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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลลัพธและสภาพปญหาการนํานโยบายการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษแมสอดไปปฏิบัติ 2) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนํานโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมสอดไปปฏิบัติ และ 3) เสนอแนะการปรับปรุงการนํานโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด
ไปปฏิบัติ โดยใชการวิจัยแบบผสานวิธีระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัย
เชิงคุณภาพ ดําเนินการโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูใหขอมูลสําคัญจากกลุมที่ 1 ภาคประชาชน 
กลุมที่ 2 ภาครัฐ และกลุมที่ 3 ภาคเอกชน กลุมละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาโดยการตีความ สวนการวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการโดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 
โดยเลือกจากผูบริหารภาครัฐ นักวิชาการ นักธุรกิจและผูนําชุมชน ในเขตอําเภอแมสอด อําเภอพบพระ 
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามาเน และเลือกกลุมตัวอยาง
แบบชั้นภูมิตามสัดสวน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
แบบลิเคอรท 5 ระดับ ที่คาความเชื่อมั่น 0.87 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1) ผลลัพธการนํานโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดไปปฏิบัติ โดยการเตรียม
ความพรอมและศึกษาความเปนไปไดระหวาง พ.ศ. 2556-2558 และดําเนินการจัดตั้งจริงใน พ.ศ. 2558 

พบวา โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( = 3.40, S.D. = 0.71) และเมื่อพิจารณารายดาน 
เรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความเหมาะสมของที่ตั้ง มีการปฏิบัติในระดับมาก ( = 3.61, S.D. = 0.78) 
ดานกลไกการบริหารงานของภาครัฐ มีการปฏิบัติในระดับมาก ( = 3.46, S.D. = 0.74) ดานระบบ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร มีการปฏิบัติในระดับมาก ( = 3.44, S.D. = 0.78) ดานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
มีการปฏิบัติในระดับมาก ( = 3.42, S.D. = 0.78) ดานประชาสัมพันธ มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
( = 3.32, S.D. = 0.94) และดานการมีสวนรวมภาคประชาชน มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( = 3.18, 
S.D. = 0.92) สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดพบเพิ่มเติมวา การนํานโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดไป
ปฏิบัติ สงผลใหมีการขยายตัวของการคาการลงทุนทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกป 
โดยในป 2557 มีมูลคาการคาดานศุลกากรชายแดน 63,847 ลานบาท เพิ่มเปน 84,976 ลานบาท   
ในป 2559 และมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานโดยภาครัฐ 16,000 ลานบาท โดยภาคเอกชน 12,200 ลานบาท 
ตลอดจนเปนประตูสูอันดามันตามเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก มีการจัดตั้งนครแมสอด
เปนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) 
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ดําเนินการอํานวยความสะดวกในสิทธิประโยชนแบบจูงใจ และระดับพื้นที่ไดจัดตั้งสํานักงานเขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก โดยจัดใหมีดานขามแดนถาวร สวนสภาพปญหาประกอบดวย (1) ดานการเมือง
ภายในประเทศของไทยและเมียนมา ไทยขาดความมั่นคงทางการเมืองและความตอเนื่องของรัฐบาล 
สวนเมียนมาประสบปญหาชนกลุมนอยกอกบฏ (2) ดานแรงงาน พบปญหาขาดแคลนแรงงานมีฝมือ
และปญหาการคามนุษย รวมถึงมีผลกระทบทางสังคมเนื่องจากคาครองชีพและราคาที่ดินเพิ่มขึ้น และ 
(3) ดานสิทธิชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติถูกจํากัดดวยเงื่อนไขทางกฎหมายการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษแมสอด รวมถึงการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมมีนอย  
 2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนํานโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดไปปฏิบัติ พบวา 
ประกอบดวยปจจัยสําคัญ 3 ประการ (1) ปจจัยการบริหารการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (β = 0.705) 
ประกอบดวย 5 ตัวแปร ไดแก ภาวะผูนําที่เหมาะสม ความพรอมในการบริหาร กฎระเบียบในการบริหาร 
ความรูความเขาใจในการบริหาร และศักยภาพในการบริหาร (2) ปจจัยการพัฒนาการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (β = 0.231) ประกอบดวย 5 ตัวแปร ไดแก การคา การลงทุน การตลาด การจางงาน และ
การสรางความเชื่อมั่น และ (3) ปจจัยนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (β = 0.193) ประกอบดวย         
4 ตัวแปร ไดแก ความชัดเจนของวัตถุประสงค ความเหมาะสม การสนับสนุน และสิทธิพิเศษ ซึ่งทั้ง 3 ปจจัยนี้ 
สามารถอธิบายความผันแปรของการนํานโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดไปปฏิบัติไดรอยละ 78.30 
(R2 = 0.783) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา มีปจจัย
เพิ่มเติม 2 ปจจัยคือ ปจจัยมาตรการจูงใจ ประกอบดวย สิทธิประโยชนดานภาษีเงินไดนิติบุคคลและ
สิทธิพิเศษดานคาธรรมเนียม ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีสรรพสามิต และปจจัยมาตรการอํานวยความสะดวก 
ประกอบดวย ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ และการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจดทะเบียนหรือขออนุญาตตาง ๆ  
 3) ขอเสนอการปรับปรุงการนํานโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดไปปฏิบัติ 
ประกอบดวย: 3.1) ระดับนโยบาย ดังนี้ (1) รัฐบาลควรสนับสนุนการรับรูและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ทั้งผลดี ผลเสีย ผลกระทบทางบวก ทางลบ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกัน 
(2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางเรงดวน โดยบูรณาการทั้งถนน ศูนยกระจายสินคา สนามบิน และ 
(3) ปฏิรูปกฎหมายใหมีความชัดเจนและบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดสิทธิชุมชนในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม และน้ํา 3.2) ระดับบริหาร ดังนี้ (1) กําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่ฝายบริหารของเขตเศรษฐกิจพิเศษใหชัดเจน (2) ประชาสัมพันธและสรางเครือขายความรวมมือใน
รูปหุนสวนของภาคประชาชน และ (3) เรงพัฒนากําลังคนและแรงงาน ใหมีทักษะความรูและสมรรถนะที่
สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 
3.3) ระดับวิชาการ ไดแก (1) ภาครัฐควรมีการศึกษาผลกระทบระยะยาวในการนํานโยบายการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษไปปฏิบัติ (2) ภาครัฐควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการคา การลงทุน การสงออก-นําเขา 
รายไดของผูประกอบการอุตสาหกรรมภายในประเทศ และ (3) ภาครัฐควรมีการศึกษาปญหาแรงงาน
ตางชาติที่มีผลกระทบตอการนํานโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษไปปฏิบัติ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the results and problems of the 
policy implementation of Mae Sot special economic zone, 2) study the factors affecting the 
policy implementation, and 3) propose ways of improving the policy implementation. This study 
involved mixed methods of qualitative and quantitative research. The qualitative research used 
structured interviews with 3 groups (15 key informants each for total of 45 key informants), group 1: 
people sector, group 2: government sector, and group 3: private sector. They were selected 
purposively and the data were analyzed by content analysis and interpretation. The quantitative 
research was conducted using a sample of 400 respondents consisting of government administrators, 
technical experts, businessmen, and community leaders of Mae Sot, Phop Phra and Mae Ramat 
districts in Tak province. The sample size was obtained using Taro Yamane’s formula. The sample 
was selected by proportional stratified random sampling. The research tool for the data 
collecting was a 5-level Likert-type rating scale questionnaire with a reliability of 0.87. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and stepwise MRA.  
 The research results were as follows: 
 1) The overall results of the policy implementation, for which the readiness 
and feasibility study was done during 2013-2015 and was actually established in 2015, revealed 
that overall practice was at a moderate level ( = 3.40, S.D. = 0.71). Considering aspects 
individually provided the following: appropriateness of location was at a high level ( = 3.61, 
S.D. = 0.78), mechanism of public administration was at a high level ( = 3.46, S.D. = 0.74), 
technology and communication was at a high level ( = 3.44, S.D. = 0.78), infrastructure 
was at a high levels ( = 3.42, S.D. = 0.78), public relations was at a moderate level ( = 3.32, 
S.D. = 0.94), and public participation was at a high level ( = 3.18, S.D. = 0.92). The qualitative 
research revealed that it could enhance trading, investment for industries and tourism every year. 
The trade values of border custom points in 2014 were 63,847 and increased to 84,976 million 
baht in 2016. Infrastructure investments by the public sector totaled 16,000 million baht and 
by the private sector 12,200 million baht. Moreover, it was a gateway to the Andaman sea’s 
East-West Economic Corridor. Mae Sot city was established to be a special local organization. The 
policy committee on the development of special economic zone was also organized to conduct 



ง 

the facilitation of benefits with incentives package. The special economic zone office was also 
established to conduct permanent crossing points. The problems encountered were composed 
of (1) internal politics of Thailand and Myanmar; Thailand lacked political security and government 
continuity while Myanmar faced problems with minority rebels, (2) labor; shortage of skilled 
labor and human trafficking as well as social impacts due to the cost of living and the rising of land, 
and (3) community rights concerning natural resource conservation; limitations due to the legal 
conditions for establishing a Mae Sot special economic zone as well as low levels of public 
relations and participation.  
 2) There were 3 influential factors affecting policy implementation (1) factor of 
management of special economic zones (β = 0.705) which consisted of 5 variables (i.e. appropriate 
leadership, management readiness, rules and regulations, understanding in management, and 
management potential), (2) factor of special economic zone development (β = 0.231) which 
consisted of 5 variables (i.e. trading, investment, marketing, employment, and confidence 
creation), and (3) factor of policy to establish special economic zones (β = 0.193) which consisted 
of 4 variables (i.e. clarity of objectives, appropriateness, support and encouragement, 
and privilege). These 3 factors explained 78.30 % (R2 = 0.783) of the variation of the policy 
implementation in Mae Sot special economic zone at a statistical significance level of 0.05. 
Moreover, the qualitative research revealed 2 other factors which provided incentive measures. 
The first was benefits of revenue taxation for juristic persons and special privileges on fees, 
value-added tax and excise tax. The other factor was facilitated measures which consisted of 
one stop service and the reduction of procedures and time for the registration and allowance. 
 3) The proposed improvement for policy implementation consisted of: 3.1) Policy 
approach; (1) the government should improve the perception and participation of the people to 
make them more knowledgeable of the advantages, and disadvantages that may be encountered 
in order to have better mutual understanding, (2) urgently develop the infrastructure by integrating 
the land roads, logistics, and the airport, and (3) reform laws and increase the efficiency of enforcement, 
and define community rights concerning natural resource conservation such as forests, and 
water 3.2) Administration approach; (1) clearly formulate executive authority in the Mae Sot 
special economic zone, (2) mobilize public relations and create cooperative networks for partners 
of the people sector, and (3) urgently develop a workforce and labor force having the knowledge and 
capacity to comply with market demands and respond to the ASEAN economic community, and 
3.3) Technical approach; (1) the public sector should study the long term impacts of the policy 
establishment, (2) the public sector should study the trading, investments, imports-exports, 
and income of domestic industrial entrepreneurs, and (3) the public sector should study the alien 
labor problems affecting the policy implementation to establish the special economic zone. 
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