละ 54.5 เปนบริษัทจํากัด รองลงมารอยละ 19.5 เปนหางหุนสวน
จํากัด รอยละ 10.4 เปนกิจการเจาของคนเดียว เงินลงทุนในธุรกิจ รอยละ 31.2 มีเงินลงทุน 10 – 50 ลานบาท
รองลงมารอยละ 29.9 มีเงินลงทุน 1 – 5 ลานบาท จํานวนแรงงานในกิจการ รอยละ 41.6 มีลูกจางตั้งแต 50 –
20 คน รอยละ 29.9 มีลูกจางมากกวา 200 – 500 คน ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ รอยละ 42.9 ดําเนินธุรกิจ 5
– 10 ป รอยละ 70.1 เขารวมโครงการ สอช. 1 – 3 ป รองลงมารอยละ 19.5 เขารวมโครงการมากกวา 3 ป
สถานะปจจุบนั รอยละ 45.5 เพิ่งเขารวมโครงการ รองลงมารอยละ 35.1 เคยเขารวมโครงการและประสบ
ผลสําเร็จ รายละเอียดตามตารางที่ 3 – 25
ตารางที่ 3 – 25 แสดงรายละเอียดขอมูลพืน้ ฐานการดําเนินธุรกิจ
ขอมูล
จํานวน
รอยละ
1. ประเภทธุรกิจ
เสื้อผาและเครื่องนุงหม
63
81.8
เครื่องหนังและรองเทา
6
7.8
อื่น ๆ
8
10.4
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ตารางที่ 3 – 25 แสดงรายละเอียดขอมูลพืน้ ฐานการดําเนินธุรกิจ (ตอ)
ขอมูล
2. รูปแบบการดําเนินงาน
ผูผลิตชิ้นสวน
ผูผลิตและจําหนาย
รับจางผลิต (OEM)
ไมระบุ
3. รูปแบบการจดทะเบียน
กิจการเจาของคนเดียว
หางหุนสวนจํากัด
บริษัทจํากัด
บริษัทจํากัด (มหาชน)
สหกรณ
อื่น ๆ
4. เงินลงทุนในธุรกิจ
1 – 5 ลานบาท
5 – 10 ลานบาท
10 – 50 ลานบาท
50 – 100 ลานบาท
100 ลานบาทขึ้นไป
ไมระบุ
5. จํานวนแรงงานในกิจการ
ลูกจางนอยกวา 50 คน
ลูกจางตั้งแต 50 – 200 คน
ลูกจางมากกวา 200 – 500 คน
ลูกจางมากกวา 500 คนขึ้นไป
ไมระบุ
6. ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ
นอยกวา 1 ป
1 – 3 ป

จํานวน

รอยละ

3
48
23
3

3.9
62.3
29.9
3.9

8
15
42
3
6
3

10.4
19.5
54.5
3.9
7.8
3.9

23
17
24
6
4
3

29.9
22.1
31.2
7.8
5.2
3.9

14
32
23
7
1

18.2
41.6
29.9
9.1
1.3

3
5

3.9
6.5
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ตารางที่ 3 – 25 แสดงรายละเอียดขอมูลพืน้ ฐานการดําเนินธุรกิจ (ตอ)
ขอมูล
3 – 5 ป
5 – 10 ป
10 ปขึ้นไป
7 ระยะเวลาในการรวมโครงการ สอช.
นอยกวา 1 ป
1 – 3 ป
มากกวา 3 ป
ไมระบุ
8. สถานะปจจุบัน
สนใจและอยูระหวางการขอเขารวม
เพิ่งเขารวมโครงการ
เขารวมโครงการมาระยะหนึ่งแลว
เคยเขารวมและประสบผลสําเร็จ
เคยเขารวมและลมเหลว
ไมระบุ

จํานวน
23
33
13

รอยละ
29.9
42.9
16.9

3
54
15
5

3.9
70.1
19.5
6.5

3
35
8
27
3
1

3.9
45.5
10.4
35.1
3.9
1.3

ขอมูลในการเขารวมโครงการ สอช. ของผูประกอบการ
การรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการ สอช. ผูประกอบการ รอยละ 30.34 ทราบขาวจาก
การประชาสัมพันธหนวยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม รองลงมารอยละ 17.98 และรอยละ 14.61 ทราบขาว
จากการสัมมนาเชิญชวนจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม และการแนะนําจากผูประกอบการอื่น ตามลําดับ
ภายหลังเมื่อทราบขอมูลผูประกอบการ รอยละ 46.75 สนใจและเขารวมโครงการในทันที รองลงมา รอยละ
24.67 สนใจและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมกอนการตัดสินใจ รอยละ 23.38 สนใจและลงพื้นที่ศึกษาตัวอยางจาก
ผูประกอบการ เหตุผลที่ผูประกอบการสนใจเขารวมโครงการ สอช. รอยละ 33.77 ตองการเขาถึงแรงงาน
รองลงมา รอยละ 24.50 และรอยละ 15.23 ตองการสงเสริมดานการเงิน และลดตนทุนแรงงานตามลําดับ
ขอจํากัดที่พบระหวางการขอเขารวมโครงการ สอช. รอยละ 25.25 เห็นวาระเบียบและขั้นตอนการดําเนินงาน
คอนขางซับซอนรอยละ 9.19 เห็นวานโยบายการดําเนินงานไมตอเนื่องและขาดการสื่อสารระหวาง
ผูเกี่ยวของของกลุมตาง ๆ และรอยละ 12.12 เห็นวาผูร ับผิดชอบไมดําเนินงานอยางตอเนื่อง ผลภายหลังจาก
การเขารวมโครงการ สอช. รอยละ 63.6 มีการดําเนินงานคงที่ รอยละ 29.9 มีกําไรและขยายกิจการ ขอจํากัดที่
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พบในการดําเนินงานโครงการ สอช. รอยละ 37.07 ขาดการประสานงานระหวางผูเกี่ยวของ รอยละ 17.24
เห็นวา ระเบียบขั้นตอนการทํางานไมชัดเจนและผูรับผิดชอบไมดําเนินการอยางตอเนื่อง และรอยละ 15.52
เกิดจากความไมตอเนื่องของนโยบาย ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบผลสําเร็จ รอยละ 31.67 เห็นวา
เกิดจากการสนับสนุนของภาครัฐ รองลงมารอยละ 24.17 เกิดจากความรูความสามารถของผูประกอบการ
ปจจัยที่ทําใหโครงการประสบความลมเหลวรอยละ 54.37 เกิดจากปญหาเศรษฐกิจเปนสวนใหญ
ขอเสนอแนะเพื่อใหโครงการ สอช. ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 37.78 เห็นวาภาครัฐตองมีความ
ตอเนื่องและเปนรูปธรรม รอยละ 12.59 ใหมีการบริการสงเสริมที่หลากหลาย และตรงตามความตองการของ
ผูเขารวมโครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 3 – 26
ตารางที่ 3 – 26 แสดงรายละเอียดขอมูลในการเขารวมโครงการ สอช. ของผูป ระกอบการ
ขอมูล
1. ทานทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการ สอช. จากที่ใด
ผูบริหารระดับสูงของ กสอ.
การประชาสัมพันธของหนวยงานใน อก.
การสัมมนาเชิญชวนจาก กสอ.
การเชิญชวนผูประกอบการไปชมพืน้ ที่ของ กสอ.
การประชาสัมพันธของหนวยงานราชการในภูมิภาคและทองถิ่น
หอการคา / สภาอุตสาหกรรม
การประชาสัมพันธขององคกรพัฒนาเอกชน
เคยรวมโครงการอยูแลว
การแนะนําจากผูประกอบการอื่น
2. ภายหลังทราบขอมูลโครงการ สอช. ทานตัดสินใจอยางไร
ไมสนใจ แตเขารวมโครงการภายหลัง
สนใจและเขารวมโครงการในทันที
สนใจและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมกอนการตัดสินใจ
สนใจและลงพื้นที่ศึกษาตัวอยางจากผูประกอบการที่เคยเขารวม
โครงการ
ไมระบุ
3. เหตุผลในการตัดสินใจเขารวมโครงการ สอช.
การเขาถึงแรงงาน

จํานวน

รอยละ

12
27
16
6
3
1
7
4
13

13.48
30.34
17.98
6.74
3.37
1.12
7.87
4.49
14.61

1
36
19
18

1.30
46.75
24.67
23.38

3

3.90

51

33.77
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ตารางที่ 3 – 26 แสดงรายละเอียดขอมูลในการเขารวมโครงการ สอช. ของผูป ระกอบการ (ตอ)
ขอมูล
การลดตนทุนแรงงาน
การสงเสริมดานการเงิน
การรับสิทธิดานภาษี
ลดตนทุนการผลิต
การใหความรวมมือของหนวยงานในทองถิ่น
ความพรอมของแรงงาน / ความพรอมของสาธารณูปโภค
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม
4. ขอจํากัดที่พบในระหวางการขอเขารวมโครงการ
ความไมชัดเจนของระเบียบและขั้นตอนการทํางาน
ความซับซอนของระเบียบและขัน้ ตอนการดําเนินงาน
ความไมตอเนื่องของนโยบายและการดําเนินงาน
ความไมตอเนื่องของผูรับผิดชอบงาน
การสื่อสารระหวางผูเกี่ยวของของกลุมตาง ๆ
ไมไดระบุ
5. ผลในภายหลังจากการเขารวมโครงการ สอช.
ประสบปญหาขาดทุน
มีการดําเนินงานคงที่
มีกําไรและขยายกิจการ
ไมระบุ
6. ขอจํากัดที่พบในการดําเนินงานโครงการ สอช.
ความไมตอเนื่องของนโยบาย
ความไมตอเนื่องของงบประมาณ
ความไมชัดเจนของระเบียบและขั้นตอนการทํางาน
ความไมตอเนื่องของผูรับผิดชอบงาน
ขาดการประสานงานระหวางผูเกีย่ วของ
7. ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบผลสําเร็จ
ความเชือ่ ถือของโครงการ
การสนับสนุนของภาครัฐ

จํานวน
23
37
5
11
5
9
10

รอยละ
15.23
24.50
3.32
7.28
3.32
5.96
6.62

9
25
19
12
19
15

9.09
25.25
19.19
12.12
19.19
15.15

1
49
23
4

1.3
63.6
29.9
5.2

18
15
20
20
43

15.52
12.93
17.24
17.24
37.07

17
38

14.17
31.67
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ตารางที่ 3 – 26 แสดงรายละเอียดขอมูลในการเขารวมโครงการ สอช. ของผูป ระกอบการ (ตอ)
ขอมูล
การเขาถึงขอมูลและการใหความชวยเหลือจากหนายงานที่
เกี่ยวของ
มี NGO เปนตัวกลางประสานภาครัฐ ผูประกอบการ และแรงงาน
ความรูความสามารถของผูประกอบการ
ปริมาณแรงงานที่มีคณ
ุ ภาพ
การบูรณาการตอเชื่อมระหวางผูเกีย่ วของทั้งภาครัฐ
NGO
ผูประกอบการ แรงงาน และลูกคา
ไมระบุ
8. ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบความลมเหลว
ปญหาเศรษฐกิจ
ปญหาดานการเงิน
ปญหาดานการตลาด
ตนทุนคาขนสง
ตนทุนวัตถุดิบ
คุณภาพและมาตรฐานของสินคา
การยายฐานการผลิตไปพื้นที่อื่น
ปญหาการประสานงานและความรวมมือกันของผูเกี่ยวของกลุม
ตาง ๆ
ปญหาดานแรงงาน
ไมระบุ
9. ขอเสนอแนะเพื่อใหโครงการ สอช. ดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ
สรางการยอมรับและการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงของ
ภาครัฐ
ภาครัฐตองมีความตอเนื่องและชัดเจนในการสงเสริมโครงการ
ประชาสัมพันธโครงการอยางครอบคลุมทั่วถึงและตอเนื่อง
มีบริการการสงเสริมที่หลากหลายและตรงตามความตองการของ
ผูเขารวมโครงการ

จํานวน
15

รอยละ
12.5

4
29
7
8

3.33
24.17
5.83
6.67

2

1.66

56
3
5
7
5
2
2
5

54.37
2.91
4.85
6.80
4.85
1.94
1.94
4.85

9
9

8.74
8.74

9

6.67

51
16
17

37.78
11.85
12.59
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ตารางที่ 3 – 26 แสดงรายละเอียดขอมูลในการเขารวมโครงการ สอช. ของผูป ระกอบการ (ตอ)
ขอมูล

จํานวน
มี Call Center ในการตอบคําถามและแกปญหาในกับผูรวม 19
โครงการ
มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
19
ไมระบุ
8

รอยละ
14.07
14.07
5.93

จากการศึกษาไดทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลพื้นฐานของผูประกอบการ ซึ่ง
ประกอบดวย ประกอบธุรกิจ รูปแบบการดําเนินงาน รูปแบบการจดทะเบียน เงินลงทุน จํานวนแรงงาน
ระยะเวลาในการทําธุรกิจ ระยะเวลาในการเขารวมโครงการ กับขอมูลการเขารวมโครงการ ซึ่งประกอบดวย
การทราบขาวสารขอมูล การตัดสินใจ เหตุผลในการเขารวม ขอจํากัดที่พบระหวางการขอเขารวมโครงการ
ผลภายหลังการเขารวม ขอจํากัดที่พบในการดําเนินงาน ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบความสําเร็จ
ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบความลมเหลว ปรากฏผลดังนี้
1. ประเภทธุรกิจมีความสัมพันธกับเหตุผลในการเขารวมโครงการ สอช. ผลในภายหลังจาก
การเขารวมโครงการ ขอจํากัดที่พบในการดําเนินงาน ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบผลสําเร็จ ปจจัยที่
ทําใหโครงการ สอช. ประสบความลมเหลว อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่องจากบางธุรกิจ
เชน เสื้อผา และเครื่องนุง หม เปนธุรกิจที่ตองการแรงงานคอนขางมาก และการคัดเลือกธุรกิจที่เขารวม
โครงการ สอช. ในพื้นที่ตา ง ๆ จะตองพิจารณาใหสอดคลองและเหมาะสมกับแรงงานในพืน้ ที่ หากเปน
ประเภทธุรกิจที่ตองใชทักษะการผลิตสูง ก็ตองคัดเลือกแรงงานหรือเพิ่มหลักสูตรการฝกอบรมอยางเขมขน
ซึ่งจะเปนทางหนึ่งที่จะชวยผูประกอบการใหสามารถดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดีผลภายหลังจาก
การเขารวมโครงการ สอช. ที่ทําใหประสบผลสําเร็จสามารถทํากําไรหรือขาดทุนไดนั้น ยังมีปจจัยภายนอกที่
ไมสามารถควบคุมได เชน ภาวะเศรษฐกิจ ภาวการณแข็งตัวของคาเงิน สถานการณทางการเมือง ฯลฯ ดังนั้น
ประเภทธุรกิจที่แตกตางกันก็จะมีขอจํากัด ปจจัยที่ทาํ ใหเกิดผลสําเร็จ หรือปจจัยที่ประสบผลลมเหลว
แตกตางกัน รายละเอียดการวิเคราะหความสัมพันธ ตามตารางที่ 3 - 27
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ตารางที่ 3 – 27 ความสัมพันธระหวางประเภทธุรกิจกับการเขารวมโครงการ สอช.
ประเภทธุรกิจ
เหตุผลในการเขารวมโครงการ สอช.
ผลภายหลังจากการเขารวมโครงการ สอช.
ขอจํากัดที่พบในการดําเนินงาน
ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบผลสําเร็จ
ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบความลมเหลว

λ

2

85.836
21.922
37.869
65.231
64.727

Exact Sig
.004
.001
.034
.032
.003

2. รูปแบบดําเนินงานในการผลิตมีความสัมพันธกับเหตุผลในการตัดสินใจเขารวมโครงการ
สอช. ขอจํากัดที่พบในระหวางการขอเขารวมโครงการ ผลภายหลังการเขารวมโครงการ ขอจํากัดที่พบใน
การดําเนินงาน ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบผลสําเร็จ ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบความ
ลมเหลว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้จะเห็นไดวารูปแบบการดําเนินงานในการผลิต ซึ่ง
แบงเปนผูผลิตชิ้นสวน ผูผลิตและจําหนาย รับจางผลิต และอื่น ๆ นั้น ทําใหจดุ ประสงคที่เขามารวมโครงการ
แตกตางกัน ธุรกิจที่รับจางผลิตตองการแรงงานมาก หรือผูผลิตและจําหนายอาจจะตองการแรงงาน ลด
ตนทุนและการรับผิดชอบตอสังคม เปนตน นอกจากนั้นรูปแบบการดําเนินงานในการผลิตที่แตกตางกันมี
ลักษณะการประกอบการ ความมั่นคง ศักยภาพ และความตองการทักษะแรงงานที่แตกตางกัน ทําใหขอจํากัด
ที่พบ ปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหการเขารวมโครงการ สอช. ประสบผลสําเร็จและประสบความลมเหลวแตกตางกัน
รายละเอียดการวิเคราะหความสัมพันธ ตามตารางที่ 3 – 28
ตารางที่ 3 – 28 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินงานในการผลิตกับการเขารวมโครงการ สอช.
รูปแบบการดําเนินงานในการผลิต
เหตุผลในการตัดสินใจเขารวมโครงการ สอช.
ขอจํากัดที่พบในการขอเขารวมโครงการ สอช.
ผลภายหลังการเขารวมโครงการ สอช.
ขอจํากัดที่พบในการดําเนินงาน
ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบผลสําเร็จ
ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบความลมเหลว

λ

2

156.210
42.344
31.909
62.838
115.136
110.504

Exact Sig
.000
.013
.000
.007
.001
.000
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3. รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจมีความสัมพันธกับผลภายหลังการเขารวมโครงการ สอช. และปจจัย
ที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบความลมเหลวอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่องจากรูปแบบการจด
ทะเบียนเปนหางหุนสวนจํากัด บริษัท หรือ กิจการเจาของคนเดียว นั้น ความคลองตัวในการบริหารงาน การ
ตัดสินใจ การปรับเปลี่ยนยืดหยุน ตามสถานการณแตกตางกัน ทําใหผลภายหลังการเขารวมโครงการ และ
ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบความลมเหลวแตกตางกัน รายละเอียดการวิเคราะหความสัมพันธ ตาม
ตารางที่ 3 – 29

ตารางที่ 3 – 29 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจกับการเขารวมโครงการ สอช.
รูปแบบการจดทะเบียน
ผลภายหลังการเขารวมโครงการ สอช.
ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบความลมเหลว

λ

2

28.924
135.835

Exact Sig
.045
.042

4. เงินลงทุนในธุรกิจมีความสัมพันธกับผลภายหลังการเขารวมโครงการ สอช. อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้จํานวนเงินลงทุนมากยอมมีเสถียรภาพและความมั่นคง สามารถตั้งรับ
สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นในชวงตาง ๆ ได ไมกระทบตอการดําเนินกิจการของ
ธุรกิจ แตธุรกิจที่มีเงินทุนนอยอาจจะไดรับผลกระทบจากสถานการณเศรษฐกิจทีผ่ ันผวน ทําใหผลภายหลัง
การเขารวมโครงการแตกตางกัน
5. จํานวนแรงงานในกิจการ ที่มีความสัมพันธกับเหตุผลในการตัดสินใจเขารวมโครงการ
สอช. ขอจํากัดที่พบในการดําเนินงาน และปจจัยที่ทาํ ใหโครงการ สอช. ประสบความลมเหลว อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ ธุรกิจที่มีแรงงานจํานวนมาก การเขารวมโครงการมีเหตุจูงใจแตกตางจาก
ธุรกิจที่มีแรงงานนอย และขอจํากัดที่พบในการดําเนินงาน และปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบความ
ลมเหลว มีความแตกตางกัน รายละเอียดการวิเคราะหความสัมพันธ ตามตารางที่ 3 – 30
ตารางที่ 3 – 30 ความสัมพันธระหวางจํานวนแรงงานในกิจการกับการเขารวมโครงการ สอช.
จํานวนแรงงานในกิจการ
เหตุผลในการตัดสินใจเขารวมโครงการ สอช.
ขอจํากัดที่พบในการดําเนินงาน
ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบความลมเหลวง

λ

2

179.52
78.921
116.79

Exact Sig
.001
.011
.007
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6.
ระยะเวลาในการทําธุรกิจมีความสัมพันธกับเหตุผลในการตัดสินใจเขารวมโครงการ
สอช. ทําใหโครงการ สอช. ทําใหโครงการ สอช. ประสบผลสําเร็จ และปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบ
ความลมเหลว อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระยะเวลาในการทําธุรกิจที่แตกตางกัน มีผลตอการเขา
รวมโครงการ สอช. ทําใหโครงการประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวแตกตางกัน รายละเอียดการวิเคราะห
ความสัมพันธตามตารางที่ 3 – 30

ตารางที่ 3 – 31 ความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการทําธุรกิจกับการเขารวมโครงการ สอช.
ระยะเวลาในการทําธุรกิจ
เหตุผลในการตัดสินใจเขารวมโครงการ สอช.
ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบผลสําเร็จ
ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบความลมเหลวง

λ

2

159.930
123.832
118.820

Exact Sig
.001
.027
.000

จากขอมูลกลุมตัวอยางทีไ่ ดทําการศึกษาจะเห็นไดวาในกลุมราษฎรที่เขารวมโครงการสวนใหญเปน
เพศหญิง อายุระหวาง 31–50 ป จบการศึกษาระดับประถม สาเหตุที่เขามารวมโครงการสอช.เนื่องจากทําเล
ตั้งอยูใกลบานสามารถอยูกับครอบครัวและมีรายไดเพิ่มขึน้ อุตสาหกรรมที่ราษฎรเขารวมสวนใหญจะเปน
ประเภทเสื้อผาและเครื่องนุงหม เนื่องจากอุตสาหกรรมประเภทนี้เขาไปตั้งในทองถิ่นมากกวาอุตสาหกรรม
ประเภทอื่นและเปนอุตสาหกรรมที่รับจางผลิตสวนใหญ ขบวนการผลิตไมซับซอนมากนัก เมื่อกลุมราษฎร
ผานการฝกอบรมทักษะการผลิตก็สามารถเขาทํางานในโรงงานได อยางไรก็ตามแมวากลุมราษฎรมีรายได
เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง แตก็มปี ญหาคือ รายไดต่ํา การรับคาจางไมแนนอนไมมีสวัสดิการรองรับ เกิดความ
กังวลตอความไมมั่นคงในอาชีพและความไมตอเนื่องในการจางงานกรณีปดกิจการ สําหรับลักษณะปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในดานปญหาสวนตัว ที่ทํางาน เศรษฐกิจและปญหาอื่นๆ นัน้ ในภาพรวมแลวอยูใ น
ระดับนอย แตเมื่อเปรียบเทียบในแตละปญหาแลวระดับปญหาเศรษฐกิจและคาครองชีพสูงกวาปญหาอื่นๆ
โดยเฉพาะดานรายไดนอยและไมพอเพียง ดังนั้นแนวทางในการสงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตตองดําเนินการ
อยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเกิดความชํานาญในการผลิต เปนแรงงาน
ชํานาญการ
อัตราคาจางแรงงานก็จะเพิ่มขึ้น
นอกจากนั้นการสงเสริมใหเกิดชองทางการผลิตอื่นๆ
นอกเหนือจากการรับจางการผลิตก็จะทําใหเกิดโอกาสในการสรางรายไดเพิ่มขึ้นเปนการสงเสริมความรู
ทักษะ การออกแบบ การบริหารจัดการใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ สามารถสรางรูปแบบของตนเอง
และพัฒนาไปสูการสรางแบรนดเนมของผลิตภัณฑ มีความรูทางดานบริหารจัดการธุรกิจ ทําใหกลุมราษฎร
สามารถพัฒนาไปสูผูประกอบการชุมชน ซึ่งจะเปนระดับการพัฒนาใหเกิดความยั่งยืนตอไป สวนกลุมราษฎร
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ที่จําแนกตามระยะเวลาดําเนินการมีปญหาและอุปสรรคโดยรวมคือปญหาสวนตัวและครอบครัวและปญหา
เศรษฐกิจและคาครองชีพแตกตางกัน โดยเฉพาะกลุมราษฎรที่มีระยะเวลาในการดําเนินงาน 8 ป ซึ่งกลุม
ราษฎรกลุมนีค้ วรจะไดรับคาจางที่พอเพียงตอการดํารงชีพและมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น อยางไรก็ดีแมวา
ราษฎรจะมีระยะเวลาดําเนินการมานานก็ตามหากฝมือไมดีคาจางแรงงานก็ไมแตกตางจากคนที่เพิ่งเริ่ม
ทํางาน ดังนั้น การสงเสริมฝกอบรมทักษะแรงงานควรตองใหความสําคัญที่จะตองพัฒนากลุมแรงงานกลุมนี้
เพื่อพัฒนาใหมีศักยภาพและสรางใหเปนแรงงานที่มีความชํานาญการมีคาแรงงานสูงขึ้นสัมพันธกบั
ระยะเวลาในการดําเนินการ
จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมราษฎรที่มีตอสภาพการดําเนินงานโครงการ สอช. ในมิติตางๆ
พบวาในภาพรวมกลุมราษฎรมีความเห็นตอโครงการ สอช. ที่มีสภาพการดําเนินงานถูกตองอยูในระดับนอย
แตเห็นวาโครงการสอช.มีการดําเนินงานที่ถูกตองตอความสําเร็จในการสรางงานใหกับทองถิ่นและการ
สงเสริมอุตสาหกรรมชนบท
เมื่อพิจารณาในแตละจังหวัดและระยะการดําเนินงานของกลุมราษฎรที่
ทําการศึกษา พบวามีความเห็นตอสภาพการดําเนินงานโครงการสอช.ที่แตกตางกัน สวนเพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพ ไมมีความแตกตางกัน ในดานความเห็นวาโครงการสอช.มีสภาพการดําเนินงานที่ถูกตอง กลุม
อายุของราษฎร ระหวาง 41-50 การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. ระยะเวลาดําเนินการในโครงการตั้งแต 8 ป
ขึ้นไปจะมีความเห็นตอโครงการสอช.ในดานสภาพการดําเนินงานถูกตองอยูในระดับมากกวากลุมอืน่ ๆ ทั้งนี้
เนื่องจากการสรางงานใหกับทองถิ่นโดยชักจูงธุรกิจเขาไปดําเนินการในทองถิ่นและฝกอบรมราษฎรให
สามารถดําเนินการผลิตใหกับธุรกิจและไดรับคาจางตอบแทนเห็นไดเปนรูปธรรม แตวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานโครงการ สอช.ไมไดมีเปาหมายเพียงแตราษฎรไดรับคาจางเทานั้นแตยังเนนใหเกิดการมีสวนรวม
ของราษฎรในพื้นที่สงเสริมใหเกิดความรวมมือทํางานรวมกันสรางความเขมแข็งใหกบั ทองถิ่น เสริมสรางให
เกิดระบบการรวมกลุมเพื่อใหชุมชนสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน ดังนั้นการเผยแพรประชาสัมพันธให
ขอมูลขาวสารของโครงการใหกลุมราษฎรมีความเขาใจและเห็นประโยชนที่มีตอชุมชนในระยะยาวและการ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาชุมชน เชน ดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ การศึกษา ก็จะเปนทางหนึ่งที่จะ
ชวยเสริมสรางสังคมใหเกิดความเขมแข็ง รักถิ่นฐาน ลดการอพยพแรงงาน
จากการศึกษาขอมูลทางดานผูประกอบธุรกิจที่เขารวมโครงการนั้น ธุรกิจสวนใหญเปนประเภท
เสื้อผาและเครื่องนุงหม รูปแบบการดําเนินงานเปนทั้งผูผลิตและผูจําหนาย จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด มีทุน
จดทะเบียน 1-50 ลานบาท มีจํานวนแรงงานในกิจการ 50-200 คน ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 5-10 ป เขารวม
โครงการ 1-3 ป ผูเขารวมโครงการสวนใหญไดทราบขาวการประชาสัมพันธจากหนวยงานของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งจะเห็นไดวา การรับรูขาวสารเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการ
ดําเนินงานโครงการที่เริ่มตนตั้งแตป 2539 แลว ยังคอนขางไมแพรหลายเทาที่ควร ทั้งในปจจุบนั เทคโนโลยี
การสื่อสารไดพัฒนาเจริญกาวหนามาก การสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีจะทําใหการประชาสัมพันธรวดเร็ว
ประหยัดเวลาและคาใชจาย
นอกจากนั้นการกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถิ่นทําใหบทบาทของ
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องคกรทองถิ่นเพิ่มมากขึน้ การสรางความสัมพันธ สรางเครือขายกับองคกรทองถิ่นก็จะเปนแนวทางที่จะ
เผยแพรขาวสารของโครงการสอช.ใหไดรบั รูและเขาใจแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนในทองถิ่น
สําหรับหอการคาจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมนั้นมีความสัมพันธที่ใกลชิดและมีบทบาทสําคัญตอ
ผูประกอบการธุรกิจ แตจากการศึกษาพบวาผูประกอบการธุรกิจจํานวนนอยมากที่ทราบขาวสารโครงการ
สอช.จากหอการคาและสภาอุตสาหกรรมเปน
ดังนั้นหนวยงานภาคราชการควรมีการประสานงานกับ
หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม องคกรเอกชนอยางตอเนื่องเพื่อการเผยแพรขาวสารและขอมูลการดําเนิน
โครงการอยางถูกตองใหองคกรเหลานี้เปนสื่อกลางที่จะชักนําผูประกอบการธุรกิจที่มคี วามตองการแรงงาน
ในสวนภูมภิ าค ซึ่งจากการศึกษาพบวาการที่ผูประกอบการธุรกิจเขามารวมโครงการเนื่องจากตองการเขาถึง
แรงงานเปนสวนใหญ
การจัดทําธุรกิจที่เหมาะสมและสอดคลองกับแรงงานในแตละพื้นทีก่ ็จะทําใหการ
ดําเนินธุรกิจประสพผลสําเร็จที่ดีในขณะเดียวกันกลุมราษฎรมีอาชีพและรายได
นอกจากนั้นการ
ประชาสัมพันธกับผูประกอบธุรกิจก็มีความสําคัญที่จะทําความเขาใจในขอตกลงการเขารวมโครงการ
เนื่องจากผูประกอบธุรกิจบางสวนยังมีความเห็นวาระเบียบและขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการคอนขาง
ซับซอน นโยบายการดําเนินงานไมตอเนือ่ งและขาดการสื่อสารระหวางผูเกี่ยวของ ดังนั้นการสรางความ
ชัดเจนและความเขาใจกับผูป ระกอบการธุรกิจทั้งกอนการเขารวมโครงการและการประสานงานในระหวาง
การดําเนินงานเปนระยะๆ ก็เปนทางที่สานสัมพันธใหเกิดความเขาใจที่จะดําเนินโครงการอยางราบรื่น ซึ่งผู
ประกอบธุรกิจสวนใหญเห็นวาปจจัยสําคัญที่จะสงผลใหโครงการประสบผลสําเร็จไดนั้นเกิดจากการ
สนับสนุนของภาครัฐ สวนปจจัยที่ทําใหโครงการลมเหลวเกิดจากปญหาเศรษฐกิจและความรูความสามารถ
ของผูประกอบการเปนสวนใหญ ทั้งนี้ผูประกอบการธุรกิจใหขอเสนอแนะใหภาครัฐตองมีนโยบายที่
ตอเนื่องและชัดเจน ตลอดจนใหบริการสงเสริมที่หลากหลายตรงกับความตองการของผูเขารวมโครงการ
และจากการศึกษาลักษณะขอมูลพื้นฐานของธุรกิจในดานประเภทธุรกิจ รูปแบบการดําเนินงาน รูปแบบการ
จดทะเบียน จํานวนแรงงาน ระยะเวลาในการทําธุรกิจและการเขารวมโครงการ พบวามีความสัมพันธกบั
หลายๆปจจัยที่เกิดขึ้นในการเขารวมโครงการ ดังนั้นการพิจารณาการเขารวมโครงการตองคํานึงถึงประเภท
ธุรกิจ รูปแบบการดําเนินงาน ทุนจดทะเบียน จํานวนแรงงานในกิจการ และระยะเวลาในการทําธุรกิจ ให
สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมสังคมและแรงงานในทองถิ่น โดยหนวยงานภาครัฐควรใหการ
บริการที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการของธุรกิจ ซึ่งจะแตกตางกันไปตามขอมูลพื้นฐานของ
ธุรกิจ เชน ธุรกิจที่มีขนาดใหญมีศกั ยภาพมีทุนการดําเนินงานสูง ตองการขยายการผลิตในภูมิภาค ธุรกิจ
ประเภทนี้ตองการแรงงานเปนจํานวนมาก การสนับสนุนของภาครัฐก็จะเนนไปที่ปริมาณแรงงานในทองถิ่น
การฝกอบรมแรงงานใหมีทกั ษะสามารถดําเนินการผลิตใหกับโรงงานก็จะเปนสวนสําคัญ สวนธุรกิจที่มีเงิน
ลงทุนจํากัดตองการขยายกิจการ ภาครัฐควรใหการสนับสนุนบริการกูเงินดอกเบี้ยต่ํา เปนตน
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นอกจากการศึกษาโดยใชแบบสอบถามแลว ยังไดมกี ารจัดประชุมสัมมนาเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ กลุม
ราษฎร ผูประกอบการธุรกิจ และองคกรชุมชน เพื่อระดมความคิด ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางตางๆ ซึ่ง
สรุปไดดังนี้
ดานงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอตอความตองการของราษฎร จากปที่เริ่มโครงการ พ.ศ. 2539
ไดงบประมาณมาทดลองดําเนินการ 27.50 ลานบาท ป 2540 – 2544 ไดงบประมาณมาดําเนินงานตามมติของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งไดงบประมาณโดยเฉลี่ยปละ 113.43 ลานบาท ป 2545 ดําเนินงานในลักษณะแผนงานปกติ
ซึ่งจากป 2545 – 2548 ไดงบประมาณโดยเฉลี่ย ปละ 54.93 ลานบาท และในปงบประมาณ 2549 ไดรับ
งบประมาณเพียง 5.4 ลานบาท ทําใหการจัดสรรงบประมาณจากเดิมที่ใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ดํ า เนิ น โครงการรั บ ช ว งการผลิ ต ต อ งหยุ ด ชะงั ก และจากป 2549 เป น ต น มา รั ฐ บาลมี น โยบายกระจาย
งบประมาณไปสูภูมิภาค จึงทําใหงบประมาณโครงการ สอช.ถูกตัดทอนลดลง โดยใหไปของบประมาณจาก
ผูวาราชการจังหวัดที่เปนเจาของพื้นที่นั้นๆ ทําใหในปจจุบันงบประมาณในการดําเนินการลดลงเปนจํานวน
มาก ทํ า ให ไ ม ส ามารถสนองตอบต อ ความต อ งการของราษฎรที่ จ ะเข า ฝ ก อบรมเพื่ อ เข า ทํ า งานใน
อุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการ และสําหรับกลุมราษฎรที่เขาทํางานแลวยังตองการที่จะฝกทักษะการผลิต
เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังขาดงบประมาณในการฝกอบรมเจาหนาที่บุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการใหมีความรู
ความชํานาญที่จะใหคําปรึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการขนาดเล็กที่ใหราษฎรตองดําเนินงานควบคุมการ
ผลิ ต และบริ ห ารงานหน ว ยผลิ ต เอง ซึ่ ง ยั ง ต อ งการเจ า หน า ที่ ที่ จ ะให คํ า ปรึ ก ษาอย า งต อ เนื่ อ ง ส ว นการ
ประชาสัมพันธโครงการ ผูประกอบการธุรกิจและกลุมราษฎรมีความเห็นวายังมีขาวสารขอมูลไมเพียงพอ
การชั ก จู ง ผู ป ระกอบการเข า ร ว มโครงการค อ นข า งกระชั้ น ชิ ด มี เ วลาน อ ยในการตั ด สิ น ใจ บางครั้ ง
ผูประกอบการที่ไ ดคัด เลือกเขารวมโครงการยัง ไมมีความมั่นคงและประสบการณเ พียงพอ กลาวคือ มี
การตลาดที่จํากัด ขาดสภาพคลอง เงินทุนต่ํา สินคาคุณภาพต่ํา สินคาราคาถูก มีปญหาดานคาแรงงาน อาจจะ
เกิดปญหาการสงงานใหหนวยผลิตไมตอเนื่อง เครื่องมืออุปกรณไมทันสมัยก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการผลิต
ไมไดปริมาณตามกําหนด และการที่หนวยผลิตเปลี่ยนแปลงรูปแบบบอยทําใหการผลิตสินคาไมไดตาม
เปาหมาย ในขณะเดียวกันบางครั้งกลุมราษฎรยังผลิตสินคาที่ไมไดมาตรฐานตรงตามความตองการของ
ผู ป ระกอบการหรื อ แรงงานที่ มี ค วามชํ า นาญลาออกไปทํ า งานที่ อื่ น ก็ ส ง ผลต อ การดํ า เนิ น การผลิ ต ด ว ย
นอกจากนั้นเปาหมายของการดําเนินงานโครงการ สอช. ตองการสนับสนุนใหกลุมราษฎรพัฒนากลุมใหเปน
หนวยผลิตหรืออุตสาหกรรมชุมชนที่สามารถดําเนินธุรกิจชุมชนหรือรูปแบบสหกรณ แตจากการดําเนินงาน
ที่ผานมา กลุมอาชีพสวนใหญดําเนินการไดใน 2 ปแรก คือเปนการผลิตและการบริหารจัดการแตเมื่อยางเขา
ปที่3 กลุมอาชีพไมสามารถดําเนินการตอดวยตนเอง ตองรอการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งดานงบประมาณ
อุปกรณ เครื่องมือ ทําใหโครงการประสบความลมเหลว ราษฎรมีความพอใจในการรับเปนแรงงานในการ
ผลิ ต และรั บ ผลตอบแทนในรู ป แบบค า จา งแรงงานมากกว า ที่จ ะร ว มลงทุ น ในการการจั ด ตั้ง หน ว ยผลิ ต
เนื่องจากราษฎรมีพื้นฐานเศรษฐกิจไมดีขาดความรูและประสบการณในการบริหารจัดการหนวยผลิต
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อยางไรก็ตามการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทที่ไดดําเนินการมาตั้งแตป 2539 ก็เปน
แนวทางหนึ่งที่มีบทบาทในการสงเสริมใหเกิดการลงทุนในชนบท เกิ ด การย า ยฐานการผลิ ต ขยายกิ จ การ
อุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดยอมไปสูชนบทเกิดการสรางงานและกระจายรายไดใหกับราษฎรในชนบท
ทําใหราษฎรใหมีอาชีพและรายได โดยราษฎรจะมีรายไดเฉลี่ยขั้นต่ํา 80 – 144 บาท ตอวัน(ตามกฎหมาย
แรงงาน) สําหรับแรกเขาปฏิบัติงาน และขั้นสูงสุด 150 – 250 บาท(สําหรับผูชํานาญงาน) มีเงินไหลเวียนใน
ชุมชนสําหรับคาจางแรงงานโดยเฉลี่ยขั้นต่ําเดือนละประมาณ 330,000 -550,000 บาท/เดือน/โครงการ และ
ขั้นสูง 600,000-1,000,000 บาท/เดือน/โครงการ นอกจากนั้นราษฎรยังไดรับการพัฒนาทักษะการผลิตและ
เทคโนโลยีการผลิต ชุมชนและราษฎรในทองถิ่นมีความเปนอยูที่ดีขึ้น เกิดรานคาประเภทตางๆในชุมชน ซึ่ง
จะสงผลตอเศรษฐกิจในทองถิ่น องคกรภาครัฐมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีบํารุงทองถิ่นจากภาคธุรกิจเอกชน
ที่ขยายฐานการผลิตสูชุมชน ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาแนวทางรูปแบบการสงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม
ชนบทใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนแนวทางทีจ่ ะ
แกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหมีความยั่งยืนตอไป
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บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ
นโยบายของภาครัฐทุกรัฐบาลจะใหความสําคัญกับการสรางรายไดขยายโอกาสกระจายความเจริญ
ไปสู ท อ งถิ่ น นั บ ตั้ ง แต แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 3 (2515 – 2519) ที่ ก ารพั ฒ นา
เศรษฐกิจมุงการกระจายตัวไปสูชนบท โดยผานหนวยงานหลักของรัฐบาลในการพัฒนาชนบทในมิติตางๆ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมเป นหน วยงานหลั กที่สําคั ญหน วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการสงเสริมพัฒ นา
เศรษฐกิจชุมชนในชนบท แกไขปญหาโดยใชกลไกของการพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนที่สรางและพัฒนา
สงเสริมใหเกิดผูผลิตผูประกอบการชุมชน สรางอาชีพสรางรายไดแกราษฎร สนับสนุนการใชปจจัยการผลิต
ที่มีอยูในชุมชน ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ องคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมประเพณีมา
สรางสรรคผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นพัฒนาทักษะการผลิต การบริหารจัดการใหราษฎรสามารถผลิต
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ที่ผานมาแมวาการพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนทั้งดานการผลิต การตลาด
การบริหารจัดการมีผลสําเร็จในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตามผูผลิตผลิตภัณฑในชุมชนสวนใหญยังคงประสบ
ปญหาดานการตลาดที่ไมแนนอน การนําแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.)ที่มี
หลักการ “การตลาดนําการผลิต” โดยนําผูประกอบการธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพดานการตลาด มีชองทางการ
จําหนายมีคําสั่งซื้อที่แนนอนแตไมสามารถผลิตสินคาไดพอเพียงหรือตองการขยายการผลิตมาจัดตั้งหนวย
ผลิตในทองถิ่นราษฎรในชนบทเปนผูผลิตให โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาทักษะตางๆ
ใหกับราษฎรเพื่อใหเปนหนวยผลิตที่ดีสามารถดําเนินการผลิตตามที่ธุรกิจเอกชนตองการ โดยมีการแบงสรร
ประโยชนอยางเปนธรรม ซึ่งแนวทางดังกลาวจะชวยใหราษฎรที่เขารวมไดรับผลตอบแทนที่แนนอน เปน
การสรางงานและรายไดใหแกราษฎรในทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม จะเห็นไดวาโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) ชวยสงเสริมการกระจายรายไดอยางครบวงจร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
หลายๆโครงการหรือนโยบายประชานิยมที่รัฐบาลใหการสงเสริมแกราษฎรในทองถิ่นแลวจะเห็นไดวาสวน
ใหญเนนใหการฝกอบรมในดานตางๆ ซึ่งเปนนโยบายที่ดีแตไมมีหลักประกันในอาชีพ และไมมีความยั่งยืน
และตอเนื่อง สําหรับโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) ที่ใชหลักการตลาดทําการ
ผลิตนั้น ไมเพียงแตจะสงเสริมราษฎรในภูมิภาคใหมีงานทํา และมีรายไดแลว ยังชวยลดตนทุนผูประกอบการ
อีกดวย การดําเนินงานที่ผานมาถือวามีความสําเร็จในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตามเพื่อใหแนวทางการสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทสามารถสนองตอบตอความตองการและสถานการณในปจจุบันที่มีปจจัย
แวดลอมเปลี่ยนแปลงไปทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม กระแสโลกาภิวัตน จึงควรมีการพัฒนารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้
1. จากการศึกษาและสัมมนากลุม พบวาปญหาการดําเนินการผลิตของกลุมราษฎรไมตอเนื่องมาจาก
ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได เชน การเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลกระทบตอการสั่งซื้อสินคา
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ธุรกิจเกิดการชะลอตัว ทําใหกลุมราษฎรที่รับจางผลิตไดรับผลกระทบไปดวย การดําเนินการผลิตของกลุม
ราษฎรที่ขึ้นอยูกับคําสั่งซื้อของธุรกิจประกอบการเพียงแหงเดียวยอมเกิดความเสี่ยง
ดังนั้นควรสงเสริม
ราษฎรใหมีทางเลือกอื่นที่จะชวยใหราษฎรมีงานทําอยางตอเนื่อง เชนการพัฒนาตอยอดการรับจางการผลิต
คูขนานไปกับการรับจางผลิตที่มีอยูเดิม
โดยสงเสริมกลุมที่มีการรับจางผลิตอยูแลวใหมีศกั ยภาพและขีด
ความสามารถในการพัฒนารูปแบบที่จะนําไปเสนอลูกคาไดเอง และพัฒนาไปสูก ารสรางแบรนดเปนของ
ตนเองตอไป
2. จากการศึกษาในบทที่ 3 จะเห็นไดวา ขาวสารขอมูลโครงการ สอช. สวนใหญผูประกอบการธุรกิจ
และกลุมราษฎรจะทราบจากหนวยงานของ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม หนวยงานใน
ทองถิ่น ซึ่งการเผยแพรโครงการที่ผานมาไดผลในระดับหนึ่ง และจากการสัมมนารับฟงความคิดเห็นจาก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งประกอบดวย กลุมราษฎร ผูประกอบการที่เขารวมโครงการตางๆ ของ
กรมส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมพบว า การรั บ รู ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การบริ ก ารต า งๆของกรมส ง เสริ ม
อุตสาหกรรม ยังแพรหลายอยูในวงจํากัด สวนใหญจะรับรูในสวนของผูรับบริการที่เคยเขารวมโครงการ
หรือ เคยติดตอกับสวนราชการ ดังนั้น หากเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ และการเผยแพรขาวสารในเชิงรุก
จะชวยใหผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ตองการขยายการผลิตไปสูภูมิภาค และกลุมราษฎรไดรับรู
ประโยชนจากการเขารวมโครงการ สอช. ซึ่งในปจจุบันการใชระบบ IT คอนขางแพรหลาย การเขาถึงขอมูล
ตางๆ คอนขางสะดวก และเสียคาใชจายนอย การจัดทํา Website สงขอมูลทาง Internet การสง SMS วิทยุ
ชุมชน ซึ่งเปนทางเลือกในการเพิ่มชองทางในการเผยแพรประชาสัมพันธ การจัดการขอมูลที่ดี ก็เปนแนวทาง
หนึ่งที่จะชวยใหการจัดเก็บกับขอมูล การวิเคราะหขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันนี้การบริหาร
ราชการไดแพรกระจายอํานาจปกครองไปสูทองถิ่น ทําใหองคกรบริหารสวนทองถิ่นมีบทบาท งบประมาณ
ในการบริห ารจั ดการ ดั งนั้น ใ นการส งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนรวมทั้งโครงการ สอช. มีแ นวทางการ
ประสานความรวมมือ และเขาถึงกลุมราษฎรในทองถิ่นไดมากขึ้น การทําความเขาใจและนําเสนอโครงการ
เพื่อใหองคกรทองถิ่นไดเขาใจและรับรูแนวทางวิธีการพัฒนาเสริมสรางอาชีพใหกับราษฎรเปนสิ่งสําคัญที่
ตองดําเนินการเชิงรุก และทางหนวยงานภูมิภาคสามารถหางบประมาณในสวนของจังหวัดที่จะมาดําเนินการ
พัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งใหกับราษฎร แกปญหาความยากจน ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่สําคัญของรัฐบาล
ดังนั้น การสงเสริม การประชาสัมพันธใหกลุมธุรกิจและกลุมราษฎร ไดทราบขอมูลอยางทั่วถึง ก็จะเปน
แนวทางที่ชักจูงผูประกอบการธุรกิจเขามาลงทุนการผลิตในทองถิ่นเพิ่มขึ้น สงผลใหเกิดการจางงาน การ
กระจายรายไดสูชนบทเพิ่มขึ้นดวย
3. การเตรียมพรอมแรงงานเพื่อรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจากมาตรการตางๆที่
รัฐบาลใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ ทําใหความยากจนของราษฎรมีอัตราลดลงจากรอยละ21 ในป2543 เปน
รอยละ 8.5 ในป 2550 คนจนประมาณครึ่งหนึ่งอยูในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท( สอช.) ที่เริ่มดําเนินงานมาตั้งแต ป 2539 ถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่สงเสริมให
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ราษฎรมีงานทํา มีการกระจายรายไดในทองถิ่นในระดับหนึ่ง และกวารอยละ 60 ของโครงการ สอช.ทั้งหมด
ไดดําเนินการอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีการวางงานสูง พื้นที่ทําการเกษตรยังไมอุดมสมบูรณ
เมื่อเทียบกับภาคอื่น และเมื่อพิจารณารายไดตอหัวของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ในป
2545-2550 ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัว 26,531 , 28,927 ,30,897 , 32,191 ,35,880 และ 40,165 บาท/ป
ตามลําดับ โดยมีอัตราเฉลี่ยสูงขึ้น รอยละ 8.69 ตอป และมีแนวโนมการยายถิ่นลดลง จากป 2547-2550 มี
กําลังแรงงานยายถิ่น940,205 , 767,743 , 478,269 และ 517,980 คนตอป จะเห็นไดวาอัตราการอพยพ
แรงงานยายถิ่นลดลงโดยเฉลี่ยรอยละ 15.91 ตอป และเมื่อพิจารณาตัวเลขผูวางงานทั้งชายและหญิง ในป
2547-2550 ผูวางงานเพศชาย 154,800 ,143,600 , 116,000 และ 109,600 คน ตามลําดับ และผูวางงานเพศ
หญิง 132,800 , 95,100 , 77,000 และ 58,300 คน ตามลําดับ คิดเปนอัตราวางงานชายและหญิงลดลงโดย
เฉลี่ย รอยละ10.66 และ 23.89 ตอป ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแหงชาติ) จะเห็นไดวาการสงเสริมอาชีพใหแก
ราษฎรในชนบท เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหภาวะเศรษฐกิจของราษฎรในภูมิภาคดีขึ้น โดยเฉพาะราษฎรใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีรายไดเฉลี่ยตอหัวนอยกวาภาคอื่นๆและสอดคลองกับโครงการ สอช.ที่
ราษฎรเขารวมโครงการกวารอยละ 80 เปนเพศหญิง อยางไรก็ดีถึงแมแนวทางของโครงการ สอช.จะชวย
สงเสริมราษฎรใหมีงานทํา มีรายไดในระดับหนึ่งก็ตาม แตก็อยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจ จากก
การศึกษาปญหาของกลุมราษฎรที่เขารวมโครงการ พบวา มีปญหาทางดานเศรษฐกิจมากที่สุด และคาแรงต่ํา
สวนทางดานผูประกอบการธุรกิจ มีความเห็นวา กลุมราษฎรยังมีทักษะการผลิตต่ํา การผลิตสินคายังไมได
ตามความตองการ ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
(สสว.) พบวา ตนทุนการผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูง คิดเปนรอยละ 45.83 ของตนทุนทั้งหมด ซึ่ง
สูงกวาภาคอื่นๆ เนื่องจากกระบวนการผลิตยังไมไดมาตรฐาน การใชเทคโนโลยีการผลิตนอย และเกิดความ
เสี่ยงระหวางขั้นตอนการผลิต และการขนยายสูง แรงงานจัดวาเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งในขบวนการผลิต
ที่จะสงผลตอตนทุนและคุณภาพของผลิตภัณฑ การพัฒนาแรงงานใหมีทักษะสูงขึ้นจําเปนตองดําเนินการ
เพื่อรองรับสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล คือขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade
Area: AFTA) เปนการรวมตัวทางการคาของประเทศในอาเซียนเพื่อขจัดอุปสรรคทางการคาและยกเลิก
กําแพงภาษี และมีการขยายเขตความรวมมือไปสูดานการขนสง การสื่อสาร สาธารณูปโภค บริการ และ
ทรัพยสินทางปญญา โดยเริ่มมีผลในป 2553 สมาชิกอาเซียน ซึ่งประกอบดวย ไทย สิงคโปร อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ฟ ลิป ป น ส และบู รไน ลดภาษี สิน ค า เปน 0 ยกเว น สิ น คาอ อ นไหวเหลือรอ ยละ 0-5 สว นอีก 4
ประเทศ คือ พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม จะลดภาษีสินคาเปน 0 ในป 2558 ซึ่งจะเปนโอกาสในการขยาย
ชองทางการตลาดของประเทศสมาชิกรวมทั้งไทยดวยที่สามารถสงออกไปยังตลาดอาเซียน ซึ่งมีประชากร
รวมกัน 580 ลานคน นอกจากนี้ยังมีเขตการคาเสรีอาเซียน – จีน ซึ่งนับวาเปนกลุมเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 3
ของโลก มีตลาดผูบริโภครวมกันเกือบ 2 พันลานคน อยางไรก็ตามผูประกอบการของไทยก็ตองปรับตัว
พัฒนาการผลิต เพื่อลดตนทุนใหสามารถแขงขันในตลาดการใชเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาฝมือ
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แรงงานเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลถึงตนทุนการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2558 ประเทศอาเซียนจะ
รวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เพื่อใหอาเซียนมีฐาน
การตลาด ฐานการผลิตรวมเปนตลาดเดียว (Single Market) สามารถเคลื่อนยายสินคา บริการ แรงงานฝมือ
และการเคลื่อนยายทุนภายในอาเซียนไดเสรี ซึ่งจะเปนผลดีที่จะดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเขา
มาในอาเซียนรวมทั้งไทยมากขึ้น ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมตองมีความพรอมและตองเรงปรับตัว รวมทั้ง
แรงงานฝมือตองเตรียมพรอมที่จะรองรับการลงทุนที่จะเขามามากขึ้น ไทยเปนประเทศหนึ่งที่เปนฐานการ
ผลิตที่ดึงดูดนักลงทุน เนื่องจากมีความพรอมในหลายๆ ดาน แมวา คาแรงงานของไทยจะสูงกวา เวียดนาม
พมา กัมพูชา ฯลฯ ก็ตาม แตองคประกอบอื่นๆ ก็ยังถือวาเปนประเทศที่นาเขามาลงทุน ดังนั้นการพัฒนา
ทั ก ษะแรงงานให มี ค วามสามารถสู ง ขึ้ น จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ที่ จ ะต อ งเริ่ ม ดํ า เนิ น การอย า งจริ ง จั ง ทั้ ง ส ว น
ผู ป ระกอบการธุร กิจ และภาครัฐ จะต อ งร ว มมื อพั ฒ นาทัก ษะการผลิ ตใหมีค วามชํ า นาญสามารถรองรั บ
เทคโนโลยีขั้นสูงได และผูประกอบการธุรกิจก็จะตองปรับตัวเพื่อนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิตอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการเตรียมพรอมสําหรับการลงทุนจากตางประเทศ และเคลื่อนยาย
แรงงานฝมือไปยังประเทศกลุมอาเซียน สําหรับการดําเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชนบท ( สอช.)ควรจะตองพัฒนาทักษะการผลิตโดยแบงเปนหลักสูตรขั้นตน ขั้นกลาง และขั้นสูง เพื่อให
แรงงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การเสริมสรางทักษะอยางตอเนื่องจึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ
นอกจากนั้นภาครัฐที่เกี่ยวของควรสงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาใหมากขึ้นเพื่อสนองความ
ตองการตลาดแรงงานและชัก จู ง กลุม แรงงานเหลานี้ก ลั บสูทองถิ่น ซึ่ ง เปน แนวทางหนึ่งที่จ ะพั ฒนาขีด
ความสามารถของแรงงานในภาคการผลิตอุตสาหกรรม เพื่ อเตรีย มรับกั บสถานการณการคาโลกที่เ ริ่ม
เปลี่ยนแปลงตอไป
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหสัดสวนแรงงานตอประชากร
ลดลง สงผลตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม จากรายงานขององคการสหประชาชาติพบวา การ
เพิ่มขึ้นของผูสูงอายุในประเทศไทยมีระยะเขาสูภาวะประชากรสูงอายุคอนขางสั้นเมื่อเทียบกับประเทศที่
พัฒนาแลว โดยใชเวลา 20 ปในการเพิ่มสัดสวนประชากรสูงอายุเปนเทาตัว ในขณะที่ประเทศพัฒนาแลว
สวนใหญใชเวลาประมาณ 70 - กวา 100 ป โดยประมาณการวาประชากรผูสูงอายุเพิ่มจากรอยละ 8 ในป
2547 จะเพิ่มเปนรอยละ 16 ในป2563 สําหรับผูสูงอายุในประเทศไทยโดยเฉพาะผูสูงอายุในทองถิ่นยัง
สามารถทํางานไดและยังตองการทํางานอยู แตความตองการในตลาดแรงงานยังต่าํ งานที่เหมาะสมกับบ
ผูสูงอายุคืองานบริการ หรืองานที่ตองใชทักษะฝมือทางศิลปหัตถกรรม ซึ่งเปนงานที่เชื่อมโยงกับรากฐาน
การสั่งสมความรูภูมิปญญาที่สรางสรรคงานที่เปนเอกลักษณ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใน
ประเทศไทยทีจ่ ัดตามรูปแบบของ UNCTAD งานในกลุมมรดกทางวัฒนธรรมสาขาฝมือและงานหัตถกรรม
นั้นเปนงานทีผ่ ูสูงอายุสามารถทําได และยังเปนแนวทางในการเพิ่มโอกาสและสรางงานใหกับผูสูงอายุ การ
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ชักจูงผูประกอบการธุรกิจที่มกี ารผลิตผลิตภัณฑหัตถกรรม หรืองานที่ไมตองใชกําลังแรงงานมากนักก็จะ
ชวยใหผูสูงอายุที่ตองการทํางานสามารถสรางอาชีพและรายไดเพิ่มขึน้ ทั้งนี้ภาครัฐควรมีมาตรการที่จูงใจให
ผูประกอบการธุรกิจที่ผลิตสินคาที่ผูสูงอายุสามารถทําไดเขามาดําเนินงานในภูมิภาคมากขึ้น
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมควบคูไปกับการดูแลสิ่งแวดลอม
ปจจุบันสังคมโลกไดใหความสําคัญตอภาวะโลกรอน ดังนั้นการสงเสริมอุตสาหกรรมตองคํานึงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความสมดุลของระบบนิเวศ หลายประเทศทั่วโลกไดตระหนักถึงภัยของภาวะ
โลกรอน ทําใหขอตกลงทางการคาระหวางประเทศนํากฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน
มาใช ซึ่งนโยบายดังกลาวจะเปนหนึ่งในขอกีดกันทางการคา อยางเชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน
และออสเตรเลีย ไดมีการใชขอกําหนดกฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมและพลังงานแลวจํานวนมาก
และมีแนวโนมที่จะประกาศบังคับใชเพิ่ม ดังนั้นผูประกอบการอุตสาหกรรมจะตองเตรียมพรอมเพื่อรับ
สถานการณทางการคาโลกที่มีการแขงขันอยางรุนแรง และมีกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมมาเปนขอกําหนด
ทางการคา โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในสหภาพยุโรปที่มีกําลังซื้อคอนขางสูงและตองการสินคาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน การสงออกของไทยไปยังสหภาพยุโรปมีสัดสวนรอยละ 11.88 ของการสงออกทั่วโลก ดังนั้นจึง
ต อ งคํ า นึ งถึ ง ข อ ตกลงด า นสิ่ งแวดล อ มและสุ ข ภาพ ที่ จ ะนํา มาเป น เงื่ อ นไขการกี ด กั น ทางการค า ซึ่ ง ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ไดใหความสําคัญในเรื่องนี้ โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การสรางสภาพแวดลอมที่ดี เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการกําหนดนโยบายสาธารณะและใชกลไกทางเศรษฐศาสตร
ทั้งดานการเงินการคลัง การสรางตลาดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม
ไดรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน จัดทํามาตรการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแขงขันภายใต
กฎระเบียบของสหภาพยุโรป และเปาหมายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการผลิตสินคารักษสิ่งแวดลอม
ในอาเซียนภายใน 10 ป นอกจากนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมไดทํานโยบายสิ่งแวดลอมภายใตกรอบความ
รับผิดชอบตอสังคม โดยไดดําเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม มีระยะดําเนินการตั้งแตป 2551 – 2554
โดยมีเปาหมายใหมีสถานประกอบการเปนตนแบบตามเกณฑธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 450 ราย
ภายใน ป 2554
ดังนั้นการสงเสริมอุตสาหกรรมในชุมชนจะตองดําเนินการควบคูไปกับแนวทางมาตรการจัดการ
ทางสิ่งแวดลอม เพื่อใหสินคาไดมาตรฐาน คุณภาพ และไมกอเกิดมลพิษทางสิ่งแวดลอม เพื่อเตรียมการเขาสู
ตลาดการคาโลกที่นําประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมมาเปนขอจํากัดทางการคา
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กรุงเทพฯ 2541
จํารัส นวลนิ่ม การศึกษากับการพัฒนาประเทศ : แนวความคิดและวิธีปฏิบัติ กรุงเทพฯ : โรงพิมพโอเอส
พริ้นติ้งเฮาส 2540
อภิชัย พันธเสน พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค แนวคิด ทฤษฎี และภาพรวมการพัฒนา กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพอมรินทร 2539
สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผลการดําเนินงาน
ประจําป 2546 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2546
สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผลการดําเนินงาน
ประจําป 2547 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2547
สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผลการดําเนินงาน
ประจําป 2548 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2548
สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผลการดําเนินงาน
ประจําป 2549 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2549
สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผลการดําเนินงาน
ประจําป 2550 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2550
อารักษ เอี่ยมจอย การศึกษาแนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2550
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แบบสอบถามสําหรับราษฎรในโครงการ สอช.
สวนที่ 1 คําถามทั่วไป
1. เพศ
ชาย
2. อายุ
ต่ํากวา 18 ป
18 – 25 ป
26 – 30 ป

หญิง

3. การศึกษา
ต่ํากวา ม.3 โปรดระบุ.................
ม.3
ม.6 หรือ ปวช.

31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 ปขึ้นไป โปรดระบุ..............................
อนุปริญญา หรือ ปวส.
ปริญญาตรี
อื่นๆ โปรดระบุ............................

4. จังหวัดที่สถานประกอบการของทานตัง้ อยูในปจจุบัน
ขอนแกน
ศรีสะเกษ
ชัยภูมิ
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
มหาสารคาม
บุรีรัมย
อื่นๆ โปรดระบุ............................
5. ประเภทของธุรกิจที่ทานปฏิบตั ิงานอยูใน
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
เสื้อผาและเครื่องนุงหม
เครื่องหนังและรองเทา

สินคาหัตถกรรม โปรดระบุ........................
อื่นๆ โปรดระบุ............................

6. รูปแบบการดําเนินงานในการผลิตในสถานประกอบการของทาน
ผูผลิตชิ้นสวน
รับจางผลิต (OEM)
ผูผลิตและจําหนาย
อื่นๆ โปรดระบุ............................
7. ตําแหนง
พนักงานผลิต
หัวหนา/หนาสายการผลิต

ผูจัดการ หรือหัวหนากลุม
อื่นๆ โปรดระบุ............................
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8. ระยะเวลาทํางานในสถานประกอบการปจจุบัน
นอยกวา 1 ป
1 – 3 ป
3 – 5 ป

5 – 7 ป
7 ปขึ้นไป โปรดระบุ............................

สวนที่ 2 ขอมูลโครงการ สอช.
1. ทานทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการ สอช. จากที่ใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
การประชาสัมพันธของหนวยงานใน อก.
การประชาสัมพันธของหนวยงานราชการ
การประชาสัมพันธของอาสาพัฒนาเอกชน
สวนภูมภิ าค/ทองถิ่น
โปรดระบุ............................
อื่นๆ โปรดระบุ............................
ญาติและเพื่อนบาน
2. สาเหตุที่เขาทํางานในสถานประกอบการที่รวมโครงการ สอช. (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
เปนสมาชิกรวมกอตั้งในโครงการ
มีสวัสดิการรองรับ
ทําเลที่ตั้งใกลบาน
เห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชน
เห็นตัวอยางจากเพื่อนบาน/ญาติ
และสรางความกาวหนาในชีวิต
ไดอยูก ับครอบครัวของหนวยราชการ
ตองการกลับมาอยูภูมิลําเนาเดิม
มีรายไดแนนอน
อื่นๆ โปรดระบุ............................
3. รายไดของทานกอนรวมงานกับสถานประกอบการในโครงการ สอช.
ต่ํากวา 5,000 บาท
10,000 – 15,000 บาท
5,000 – 7,000 บาท
มากกวา 15,000 บาท โปรดระบุ.....................
7,000 – 10,000 บาท
4. รายไดของทานหลังรวมงานกับสถานประกอบการในโครงการสอช.
ต่ํากวา 5,000 บาท
10,000 – 15,000 บาท
5,000 – 7,000 บาท
มากกวา 15,000 บาท โปรดระบุ.....................
7,000 – 10,000 บาท
5. ขอดีในการทํางานในสถานประกอบการที่รวมโครงการ สอช. (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
มีรายไดเพิม่ ขึ้น
มีสภาพความเปนอยูดีขนึ้
มีรายไดประจํา
ไดอยูก ับครอบครัว
มีสวัสดิการรองรับ
ไมตองไปทํางานตางถิ่น
มีความภาคภูมิใจที่มีงานประจํา
อื่นๆ โปรดระบุ............................
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6. ปญหาที่พบในการทํางานกับสถานประกอบการในโครงการ สอช. (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
รายไดต่ํา
เครื่องจักรอุปกรณเกาและไมพอ
มีงานไมตอ เนื่อง มีๆ หยุดๆ
สภาพแวดลอมในการทํางานไมถูกสุขลักษณะ
วัตถุดิบมีไมเพียงพอ
เสียโอกาสในการทําอาชีพเดิม
การทะเลาะวิวาทของแรงงานในสถานประกอบการ อื่นๆ โปรดระบุ............................
ความไมสามัคคีของแรงงาน
7. ความกังวลใจในการทํางานในสถานประกอบการในโครงการ สอช. (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ไดรับคาจางไมแนนอน
ความไมมนั่ คงในอาชีพ
ไมมีสวัสดิการรองรับ
ไมมีความกาวหนาในอาชีพ
ความไมตอ เนื่องในการจางงาน กรณีปดกิจการ อื่นๆ โปรดระบุ............................
คุณภาพชีวติ ของครอบครัว
8. ความตองการเพิ่มเติมจากโครงการ สอช. (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
สงเสริมใหแรงงานรวมกลุม และสามารถเปนเจาของกิจการเอง
มีการพัฒนาทักษะ และเพิ่มความรูใหกับแรงงานอยางสม่ําเสมอ
มีสวัสดิการเพิ่มเติมในการดํารงชีวิต เชน โครงการอาหารกลางวัน ประกันสังคม
มีผูรับผิดชอบโครงการเขาไปพบปะเยี่ยมเยือนอยางตอเนื่อง
อื่นๆ โปรดระบุ............................
สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการที่รวมโครงการ สอช.
โดยพิจารณาระดับความรุนแรงตามลักษณะของปญหา และอุปสรรคที่พบ
คําอธิบาย ทําเครื่องหมาย 3 ลงในชอง
ที่ทานเห็นวาถูกตองมากที่สุดเพียงชองเดียว
(ระดับประเมิน5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยที่สุด)
ลักษณะของปญหาและอุปสรรค
1. ปญหาสวนตัวและครอบครัว
1.1 การขาดพื้นฐานความรู
1.2 การขาดทักษะการทํางาน
1.3 การขาดประสบการณทํางาน
1.4 ปญหาการนอกใจคูสมรส
1.5 การแยกกันอยู
1.6 ลูกขาดความอบอุน

ระดับปญหาและอุปสรรค
1

2

3

4

5
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ลักษณะของปญหาและอุปสรรค

ระดับปญหาและอุปสรรค
1

2

3

4

5

2. ปญหาในที่ทํางาน
2.1 ระบบงาน
2.2 การบริหารงาน
2.3 ความขัดแยงและการทะเลาะวิวาท เพื่อนรวมงาน
2.4 เครื่องจักร อุปกรณไมทันสมัย
2.5 สภาพแวดลอมในสถานประกอบการไมถูกสุขลักษณะ
3. ปญหาเศรษฐกิจและคาครองชีพ
3.1 รายไดไมคงที่
3.2 รายไดนอ ยและไมพอเพียง
3.3 คาใชจายในการเดินทางมาทํางาน
3.4 คาใชจายสวนตัวของแตละวันในการมาทํางาน
3.5 ความไมมั่นคงในการจางงาน
3.6 สวัสดิการนอยและไมพอเพียง
4. ปญหาอื่นๆ
4.1 ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง

สวนที่ 4 ภาพการดําเนินงานโครงการ สอช. ที่มีตอประชาชนที่เขารวมโครงการ
คําอธิบาย ทําเครื่องหมาย 3 ลงในชอง
ที่ทานเห็นวาถูกตองมากที่สุดเพียงชองเดียว โดยพิจารณาตาม
ระดับความสําคัญ (ระดับประเมิน5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยที่สุด)
มิติในการดําเนินงาน
1. ความสําเร็จในการสรางงานใหกับทองถิ่น
2. ความสําเร็จในการขยายโอกาสใหเกิดธุรกิจในทองถิ่น
3. ความสําเร็จในการสงเสริมการลงทุน
4. ความสําเร็จในการสรางความมั่นคงทางรายไดใหกับแรงงาน
5. ความสําเร็จในดานการสรางความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัว
และชุมชน
6. ความสําเร็จในการสงเสริมการใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น

ระดับความคิดเห็น
1

2

3

4

5
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ระดับความคิดเห็น

มิติในการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

7. ความสําเร็จในการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
8. ความสําเร็จในการสงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชน
เชน ถนน ไฟฟา น้ําประปา
9. ความสําเร็จในการสงเสริมอุตสาหกรรมชนบท
10. ภาพรวมในการดําเนินงาน

ขอขอบพระคุณในการสละเวลาตอบแบบสอบถาม
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แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการภาคเอกชนในโครงการ สอช.
สวนที่ 1 คําถามทั่วไป
1. จังหวัดที่สถานประกอบการของทานตัง้ อยู
ขอนแกน
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย
2. ประเภทของธุรกิจของทาน
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
เสื้อผาและเครื่องนุงหม
เครื่องหนังและรองเทา

ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
มหาสารคาม
อื่นๆ โปรดระบุ............................
สินคาหัตถกรรม โปรดระบุ........................
อื่นๆ โปรดระบุ............................

3. รูปแบบการดําเนินงานในการผลิตในสถานประกอบการของทาน
ผูผลิตชิ้นสวน
รับจางผลิต (OEM)
ผูผลิตและจําหนาย
อื่นๆ โปรดระบุ............................
4. รูปแบบการจดกิจการธุรกิจ
กิจการเจาของคนเดียว
หางหุน สวน
บริษัทจํากัด
บริษัทจํากัด (มหาชน)
5. ธุรกิจของทานมีเงินลงทุน
ต่ํากวา 1 ลานบาท
1 – 5 ลานบาท
5 – 10ลานบาท
6. จํานวนแรงงานในกิจการของทาน
ลูกจางนอยกวา 50 คน
ลูกจางตั้งแต 50 – 200 คน
7. ระยะเวลาในการทําธุรกิจของทาน
นอยกวา 1 ป
1 – 3 ป
3 – 5 ป

สหกรณ
มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม
อื่นๆ โปรดระบุ............................

10 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท
50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท
100 ลานบาทขึ้นไป
ลูกจางมากกวา 200 คน ถึง 500 คน
ลูกจางมากกวา 500 คน ขึน้ ไปโปรดระบุ....................
5 – 7 ป
10 ปขึ้นไป โปรดระบุ............................
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8. ระยะเวลาในการเขารวมโครงการ สอช.
นอยกวา 1 ป
1 – 3 ป
มากกวา 3 ป โปรดระบุ............................
9. สถานะปจจุบันในการรวมโครงการ สอช.
สนใจ และอยูใ นระหวางการขอเขารวมโครงการ
เคยเขารวมโครงการ และประสบความสําเร็จ
เพิ่งเขารวมโครงการ
เคยเขารวมโครงการ แตลมเหลว
เขารวมโครงการมาชวงเวลาหนึ่งแลว
สวนที่ 2 ขอมูลโครงการ สอช.
1. ทานทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการ สอช. จากที่ใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
การประชาสัมพันธของหนวยงานใน อก.
การประชาสัมพันธขององคการพัฒนาเอกชน
การสัมมนาเชิญชวนของ กสอ.
โปรดระบุ............................
การเชิญชวนผูประกอบการไปชมพื้นที่ของ กสอ.
เคยรวมโครงการอยูแลว
การประชาสัมพันธของหนวยงานราชการใน
การแนะนําจากผูประกอบการอื่น
ภูมิภาคและทองถิ่น
อื่นๆ โปรดระบุ............................
2. ภายหลังจากทราบขอมูลโครงการ สอช. ทานตัดสินใจอยางไร
ไมสนใจ แตเขารวมโครงการในภายหลัง เพราะ.............................................................................
สนใจ และเขารวมโครงการในทันที
สนใจ และศึกษาขอมูลเพิ่มเติมกอนการตัดสินใจรวมโครงการ จาก...............................................
สนใจ และลงพื้นที่ศกึ ษาตัวอยางจากผูประกอบการที่เคยเขารมโครงการกอน
3. เหตุผลในการตัดสินใจเขารวมโครงการ สอช. (ตอบมากกวา 1 ขอ)
การเขาถึงแรงงาน
การใหความรวมมือของหนวยงานในทองถิ่น
การลดตนทุนแรงงาน
ความพรอมของแรงงาน/ความพรอมของสาธารณูปโภค
การสงเสริมดานการเงิน
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม
การรับสิทธิดานภาษี
อื่นๆ โปรดระบุ............................
ลดตนทุนการผลิต
4. ขอจํากัดที่พบในระหวางการขอเขารวมโครงการ สอช. (ตอบมากกวา 1 ขอ)
ความไมชัดเจนของระเบียบและขัน้ ตอนการทํางาน
ความไมตอเนื่องของผูรับผิดชอบงาน
ความซับซอนของระเบียบและขั้นตอนการดําเนินงาน การสื่อสารระหวางผูเกี่ยวของกลุมตางๆ
ความไมตอเนื่องของนโยบายและการดําเนินงาน
อื่นๆ โปรดระบุ............................
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5. ภายหลังจากการรวมโครงการ สอช. กิจการของทาน
ประสบปญหาขาดทุน
ไดกําไรและขยายกิจการ
มีการดําเนินงานคงที่
อื่นๆ โปรดระบุ............................
6. ขอจํากัดที่พบในการดําเนินงานโครงการ สอช. (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ความไมตอเนื่องของนโยบาย
ขาดการประสานงานระหวางผูเกีย่ วของ
ความไมตอเนื่องของงบประมาณ
สถานการณจริงไมเปนไปตามขอตกลง
ความไมชัดเจนของระเบียบและขัน้ ตอนการทํางาน อื่นๆ โปรดระบุ............................
ความไมตอเนื่องของผูรับผิดชอบงาน
7. ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบความสําเร็จ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ความนาเชื่อถือของโครงการ
ความรูค วามสามารถของผูประกอบการ
การสนับสนุนของภาครัฐ
ปริมาณแรงงานที่มคี ุณภาพ
การเขาถึงขอมูลและการใหความชวยเหลือ
การบูรณาการตอเชื่อมระหวางผูเกีย่ วของทั้งภาครัฐ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
NGO ผูประกอบการ แรงงาน และลูกคา
ความตอเนื่องของโครงการ
อื่นๆ โปรดระบุ............................
มีความจริงของ NGO ในการเปนตัวกลางประสานระหวางภาครัฐ ผูประกอบการ และแรงงาน
8. ปจจัยที่ทําใหโครงการ สอช. ประสบความลมเหลว
ปญหาทางเศรษฐกิจ
ปญหาดานการตลาด โปรดระบุ.......................
ปญหาดานการตลาด โปรดระบุ.......................
ตนทุนคาขนสง
ตนทุนวัตถุดิบ
วัตถุดิบไมมี/หายาก
คุณภาพและมาตรฐานของสินคา

การยายฐานการผลิตไปพื้นที่อื่น
สถานการณจริงไมเปนไปตามขอตกลง
ปญหาหารประสานงานและความรวมมือกัน
ของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ
ปญหาดานแรงงาน โปรดระบุ............................
อื่นๆ โปรดระบุ............................

9. ขอเสนอแนะเพื่อใหโครงการ สอช. ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
สรางการยอมรับ และการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงของภาครัฐ
ภาครัฐตองมีความตอเนื่อง และชัดเจนในการสงเสริมโครงการ
ประชาสัมพันธโครงการอยางครอบคลุม ทั่วถึง และตอเนื่อง
มีการบริการสงเสริมที่หลากหลาย และตรงตามความตองการของผุรวมโครงการ
มี Call Center ในการตอบคําถามและแกปญหาใหกับผูรวมโครงการ
มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
อื่นๆ โปรดระบุ............................
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4.สาระ/ขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 ศึกษาวิเคราะหขอมูลเบื้องตน นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการสงเสริมอุตสาหกรรมไปสู
ภูมิภาค นโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 ที่เริ่ม
ใชตั้งแต 2515 เปนตนมาจนถึงแผนฯ ฉบับที่ 10 และกรอบแนวคิดของแผนฯฉบับที่ 11 ที่จะเริ่มใชในป
2555
4.2
ศึกษากรอบแนวคิดของโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทที่กรมสงเสริม
อุตสาหกรรมได ดํ า เนิ นโครงการตั้ง แตป งบประมาณ 2539 พรอมศึก ษารู ปแบบวิธีการดําเนินการของ
โครงการ วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานที่ผานมา ปญหาอุปสรรคขอจํากัดที่สงผลกระทบตอ
ความสําเร็จในการดําเนินงาน โดยทําการศึกษาจากเอกสารผลการดําเนินงานรายป การสัมภาษณเบื้องตน
เพื่ อ หาข อ มู ล จากเจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งและผู ป ฏิ บั ติ ง านทั้ ง หน ว ยงานส ว นภู มิ ภ าค คื อ ศู น ย ส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมภาค 11 ศูนย และหนวยงานในสวนกลางซึ่งเปนหนวยงานหลักคือสํานักพัฒนาอุตสาหกรรม
ชุมชน เพื่อนําขอมูลตางๆ มาสังเคราะห วิเคราะห และประมวลโดยใชความรูประสบการณ และความ
เชี่ยวชาญเปนอยางสูงทางดานวิชาการที่เกี่ยวของกับแนวทางการสงเสริมอุตสาหกรรมชุมชน การจัดทํา
โครงการ การจัดการและบริหารธุรกิจ การสังเคราะหและประมวลขอมูล มาประยุกตกําหนดแนวทางพัฒนา
โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
4.3 กําหนดเคาโครงการศึกษา ซึ่งตองใชองคความรูและความเชีย่ วชาญดานการศึกษา วิจัยตางๆ
4.4 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในชนบท เพื่อ
วิเคราะหแนวทางการสงเสริมในแงมุมทีห่ ลากหลายและนํามาเชื่อมโยงประยุกตใชกบั แนวทางพัฒนา
โครงการ ที่นําเสนอ
4.5 ศึกษาสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศตลอดจนสถานการณทางเศรษฐกิจสังคมที่
เปลี่ยนไป และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เชนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบตอภาคการสงออกและ
สงผลตอการจางงานในตางประเทศการรวมตัวทางการคาระหวางประเทศ เชน ขอตกลงเขตการคาเสรี
อาเซียน (Asean Free Trade Area :AFTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Commumity:
AEC) ที่จะสงผลตอภาคอุตสาหกรรมทั้งดานการตลาด และแรงงาน การอนุรักษสิ่งแวดลอมที่จะมีผลตอ
ขอจํากัดทางการคา ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร นโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่นที่ทํา
ใหจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่นสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่น และโครงสรางสังคมไทย
ที่เริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งปจจัยตางๆ เปนตัวสําคัญตอการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท ซึ่งตองใช
ความรูและประสบการณ ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมและเชิงลึก การบูรณาการขอมูล
รวมทั้งการเชื่อมโยงขอมูลสูการกําหนดแนวทางในภาคปฏิบัติ
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4.6 จัดการประชุมปรึกษาหารือเจาหนาที่ทเี่ กีย่ วของเพื่อระดมความคิดในประเด็นและหัวขอที่จะ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
4.7 ออกแบบสอบถาม และมอบหมายใหเจาที่ออกสํารวจและสัมภาษณขอมูลในพื้นที่ที่คัดเลือก
โดยใชองคความรู และความเชี่ยวชาญในการสํารวจขอมูล และหลักการทางสถิติเขามาประกอบ
4.8 นําขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผล ดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป และใช
สถิติหาคาเฉลี่ย และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทดสอบทางสถิติ Paired t-test และF-test และหาคาความสัมพันธ
ไคสแควร โดยนําขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ไดรับจากการศึกษาคนควาทางวิชาการมาวิเคราะห
ประกอบ เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการ
4.9 นําผลการศึกษาและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการ เสนอตอผูบังคับบัญชา
พิ จ ารณามอบหมายเจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งนํ า ไปเป น กรอบการดํ า เนิ น งานในการส ง เสริ ม และพั ฒ นา
อุตสาหกรรมตอไป
5. ผูรวมดําเนินงาน
นายถนอมยศ ไผเจริญ ดําเนินการรอยละ 10 ในสวนการจัดประชุม และนํานโยบายไปสู
การปฏิบัติ
6. สวนของผลงานของผูขอรับการประเมินเปนผูป ฏิบตั ิ
ผูขอรับการประเมินมีบทบาทหลักในการดําเนินงาน ตั้งแตการกําหนดกรอบ เคาโครงรายงาน และ
ทิศทางการศึกษา การศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งแนวคิด นโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรม
ของรัฐบาล แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการ
สงเสริมอุตสาหกรรมของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปจจุบันและ
อนาคตของไทยและของโลก การจัดทําแบบสอบถาม การกําหนดประชากรกลุมเปาหมายที่จะทําการศึกษา
การอบรมและเปนวิทยากรชีแ้ จงรายงานการศึกษา การประมวลขอมูล และนําขอมูลมาวิเคราะห วิจัยอยาง
เปนระบบ เพือ่ ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) ให
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต
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7. ผลสําเร็จของงาน
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
มีรายงานการศึกษาพรอมแนวทางการพัฒนาโครงการสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมชนบท ( สอช.) ที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบนั และแนวโนมในอนาคต ในประเด็นตางๆ
ดังนี้
7.1 แนวทางการพัฒนาโครงการที่ผูขอรับการประเมินไดนําเสนอในประเด็นการสงเสริมราษฎรให
มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ที่จะนําไปเสนอหรือหาลูกคาของตนเอง อีกแนวทางหนึ่งคูขนานไปกับที่
กลุมราษฎรรับจางการผลิต เพื่อเปนการรองรับเตรียมพรอมในกรณีที่ธุรกิจเอกชนตองปดกิจการ และเปน
การเปดโอกาสใหราษฎรสามารถพัฒนาไปสูการจัดตั้งธุรกิจของตนเองไดในอนาคต
7.2 แนวทางการพัฒนาโครงการที่ผูขอรับการประเมินไดนําเสนอในประเด็นการสงเสริมเผยแพร
ประชาสัมพันธโครงการเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายโดยการจัดทําระบบฐานขอมูลโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมชนบท การจัดทํา website เพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการเผยแพรประชาสัมพันธในเชิง
รุก เพราะวาที่ผานมาการรับรูขาวสารของโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท ยังแพรหลาย
ในวงจํากัด
7.3 แนวทางการพัฒนาโครงการที่ผูขอรับการประเมินไดนําเสนอในประเด็นการสงเสริมกิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมใหราษฎรและผูประกอบการธุรกิจเอกชนและภาครัฐบาลมีสวนรวมในกิจกรรม
ของสังคมในดานอื่นๆ นอกเหนือการสรางอาชีพและรายไดและยังเปนการสรางจิตสํานึกในดานการอนุรักษ
สิ่ ง แวดล อ มและการเตรี ย มพร อ มต อ การค า ในเวที โ ลกที่ จ ะมี แ นวโน ม ในการนํ า กฎระเบี ย บทางด า น
สิ่งแวดลอมมาเปนขอจํากัดทางดานการคา
7.4 แนวทางการพัฒนาโครงการที่ผูขอรับการประเมินไดนําเสนอในประเด็นการสงเสริมใหมีการ
นําอุตสาหกรรมที่ราษฎรสูงอายุสามารถทําได เชน งานหัตถอุตสาหกรรม เขามาดําเนินการในพื้นที่ เนื่องจาก
โครงสรางไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ และแรงงานผูสูงอายุที่ยังตองการทํางานยังมีอยู
7.5 แนวทางการพัฒนาโครงการที่ผูขอรับการประเมินไดนําเสนอในประเด็นการดําเนินโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท ควรมีการกําหนดแผนงานในระยะยาวที่ชัดเจน เนื่องจากที่ผานมา
ไดกําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการเปนปตอป โดยในระยะตอไปควรกําหนดเปนแผนระยะ 3-5 ป เพื่อให
ผูประกอบการธุรกิจเอกชนมีความมั่นใจ และงบประมาณควรจัดสรรใหเพียงพอตอการพัฒนาทักษะแรงงาน
ใหมีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลง เชน การรวมตัวทางการคาระหวางประเทศ
อาเซียนที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมตองมีความพรอมทั้งดานเทคโนโลยีและแรงงานที่จะรองรับการลงทุนที่จะ
เขามามากขึ้น
โดยขอเสนอขางตนไดผานการเห็นชอบของผูบริหาร
และนําไปใชเปนกรอบดําเนินงานใหกับ
หนวยงานตางๆที่อยูในสวนกลาง และหนวยงานในภูมภิ าคคือศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 ศูนย
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8. การนําไปใชประโยชน
8.1 รายงานการศึกษาและแนวทางการพัฒนาโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
ทั้ง 5 ดาน ไดนําไปใชเปนกรอบการดําเนินงานโครงการใหกับสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน และศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง 11 ศูนย
8.2 แนวทางการพัฒนาโครงการในประเด็นการสงเสริมราษฎรใหมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
ที่จะนําไปเสนอหรือหาลูกคาของตนเอง อีกแนวทางหนึ่งคูขนานไปกับที่กลุมราษฎรรับจางการผลิต เพื่อ
เปนการรองรับเตรียมพรอมในกรณีที่ธุรกิจเอกชนตองปดกิจการ และเปนการเปดโอกาสใหราษฎรสามารถ
พัฒนาไปสูการจัดตั้งธุรกิจของตนเองไดในอนาคตโดยสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนไดนําไปดําเนินการ
จัดทําโครงการพัฒนาตอยอดการรับจางผลิต ( original Equipment Manufacturer : OEM ) และดําเนินการ
นํารองใน 3 พื้นที่ จังหวัดอุดรธานี เชียงราย และสุพรรณบุรี ในปงบประมาณ 2552 พรอมทั้งไดนําไปขยาย
ผลการดําเนินโครงการตอในงบประมาณป 2553 โดยขยายอีก 5 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม อางทอง นาน
สุพรรณบุรี เลย
8.3 แนวทางการพัฒนาโครงการที่ผูขอรับการประเมินไดนําเสนอในประเด็นการสงเสริมเผยแพร
ประชาสัมพันธโครงการเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย ไดนําไปจัดทําระบบฐานขอมูลและ Website ของ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) โดยเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2553 เพื่อ
เผยแพรขาวสารของโครงการในเชิงรุก และอํานวยความสะดวกใหกับราษฎรและผูประกอบการ หรือ
องคกรทองถิ่นที่มาขอรับบริการ และชวยใหการบริการมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แพรหลาย ประหยัดเวลา
และทําใหการจัดทํารายงานวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาโครงการไดอยางเหมาะสม ถูกทิศทาง
8.4 แนวทางการพัฒนาโครงการที่ผูขอรับการประเมินไดนําเสนอในประเด็นการสงเสริมกิจกรรม
ดา นสิ่ ง แวดล อ ม ได นํ า ไปดํ า เนิ น การในป ง บประมาณ 2552โดย สํ า นั ก พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมชุ ม ชนได
ดําเนินการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ซึ่งไดนํารองใน 3 พื้นที่ ของจังหวัดบุรีรัมยและนครราชสีมา พรอม
ทั้งเปดรับฟงความคิดเห็นจากราษฎรที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับโรงงานที่ตั้ง
8.5 สําหรับแนวทางการพัฒนาโครงการที่ผูขอรับการประเมินไดนําเสนอในประเด็นขอ 3.4และขอ
3.5 นั้น สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนไดมีแนวคิดที่จะนําไปดําเนินการในป 2554
8.6 แนวนโยบายต า งๆในภาพรวม ได นํ า ไปถ า ยทอดการดํ า เนิ น การให กั บ ศู น ย ส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมภาค 11 ศูนย เพื่อเสริมสรางใหการดําเนินงานมีทิศทางการปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน และเปน
แนวทางให ห น ว ยปฏิ บั ติ ง านนํ า ไปปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ ใ นการพั ฒ นารู ป แบบการสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมชนบทใหมีความหลากหลายสนองตอบตอความตองการของกลุมราษฎรเกิดทางเลือกในการ
สรางงานและรายไดในชนบทมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะตองมีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนการที่เหมาะสมและ
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สอดคลองกับวิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจของแตละพื้นที่ตอไป สําหรับกิจกรรมในดานสิ่งแวดลอมชุมชนไดใช
เปนขอมูลอางอิงในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ตามระบบ PMQA ของสํานักงาน ก.พ.ร.
9.ความยุงยากในการดําเนินงาน
9.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) ดําเนินการมาเปนระยะเวลานาน มี
กลุมเปาหมายทั้งที่เปนกลุมราษฎร ผูประกอบการอุตสาหกรรม เครือขายภาคประชาชน และเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติการของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ที่เปนเจาหนาทีภ่ าครัฐที่เขารวมโครงการเปนจํานวนมากซึ่ง
หลากหลายความคิด ดังนั้นจึงตองทําการศึกษาที่จะตอบสนองความคิดที่หลากหลายได และการศึกษา การ
ดําเนินงานตองคนควาขอมูลผลการปฏิบัติงานในแตละปอยางละเอียด เพื่อนํามาวิเคราะหแนวโนมความ
ตองการ ปญหาอุปสรรคในแตละดาน ซึ่งจะผันแปรไปตามสถานการณที่เกิดขึน้ ในแตละชวงเวลา ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม นโยบายรัฐบาล งบประมาณที่จะดําเนินการซึ่งจะสงผลกระทบตอเปาหมายการดําเนินงาน
จึงตองคํานึงถึงปจจัยแวดลอมตางๆที่เกี่ยวของ ตองมีการคิดวิเคราะหในทุกดาน โดยใชประสบการณ
ความรูความเชีย่ วชาญในดานวิชาการการพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
การคิดวิเคราะหความตองการของ
กลุมเปาหมาย การดําเนินโครงการ และการบริหารโครงการ รวมทั้งการวิเคราะหสถานการณตางๆโดยเปน
การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูลที่คอนขางมาก
9.2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.)ในครั้ง
นี้ เปนการดําเนินงานในเชิงวิเคราะหตามหลักสถิติ ซึ่งตองทําการคัดเลือกประชากรที่สามารถเปนตัวแทนที่
ดี และทําการศึกษาที่อางอิงหลักวิชาการอยางถูกตอง ในขณะทีป่ ระชากรกลุมเปาหมายมีคอนขางมาก
ดังนั้นผูขอรับการประเมินจึงตองศึกษาแนวทางการวิจัยอยางลึกซึ้ง
วิเคราะหและประมวลขอมูลอยาง
ละเอียด รอบคอบ ครอบคลุมการดําเนินงานในทุกๆดาน เพื่อใหสามารถนําไปอางอิงไดในทางปฏิบัติ และ
ทําใหขอเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการเปนที่ยอมรับของหนวยงานปฏิบัติ
รวมทั้งสามารถนําไป
ดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จที่สอดคลองกับแนวปฏิบัตจิ ริง จึงทําใหผูขอรับการประเมินตองใชองคความรู
ความเชี่ยวชาญในหลายๆดานมาประกอบ ทั้งในดานหลักการทางสถิติ การศึกษาวิจัย การวิเคราะห
กลุมเปาหมาย การเชื่อมโยงสถานการณตางๆทั้งทางเศรษฐกิจ ระดับมหภาค ระดับจุลภาค เศรษฐกิจใน
ประเทศและตางประเทศ ขอตกลงทางเศรษฐกิจการคา และการคาดการณบริบทของความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะการคาดการณ
ในอนาคตเปนการดําเนินงานที่ยังไมเกิดขึน้ จึงตองนําเสนอใหเห็นภาพที่ชัดเจน เพื่อจะไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันและอนาคต
9.3 วั ฒ นธรรมในการกรอกข อ มู ล แบบสํ า รวจในประเทศไทยโดยส ว นใหญ ไม ว า จะเป น
กลุมเปาหมายระดับใด มักจะไมใหความสําคัญในการตอบแบบสอบถามเทาที่ควร ทําใหตองออกไปสํารวจ
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ในพื้นที่โดยตรง และการสัมภาษณกลุมราษฎรที่ทํางานในโรงงานไดรับคําตอบที่เหมือนๆกัน เนื่องจากเปน
การตอบตามๆกัน หรือ ผูจัดการโรงงานจะมีสวนกําหนดผลของคําตอบของราษฎรที่จะตอบในเชิงบวกเปน
หลัก ทําใหตองดําเนินการหากลุมตัวอยางที่จะตอบคําถามตามสถานการณที่เปนจริง เพื่อใหไดขอมูลที่เปน
ความตองการของกลุมราษฎรอยางแทจริงและเกิดจากสภาพปญหาที่แทจริง จึงทําใหตองใชเวลาในการคัด
กรองแบบสอบถามที่จะนํามาศึกษาหลายครั้ง และใชตองเวลาดําเนินการคอนขางมาก
9.4 ขอเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทในมุมมองของ
ผูปฏิบัติงานในโครงการถือเปนการเพิ่มภาระงานมากขึ้นจากเดิมทีเ่ คยดําเนินการมาอยางชานาน ทําใหผู
ปฏิบัติไมอยากนําไปปฏิบัตปิ ระกอบกับงบประมาณที่ดาํ เนินการของโครงการนี้และในภาพรวมของกรม
สงเสริมอุตสาหกรรมมีจํากัด ดังนั้นการผลักดันใหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการไปสูการปฏิบัติ
ทําไดยากลําบาก ผูขอรับการประเมินตองชี้แจง ใหขอคิดเห็น โนมนาวผูบ ริหารและผูป ฏิบัติใหเห็น
ความสําคัญในเรื่องนี้ รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูประกอบการและราษฎรที่จะเขารวมโครงการเปน
อยางมาก จึงจะไดงบประมาณมาดําเนินการทัง้ ในลักษณะการนํารองและการขยายผลทีต่ อเนื่องและเกิด
ความรวมมือจากผูปฏิบัติงานที่สอดรับในทิศทางเดียวกัน
10. ขอเสนอแนวทางความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10.1 ปจ จุบั นการดํ าเนิ นโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทยังแพรหลายไปสู
กลุมเปาหมายไมทั่วถึง กรมสงเสริมอุตสาหกรรมควรมีแนวทางการขยายผลโดย การจัด Road Show
โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยนํา
ตัวอยางของกลุมอาชีพ หรือ ผูประกอบการธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จในการเขารวมโครงการฯ มาแสดงและ
ขยายผลเพื่อเผยแพรและชักจูงอุตสาหกรรมอื่นๆ เขาไปลงทุน และเชิญผูประกอบการธุรกิจ องคกรเอกชน
กลุมราษฎรเขารวมรับฟง ซึ่งอาจจะจัดเปนในรูปนิทรรศการงานแสดงสินคา การสัมมนา การประชุม มี
การนําเสนอหลักการโครงการ ประโยชน วิธีดําเนินงาน คาใชจายในการดําเนินการในลักษณะโครงการ
แบบตาง ๆ (Model) เพื่อใหนักธุรกิจ ผูประกอบการ และกลุมราษฎรไดรับรูรายละเอียดและเขาใจการ
ดําเนินงานของโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท ( สอช.) มากยิ่งขึ้นควบคูไปกับการจัด
กิจกรรมเผยแพรในรูปแบบอื่นรวมไปกับการจัดเผยแพรกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของสํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชนที่ใหบริการกับผูผลิตผูประกอบการอุตสาหกรรมชุมชนในดานตาง ๆ ซึ่งจะเปนการ
ขยายชองทางการประชาสัมพันธใหกับกลุมผูผลิต ผูประกอบการและกลุมกฎหมายที่เคยไดรับบริการจาก
สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน แตยังไมเคยเขารวมโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
(สอช.) ไดรับทราบและสนใจที่จะเขารวมโครงการ ในขณะเดียวกันผูที่เคยเขารวมโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมชนบท ( สอช.)อยูแลวจะไดทราบกิจกรรมโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
พัฒนาอุ ตสาหกรรมชุ มชน เช น โครงการเสริมสรางขีดความสามารถในเชิงพาณิชย โครงการพัฒ นา
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ศักยภาพการบริหารจัดการ (CIMED) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรองรับคําสั่งซื้อ เปนตน ซึ่งจะเปน
แนวทางการบู ร ณาการ ส งเสริมพัฒนาอุต สาหกรรมชุมชนอย างครบวงจร และผูผลิต ผู ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมชุมชนจะไดรับประโยชนในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตสามารถดําเนิน
ธุรกิจไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
10.2 โดยที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดรับการจัดสรรงบประมาณในแตละปอยางจํากัด ทําใหไม
สามารถขยายการดําเนินโครงการในวงกวางไดอยางรวดเร็ว ในขณะที่รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอํานาจสู
ทองถิ่น ทําใหจังหวัดและองคการบริหารสวนทองถิ่นสามารถกําหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ตามยุ ท ธศาสตร ข องจั ง หวั ด โดยใช ง บประมาณของหน ว ยงานของตนเองดํ า เนิ น การ กรมส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมจึงควรใชชองทางของแหลงงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนตัวกระจายการ
ดําเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) โดยการเชื่อมโยงประสานความรวมมือ
และสรางความเขาใจในหลักการและแนวคิดของโครงการฯ เพื่อใหองคการบริหารสวนทองถิ่นที่มีความ
ใกลชิดกับราษฎรในทองถิ่นไดเขาใจและนําโครงการฯเขาไปสงเสริมพัฒนาอาชีพและรายไดของราษฎร ซึ่ง
รูปแบบ โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) อาจจะเปนหนวยขนาดกลางหรือขนาด
เล็ก ขึ้น อยู กับประเภทธุรกิจและกลุมราษฎรหรือเป นขนาดธุรกิจเล็ก ๆ ที่ องคการบริ หารสวนทองถิ่น
สามารถชักจูงผูประกอบการในทองถิ่นที่มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและสามารถหาตลาดไดกับกลุม
ราษฎรในถิ่นนั้น ๆ ที่ตองการอาชีพและรายได ซึ่งจะเปนการสรางธุรกิจในทองถิ่นเปนวิสาหกิจชุมชน
ขนาดเล็กโดยชุมชนมีสวนรวม ดําเนินการในลักษณะดาวกระจาย ในระยะเริ่มแรกอาจจะดําเนินการนํารอง
จังหวัดละ 5-10 พื้นที่ ขึ้นอยูกับความพรอมและความเขมแข็งของชุมชน ทั้งนี้เจาหนาที่ของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานควรจะตองเขาไปใหขอมูลรายละเอียดโครงการ รูปแบบการ
ดําเนินงาน เพื่อใหองคการบริหารสวนทองถิ่นตาง ๆ ไดเขาใจเห็นประโยชนและนํารูปแบบของโครงการ
ไปดําเนินงานในการที่จะรวมลงทุนอาชีพและรายไดใหกับกลุมราษฎรและสงเสริมการประกอบธุรกิจใน
ชุมชน โดยใชหลักการตลาดเปนตัวนําและความรวมมือ 3 ประสาน ระหวางหนวยงานภาครัฐโดยองคการ
บริหารสวนทองถิ่น ผูประกอบการธุรกิจซึ่งอาจจะในทองถิ่นหรือตางถิ่น และกลุมราษฎรในทองถิ่น ซึ่งจะ
เปนการสงเสริมใหเกิดการลงทุนในทองถิ่น ราษฎรมีสวนรวมเกิดความรวมมือทํางานรวมกันและเปนการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับทองถิ่นเมื่อมีการดําเนินงานในลักษณะดังกลาวในวงกวางก็จะทําใหชุมชนใน
ประเทศมีความเขมแข็ง มีการกระจายรายไดสงผลตอเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ
10.3 การพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อเตรียมพรอมกับสถานการณที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการ
รวมตัวทางการคาระหวางประเทศ เชน ขอตกลงเขตการคามีอาเซียน (Asean Free Trade Area : AFTA) ที่มี
ผลทําใหประเทศสมาชิกยกเลิกกําแพงภาษีระหวางกัน ซึ่งเปนทั้งวิกฤตและโอกาสของประเทศที่เปน
สมาชิกรวมทั้งประเทศไทย ผูประกอบการของไทยจะตองปรับตัวพัฒนาการจัดการใชเทคโนโลยีและการ
พัฒนาฝมือแรงงานที่จะสงผลตอตนทุนการผลิต และในป 2558 ประเทศอาเซียนจะรวมตัวเปนประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC ) เพื่อใหอาเซียนมีการผลิต การตลาดรวมเปน
ตลาดเดียวสามารถเคลื่อนยายสินคา บริการ แรงงานฝมือ และการเคลื่อนยายทุนภายในอาเซียนไดเสรีจะมี
การลงทุนจากตางประเทศมากขึ้น และไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีโอกาสเปนฐานการผลิตเนื่องจากมีความ
พร อ มในหลายๆด า น การพั ฒ นาทั ก ษะการของแรงงานจึ ง ต อ งเร ง ดํ า เนิ น การเพื่ อ รองรั บ นั ก ลงทุ น
ตางประเทศที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทย การพัฒนาแรงงานใหมีทักษะการผลิต สามารถแขงขันใน
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ จะเปนการเพิ่มโอกาสและทางเลือกใหกลุมราษฎรที่มีศักยภาพ
ความพรอมที่จะเขาสูตลาดแรงงานที่เปดกวางและมีการแขงขันสูงขึ้น การฝกทักษะแรงงานการผลิตจึงตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องเปนขั้นตอนตั้งแตระดับพื้นฐานกลางและขั้นสูง ซึ่งอาจใชฐานแรงงานภายใต
โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท เปนตัวตั้งตนในการพัฒนา
10.4 จากโครงสรางสังคมไทยเริ่มเขาสูสังคมสูงอายุ ซึ่งในป 2552 ประเทศไทยมีผูสูงอายุ 7.71
ลานคน และเปนผูสูงอายุที่ยังทํางานเปนแรงงาน 3.17 ลานคน และใน 10 ปขางหนาคาดวาแรงงาน
ผูสูงอายุจะเพิม่ เปน 5.15 ลานคน แตแนวโนมความตองการจางผูสูงอายุนอยกวาจํานวนผูสูงอายุที่ตองการ
ทํางาน ดังนั้นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในชนบทควรจะตองชักจูงผูประกอบการธุรกิจประเภท
งานบริการหรืองานที่ตองใชทักษะฝมือทางศิลปหัตถกรรมที่เชื่อมโยงกับรากฐานการสั่งสมภูมิปญญา
ทองถิ่นที่แรงงานผูสูงอายุทําไดเขามาดําเนินการในทองถิน่
ซึ่งงานประเภทศิลปหัตถกรรมที่สราง
ผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณก็สอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคที่เปนนโยบายของรัฐบาล การชักจูง
นักธุรกิจ
ผูประกอบการประเภทงานหัตถกรรมที่สามารถใชแรงงานผูสูงอายุจะเปนแนวทางหนึ่งที่ชว ย
ผูสูงอายุที่ตองการทํางานมีอาชีพ มีรายได ทําใหผูสูงอายุไมคิดวาตนเองจะเปนภาระกับครอบครัว ซึ่งเปน
การสรางความภาคภูมใิ จใหกับผูสูงอายุ สังคมไมเกิดปญหาขอขัดแยงของผูสูงอายุ และเปดโอกาสให
ผูสูงอายุเขามามีบทบาทอยางสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเปนการถายองคความรูท ี่อยูในตัว
ผูสูงอายุไปสูรุนลูก หลาน ชวยใหภูมิปญญาทองถิ่นอยูคูสังคมไทยอยางยั่งยืนโดยภาครัฐอาจจะมีมาตรการ
จูงใจใหสิทธิ
พิเศษแกผปู ระกอบการ เชน การสนับสนุนเงินกูใ นอัตราดอกเบีย้ ต่ํา มาตรการดานภาษี
เพื่อดําเนินการในเรื่องนี้เปนการเฉพาะ เปนตน

