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การยอมรับ ความคาดหวังและปจจัยความสําเร็จในการพัฒนา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจังหวัดตาก 
อดิเรก ฟนเขียว1 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการยอมรับ ความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของและปจจัยความสําเร็จ

ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจังหวัดตากเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) แบง

วิธีการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การสัมภาษณเชิงลึกจากผูเกี่ยวของสําคัญ รวม 5 คน 2) การสนทนากลุมผูนํา

ชุมชน รวม 20 คน และ 3) การสนทนากลุมเจาหนาที่รัฐ รวม 55 คน ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา  

 ผลการวิจัย พบวา  

1. การยอมรับตอการพัฒนา พบวา ภาพรวมผูเกี่ยวของเห็นวาเปนประโยชนและควรสงเสริมใหเกิดขึ้น

โดยเร็ว แตบางสวนเห็นวาควรมีการใหขอมูลและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น 

 2. ความคาดหวังตอการพัฒนา พบวา คาดหวังใหมีการคาการลงทุนมากขึ้น การผลักดันพื้นที่ที่มีความ

พรอมไมวาจะรูปแบบใดก็ตามกอน การไดรับสิทธิประโยชน คุณภาพชีวิต ความมั่นคงในการทํางานและในชีวิต การ

จับจองที่ดินทํากิน บริการสาธารณะ สาธารณูปโภค การศึกษา แรงงาน อาชีพ คาแรง สวัสดิการตางๆ และคาดหวัง

ใหมหีนวยงานบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษของตนเองโดยเฉพาะ  

3. ปจจัยความสําเร็จ ไดแก การสนับสนุนจากรัฐบาล การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ การปรับปรุง

กฎหมาย ปญหาการเมืองและความขัดแยง การบริหารจัดการ ศักยภาพของพ้ืนที่และความมีสวนรวมของประชาชน  
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Acceptation, Expectation and Success factors of  

Border - special economic zone development in Tak province. 
Adirek Funkhiaw2 

Abstract 

This research aimed to study the acceptance, related people’s expectation, and the 

factors of success in the development of Tak province, a border-special economic zone. The 

research used 3 qualitative methods: 1) in-depth interviews with 5 related people, 2) focus group 

discussion, here with 20 community leaders, and 3) focus group discussion, again, but in this case 

with 55 government officers. The data used content analysis revealed that: 

 1. In respect of the acceptance of such development, most related people suggested 

that the development was useful and should have been realized quickly while the others 

thought that the information about the development should have been given to the public and 

that they should have been given an opportunity to participate in it; 

 2. As for the expectation of the development, people expected more trades and 

investments, pushing forward areas that were ready for use, privileges, better quality of life, 

career and living stability, laying claim to lands for making a living, public services, infrastructure, 

education, labour, occupations, wages, welfare, and that there had been an office for particularly 

administering the special economic zone; 

 3. As another respect, the factors of the development were told to be government’s 

support, government office’s performance, law enhancement, political problems and conflicts, 

administration of the potential of areas, and people’s participation. 
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